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[UTANAK ÖZETİ I. — GEÇEN 1 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 

Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısının maddeleri 
üzerindeki görüşmelere devam olunarak; 4, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 ve 12 nci maddeleri kabul edildi. 3 üncü mad
de, kabul edilen değişiklik önergeleriyle birlikte, 5 in
ci madde, Anayasa Komisyonunun istemi üzerine Ko
misyona geri verildi. 

Rapor 

1. — Danışma Meclisi Üyeleri Recep MERİÇ ve 
32 arkadaşının; Muhsin Zekâi BAYER, Hayati 
GÜRTAN ve 10 arkadaşının, Nurettin ÂYANOĞLU 
ve 9 arkadaşının, 31.8.1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Or-

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

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

BAŞKAN — Sayın üyeler, Milletvekili Seçimi 
Kanunu Tasarısının görüşmesine devam ediyoruz. 

(1) 386 S. Sayılı Basmayan, 25.4.1983 tarihli 89 
uncu Birleşim tutanağı sonundadır. 

2 Mayıs 1983 Pazartesi günü saat 14.00'te toplan
mak üzere Birleşime saat 18.35'te son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekili 
M. Talât SARAÇOĞLU Erdoğan BAYIK 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Ali Nejat ALP AT 

Kâtip Üye 

man Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına 
ilişkin Kanun teklifleri ve Adalet, Tarım ve Orman, 
Köy işleri ve Kooperatifler Komisyonları Raporla
rı. (2/71, 2/60, 2/62) (S. Sayısı : ^90) (Dağıtma tari
hi : 2.5.1983) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Görüşmele
re başlıyoruz. 

Geçen Birleşimde 13 üncü maddede kalmıştık. 
Maddeyi okutuyorum efendim. 

Siyasî partilerin aday listeleri 
MADDE 13. — Siyasî partiler müşterek liste 

halinde aday gösteremezler. 
Siyasî partilere kayıtlı olmayan kimselerin, her

hangi bir siyasî parti tarafından aday gösterilmeleri, 
kendilerinin yazılı muvafakatlarına bağlıdır. 

II. — GELEN KAĞITLAR 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Danışma Meclisimi zin 93 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 
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Bir kimse aynı zamanda değişik siyasî partiden 
veya aynı partiden aynı seçim için birden fazla se
çim çevresinden aday olamaz, aday gösterilemez ve 
seçilemez. 

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

Komisyonun görüşünü rica ediyorum efendim. ı 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER i 
AKYOL — Şu anda bir beyanımız yok Sayın Baş-, | 
kan. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Kamer Genç' j 
in bir önergesi var, okutuyprum. 

Sayın Başkanlığa ı 
Görüşülmekte olan Seçim Yasa Tasarısının 13 ün

cü maddesinin son fıkrasının madde metninden çıka
rılmasını arz ederim. 

Kamer GENÇ 
BAŞKAN — Önergenizi açıklamak üzere buyu- I 

run Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Sayın Komisyonumuz bize Siyasî Partiler Kanu

nunu inceledikten sonra seçimlerle ilgili bu metni ge
tirdiklerini beyan ettiler. Ancak, benim, madde met
ninden çıkarılmasını arz ettiğim 13 üncü maddenin 
ikinci fıkrası, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu 40 
inci maddesinin bir ve ikinci fıkrasında aynen yer al
maktadır. Aynı hükmün hem Siyasî Partiler Kanu
nunda yer alması, hem de Seçim Kanununda yer al
ması bence gereksizdir. Bu itibarla bunu bu maksat
la çıkarmak istedim. Bir de bu çıkarmak istediğim 
fıkranın anlamını okuyayım : «Bir kimse, aynı za- I 
manda değişik siyasî partiden ve aynı partiden, aynı 
seçim için birden fazla seçim çevresinde aday ola
maz, aday gösterilemez ve seçilemez.» denmektedir. 

Şimdi bu fıkranın yorumlanmasında, değişik siyasî I 
partilerde aday olamaz, seçilemez manası çıkıyor. 
Peki; hem bağımsız, hem de herhangi bir siyasî par
tiden aday olup da seçilebilir mi?.. Evvela bunu sor
mak istiyorum ki, bunun da olmaması lazım. 

2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 40 inci 
maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarını okuyorum : 
«Bir kimse aynı zamanda önseçimlerde ve merkez 
adaylığında, değişik siyasî partilerden ve aynı parti
den, aynı seçim için birden fazla seçim çevresinde 
önseçime katılamaz. 

Bir kimse, bir partiden önseçime veya merkez 
aday yoklamasına katıldıktan sonra, başka bir parti-
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den merkez adayı gösterilemez ve partisinden istifa 
etmedikçe bağımsız aday olamaz.» denmektedir. 

Bu itibarla, benim verdiğim önergeden maksat şu
dur : Buradaki ikinci fıkra zaten Siyasî Partiler Ka
nununun 40 inci maddesinde yer almaktadır. Siyasî 
Partiler Kanununda yer alan bir hükmün ayrıca Se
çim Kanununda yer alması mükerrer bir durumdur. Bu 
itibarla metinden çıkarılmasını talep ettim. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Sayın üyenin verdiği önerge, Seçim Kanunu Ta

sarısı ile ilgilidir. Siyasî Partiler Kanununun bahse
dilen 40 inci maddesi, önseçimlerle, aday adaylığı ile 
ilgilidir. Binaenaleyh, her iki hüküm muhafaza edi
lebilir, edilmelidir. Pek tabiî olarak, bu fikir düzen
lenirken, eğer mümkün olsaydı da her iki fikri bir yer
de düzenleseydik olabilirdi; ama şu anda arkadaşımı
zın önergesinin, eğer münhasır gerekçesi, Siyasî Par
tiler Kanununun 40 inci maddesinin iki ve üçüncü 
fıkraları ise, Seçim Kanunu Tasarısındaki hükmün 
muhafaza edilmesi lazımdır ve önergenin konusu yok
tur. 

Durumu saygılarımla bilgilerinize arz eder, öner
genin reddi için oylarınızı rica ederim. Teşekkür ede
rim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, bir soru sor
muştum konuşmamda : Hem bağımsız aday, hem de 
bir partiden aday olabilir mi?.. 

BAŞKAN — Komisyonun soruyu cevaplamasını 
rica ediyorum. 

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

Arkadaşımızın da incelemesi sonucunda görebile
ceği gibi, şimdi seçimlerde birleşik oy pusulası kul
lanılacaktır. Böylece, bütün o seçim çevresinden se
çime girenler, bir büyük ve birleşik oy pusulası üze
rinde görülecektir. Zaten eşyanın mahiyetine uygun 
olarak, tabiatı eşyadan dolayı bu mümkün değildir; 
ama bir defa daha zabıtname için arz edelim ki, hük
mün ratiosu, amacı, konuluş amacı, bir kişiye mün
hasıran ve bütün Türkiye'de, sebebi, kişiliği ne olur
sa olsun, tek adaylık tanımak, bunun dışındaki baş
ka yollara gerekçede anlatılan ve açıklanan diğer des-
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teklerle beraber başka bir adaylık tanımamaktır. Bu 
yolu tıkamaktır. 

Arz ederim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Değerli üyeler, önergeye Komisyon katılmıyor. 

Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

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

Siyasî partilerin adaylarını tespit etmeleri 

MADDE 14. — Siyasî partiler, adaylarını ve aday
larının listelerdeki sıralarını, demokratik kurallara uy
gun olarak ilgili kanunlar ile kendi tüzük ve yönet
melikleri dairesinde, seçim kurullarının denetiminde 
yapılacak önseçimle, oy verme gününden en az alt
mış gün önce tespit ederler. 

Siyasî partilerin yetkili organ veya kurul veya 
mercilerince aday gösterilmesi ve adayların sırasının 
tespit edilmesi konusunda, kanun ile parti tüzük ve 
yönetmeliklerinde yer alan hükümler saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Aydar buyurun efendim. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; 
Ondördüncü maddenin, «Oy verme gününden 60 

gün» önceki kısmına, daha önce, değerli bir arkada
şımız işaret etmişti, bunun burada bir çelişki meyda
na getirdiğini vurgulamıştı. 

Nitekim, Siyasî Partiler Kanununun 37 nci mad
desinde açık bir hüküm vardır. Bu açık hükümde, 
«Oy verme gününden 60 gün önceki bir tarihten son
ra önseçim gününün tespit edileceği» hususu, sara
haten, Yüksek Seçim Kuruluna bırakılmıştır. 

Bu itibarla, burada, oy verme gününden 60 gün 
önceki hükmün, fıkradan çıkarılması çok daha isabet
li olacaktır kanısındayım. 

Bir önerge vermedim. Değerli Komisyonumuz, bu 
hususa bir inceleme açısından bakıp düzeltici yolda 
kanaat beyan ederse, zannederim ki, bu yanlışlık ve 
uyumsuzluk ortadan kalkacaktır. 

Bir sözlü önerimi de şöyle yapmak istiyorum izni
nizle; «Siyası partiler, adaylarını ve adaylarının liste
lerdeki sıralarını demokratik kurallara uygun olarak 
ilgili kanunlar ile kendi tüzük ve yönetmelikleri dai
resinde seçim kurullarının denetiminde ye Yüksek Se
çim Kurulunun belirttiği tarihte yapılacak önseçimle 
tespit ederler.» denilirse, 37 nci madde ile tam bir 
mutabakat sağlanmış olacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Başka söz isteyen sayın üye olmadığı için, Ko

misyon, Sayın Aydar'a bir cevap verebilir; buyurun 
Sayın Akyol. 

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

Arkadaşımızın bahsettiği şekilde, 5 inci madde
nin görüşülmesi sırasında, değerli arkadaşımız Sayın 
Haznedar'ın da ikazı ile, bu süreler hakkındaki me
sele orada çözümlenmek ve yeniden gözden geçirilmek 
üzere, 5 inci madde geriye alınmıştı. Binaenaleyh, şu 
anda bu maddenin oylanmasını ve şimdi söyleyeceği
miz düzeltmelerle oylanmasını, fakat 5 inci madde 
sırasında hem Siyasî Partiler Kanunu ile uyumlulu
ğun sağlanması, hem normal seçimlerle yenileme su
retiyle ara seçimleri halindeki uyumun sağlanması, hem 
Yüksek Seçim Kuruluna önseçimleri tayinde ve seçi
min başlangıcını tayinde bir serbesti tanınması hu
suslarını orada düşüneceğiz ve çözüme bağlayacağız. 

Binaenaleyh, bu maddede, şimdi arz edeceğim şu 
iki küçük değişikliği önermektedir Komisyonumuz : 

Üçüncü satırda, «Oy verme gününden en az...» 
oraya bir «en az» ilave edilirse, «60 gün önce tes
pit ederler.» Böylece, bu «en az» sözü, ileride yapıla
cak düzenlemeye elastikiyet verecektir, imkân vere
cektir. 

Bir de, en son satırda, «Edilmesi sonucunda olan...» 
sözcük, «Edilmesi konusunda» olarak düzeltilecek
tir. Bir baskı ve mürettip hatası olmalıdır. Zaten mad
de biraz evvel de o şekilde okunmuştur. 

Arz ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Değerli üyeler; bu madde ile ilgili önergeler var... 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, bu açıklama

dan sonra, iki önergem vardı, geriye alıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
AVNI ŞAHIN — Sayın Başkan; «konusunda» 

kelimesi getirilince tereddüt zail olmuştur; bendeniz, 
önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Sayın Genc'in önergesi var, önergeyi okutuyo

rum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Seçim Yasa Tasarısının 14 ün
cü maddesinin Tasarıdan çıkarılmasını arz ederim. 

Kamer GENÇ 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
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Simdi ben, verdiğim önergeyle, Tasarının 14 üncü 
maddesinin metinden çıkarılmasını istiyorum. Niye 
istiyorum?.. 

Sayın Komisyonumuz, anlaşılıyor ki, Siyasî Par
tiler Kanununu incelememiştir bu Tasarıyı hazırlar
ken veyahut da bu aldığı aralarda da bunu inceleye
rek bir karşılaştırma yapmamışlardır. 

Şimdi, Siyasî Partiler Kanununun 37 nci madde
sini okuyorum : 

«Parti adaylarının tespiti 

MADDE 37. — Milletvekilliği için yapılacak se
çimlerde siyasî partilerin bir seçim çevresindeki aday
larının listesi ve bunların listedeki sırası o seçim çev
resinde o siyasî parti üye kayıt defterine göre düzen
lenen parti seçmen listesinde yer alan bütün üyelerin 
ilçe seçim kurullarının yönetiminde serbestçe oy kul
lanabilecekleri bir önseçim ile o seçim çevresinde çı
kacak milletvekili sayısının iki katı olarak aday aday
lığını koymuş olanlar arasından tespit edilir. 

Önseçimlerin yapılacağı gün, Yüksek Seçim Ku
rulu tarafından genel seçimlerden en az iki ay ön
ceki bir tarih olarak belirlenip ilan edilir. 

Bütün yurtta önseçimler seçime katılacak partiler 
için aynı günde yapılır.» diyor. 

Şimdi, Tasarıdan çıkarılmasını arzu ettiğim 14 
üncü maddeyi okuyorum : 

«Siyasî partiler, adaylarını ve adaylarının listede
ki sıralarının demokratik kurallara uygun olarak ilgili 
kanunla kendi tüzük ve yönetmelikleri dairesinde se
çim kurullarının denetiminde yapılacak önseçimle oy 
verme gününden 60 gün önce tespit edilir.» 

Şimdi, 2820 sayılı Kanunda «iki ay» diyor, bura
da, «60 gün» diyor. Hangisine inanacağız? 60 gün 
mü geçerli olacak, yoksa iki ay mı geçerli olacak? 

«Siyasî partilerin yetkili organ, kurul ve mercile
rince aday gösterilmesi ve adaylarının sırasının tespit 
edilmesi sonucunda kanun ile parti tüzük ve yönet
meliklerinde yer alan hükümler saklıdır.» 

Yani görülüyor ki, 14 üncü maddede yer alan hü
kümlerin aşağı yukarı hepsi 37 nci maddede yer al
maktadır ve 37 nci madde daha teferruatlı düzenlen
miştir. Kaldı ki, biz, bizim Kuruluş Kanunumuza gö
re, Seçim Kanunu, Siyasî Partiler Kanunu Anayasaya 
göre yapmak zorundayız. 

. Biraz önce Komisyon Sözcüsü çıktı, benim, 13 
üncü maddede verdiğim bir önerge üzerinde konuşur
ken, «Efendim, bu, önseçimlerde parti adaylarının sap
tanmasıdır.» dedi. önseçimlerde parti adaylarının sap
tanmasıyla normal olarak zaten seçime gidilecektir. 

I Yani ben böyle bir ifade kullanılmasının anlamını an
layamadım, ama böyle mükerrer birtakım hükümlere 
yer verirsek ve ondan sonra bu hükümler arasında 
böyle çelişkili ifadeler yer alırsa veyahut da bir fikri 
değişik değişik kelimelerle ifade etmeye kalkarsak, 
yarın, uygulayıcılar bunun altından çıkamaz. 

Partiler Kanununun 37 nci maddesi, siyasî parti
lerin aday listelerinin tespit meselesini açıkça tespit 
etmiştir. Burada, «normal, genel seçimlerden iki ay 
önce» diyor, burada, «60 gün» diyor, yani, böyle ka
rışık ifadelere de meydan vermektedir. 

Bu itibarla, kanaatimce, bu hükmün bu sebeple 
bu Tasarı metninden çıkarılması gerektiğine inanıyo
rum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Sayın 

Aydar, aleyhte. 
Buyurun Sayın Aydar. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Sayın Genc'in önergesi ilk bakışta, Siyasî Parti
ler Kanununun 37 nci maddesiyle intibak halinde gö
züküyor ise de, burada, 14 üncü maddede, siyasî par
tilere, kanunun getirmiş olduğu bir yükümlülük var. 
Buradaki yükümlülük, siyasî partilerin mutlaka belli 
bir tarihte önseçim yapacaklarını amir. 

Oysa, Sayın Genc'in önergesinde söz konusu edi
len husus, yani çıktığı takdirde, sadece Seçim Kanunu
nun genel mahiyette çizdiği önseçimlere ait olan bir 
düzenlemedir. Oysa 14 üncü madde siyasî partilere 
bir mükellefiyet getirmektedir, yani siz önseçim yapa-

I caksınız demektedir ve belli bir tarihte yapacaksınız 
demektedir. Yalnız ben Sayın Komisyondan şunu is
tirham edeceğim; biraz evvel Sayın Komisyon Söz
cüsü bir en az ifadesini oraya koymuş olmakla bera
ber, meselenin halline ışık tuttu, fakat Siyasî Partiler 
Kanunundaki o süreyle, tam bir intibak sağlanabil
mesi için bunun da güne çevrilmiş olması; herhalde 
2 ay olarak değiştirilmesi ve 2 ay önceki bir tarih 
diye doğrudan doğruya Siyasî Partiler Kanunundaki 
ifade kullanılması halinde 14 üncü maddenin yerinde 
kalması çok isabetli olacaktır. 

Arz ederim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Komisyonun önerge ile ilgili görüşü lütfen. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

I AKYOL — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
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Arkadaşımız 14 üncü maddenin yine Siyasî Parti
ler Kanununda benzer hüküm bulunması ve orada 
da 60 gün yerine 2 ay denilmesi sebebiyle bir çelişki
ye de yer vereceğiz sebebiyle, bu maddenin Tasa
rıdan çıkarılmasını istemektedir. Arkadaşımızın ve ar
kadaşlarımızın çıkmış olan Siyasî Partiler Kanunuy
la, Seçim Kanunu Tasarısını karşılıklı okuyarak böyle 
birbirine benzer maddeler bulunması halinde, Seçim 
Kanunundan bazı hususların, bazı maddelerin ve fık
raların çıkarılmasını isteyen önergeler vermelerinin 
önüne geçmek için bir noktayı açıklamak istiyorum. 

Birbirleriyle yakından ilgili olan birden fazla ka
nun arasından bu 2 kanunun düzenlediği alanların ir
tibatlarını belirtmek üzere bazen açık'gönderme de
diğiniz, bazen dolaylı gönderme dediğiniz yolla, ay
nı konuyu düzenler gibi ifadelere, fıkralara ve iba
relere rastlanabilir. Ancak, bu mutlaka aynı şeyin, 
aynı konunun, aynı meselenin 2 defa düzenlendiği 
anlamına gelmez; nitekim, arkadaşımızın önergesin
de şu 2 ay ile 60 gün meselesi de bunu açıklamak
tadır. Siyasî Partiler Kanunu, «en az 2 ay önce baş
layacak» diyor, ama eğer dikkat edilmişse ve etmiş
lerse göreceklerdir ki, Seçim Kanunu Tasarısında iş 
son derece hassas bir teraziyle tartılıp, günbegün be
lirtilmiştir. Denilmiştir ki, 27 nci gün ilan edilecek, 
37 nci gün geçici ilan edilecek, oy vermeden 3 gün 
önce, yani orada artık bu 2 aylık mesafe günlere, 
yani daha hassas bir ölçeye bağlanmıştır. 

Bu itibarla, kanunların düzenlediği perspektif açı
sından birinin düzenlediği bir konuyu diğeri daha 
özel bir noktadan bakarak veya birinin düzenlediği 
bir konuya diğeri irtibatı sağlamak için bu tarzda 
teknik göndermeler yapabilirler, yapmalıdırlar, eski 
kanunlarımızda da böyleydi ve asıl işte kanun yapma 
sanatı denilen şey de; bu kanunların arasındaki irti
batı, rabıtayı göstermeye matuf, bu ince, bu gerçek
ten dakik olması lazım gelen hükümlerdir. Arkada
şımız ve Umumî Heyetimiz müsterih olsunlar ki, bu 
2 madde arasında bir çelişki yoktur. Orada görülü
yor, bu seçimin hangi esaslara uyularak yapılacağı
na dair bir detay vardır. Halbuki Seçim Kanunu 
Tasarısında ise günler bakımından bir dakiklik ve 
ayrıntı vardır. 

Durum bundan ibarettir; saygılarla takdirlerinize 
arz eder, önergenin kabulünün ileride belki de çözül
mez meselelere yol açabilecek bir boşluk doğuraca
ğından endişemiz olduğu için/önergenin ret edilmesi
ni dileriz. 

Saygılar sunarım Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Değerli üyeler; önergeye Komisyon katılmıyor. 

Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... önergenin dikkate alınması 
kabul edilmemiştir. 

Sayın üyeler; maddeyi Komisyonun teklif ettiği 
şu düzenlemeyle oylarınıza sunacağım. Maddenin 3 
üncü satırındaki «altmış günden» evvel «en az» iba
resi konuyor ve en son satırındaki «sonucunda» ye
rine «konusunda» oluyor. Bu değişikliklerle maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Sayın Şahin; sizin bu maddeyle ilgili bir önerge
niz vardı. Bu önergede 16 nci maddenin 15 inci mad
de olarak yer alması var. Bu konuda sizden bir kü 
çük açıklama rica edeyim de, Komisyondan sorduk
tan sonra, Komisyon da uygun görürse o yola gide
riz efendim. 

Sayın Şahin buyurun efendim. 

AVN1 ŞAHIN — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Tasarının 15 inci maddesinde Yüksek Seçim Ku
rulu, il Seçim Kurulu ve ilçe Seçim Kurulu başkan
larının aday olamayacaklarına veya aday oldukları 
takdirde tutacakları yolu göstermesi bakımından bazı 
hükümler tedvin edilmiştir. Halbuki Yüksek Seçhrı 
Kurulu, 11 Seçim Kurulu başkan ve üyeleri ve ilçe Se
çim Kurulu başkanları, bunlar hâkimlerden oluşmak
tadır. Yüksek hâkimlerden veya hâkimlerden oluş
maktadır. Hâkimler de 16 nci maddede tedvin edi
len, memurların adaylığı içerisinde mütalaa edilmek
tedir, yani 16 nci maddede hâkimler ve savcılar, yük
sek yargı organları mensupları vesairenin nasıl aday 
olacakları veya olamayacakları hususları hükme bağ
lanmış. Halbuki bundan evvel gelen 15 inci madde
de yine hâkimlerden oluşan Yüksek Seçim Kurulu 
ve 11 Seçim Kurulu başkanlarından ve üyelerinden 
bahsedilmektedir. Dolayısıyla öyle sanıyorum ki, eski 
Seçim Kanununda memurların adaylığı yasak olmadı
ğından bir izinle memurların aday olabilecekleri za
manlardan kalan bir hükümden dolayı Yüksek Seçim 
Kurulu ve 11 Seçim Kurulu başkanlarının adaylıkları 
özel bir maddede tedvin edilmiş. Halbuki şimdi hâ
kimlerden oluşan bu heyetlerde hâkimler de elbette 
aday olacakları takdirde görevlerinden istifa etmek 
durumunda kalacaklardır. 

Bu itibarla 16 nci madde, yani memurların aday
lığını tanzim eden 16 nci madde; daha önce gelse, 
bu mesele vuzuha kavuşmuş olacaktı. Ondan sonra 
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gelecek şimdi 15, benim önergeme göre 16 ncı mad
de şeklinde gelecek maddede de bunun dışındaki 
hususlar tedvin edilebilecektir. Bu bakımdan böyle 
bir değişikliğin doğru olacağı düşüncesiyle bu öner
geyi vermiş bulunuyorum. 

Yüksek takdirlerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Sayın Komisyonun bu konudaki görüşünü alalım 

lütfen. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Belki tasarıya biraz yukarıdan bakıldığı zaman 
önerge sahibi arkadaşımız Avni Şahin'in de sandığı 
gibi, bu 15 inci ve 16 ncı maddelerde düzenlenen 
hükmün aynı hüküm olduğuna dair bir zehap, bir 
kanı uyanabilir. Arkadaşımızın, hepimizce müsellem 
iyi niyetinden emin olduğum için «Evham» demiyo
rum. 

Şimdi, 15 inci maddede düzenlenen, aslında ger
çekte bir adaylık manii değil, bir seçim emniyeti me
selesidir ve arkadaşımızın anladığı dilde söylemek 
lazım gelirse, kendileri Almanca biliyorlar; «Voraus-
setzung der wahlsicherheit» yani seçim emniyetinin 
ön koşuludur; bu madde bunu anlatıyor. Seçimi yü
rütecek olanlarla ilgili düzenlemedir. Seçimin yöne
tim ve denetimi kendilerine tevdi edilmiş olan dar 
çerçevedeki insanlarla ilgilidir ve çok detay, çok en
gel, çok ayrıntı vardır ve bu ayrı bir maddedir. Eğer 
biz bölüm bölüm yapsaydık, burada da bir bölünme
ye gitmiş olsaydık, buna seçim emniyetinin ön şart
ları dememiz lazımdı ve belki bu maddeyi ikiye ayır
mak lazımdı. 

Diğerine gelince, yani 16 ve 17 nci maddeye ge
lince, onların ikisi de bir bütündür, işte onlar iki tür 
Devlet memurunun, yani memurların ve ordu men
suplarının nasıl aday olabileceklerini düzenlemekte
dir. Halbuki arkadaşımızın üzerinde durduğu 15 inci 
madde nasıl aday olunabileceğini değil, nasıl aday ol
mamak için şartlar getirildiğini düzenlemektedir ve 
zannediyorum bu açıklamadan sonra kendilerinin de 
hassas olduğu bu konuda tatmin olduklarını zanne
diyorum ve böylece bu meselede bir ayrıntıya yer 
vermemiş oluruz. Bu kadar açık noktada da eğer ar
kadaşımız önergesinde ısrar ederse, önergenin kabul 
edilmemesini Muhterem Genel Kuruldan istirham et
mekteyiz. Yoksa bu bizim kurduğumuz sistem tama
men başaşağı olur. 

Saygılarımla arz ederim, saygılar sunarım Başka
nım. 

— İSİ 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın Şahin, ısrar ediyor musunuz? 
AVNÎ ŞAHİN — Sayın Başkanım, Sayın Komis

yon Sözcüsünün açıklamalarından mutmain oldum; 
önergemi geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Yalnız bu önerge 15 inci maddeyle 
de jlgili olması dolayısıyla... 

AVNÎ ŞAHlN — Tamamen geri alıyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Tamamen geri alıyorsunuz. Teşek
kür ederim Sayın Şahin. 

15 inci maddeyi okutuyorum. 
Adaylığını koyamayacak olanlar 
MADDE 15. — Yüksek Seçim Kurulu ve il seçim 

kurulu başkan ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu baş
kanları yurdun hiçbir seçim çevresinden adaylıkları
nı koyamazlar, aday gösterilemezler ve seçilemezler. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı görevlerden, ancak aday
lığını koyacak olanlar çekilebilirler. Adaylığı tercih 
edenler, bu tercih haklarını il veya ilçe seçim kurul
larında görevi kabulden sonra kullanamazlar. 

Adaylığı tercih edenler, aşağıdaki maddede, me
murlar hakkında konulan kayıtlara tabi olurlar. 

İl ve ilçe seçim kurullarında görev kabul eden hâ
kimlerin görevli bulundukları seçim çevrelerinde, 
ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrî 
hısımları adaylıklarını koydukları veya aday göste
rildikleri takdirde, bunlar seçim kurullarındaki görev
lerinden çekilmek ve durumu derhal yetkili merciine 
bildirmek zorundadırlar. 

Aynı durum, Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve 
üyeleri için meydana gelirse, bu görevliler, hısımları 
hakkında Yüksek Seçim Kuruluna akseden konular
da oy kullanamazlar. 

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

Sayın Tutum ve Sayın Fırat söz istiyorlar. İki sa
yın üye söz istemişlerdir. 

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

ler; 
Tartışmakta olduğumuz bu madde, aslında eski 

Seçim Yasasında mevcuttur, aşağı yukarı daha evvel
ki seçim yasalarında tekrarlanarak devam edegelen 
bir maddeyle karşı karşıyayız; ancak düz bir mantık 
yürüterek madde okunduğunda çok fazla bir anlam 
taşımadığı sonucuna vardığım için düşüncelerimi kı
saca bu açıdan arz etmek istiyorum. 
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Değerli üyeler; seçim güvenliği açısından bazı gö
revleri üstlenmiş olanların adaylıklarını koyarlarken 
belli birtakım kısıtlamalara tabi tutulması doğaldır. 
Nitekim 15 inci madde de bunu düzenlemektedir. 
Ancak, madde başlığına baktığım zaman «Adaylığını 
koyamayacak olanlar» deyiminin çok şaşırtıcı oldu
ğunu ileri sürebilirim; çünkü belki bu maddenin mat-
labına adaylığı kısıtlananlar demek, adaylık koyma 
konusunda kısıtlamaya tabi olanlar demek çok daha 
isabetli olabilir. Eski Kanunda da bu hata tekrarlana-
gelmekte olduğu için acaba bu vesile ile bunu düzel
tebilir miyiz diye düşünüyorum. 

Şimdi burada getirilen nedir? Yüksek Seçim Ku
rulu ilte il seçim kurulu başkan ve üyeleri; bunlar bü
tünüyle hâkim ve ilçe seçim kurulu başkanları, bu da 
hâkim. Hâkim statüsünde olan bu kişiler, birinci fık
raya dikkat ederseniz yurdun hiçbir seçim çevresinde 
adaylıklarını koyamazlar, aday gösterilemezler ve se
çilemezler. Sanki bu maddeyi okuduğunuz zaman bu 
kimselere kesinlikle aday olma hakkı tanınmadığı ve 
yurdun hiçbir çevresinde, hiçbir şekilde adaylıklarını 
koyamayacakları ve seçilemeyecekleri öngörülmüş gibi 
gelir. Oysa, hemen altındaki fıkrada; ama bunların 
aday olma hakları ellerinden alınmış, değildir bunlar 
aday olabilirler; ne var ki adaylığını koyacak olan
lar görevlerinden çekilebilirler, adaylığı tercih eden
ler bu tercih haklarında il veya ilçe seçim kurulları
nın görevini kabulden sonra kullanamazlar der. 

Şimdi, hâkim statüsünde olduğun? göre bunlar 
en azından memur kısıtlamasına tabidirler. Eğer bu
rada anlatılmak istenen bu görevlere getirilmiş olan 
kişilerin bu görevleri kabulden sonra çekilme kısıtlılı
ğı getirmek ise, bu bir cümle ile ifade edilebilir. Yani 
en azından şöyle denebilir; Yüksek Seçim Kurulu ve 
il seçim kurulu başkan ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu 
başkanları adaylık için tercih haklarını ancak bu gö
revleri kabulden önce kullanabilirler, veyahut da bu 
hakları, bu görevleri kabulden sonra kullanamazlar 
demek suretiyle belki bir tek cümle ile halletmek 
mümkündür. 

Burada benim öğrenmek istediğim iki nokta var
dır : Biri; tercih haklarını kullanacak olan kişiler 
arasında Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve üyeleri var 

mıdır, yok mudur? Maddeye baktığınız zaman, «Bu 
tercih haklarını il veya ilçe seçim kurullarında görevi 
kabulden sonra kullanamazlar.» Yani, bu demek mi
dir ki; Yüksek Seçim Kurullarında görevi kabulden 
sonra bazı görevliler bu hakkı kullanabilirler? Bu 
anlam çıkıyor mu? Sayın Komisyondan bunu istir

ham ediyorum. Tekrarlıyorum; «Bu tercih haklarını 
il veya ilçe seçim kurullarında görevi kabulden sonra 
kullanamazlar.» Yani yalnız, «ti ve ilçe seçim kurul-
larındaki görevi kabulden sonra» kullanılamayacağı 
dediğine göre bunların kapsamı dışında mı kalmak
tadır Yüksek Seçim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı? 

Kabulden önce adaylığı tercih edenler bu görevi 
kabulden önce kullanırlarsa ne olacak? Ardındakini 
söylemeye gerek yokturki o zaman, «Adaylığı tercih 
edenler, aşağıdaki maddede, memurlar hakkında ko
nulan kayıtlara tabidir.» Tabiî başka hangi kayda 
tabi olacaklardır ki? Yani bu tercih haklarını bu gö
revleri kabulden önce kullanacaklarsa, herhalde gö
revden ayrılmak zorundadırlar. Acaba oradaki yalnız 
il ve ilçe seçim kurulu başkanlığı ve üyeliği göre
vinden mi ayrılmaktır, yoksa hâkimlik statüsünden ay
rılmak mıdır; bu belli olmamaktadır. 

Saygıdeğer arkadaşlar; bana bu noktalar arasında 
ahenkli bir bütünlük yokmuş gibi geliyor. Eski yasa
da da tekrarlanarak, mantığı fazla irdelenmemiş olan 
maddelerden biridir. Lütfen bu nokjayı açıklığa ka
vuşturalım. Sayın Komisyonumuzun bu noktada sa
nıyorum ki, konuyu açıklığa kavuşturacak bir bilgi 
birikimleri vardır; bunları bizlere sujısunlar ve mad
deyi daha olgun hale getirelim. 

Teşekkürler ve saygılar arz ederimi 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Fırat, buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer ar

kadaşlarım; 
Sayın Tutum'un izahatına ben de birkaç şey da

ha ilave etmek istiyorum. 
Bu madde karmaşık şekilde düzenlenmiştir. Mad

denin özü : Yüksek Seçim Kurulu ve il seçim kuru
lu başkan ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu başkan
ları bu görevlerinden çekilmedikçe yurdun hiçbir ta
rafında, hiçbir seçim bölgesinden adaylıklarını koya
mazlar; bu derece basit bir cümle ile bunu vurgulamak 
mümkündür. 

Sayın Komisyondan rica ediyorum, söylediklerimi 
tekrar ediyorum; ikinci cümlelerinde aynen şöyle de
mektedirler : «Yukarıdaki fıkrada yazılı görevlerden, 
ancak adaylığını koyacak olanlar çekilebilirler»; yani 
çekimleyebilirler de. 

Muhterem arkadaşlarım, cümle bir kere şöyle ol
malıdır : «Yüksek Seçim Kurulu ve il seçim kurulu 
başkan ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu başkanları, 
yurdun hiçbir seçim çevresinde bu görevlerinden çe
kilmedikçe adaylıklarım koyamazlar, aday gösterile
mezler ve seçilemezler»; bu kadar basit ve bunu ikin-
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ci cümlenin sonuyla şu şekilde bağlıyoruz : «Ancak, I 
adaylığı tercih edenler, bu tercih haklarını il veya il
çe seçim kurullarında görevi kabulden sonra kullana
mazlar.» 

Ayrıca, çok mühim bir konuyu daha Saym Ko
misyonun bilgilerine sunmak istiyorum. Maddenin 
dördüncü fıkrasında «İl ve ilçe seçim kurullarında gö
rev kabul eden hâkimlerin görevli bulundukları seçim 
çevrelerinde, ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısım
ları adaylıklarını koydukları veya aday gösterildikleri 
takdirde, bunlar seçim kurullarmdaki» denilmekte ve 
devam edilmektedir. Burada özne; hâkimlerin akraba
larıdır, «Bunlar» diye bahsedilen ise hâkimlerdir. Muh
terem arkadaşlar cümle yanlış tanzim edilmiştir. 

Dördüncü fıkranın şu şekilde tanzim edilmesi ge
rekir : İl ve ilçe seçim kurullarında görev kabul eden 
hâkimler, görevli , bulundukları seçim çevrelerinde, 
ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları aday
lıklarını koydukları veya aday gösterildikleri takdir
de, bu hâkimler seçim kurallarındaki görevlerinden 
çekilmek ve durumu derhal yetkili mercie bildirmek 
zorundadırlar, 

Bilmiyorum, Sayın Komisyon konuşmalarımı ta
kip ettiler mi; ama herhalde etmişlerdir; teşekkür 
ediyorum. Ya maddenin bu şekliyle yeni baştan ka
leme alınmasında fayda vardır veya kabul edilirse, 
bu arz ettiğim şekliyle matlup hale gelecektir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Komisyonun, iki sayın konuşmacıya cevap 

vermesini rica ediyorum, 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Arkadaşlarımız Sayın Tutum ve Fırat, maddenin 

tarzı telifinin ihtiyaçlara cevap vermeyeceği görüşün
dedirler. 

Sayın Tutum konuşmasında, «Birinci fıkrayla ikin
ci fıkraların yazım farkından dolayı bazı anlaşmaz
lıkların olabileceğini» söylemiştir. 

Muhterem Genel Kurulunuzun ve Kurucu Meclis 
Hakkındaki Kanunun bize tevdi ettiği vazife seçim 
kanununu yapmaktı; fakat bildiğiniz gibi, Seçim Ka
nunu mülga değildi. Buradaki açıklamalardan man-
zur olmuştur ki, 306 sayılı Kanunun yürümekte arı
za göstermemiş olan maddelerine hiçbir şekilde de-
yilmemiştir. Yani başka deyişle, Sayın Tutum'un ve 
Sayın Fırat'ın görüşlerinin aksine, (Eğer bizi bağışlar
larsa) bu maddelerin uygulanmasında hiçbir arıza ol
mamıştır; bu nedenle de aynen muhafaza edilmişler
din I 
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Ben, gerek arkadaşlarımızdan gerek Genel Kuru
lumuzdan, böyle bu Tasarıya 306 sayılı Kanundan 
aynen intikal etmiş olan maddelerin bir yeni maddey
miş gibi bir müzakereye açılıp ve irdelenmesinin ya
rarlı olmadığının dikkate alınmasını rica ediyorum. 
Çünkü, bunlar sırf maddelerin teselsülü sağlansın di
ye aynen alınmış; fakat hiçbir değişiklik yapılmamış
tın 

Bu itibarla, her iki konuşmacı arkadaşımızı da 
temin etmek istiyorum ki, biz yaptığımız inceleme
lerde bir arıza görmedik ve tereddüt duydukları nok
ta; ikinci fıkrada Yüksek Seçim Kurulu ile ilgilidir, 
Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili mesele de birinci 
fıkrada anlatılıyor; fakat Yüksek Seçim Kurulunun 
diğer seçim kurullarından, yani il ve ilçe seçim kurul
larından ayrılığı şu noktada kendisini gösteriyor : 
Yüksek Seçim Kurulu dört yılda bir seçiliyor. Bu 
teknik farkı belli etmek için gerek 306 sayılı Kanun
da gerek bu Tasarıda ikinci fıkrada Yüksek Seçim 
Kurulu zikredilmemiştir; hepsi bundan ibarettir. Esa
sen bu açıklamalarla zabıtname de yeteri kadar açık 
hale gelmiştir. Ben, durumu saygılarla arz ediyor ve 
meselenin böylece açıklanmış kabul edilmesini rica 
ediyorum, 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkanım, bir 

sorum var efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. Başka soru sormak 

isteyen sayın üye?.. Sayın Fırat, Sayın Tutum... 
'Buyurun Sayın Akkılıç, 

MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, Sayın Tu
tum'un da açıkladığı gibi, başlık olarak «Adaylığını 
koyamayacak olanlar» diyor, ondan sonra maddede 
sadece Yüksek Seçim Kurulu ile diğer seçim kurul
ları üyelerinin durumu bahse konu ediliyor. 

O bakımdan, acaba Sayın Komisyon, maddenin 
daha anlam kazanması açısından bunu, «Seçim kuru
lu üyelerinin adaylık durumu» şeklinde değiştirebüir-
ler mi veya değiştirmek isterler mi?.. 

İkinci sorum : İkinci fıkranın son satırındaki «İl 
veya ilçe» ibareleri çıkarılmak suretiyle, sadece «... 
seçim kurullarında görevi kabulden sonra kullana
mazlar» şeklinde bir değişiklik yapmak isterler mi?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Fırat, buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, anlıyorum 

ki ben izahatımı yaptığım sırada talihsiz bir zama-
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na rastlamışım; Sayın Komisyon Sözcüsü beni dinle
memişler; bunu anlıyorum. 

Ben, «Eski Seçim Kanunundan aynen alınmamış
tır» demedim; eski Seçim Kanunundan aynen alın
mıştır, ama bir hatayı devamlı kopya etmenin anla
mı yoktur; bunu arz etmek istiyorum. 

Efendim, bakın şimdi arz ediyorum : Dördüncü 
fıkra; «ti ve ilçe seçim , kurullarında görev kabul 
eden hâkimlerin görevli bulundukları seçim çevrele
rinde, ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları...» 
Konu; hâkimlerin hısımları. «... . adaylıklarını koy
dukları veya aday gösterildikleri takdirde, bunlar se
çim kurallarındaki görevlerinden çekilmek...» Hısım
ları seçim kurulundaki görevlerinden çekilecekler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ben arz ediyorum, «İl ve ilçe seçim kurullarında 

görev kabul eden hâkimler...» Yanlış yazılmıştır ge
çen Seçim Kanununda. «Görevli bulundukları seçim 
çevrelerinde...» Özne hâkimler, ikinci dereceye kadar 
kan ve sıhrî hısımları adaylıklarını koydukları veya 
aday gösterildikleri takdirde, bunlar; yani bu hâkim
ler, bu hâkimler de denebilir, seçim kurulundaki gö
revlerinden çekileceklerdir; bu bir. 

İkincisi, Sayın Sözcüye arz ediyorum, ikinci cüm
le «Yukarıdaki fıkrada yazılı görevlerden, ancak 
adaylığını koyacak olanlar çekilebilirler. Arzuya mı 
tabidir?. Mecburiyettir, çekilirler. 

'Ben bunu Sayın Komisyonun sayın üyeleriyle gö
rüştüm, önerge verecektim, bana «Önerge vermeyin, 
bunlar düzeltilecek şeylerdir, redaksiyon mahiyetin
dedir» dediler, ben de arz ettim. Bundan sonra her 
konuda önerge veririm. 

Teşekkür ederim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, ikinci defa açık
ladınız, soru olmadı Sayın Fırat. 

'Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Saygıdeğer Başkanım; 
Benim açıklığa kavuşturulmasını istediğim bu 

maddeyle ilgili iki nokta var. Çok sarih olarak za
bıtlara geçmesi bakımından istirham ediyorum. Yok
sa madde, eski metinden ithal, aynen alınmış mıdır 
veya alınmamış mıdır tartışması değildir. Kaldıki 
Saygıdeğer Komisyon Sözcümüz «Bum. yeni bir 
madde gibi bakmasınlar» dedi, yok, bakarız efen
dim. O halde o kadarcık yorum yapmama izin verir
se Sayın Başkanım, bakarız; çünkü bu yeni bir mad
dedir. Başka bir yerde oluşu hiç önemli değildir, 15 
inci madde yepyeni bir maddedir hukuk tekniği ba-
kımından, 

Saygıdeğer Başkanım, sorum şudur : Yüksek Se
çim Kurulu Başkan ve üyeleri halen görevdeler. Bu 
tercih haklarını kullanacak olsalar; bu tercih hakla
rını şu anda görevde olduklarına göre, kullanabilir
ler mi kullanamazlar mı?.. Çok açık sorum. 

İki, diyelim ki, il seçim kurulu başkan ve üyeleri 
veya ilçe seçim kurulu başkanı; şimdi bizim mev
zuatımızda ilçe seçim kurulunun bir başkan ve altı 
üyeden kurulur. İlçedeki en yüksek dereceli yargıç 
kurulun başkanıdır; yani kurulun başkanı «ex - offi-
cio»dur. Şimdi ne zaman bu tercih hakkını kullana
bilecek?.. Bunu soruyorum. İlçe seçim kurulu başka
nı veya il seçim kurulu başkanı veya üyeleri tercih 
hakkını ne zaman kullanabilecekler?.. 

Teşekkürler Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım; 
Önce belki Sayın Tutum'un ve Sayın Akkılıç'ın 

sorularını ve belki de endişelerini yumuşatabilecek 
bir düzenleme, ikinci fıkrada şu şekildeki bir değişik
likle mümkündür. Eğer şöyle denirse, «Yukarıdaki 
fıkrada yazılı görevlerden, ancak adaylığını koyacak 
olanlar çekilebilirler. Adaylığı tercih edenler bu ter
cih haklarını (Sayın Tutum'un bundan sonra dikka
tine sunuyorum) seçim kurullarında görevi kabulden 
sonra kullanamazlar.» Böylece «il veya ilçeyi» çıka
rırsak zannediyorum eski metinden biraz daha açık; 
ama aynı sonucu verecek bir noktaya gelmiş oluruz. 

Sayın Akkılıç, başlığın da değiştirilmesini istediler. 
Komisyonumuz bu başlığın eskiden beri yeterli oldu
ğuna kani. Şüphesiz ki bu başlık değişebilir, kendi
lerine hiç hak vermiyor değiliz; ama o bulduğumu
zun da hangi sakıncaları getireceğini şu anda bura
da takdirden, doğrusu biz aciziz. Binaenaleyh, başlı
ğı muhafaza edelim, ikinci fıkranın son satırındaki 
«il veya ilçe» sözcüklerini kaldıralım, bu şekilde zan
nediyorum Tutum ve Akkılıç arkadaşlarımız tatmin 
olmuş olurlar. 

Sayın Fırat arkadaşımızın gerek kürsüden, gerek 
yerinden Komisyonun kendisini dinlemediği yolun
daki sözlerini biz üzüntüyle karşılıyoruz, kendisine 
karşı büyük bir saygımız var, her zaman yararlı fi
kirleri, düşünceleri olmuştur, kendisine bu kadar 
saygılı davranan bir komisyonu küçültmenin kime ne 
yararı olacağını merak ediyorum. Biz bundan sonra 
da kendisini kemali hürmetle dinleyeceğiz. 

Arkadaşımızın stilistik eleştirisine gelince : Bura
daki «'Bunlar» sözcüğü, zikrettiği özneden uzaklaş-
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ması bakımından, belki değiştirilebilir; ama bu bir 
redaksiyon meselesi olduğuna göre, Sayın Başkanlı
ğınız ve değerli arkadaşımız müsaade ederlerse, sırf 
redaksiyon bakımından bu meseleyi aceleye getirme
den bir defa tetkik edelim; ama bu, maddenin kabu
lüne ve geçmesine mani değildir, küçük bir redaksi
yon meselesidir; yani bir öznenin yerine geçen zami
rin, özneyle olan mesafesini ayarlamak meselesidir. 
Eğer meseleye Sayın Başkanlığınız (Önerge de yok) 
bu gözle bakarlarsa, mademki arkadaşımıza da bu 
yönde söz verildiği söyleniyor, biz meseleyi bu yön
den iyiniyetle ve tekrar ediyorum her zaman oldu
ğu gibi, kemali hürmetle yeniden telakkiye amade-

Arz ederim Sayın Başkanım. Teşekkür ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın Akyol, Sayın Fırat'ın teklif ettiği yukarıda

ki birinci fıkranın sonundaki «Çekilebilirler» ona do
kunmuyorsunuz, o aynen kalacaktır, «il veya ilçe» 
çıkacaktır ikinci fıkranın son satırındaki Yalnız 
üçüncü teklifleri, dördüncü fıkradaki «il ve ilçe se
çim kurullarında görev kabul eden hâkimler...» idi, 
orada bir küçük değişiklik yapılırsa, artık madde ka
bul edildikten sonra esası üzerinde bir değişiklik re
daksiyon da olsa kolay kolay yapamayacaksınız, o 
bakımdan ona da temas edin, tensip ediyorsanız onu 
da düzeltin, ona göre maddeyi oylatırım. 

Buyumn. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım; 
Arkadaşlarım çalışıyorlar, Ben bu arada «çekile

bilirler» ile ilgili fikrimi söyleyeyim. Bundan amaç 
şu efendim, yukarıda fıkrada yazılı görevlerden an
cak adaylık koymak sebebiyle çekilmek mümkündür 
anlamındadır. Yoksa orada bir Türkçe hatası yok. 
Elbetteki adaylığını koyarsa çekilmeye mecburdur. 
Bunu da zabıtname için ilave ediyorum. 

V 

'BAŞKAN — Evet, onu aldım. Şu halde Komis
yon eğer dördüncü fıkrada... 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Hazırdır Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hazırsa alayım efendim. 
S. SIRRI KIRCALI — Sayın Başkanım, Komis

yon birkaç tane hata yapıyor, müsaade ederseniz izah 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Alayım Sayın Akyofun cevabını, 
hata neredeyse onu da dinleyelim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — «Veya aday gösterdikleri takdirde, bu 

hâkimler seçim kurullarındaki görevlerinden çekil
mek...» vesaire diye gidiyor efendim. 

«'Bunlar» çıkacak, «bu hâkimler» ilave edilecek. 

•BAŞKAN — «Bu hâkimler», «bunların» yerine. 
Sayın Kırcalı, büyük bir hata yapıldığı söylendi, 

nedir?.. Lütfen. 
S. SIRRI KIRCALI — Efendim, il ve ilçe seçim 

kurulları başkanları göreve başlarlar ve bunu kabul 
ederler; ama Yüksek Seçim Kurulu üyleri seçimin 
başladığı anda değil, seçildikleri anda Danıştaydan 
ve Yargıtaydan göreve başlamışlardır. Eğer biz ikinci 
fıkrada «il veya ilçe seçim kurulları» sözünü kaldı
rırsak», il ve ilçe sözünü kaldırırsak, «yukarıdaki 
fıkrada yazılı görevlerden» sözünün içerisine Yüksek 
Seçim Kurulu da dahil bulunduğuna göre, artık Yük
sek Seçim Kurulu üyeleri hiçbir zaman çekilmek hak
kına sahip olmamış demektedirler. Çünkü onların gö
revi kabulleri Danıştayda ve Yargıtayda adaylıkları
nı koyduğu ve Yüksek Seçim Kurulunun ilk toplantı
sından itibaren vardır. O sebeple bu değişikliği ya
pamayız. Bu il veya ilçe demekle vazı kanun vaktiy
le haklı olarak burada bunu işaret etmiş. Çünkü bi
rinci fıkradaki Yüksek Seçim Kurulunu bunlardan 
ayırmak istemiştir. Yüksek Seçim Kurulu, devamlı 
olarak vardır. Bir seçim sebebiyle oluşturulmaz. O 
sebeple burada il ve ilçe sözü söylenmesi mecburidir; 
bu bir. 

İkincisi, yukarıdaki ikinci fıkranın başındaki açık
lamaları da isabetli bulmuyorum. «Yukarıdaki fıkra
da yazılı görevlerden ancak adaylığını koyacak olan
lar çekilebilirler» sözü söylendiği gibi, çekilmeye mec
burdurlar şeklinde değil. Fıkrada yazılı görevlerde; 
çünkü orada en kıdemli hâkim o ilçenin seçim kuru
lu başkanıdır. O kimse o vazifeyi yapmaya mecbur
dur, il ve ilçe seçim kurulu başkanlığını, kıdemi iti
bariyle o, o görevden ancak adaylığı bahis konusu 
olduğu vakit çekilebilir. Zaten bütün bu maddenin 
düzenlenmesinin nedenlerinden birisi bu fıkradır. 
Aksi takdirde Yüksek Seçim Kurulu üyeleri il seçim 
kurulu üyeleri, ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri 
de hâkim olduklarına göre ve hâkimler hakkında 16 
ncı maddede ne diyor izah ederken, «Hâkimler, sav
cılar, yüksek yargı organları mensupları, çekilmedik
çe seçimlere giremezler» dediğine göre, bu 15 inci 
maddenin tertiplenmesine, düzenlenmesine gerek 
yoktu. Bu fıkranın düzenlenmesinin nedeni, doğru
dan doğruya ikinci fıkradaki bu vazifeyi kabul et
mek ve ancak seçime giriyorlarsa çekilmek hakları 
vardır demektir. O sebeple zabıtlarda Sayın Sözcü-
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müzün yaptığı şekildeki açıklama olarak kalması çok 
isabetli olmayacaktır. 

Saygıyla sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Akyol, lütfen efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Kırcalı iki nokta üzerinde durdular. Dedi

ler ki, «ti ve ilçe kalksın; çünkü Yüksek Seçim Ku
rulu yıl itibariyle görev alır, dört yılda bir alır, il ve 
ilçe seçim kurulları ise, seçimden önce görev alırlar.» 
Eğer yanlış zaptetmediysem. 

298 sayılı Kanunun 18 inci maddesi bundan biraz 
farklı söylüyor efendim. O madde, ilçe seçim kurulu 
iki yılda bir ocak ayının son haftasında kurulur di
yor. Yani, o da Yüksek Seçim Kurulu gibi dört yıl
da değil; ama iki yılda bir kuruluyor. Binaenaleyh, 
bu noktada aramızdaki görüş ayrılığına sebep olan 
bilgi 298 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde açık ol
duğundan ihtilaf ortadan kalkmıştır zannediyorum. 

İkinci noktaya gelince. Ben de seçilmeleri münase
betiyle eğer seçileceklerse, seçime katılacaklarsa çekil
melerinin zorunlu olduğunu ve ancak bu hal için çe
kilmelerinin mümkün olduğunu söyledim. Binaena
leyh, o noktada da büyük bir ayrılık olduğunu zan
netmiyorum i 

Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, bu maddede ikinci fıkranın ikinci 

satırında «il veya ilçe» kelimelerini çıkarmakta, dör
düncü fıkranın sondan ikinci satırındaki bunlar ye
rine «bu hâkimler» kelimelerinin konması suretiyle 
yapılan değişiklikle... 

ABDÜLBAKt CEBECİ — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Redaksiyon mu efendim?.. 
ABDÜLBAKt CEBECt — Redaksiyonla ilgili. 
BAŞKAN — Biraz geç kaldınız Sayın Cebeci. 
Buyurun efendim. 
ABDÜLBAKt CEBECt — Sayın Başkanım, dör

düncü fıkra, «durumu derhal yetkili merciine bildir
mek zorundadırlar» Buradaki «merciine» değil, «yet
kili merciye» olması herhalde daha uygun?.. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon ne düşünüyor?.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Metin iyidir efendim, «merciine» iyidir i 
efendim. j 

BAŞKAN — «Merciine.» I 

Değerli üyeler, demin arz ettiğim değişikliklerle 
bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 16'yı okutuyorum. 
Memurların adaylığı 
MADDE 16. — Hâkimler ve savcılar, yüksek yar

gı organları mensupları, yükseköğretim kurumların-
daki öğretim elemanları, Yüksek Öğretim Kurulu 
üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statü
sündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından 
işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri genel ve 
ara seçimlerin başlangıcından iki ay önce, seçimin 
yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kara
rının ilanından başlayarak yedi gün içinde istifa et
medikçe adaylıklarını koyamazlar, aday gösteremez
ler ve seçilemezler. 

BAŞKAN — Evet, bu madde üzerinde Sayın 
Öğünç, Sayın Hamitoğulları, Sayın Tutum, Sayın 
Bayer, Sayın Banaz söz istediler. 

Sayın Öğünç, buyurun efendim. 

FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ — Sayın Başkan, 
Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 

Anayasa Komisyonunun bir üyesi olarak, bu mad
de müzakeresi esnasında söz hakkımı saklı tutmuş 
olduğum için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Komisyonda oldukça ayrıntılı bir biçimde tartı
şılmış, endişesi paylaşılmış ve benimsenmiş ve fakat 
çözüm yolu bulunamamış çok önemli bir konuyu 
huzurunuza çıkarmak ve de değerli görüş, düşünce 
ve önerilerinizle çözüm yolu bulmak üzere söz almış
tım. 

Bilindiği üzere, Anayasamızın 68 inci maddesinin 
son fıkrasında «Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı 
organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki 
öğretim elemanları, Yüksek Öğretim Kurulu üyeleri, 
kamu kurum ve kuruluşlarındaki memur statüsünde
ki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi ni
teliği taşımayan diğer kamu görevlileri, Silahlı Kuv
vetler mensupları siyasî partilere giremezler» denmek
tedir. 

Hazırlanmakta olan Seçim Kanunu Tasarısının 
16 ncı maddesinde ise, Anayasamızın yukarıda açık
ladığım hükmüne paralel olarak bir madde düzen
lenmiştir. Bu maddede ise, aynen Anayasamızın yu
karıda açıkladığım hükmü alınmış ve sonuna yine 
«yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan 

i diğer kamu görevlileri genel ve ara seçimlerin baş-

İ langıcından iki ay önce, seçimin yenilenmesine karar 
verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başla-
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yarak yedi gün içinde istifa etmedikçe adaylıklarını < 
koyamazlar, aday gösterilemezler ve seçilemezler» bi- ' 
çimindedir. 1 

Böylece de görülmektedir ki, yaptıkları hizmet ba
kımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevli
leri siyasî partilere belirli koşullar dışında giremeye- I 
çekler, adaylıklarını koyamayacaklar, aday gösteri
lemeyeceklerdir ve dolayısıyla da seçilemeyecekler- I 
dir. 

Yeni Anayasamızın hükümlerine ve buyrukları- I 
na saygınlığımız kuşkusuz ve tartışmasızdır. Ancak, I 
bazı çelişkileri ve sakıncaları bu Meclis kürsüsün- j 
den açıklamak ve çözüm yolları aramak tarihsel bir I 
görevdir. I 

Bugün ülkemizde işçinin tanımı kesin olarak ya- I 
pılamamıştır. Klasik tanımın arkasından Yargıtayı- I 
mızdan birçok, bir yığın çelişkili kararlar çıkmıştır. I 
Bilindiği kadarıyla işçi klasik tabirle, klasik yorum- I 
la «bedenî faaliyeti fikrî faliyetine hâkim olan kim- I 
şeye» işçi denir deniyordu; ama buna karşı da bir- I 
çok Yargıtay kararları vardır. Bu konu bugün dahi I 
tartışılmaktadır, yine bugün ise, hepimizin anımsa- I 
yacağı gibi, işçi - memur ayrımı sorunu güncel bir I 
tartışma ve komplikasyon konusu olarak sürüp I 
gitmektedir. Bu konuda Hükümet birtakım hazırlık- I 
lar içindedir. İşçiler, işçi liderleri, sendikacılar ve en I 
ufağından en büyüğüne kadar tüm işçi kuruluşları I 
Hükümetin bu hazırlıklarını eleştirmekte ve tepki gös- I 
termektedirler. Türk kamuoyu da hazırlıkları olum- I 
iu olarak karşılamamakta ve benimsememektedir. I 

Seçim Kanunu Tasarımızın Meclisimizde müzake- I 
re edildiği bugünlerde, işçinin kesin tanımı yapılma- I 
d-'ğına göre, hizmet bakımından işçi niteliği taşıma- I 
yan diğer kamu görevlilerinin ayrımı nasıl yapıla- I 
bilecektir? Örneğin, ben bu Meclis kürsüsünden hiz- I 
ıret bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu I 
görevlilerinin kimler olduğunu soruyor ve yanıtını I 
önemle ve ısrarla bekliyorum. I 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin değerli üye- I 
leri; I 

«Hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer I 
kamu görevlileri» deyimi, gelecekte ve özellikle se- I 
çimlerde bir sürü tartışmalar, sakıncalar yaratacak- I 
tır. Adaylar arasında, partiler içinde karşılıklı iti- I 
razlara, ihbarlara, seçim iptallerine sebep teşkil ede- I 
çektir. Siyasî rakipler arasında suçlama ve rekabet I 
aracı haline dönüştürülecektir. İşte bu neden ve ge- I 
rekçelerledir ki, kanun metninde, «Geçen yaptıkları I 
hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer ka- I 

mu görevlileri» deyimine bir açıklık getirilmesinde 
zorunluluk olduğu kanaatindeyim. 

Yüksek Kurulunuzun tensibine mazhar olursa, 
şunu önermek istiyorum : Asgarî bu konuyu Türki
ye'de yürütmekte olan, yani bu Koordinasyon Ku
rulunun Başkanı olan Sayın Başbakan Yardımcımız 
Zeyyad Baykara Meclisimize gelmeli ve bu konuda 
bir açıklama yapmalıdır. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öğünç. 
Sayın Hamitoğulları, buyurunuz efendim. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Görüştüğümüz 16 ncı madde, gireceğimiz yeni si

yasal rejimin belkemiğini oluşturacak maddelerden 
biridir ve temelinde siyasetin temelini örecek tıkanık
lıklar bulunmaktadır. 

Kısaca arz edeyim değerli arkadaşlarım : 
Hepinizin çok iyi bildiği gibi, siyaset, aslında mem

lekete hizmetin en ciddî bir alanıdır ve bu alanın çok 
değişik araçları vardır. 

Şimdi bu madde, siyaseti kimlere açıyor ve kim
lere kapatıyor?.. Konuya bu açıdan bakmakta zaruret 
olduğu kanısındayım. 

Değerli arkadaşlarım, gerek daha önceki 15 inci 
madde ile birlikte ele alındığı zaman, aşağı - yukarı 
kamu kesiminde görev yapmış bütün gruplara âdeta 
politika yapmaz, politikaya özendirmeyen ve fiilen 
aslında kamusal kesimde çalışanların ilmî anlamda 
politika yapmalarına imkân bırakmayan bir nitelik
tedir. 

Değerli arkadaşlarım, burada aslında anılan kamu 
görevlileri, genel seçimlerden iki ay önce istifa et
mek mecburiyetindedirler. Çok aziz arkadaşlarım, he
pimiz biliyoruz, kamu kesiminden gelen kişiler çok 
iyi bilirler, sadece maaşı ile geçinmekte olan bir me
murun bırakınız diğer masrafları, harcamaları, iki 
ay önce istifayı bile göğüsleyebilme imkânına sahip 
değildir, olamayacaktır. Tabiî madde bununla da ye
tinmiyor, istifa eden görevli seçilememesi halinde gö
revine de dönme imkânına sahip olamadığı için bu 
nedenlerle politikaya girmeyecektir. 

Şimdi kamu kesiminde, özellikle belli mevkilerde 
yetişmiş, çalışmış, belli bir birikime sahip olan insan
ların politikadan dışlanması, siyasetin dışında bıra
kılmasını memlekete ne denli zararlar verebileceğine 
dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 

Birinci zarar (Sadece birisini almakla yetineyim.): 
Bugün gelişmekte olan »Türkiye'nin son derece kamu 
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kesimini etkin hale getirmeye ihtiyacı vardır; ama 
Parlamentoya gelecekler arasında (Ki bu madde, bu 
şekliyle kabul edildiği takdirde) aslında belli birikim
leri olan; ama kamusal kesimi, Devlet yönetimini için
den gelmediği için iyi ve yeterince bilemediklerinden 
Devletin son derece zayıflama tehlikesi vardır. Çı
karılacak yasaların, bu gerçeğin iyi bilinmemesinin 
sonucu olarak aksak, topal kalma tehlikesi vardır. 
Türkiye'nin uluslararası alanda, kamusal kesimde ça
lışıyor olmanın getirdiği olumlu desteklerden mahrum 
kalma tehlikesi vardır değerle arkadaşlarım. 

Aslında politika, bir sanattır, temelinde bilim olan 
bir sanattır. Bir odacı işe alındığı zaman bile belli 
niteliklerin arandığı bir yerde aslında fazilete, aslın
da bilgiye, görgüye dayalı olması gereken politika, 
bu maddede kamu görevlilerini dışlamasıyla zaten 
ne tedbirler alınırsa alınsın politikanın belli yasaları, 
parasal temellere dayalı olan yönleri, sergüzeştlere 
açık olan yönleri, politika heveslileri lehine cazip ge
len yönleri bu alanı tamamen, büyük ölçüde politika 
bezirganlarının, politika tüccarlarının inhisarlarına 
itebilir değerle arkadaşlarım. Oysa idealistler, fazilet 
sahipleri, bilgi sahipleri politika alanından çekildik
leri zaman bu alan, hepimizin dramatik tarzda üzü
lerek izlediğimiz 12 Eylül öncesini yeniden sahneye 
getirecektir. Zaten değerli arkadaşlarım, bakın, daha 
geride kalan bir haftalık zamanda, daha partilerin ye
terince kurulma imkânını bulamadığı bir zamanda bi
le, politikaya kimlerin atılmak istediklerini yakından 
izliyoruz, gözlüyoruz. Taze bir örnek olduğu için 
bunu yüce bilgilerinize sunmakta yarar görüyor ve 
bu tarzı ile bu maddenin çok isabetli olmadığı kanı
sındayım. 

Kamu görevlilerine, aslında görevlerinden istifa 
etmeden bile ve seçilmemeleri halinde görevlerine iade 
olmaları halinin memlekete verebileceği hiçbir zararı 
yoktur; çünkü şu öğe ileri sürülebilir: «Belli mev
kilerde bulunan bir kimse, belli yörelere hizmet gö
türebilir» denilebilir; ama Türkiye'mizde plan - prog
ramların egemen olduğu göz önüne alınırsa memuru, 
kamu kesiminde çalışanları politika dışına atmak için 
ileri sürülen bir tek kalıtım bile gerçeklere pek uy
madığını göstermektedir; çünkü deneyimler göster
miştir ki, isim vermeyeyim, belli bir dönemde bakan
lık yapmış bir muhterem kişi, ilini de tanıyorum, ora
ya 400 adet telefon vermiştir, seçimden önce. O ilden 
aldığı oy sayısı ne kadardır biliyor musunuz?.. 30'dur 
(Ki geçici bir dönemde olmasına rağmen). Bu örneği, 
özellikle Değerli Anayasa Komisyonu üyelerinin hu

zurunda dile getirmekte yarar görüyorum ve bir ka
mu görevlisinin işgal ettiği mevki dolayısıyla oya 
dönüştürülebilecek imkânlarının pek çok geniş ol
madığı ve olsa olsa bir - iki kişi ile sınırlanabilir bu. 

Bu nedenlerle ve sadece bu delile dayanarak, bu 
alanı kamusal görevlerden geleceklere kapatmak, zan
nediyorum ki çok sağlıklı oluşması gereken siyasal 
hayatımızı daha başlangıçta aksatabilir. 

Bu maddenin bu eksikliklerinin tamamlanacağı yö
nündeki gayretlerinize güvenerek saygılar sunuyor, 
takdirlerinize arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
ları. 

Sayın Tutum, buyurunuz efendim. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Anayasamız kamu görevlileri konusunda esasen 

var olan belirsizliği maalesef (Tabiî üzülerek belirtmek 
istiyorum) giderememiştir. Hatta bana göre belirsizli
ğin boyutlarını biraz daha fazla genişletmiştir; ama 
ben bunu bir yasaya zafiyet izafe ederek bir sonuca 
varmanın mümkün olmadığı noktasından hareket ede
rek, Anayasamızın bu durumunu pozitif olarak de
ğerlendirip, belki gerçekçi ve geçerli çözümler bul
ma konusunda yasama organlarına esnek düzenlemeler 
yapma imkânını verme isteğiyle açıklamanın daha 
yararlı ve daha olumlu olduğu düşüncesindeyim. Bu 
nedenlerle acaba bir çare bulunabilir mi? 

Bunu sormaktaki kastım şudur değerli arkadaş
lar; bu madde uygulanacaktır. Seçim Kanununun bu 
maddesi bireysel düzeyde, yani ferdî düzeyde uygu
lanacaktır. O zaman kim çözecektir bunu?., ilk akla 
gelen Yüksek Seçim Kurulu. 

Şimdi, bütün her şeyi bırakıp Yüksek Seçim Kuru
luna memur kimdir, yaptıkları hizmet bakımından işçi 
niteliği taşımayan kamu görevlisi kimdir diye bir 
yargıya mı vardırtacağız. Yoksa Danıştayı mı dev
reye sokacağız? Fevkalâde ciddî ihtilaflar ortaya çı
karabilir. Sayın Öğünç'ün belirttiği gibi, tutanağını 
almış bir kişinin tutanağı iptal edilebilir ve siyasal 
yönden tedirginlik yaratacak bir konudur bu. 

Bu bakımdan, Anayasanın genel olarak ortaya 
koyduğu direktifleri, yasama organı olarak somut 
düzeyde uygulanabilir formüllere bağlamak görevi
mizdir. Sanıyorum bu noktada fazlaca çaba harca
makta yarar vardır. Komisyonumuzu kesinkes suçla
ma niyetinde değilim, suçlamaya hiç niyetim yok; 
çünkü saygıdeğer Komisyonumuzun hangi koşullar al
tında, ne derece ağır bir yük altında bunları düzen
lediğini biliyorum. Sayın Komisyonumuzun yapabil-
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diği tek şey, işin bu yönünün derinliğine belki de 
etüde imkân vermemesi dolayısıyla Anayasanın for
mülünü olduğu gibi huzurunuza getirmek mecburi
yetinde kalışıdır. 

Şimdi, gerçekten Anayasamız kamu görevlileri ko
nusunda çeşitli maddelerinde çeşitli deyimler kullan
makta ve bu deyimlerin hangi anlama geldiği, en 
azından eşanlamlı olup olmadığı tartışma götürür ni
telikte bulunmaktadır. 

Anayasamız 33 üncü maddede «Kamu hizmeti 
görevlileri» deyimini kullanmaktadır, 39 uncu madde
de «Kamu görev ve hizmetinde bulunanlar» deyimi
ni kullanmaktadır, 68 ve 76 ncı maddelerde «Kamu 
kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görev
lileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği ta
şımayan diğer kamu görevlileri» deyimlerini kullan
mıştır, nihayet 128 ve 1'29 uncu maddelerinde de 
«Memurlar ve diğer kamu görevlileri» deyimlerini 
kullanmıştır. 

Acaba bütün bu deyimlerle benzer şeyler mi ifade 
edilmek isteniyor, yoksa bu deyimlerin her biri kul
lanıldığı yere göre değişen anlamlar mı taşıyor? Bu
rada bizi ilgilendiren Anayasamızın ve o hükmü 
tekrarlayan, şimdi tartışmakta olduğumuz Seçim Ka
nununun maddelerinde belirtilen, «yaptıkları hizmet 
bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görev
lileri» deyimidir. Endişe ettiğimiz deyim bu deyim
dir. Bu deyimin, özellikle Anayasamızın 128 inci mad
desinde geçen «Diğer kamu görevlileri» deyimiyle 
acaba eşanlamlı mıdır? Bunu da açıklığa kavuştur
mamız gerekir. 

Eğer kasıt, yani Seçim Kanununda şu anda sözü
nü ettiğim maddede geçen «Yaptıkları hizmet bakı
mından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri» 
deyiminden kasıt, Devlet Memurları Kanununun dör
düncü maddesinde tanımlanan sözleşmeli veya geçi
ci personel ise, bir problem yoktur. Bunu tasvip ede
riz, olur biter; ama kasıt işçi statüsünde çalıştırıldığı 
halde, tekrarlıyorum hukuken işçi statüsünde çalış
tırıldığı halde yaptıkları iş nedeniyle memur sayılma
larını gerektiren personel ise, işte o zaman sübjektif 
bir kıstasın uygulanması zorunluğuyla karşı karşıya 
kalırız. Sanıyorum ki, ülkemizde son yıllarda çözüme 
ulaştıramadığımız sorun bu noktada düğümlenlen-
mektedir. Yani bugün sık sık tekrarlanan işçi - mü
hendis, işçi - müdür, işçi - sekreter gibi, aslında işçi 
statüsünde olmaması gerektiği halde yaptıkları işin ni
teliği itibariyle memur sayılmalarını gerektiren birta
kım kamu görevlileri kastediliyorsa, bu yeni bir per

sonel kategorisidir; ama sağlıklı bir kategori değildir. 
Acaba bu mu kastediliyor? 

Şayet böyle bir personel kategorisi varsayılırsa de
ğerli arkadaşlar, bunun tam tersinin de var olduğu 
ka'bul edilmelidir. Yani memur statüsünde çalıştırıl
dığı halde, yaptıkları hizmet bakımından memur ni
teliği taşımayan. kamu görevlileri de pekâlâ bulu
nabilir bu kıstastan hareket edersek. Bu bizi çıkmaza 
götürür. 

Değerli arkadaşlar; 
Bu konunun çözümü için toplanan Komisyonun 

hazırlamış olduğu 28 Kasım 1976 tarihli bir Komis
yon Raporu var. Bu Raporda kurumlar ikiye ayrılı
yor; genel idare esaslarına göre hizmetleri yürüten 
kurumlarda işçi niteliği taşıyan kadro unvanları tek 
tek sayılıyor ve ikinci kategoride yer alan kurum
larda da aslında memur niteliği ağır basan; fakat baş
ka statülerde istihdam edilen birtakım hizmetlilerin 
kadro unvanları sayılmaktadır. 

Bu Raporun geçerliği, halen yürürlüğe tartışma 
konusu olduğu için bu noktada bir açıklığa kavuşul
ması lazım. Çünkü Seçim Kanunu vesilesiyle bunu 
sanıyorum ki, sağlıksız bir şekilde çözüme bağlatmak 
sakıncalı olabilir. 

Değerli arkadaşlar; 
Burada, Anayasanın vermiş olduğu bu dliröktifıi so

mut, uygulanabilir ifadelere çevirmek büyük ölçüde 
görevimizdir. Ancak elimizde veri yoktur. Sayın 
Öğünç'ün ileri sürdüğü gibi, özellikle istirham edi
yorum; Komisyonumuz bu maddeyi geri alsın, Hü
kümetimizi çağıralım, Komisyon düzeyinde redaksi
yonu için bu metnin açıklığa kavuşturulması için bü
tün Danışma Meclisimizin ilgi duyan uzmanlarının da 
katılabileceği bir kısa çalışma ile iki - üç günlük bir 
çalışmayla bu metnin ifadesini bu şekilde değil, uygu
layıcılara daha büyük açıklık verecek biçime getirmek 
için çaba harcayalım. 

BAŞKAN — Sayın Tutum bir dakikanız var. 
CAHİT TUTUM — Sonuncu bir tereddütümü 

dile getirmek istiyorum saygıdeğer arkadaşlar; aslın
da bu memur hukukunda büyük, vahim hata bana 
göre 1970'lerden (itibaren yapılmıştır, memur - müs
tahdem ayırımını ortadan kaldırmış ve personel hu
kuku çıikmaza girmiştir. Yine o çıkmaz bu ayırı
mın ortadan kaldırılmasıyla sanıyorum ki devam et
mektedir çıkmazımız. 

İkinci nokta değerli arkadaşlar; metinde dikkat 
ettiğiniz gibi, adaylık koymak için görevden çekil
medikçe adaylık ikoyulamayacağından bahsetmekte-
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dir. Burada bir ikilem, bir problemle, bir denklem
le sanıyorum Ikarşı karşıyıyız, o da aday adaylığı 
için çekilmek zorunda mıdır memur? Yani, önseçim
lere katılmak için? 

Siyasî Partiler Kanununun 40 inci maddesinin 
bir 'küçük fıkrasını okuyorum; «Aday adaylığı için 
parti üyesi olmak şartı öngörülemez.» Yani, siyasî 
partiler tüzüklerinde böyle bir şart koyamazlar. Bu 
ne demeye gelebilir? Aday adaylığı için parti üyesi, 
çünkü aday olabilmek için parti üyesi olmak zorun
lu büyük ölçüde, eğer bağımsız koymayacaksanız. 
Kamu görevlisi, acaba bundan kasıt «Aday adaylığı 
için parti üyesi olmak startı öngörülemez» ifadesi 
neyi anlatmaktadır? Adaylık önseçimden sonra ke
sinleşen bir işlem midir? Yoksa amaççı bir yorumla 
kamu görevlilerinin aday olabilmeleri için istifa zo
runluluğu getiren hüküm kendilerini, siyasî kimlik
lerini deklare ettikten sonra aıtık kamu görevinde 
bulunmamaları ise, amaççı bir yorumla böyle gider
seniz aday adaylığı için de bu kısıtlamanın söz konu
su olduğu söylenebilir; ama acalba böyle midir? 

Yani adaylık, aday olabilmek, aday adaylığını da 
kapsayan bir anlam genişliğine sahip midir, acaba 
daha esnek yorumlayarak bu konuyu çözebilir mi
yiz? 

Saygılar sunarım Sayın Başkan, saygıdeğer üye
ler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Bayer buyurun efendim. 

MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; 

Geleceğin politikacılarının özellik ve niteliklerini 
belirten önemli bir madde üzerinde müzakere yapıl
maktadır. Politika, politikacının özellikleriyle değer 
kazanır. Politikacıların tutumunun geçmiş devirlerde 
ne kadar şikâyet konusu olduğunu hepimiz hatırla
rız. Sebep olarak da, politikacının olgun olmadığı, 
dürüst olmadığını belirtmiştik. Fikirlerini açıkça sa-
vunabilen bilgili, dürüst, faziletli politikacıya imkân 
sağlamak bizim görevimizdir. 

Geneli üzerindeki görüşmelerde 'açıkladığım üze
re, bu 16 ncı madde çok mühim bir madde. Benden 
evvel konuşan Sayın Beşir Hamitoğulları, Sayın Ca
hit Tutum bu konularda bazı görüşler belirttiler, ben 
de bunların tümüne iştirak ediyorum. Ancak, ülke
mizde üstün vasıflı, kendi menfaatlerini ülke men
faatleri adına feragat etmesini isteyen politikacıları 
gelecek Türkiye için ortaya koymamız lazımdır. Bu 
da 16 ncı madde ile ibence gerçekleşebilir. 

Seçim Kanununun 16 ncı maddesinde geleceğin si
yasilerinin yer alacağı Türk münevverleri için bir 
kısıtlama vardır. Türk siyasî tarihine baktığımız za
man 1923'lerden 1950'lere kadar bürokratlar devam
lı surette parlamentoda % 50'nin üzerindeydi. 1950' 
den sonra kasaba politikacısı ortaya çıktı ve nihayet 
her 10 senede bir başımıza siyasî olaylar geldi. Şim
di, bu bakımdan geleceğin politikasını ve politika
cısını hazırlayan, düzenleyen bu Meclis, bürokrat
lara da gelecek siyasî devirde imkân sağlaması la
zımdır. 

Tabiî ben hiçbir zaman demiyorum ki, bir müs
teşar veya bir umum müdür aday adayı olsun, muaz
zam politika yapsın yine kendi görevine gelsin, bu 
imkânsız, ama emeklilik hakkını elinden almak bu 
haksızlık; bu, yetişen bir münevver için haksızlık. 
Düşünelim, geçmiş devirlerde demokrasiyi partizan
lar devamlı surette ne derece dejenere etmişti. Dev
let memuru görevde iken her zaman partizanlık ya
par, hükümetler bu devlet memurlarını partizanlığa 
götürdü, bizim buradaki esas görevimiz devlet me
murunun partizanlık yapmasını önleyecek tedbirler 
getirmemizdir. Yoksa bu Kanundaki şekilde katî bir 
kısıtlama yapmak hatadır.; 

Komisyon Tasarının gerekçesinde diyor ki, biz 
76 ncı maddenin son fıkrasındaki esaslara göre ay
nen tayin ettik; ama Anayasamızın 76 ncı maddesi
nin son fıkrasını okuduğumuz zamanda; «Bu husus 
kanunla düzenlenir.» diyor. Yani istifa diye bir şey 
yok, müktesep haklarını ziyan etmek diye bir şey 
yok, Anayasanın 76 ncı maddesinin gerekçesinde 
böyle bir durum yok. 

Bu bakımdan, fikirlerini açıkça savunabilen mü
nevverlere politikada imkân vermemiz gerektiği ka
naatindeyim. Bu hususta bir geçici madde hazırlaya
cağım, arz ederim, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Banaz buyurun. 
REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısının 16 ncı 

maddesi üzerinde arkadaşlarımız detayı ile durdular, 
aslında bütün bu konuşmalardan sonra eklenecek 
fazla bir şey yok. Yalnız, ben de iki konu üzerinde 
kısaca zamanınızı alacağım: 

Bir, bu yaptıkları hizmet bakımından işçi niteli
ği taşımayan diğer kamu görevlileri tabiri var. Bura
da işgal ettiği kadro bakımından işçi niteliği taşıma
yan kamu görevlileri demiyor. Yaptıkları hizmet ba 
kurundan diyor. Devlet Memurları Kanununun 4 ün-
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cü maddesinde kamu görevlileri dört bölümde mü- I 
talaa edilmiş; I 

1. Aslî ve sürekli devlet hizmeti gören kamu per- I 
soneli. Bunlar memurlar. Memurlar, zaten durumla- I 
ıı düzenlenmiş. I 

2. İşçiler. I 
3. Sözleşmeli personel. I 
4. Geçici personel. I 
Şimdi, eğer yaptıkları hizmet bakımından işçi nı- I 

teliği taşımayan diğer kamu görevlilerinden kastedi- I 
len sözleşmeli personel ve geçici personel ise, bunun I 
adının kanuna açıklıkla yazılması lazım. Aksi hal
de, bu sözleşmeli personel, geçici personel ve memur- I 
lar zaten adaylık koyamayacaklar, o zaman işçiler de I 
ikiye ayrılacak kendi içinde; 

1. Yaptıkları hizmet işçi niteliği taşıyan işçiler. 
2. Yaptıkları hizmet işçi niteliği taşımayan işçi

ler; diye. 
Bu da uygulamada çok büyük sakıncalar yarata

cak ve pek çok adayların aday olmadan önce görevle- I 
rinin değiştirilmesi, efendim memurken işçi statüsü- I 
ne geçirilmesi veya işçi iken, efendim su işletmesin
de mühendis işçi iken bir hafta önce adaylığını koy- I 
madan, siz işletme müdür muavinliğini de yürütün I 
gibi bir emirle bu kişinin adaylığına engel olma gibi 
uygulamada sakıncalar yaratacak sonuçlara ulaşıla- 1 
çaktır. 

Bu nedenle, ben Sayın öğünç'ün, Sayın Tutumdun I 
endişelerine aynen katılıyorum, bu konunun mutlaka 
yeniden ele alınması ve bir mevcut kamu personeli 
rejimi içinde çözümlenmesi gerekiyor. 

ikinci konu; kamu personeline Meclisin kapıları- I 
nın kapatılması anlamına gelen hüküm : I 

Şimdi, Devlet memurları aday olmak için istifa 
edecekler, bu Anayasanın da gereği. Memurlar isti- I 
fa eder de seçimi kazanamazsa göreve dönemeyecek- I 
ler, bu da Devlet Memurları Kanununun 92 nci mad
desinin hükmü. Bu durumda açıkça Devlet memur- I 
larının aday olamayacağı ve politikaya atılamayaca
ğı, emeklilik hakkını alıncaya kadar politikaya atıla
mayacağı anlamına gelen bir uygulama içindeyiz. 

Meclis kapısının bürokrasiye kapatılmasının ya- I 
rarları ne olacaktır, zararları ne olacaktır bunun he
sabının bütün ciddiyetiyle yeniden yapılması lazım
dır. Geçmiş dönemde, ilk konuşmamda da belirttim, 
memurun politize olmasının, memur derneklerinin I 
politikaya bulaşmasının acaba bunun mensuplarının 
aday olmasından mı kaynaklandığı konusunu araş-
tırırsak, kesinlikle bu memur derneklerinin veya me- | 
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murların politize olmasıyla adaylık koymaları arasın
da bir bağlantı kuramayız. Onun kaynakları tama
men farklıdır. 

Bu nedenle, bu maddenin ben de Komisyon ta
rafından geri alınması, yeniden bir düzenlemeye ka
vuşturularak Meclise getirilmesinin uygun olacağı ka
naatindeyim. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Sayın Akyol, buyurun efendim. 

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

Zannediyorum tasarımızın bu maddesine kadar gö
rüştüğümüz bütün diğer maddeler kadar ve belki on
lardan biraz daha önemlisine gelmiş bulunuyoruz : 

Bir taraftan Anayasamızın 68 inci ve 76 ncı mad
delerinin son fıkraları var; memurlar, yaptıkları iş 
bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu gö
revlileri siyasî partilere giremezler, aday olamazlar. 
Arkadaşlarımız Sayın Öğünç, Sayın Tutum, Sayın 
Bayer ve Sayın Banaz'ın görüşlerini bir defa umu
miyetle, eğer eksik bir nokta kalmışsa bu spesifik 
özel noktalar bakımından değerlendirmek ve Anaya
samızın bu iki önemli maddesi karşısında değerlen
dirmek ve cevaplandırmak istiyorum. 

Her şeyden önce şunu içtenlikle söylemek isti
yorum ki, Anayasa maddelerinin gerek Seçim Ka
nunu Tasarısına, gerek Siyasî Partiler Kanununa ay
nen geçirilmesi yerine belirli esnekliklerin, açıklama
ların ve bazı uygulama özelliklerinin buralarda yer 
almasında yararlar vardır, 

Ancak, şunu da dikkate almak zorundayız ki, 
Devlet çarkı umumiyet itibariyle bir bütün makine
dir. Eğer o makinenin iyi çalışmasını istiyorsak, sa
dece belli yerlerinin iyi yağlanıp diğerlerinin bizi şu 
veya bu şekilde, şu veya bu zaman aralığı içinde ra
hatsız eden bazı yerlerinin biraz daha geç çözüm
lere kavuşmasından medet umarsak, işte bazen bu 
şekilde bir arıza ve bir arızalar dizisiyle rastlaşabi-
liriz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şunu kastediyorum : Bildiğiniz üzere, 12 Eylül 

gününden itibaren iş kanunlarıyla ilgili görüş alışve
rişi ve görüş bildirmeler devam etmektedir ve sonuç
lanmış değildir. Bunlardan birisi de işçi - memur ay
rımını çözen yasa veya Hükümet tasarrufu olmalı
dır. Gönül isterdi ki, biz buraya çıktığımız zaman da
ha Danışma Meclisi toplanmadan, hatta Sayın Tu-
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tum'un söylediği gibi, 1976 larda akut halde, olan, 
hatta izin verirseniz söyleyeyim, 1970, 15-16 Haziran 
olaylarına kadar temeli uzanan bir işçi-memur ay
rımı meselesi vardır ki, 3008 sayılı ilk İş Kanunun
dan beri Türkiye'nin, Türk çalışma hayatının gün
demindedir ve aşağı yukarı 40 yılını doldurmuş bu
lunmaktadır. 

'Bu meseleyi kendi sorunumuza bağlarsak nasıl 
bir noktaya varmamız, çözümü nasıl aramamız la
zım. Bir çözüm metodolojisi düşünürsek buna ne
reden başlamak lazım geldiğini ve nasıl çözmemiz 
lazım geldiğini düşünmemiz lazımdır. Ya biz Ana
yasa Komisyonu olarak işi gücü bırakıp 12 Eylül'den 
beri fiilen ve istekli olarak çözülmek istenen; fakat 
bir türlü komisyondan çıkmayan işçi-memur ayrı
mını bizzat çözmeye kalkışmak zorundaydık. Böyle 
bir şeyi herhalde Seçim Kanunu Tasarını hazırla
makla görevlendirdiğiniz Anayasa Komisyonundan 
'beklemiyordunuz; çünkü Devletin bir başka orga
nı, bir başka yetkilisinin başkanlığındaki bir komis
yonda bu meseleyi hâlâ incelemekte, hâlâ belki de 
görüş toplamaktadır.' Elbette ki, bu noktada eğer 
çözülmüş olsaydı diyebilirdik ki, «İşte o kanun bu
rada uygulanır» diyebilirdik. O bitmediği için bugün 
bu noktanın bir arızalı nokta, ancak içtihatla çözü
lebilir bir nokta, hatta ileride biraz da sakıncalar 
doğurabilecek bir nokta olduğunu huzurunuzda açık
lamak mecburiyetindeyim. 

Pek ta'biî olarak böyle durumlardan müşteki olan
lar da üzerlerine düşeni en kısa sürede ve en iyi ter-
minler içinde yerine getirmelidirler. 

olmak istiyorlardı, bir dönem bütün memurlar işçi 
olmak istiyorlar veya yapılıyorlardı. Son günlerde 
görüyorum ki, yine bir memur olmaya doğru bir 
geçiş var. Belki bu biraz sonra yeniden tersine dö
necektir. Yani bu iş, insanların keyfine, kişilerin, 
âdeta keyfine terk olunmuş bir alandır; ama ölçüsü 
nedir?.. Sayın Öğünç anlattı. Ana ölçü, bir kişinin 
çalışmasında bedeni çalışması mı hâkim, fikri çalış
ması mı hâkim? Birinci ana ölçü, klasik ölçü budur. 
İkinci ölçü; o hizmet bakımından kamu otoritesinin, 
yani yasanın, kanunun «Ben seni alıyorum; ama me
mur olarak alıyorum. İstersen gel. Ateşçi de olabi
lirsin, daktilo da olabilirsin, mühendis de olabilir
sin». Buna yasakla verilmiş bir memur statüsü diye
biliriz; çünkü orada diyelim ki, mesela bir Bank
not Matbaasında, mesela bir odacının bile, bir ka
pıcının bile görevinin kamu erkine bağlı olduğunu 
yasa t^yin eder. 

Bir başka ölçü de kullanılan erkin tesiri bakımın
dan dikkate alınabilir. Yani, bugün sık sık gördü
ğümüz gibi, % 50'den fazlası Devlete ait olan KİT' 
lerde bazı kişiler, kendi durumlarını memur statü
sünde değil, işçi statüsünde görmeyi uygun görmüş
lerdir. Bugün, bütçesi milyarları ve milyarları bulan, 
cirosu süper milyarları bulan birtakım kuruluşları
mızın başındaki kişiler, toplu sözleşmeyle kendilerini 
de işçi saymak temayülündeydiler veya temayülün-
dedirler. Hatta o kadar garip durumlar olmuştur ki, 
bütün Devlet erkini o KİT'lerde tutan kişilerin hepsi 
kendini işçi statüsünde görmek istedikleri için, iş
veren; yani Devlet adına konuşacak, objektif dav
ranacak kişileri bulmakta zorluk çekilmiştir. 

İşte biz, eğer ileride bu hükümler Anayasa ba
kımından bir yoruma tabi, tutulacak ve açıkça dü-
zienılenmelme 'hali devam eldecetee, bu halde şu üç yo
rum kuralının esas olarak beriimsenebileceği görü
şündeyiz: 

Bunlardan birincisi ve ilki; Sayın Öğünç'ün el
bette haklı olarak söylediği gibi, bedeni çalışması 
fikri çalışmasına üstün olanlar işçidirler. 

İkincisi; «Bedeni çalışması mı üstün, fikri çalış
ması mı üstün?» olduğuna bakılmaksızın yasayla 
kendilerine memur statüsü verilenler veya işçi sta
tüsünün dışına çıkarılanlar. 

Üçüncü kategoride de; kullandıkları erkin, Dev
let gücünün etkileri bakımından işçi sayılmasına, işçi 
niteliği taşımasına müsaade edilmeyenler olacaktır. 

Pek tabiî olarak arz ediyorum, Muhterem Genel 
Kurulumuz takdir edecektir ki, bu meselenin çözüm 

Şimdi ne olacak?.. Sayın Tutum'un dediği gibi, 
Anayasamızın 33, 39, 76, 68, 128 ve 129 uncu mad
delerinde yer alan ve 657 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesindeki ayrıma tetabuk etmeyen bu çeşitli isim
lendirmeler arasında acaba biz Seçim Kanunu za
viyesinden baktığımız zaman bu meseleyi nasıl çö
zebiliriz?.. Zannediyorum konuşmacı arkadaşlarla bu 
hükmün rasyosu, amacı üzerinde belki mutabık ka
lacağız. O da şudur: Seçim Kanunu ve onun dayan
dığı iki Anayasa maddesi, devlet erkini direkt kulla
nan kişilerin politize olmasını engellemek istiyor ve 
bunun için de kullanılan formül, işte bu manada 
Sayın Tutum'un dediği gibi esnek bir formül bulun
muş ve «işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevli
leri» ibaresi kullanılmıştır. 

Ne demektir «işçi niteliği taşımayan kamu gö
revlileri»?.. Bildiğiniz üzere, Türk iş hukukunun ge
lişmesine göre. bir dönem yurttaşlarımız hep memur 
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yeri, bu meseleyi henüz çözmemiştir ve gerek kamu
oyu, gerekse pek tabiî olarak Seçim Kanununun iyi 
uygulanması bu meselenin çözümünü beklemektedir. 

Ben, bu meseleyi gündeme getirerek tartışılması
na vesile olan arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ede
rim. Gerçekten, teknik bir meselede birbirine ol
dukça yakın çözümlerde eğer birleşebilirsek, zanne
diyorum ilerideki uygulayıcılar bu açılardan rahat 
edeceklerdir. 

Bu teknik platformun dışında bir başka mesele 
de, doğrudan doğruya «memur» dediğimiz, artık iş
çi veya memur olduğunu tartışmaksızın memur ol
duğunda şüphe etmediğimiz kişilerle ilgili, Anaya
sanın 68 ve 76 ncı maddelerindeki ibarenin, «Acaba 
bir esnekliğe kavuşturulabilip, kavuşturulamayacağı 
ve acaba bu noktada yapılabilecek bir yumuşatma 
mümkün müdür?» noktasındadır. 

Bir meseleye yaklaşırken, pek tabiî olarak önce, 
birden fazla türden gerekçeyle yanaşabiliriz. Mese
leye, şahsen aralarında bulunmakla övündüğüm 
«Devlet memurları» kavramının, kişilerinin, hizmet
lerinin iyiliklerinden; yani pastanın özünden değil, 
kremasından girilebilir. Ben, memurlar için yapıla
cak ve yakılacak övgülerin bu meseleye çözüm geti
rebileceğini zannetmiyorum. Devlet memurlarının 
değeri ve onlar hakkındaki mültefft kanaatlerimiz 
başka şeydir; ama devlet memurlarının, devlet me
murluğu yaparken, develt memurluğu erklerini kul
lanırken politikayı devlet çarkına çekmelerinden do
ğan sakıncayı engellemek için onlara siyaseti kapa
mak başka şeydir, insanlar iyi olabilirler; ama hata 
işleyebilirler. 

Binaenaleyh, ben meseleye oradan yanaşmıyo
rum, «Acaba burada, Anayasanın bize verdiği tali
mat içinde, bize bırakılan alan içinde münferit ka
nun koyucu bir şeyler yapabilir mi?» noktasından 
yanaşıyorum. 

'Bir defa, bu noktayı teknik olarak zannediyorum 
şu safhalara ayırmak lazım; (Sayın Tutum'a atfen 
söylüyorum) «Acaba adaylık için de istifa lazım mı?» 
Kabul ederler ki, aday adaylığı ve adaylık (Kendi
leri «aday adaylığı için» dediler) birbirinin kopmaz 
bir parçasıdır. «Hayır, aday adaylığı için İstifaya 
gerek yoktur, adaylık safhasında istifa edeceksiniz.» 
şeklindeki yorum, bizi Anayasanın rasyosundan ayı
rır. 

Siyasal hüviyetini benimsediğiniz zaman kesiti 
içinde, siyasete bir adım attığınız ve siyasî davran
dığınız, siyasî kanaatlerinizi artık belirgin şekilde 
eyleme çevirdiğiniz; yani aday adaylığı için bırak

manız lazım gelen noktada, ki bizim Tasarımızda 
Ekim'in ikinci Pazar günü seçim yapılacağına göre, 
seçimin başlangıç tarihi olan 3 Ağustos'ta, seçimin 
6 Kasım'da olmasına ve seçimin başlangıç tarihinin 
yeni geçici maddeyle düzenlenmesine göre ondan 
itibaren 60 gün önce; yani istifa etmeniz kanunen 
belirli anda, önseçimlere de artık hazır olabileceğiniz 
ve atılabileceğiniz dönemde bu meseleyi halletmiş; 
yani istifa etmiş olmak lazımdır. 

Bir başka nokta da, münhasır memurlar bakı
mından, bildiğiniz üzere, Siyasî Partiler Kanunundan 
ve Seçim Kanunu Tasarısından çok daha önce, 657 
sayılı Kanunun 92 nci maddesinde ve Yükseköğretim 
Kurulu Kanununun 51 inci maddesinde yapılan ta
dil ve düzenlemelerle bu istifa keyfiyeti düzenlen
miştir. Yani, Anayasanın getirdiği istifa, çekilme 
mecburiyeti, memurlar bakımından 657 sayılı Ka
nunda ve Yükseköğretim Kurulu üyeleri bakımın
dan Yükseköğretim Kurulu Kanununun 51 inci mad
desinde esasen organik olarak da düzenlenmiştir. 

İşte, bu umumî manzara karşısında, Seçim Ka
nununu koyacak olan Yüksek Heyetiniz ve Millî Gü
venlik Konseyi, meselenin devlet memurları bakı
mından bölümünü, esasen bu Kanun bakımından 
hazır bulmaktadır, önünde düzenlenmiş bir alan, var
dır. Ben, artık bu düzenlenmiş alanın, bizim bura
daki takdirimizle esnetilmesin in oldukça güç oldu
ğunu; fakat buradaki müzakerelerin istikametine gö
re, diğer kanunları da esasen kabul etmiş bulunan 
Kurucu Meclisimizin diğer kanadının, 657 sayılı Ka
nun ve Yükseköğretim Kurulu Kanunu karşısında 
belki bu Kanundaki bazı geçici maddeler itibariyle, 
meseleyi yeniden mülahaza edip, birleştirici ve yek
nesak bir çözüme ulaşabileceğini zannediyorum. 

Benim, teknik açıklamalarım ve cevaplarım bun
lardır. Bu noktada bir usul meselesine, bir yetki me
selesine değinmek istiyorum. «Bu meselede bir ay
kırılık, bir ihtilaf çıkarsa, çözüm yeri neresi olacak
tır?» meselesinde, pek tabiî olarak seçim işleriyle il
gili yetkiyi kesin olarak Yüksek Seçim Kuruluna 
verdiğinizi hatırlamak lazımdır. Bu meseleyi Danış-
taya yaymamıza, şu andaki Anayasa hükümlerine 
göre ve düzenlemelerimize göre imkân yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Akyol; Komisyona tanınan 
sürenin bitmesine bir dakika var, toparlamanızı rica 
ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım 
bitiriyorum, 
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Memurlar hakkında söylenen övücü sözlerle, me
murlar dışında kalan yurttaş gruplarının; öyle ka
saba politikacısı, dürüst olmayan politikacılar vesaire 
gibi suçlanmasının ciddî olarak karşısında olmak la
zımdır. Karşılıklı suçlamaların Türk politik haya
tına hiçbir proje, hiçbir üretim, hiçbir artık değer, 
hiçbir kalkınma payı getirmediğini artık anlıyoruz ve 
'biliyoruz. Ben, bu noktaları, bir heyecan vesilesi, bir 
heyecan sonucu olarak görüyorum. Suçlamalar ve 
ve eleştiriler, artık projelere, artık yapıcı birtakım 
programlara dayanmalıdır. Geçmişteki olayların ge
lecekte tekrarının mümkün olmadığını, bize hem 
tarih, hem sosyal psikoloji göstermektedir. 

Bu itibarla Sayın Başkanım, biz bu maddenin 
bugünkü mevzuatımız itibariyle yeterli olduğunu, bu
nu tamamlayacak olan mevzuatın esasen var; olma
yanlarının da bu arada değil, başka bir yerde düzen
lenmesi lazım geldiğini içtenlikle ve saygılarımızla 
arz ediyoruz. Takdir, elbette ki Yüce Genel Kurulu-
muzundur. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Değerli üyeler, bu madde ile ilgili Sayın Tutum' 

un bir önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 16 ncı maddesinin 

üçüncü satırında yer alan «Yaptıkları hizmet bakı
mından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevli
leri» İbaresi yerine, «Devlet Memurları Kanununda 
yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımadığı 
belirtilen diğer kamu görevlileri» ibaresinin konul
masını arz ve teklif ederim. 

Cahit TUTUM 

BAŞKAN — Sayın Tutum, açıklama yapacak 
mısınız? 

CAHİT TUTUM — Evet efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka-
• nım, lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz vereceğim Sayın Kantarcıoğlu. 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, aslında, ta

biî sorunu kökünden çözen bir öneri olduğunu iddia 
edecek değilim; ancak Yasama Organının çözeme
diği bir konuyu, bir idarî kurula, bir yargı kuruluna 
bırakmanın çok sakıncalı olacağını düşündüğüm için, 
Yasama Organını da büyük ölçüde yük altına soka
cak böyle bir düzenlemenin daha yerinde olacağını 
düşündüm, 

Hemen belirteyim ki Saygıdeğer Başkanım, ben 
bu önergede ileri sürdüğüm formül vesilesi ile şunu 
da ilave etmek istiyorum; saygıdeğer Komisyon Baş
kanı aslında memurların... 

BAŞKAN — Sayın Tutum, ben size, sizin ko
nuşmanıza bir cevap verdikleri için, sizin bir küçük 
karşılık vermeniz maksadı ile söz verdim. Madde 
üzerinde konuşan sayın üyelerin, önergeleri üzerinde 
konuşmamalarıyla ilgili Genel Kurulumuzun bir ka
rarı var. Yani, siz bu cevâbınızı verdiniz. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, izin verir
seniz, o zaman önergem üzerinde hiç konuşma yap
mayayım; bir küçük yanlış anlamayı düzeltmek fır
satını verin. 

BAŞKAN — Hay hay, buyurun. 
CAHİT TUTUM — Saygıdeğer Komisyon Söz

cümüz şu açıklamayı yaptılar; «Devlet memurlarının 
adaylık vesilesi ile istifa müessesesi, büyük ölçüde 
Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinde 
düzenlenmiştir.» dediler. Maalesef o madde, Devlet 
memurlarının adaylık için istifa şekillerini düzenle
yen bir madde değil, görevden çekilen Devlet me
murlarının yeniden göreve atanmalarıyla ilgili ay
rıntılı bir maddedir. Maalesef, o madde de, tam ter
sine, seçim mevzuatına atıfta bulunulmaktadır; nasıl 
çekilecekleri hususunda. Bu şekilde, o, ona; bu, öbü
rüne top gönderir gibi; fakat sorunu ortada bırak
maktadır. 92 nci maddeyi yeniden tasrih ediyorum; 
Devlet memurlarının aday olmak için, hangi şart
larda ve nasıl, ne zaman çekileceklerini düzenleyen 
bir madde değil, tam tersine, gerek kendi isteği ile ge
rekse Seçim Kanunu gereği görevinden ayrılan Dev
let memurlarının yeniden göreve atanmalarının biçi
mini düzenlemek amacında olan bir maddedir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Akyol, şimdi de size mi bir cevap haikkı 

doğdu? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Hayır Sayın Başkanım. Ben, eğer öner
ge hakkında arkadaşlarımız da görüşeceklerse, o ve
sile ile birleştirerek arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Bilahara söz istiyorsunuz. 
Sayın Kantarcıoğlu, buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka

nım, muhterem arkadaşlarım; 
1975 senesinde «işçi - memur ayırımı» diye bir 

problemin çözülmesi için altı aylık bir süre verildi 
ve bu süre içerisinde çalışma tamamlandı ve bir gün 
sonra tam 15 Mayıs 1975 tarihinde yürürlüğe girdi 
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ve bir cetvel halinde Resmî Gazetede yayınlandı. 
Mühendis, burada işçidir, hemşire de burada işçi
dir ve istediği şekilde de grev var, lokavt vardır; has
tanede bu iş yapılabilir durumuna geldi. Bu sırada 
bazı tedbirler alınmaya başlandı; fakat imikân olma
dı, nihayet 12 Eylüle geldik. 

On gün önce buradaki bir toplantıda «İşçi - me
mur ayırımı çözülmedi; çözülemeyecektir.» diye de 
söyledim. Yine tekrarlıyorum, Başbakan yardımcısı 
gelmiş olsa dahi, bundan başka bir şey söyleyeme
yecektir. Elimizde Gazeteciler Sendikasının gönder
dikleri, malumunuz olduğu üzere, Sayın Başbakan 
Yardımcısı tarafından söylenen sözler vardır; «He
nüz çözülmedi, halledemiyoruz bu problemi» dediler. 
Bu problemi Anayasamızda çözmek istiyor idik ve 
katiyen burada «memur» tarifini Yüce Heyetiniz uy
gun görmedi ve sadece «Kamu hizmeti görevlisi» 
dedik; fakat bilahara bazı mahzurlar çıktı, Konse
yin düzenlemesinde Anayasamızın ilgili maddelerine, 
biraz evvel Sayın Alkyol'un da bildirdikleri gibi, bu 
kısımlara «Yaptıkları hizmet bakımından işçi nite
liği taşımayan diğer kamu görevlileri ibaresi girdi. 
Elbette iki Kanun buna göre düzenlenecektir ve 
düzenlendi, getirildi; fakat bu arada bir hayli mah
zurlar var, onları arz etmek: istiyorum. 

Bir kere, kamu personelini politik etkilerden, si
yasî etkilerden kurtarmak zorundayız ve bunlar için 
gerekli tedbirleri aldık; Anayasamızda aldık, Türk 
Ceza Kanununda aldık, Siyasî Partiler Kanununda 
aldık, Seçim Kanununda da almalk zorundayız. Bun
ların da memurlar tarafından iyi kullanılmadığı belli; 
ama bu arada Devlet Memurları Kanununda öyle 
bir madde var ki, arz etmek istiyorum şimdi sizle
re, 92 nci maddenin sonunu okuyorum: 

«Yasama organı üyeliğine seçilenlerden, tekrar 
seçilemeyenler veya Seçim Kanunu gereği Devlet 
memurluğundan istifa edip, yasama organlığı üye
liğine seçilemeyenler ile siyasî partilerin yönetici kad
rolarında görev alanlar veya bu partilere üye olan
lar, Devlet memurluğuna atanamazlar.» 

Ayrıca 97 nci maddede: «Kişi istifa eder de aday
lığını koyarsa, bir yıl müddetle Devlet memuru ola
maz.» dan yeni düzenlemede 97 nci madde böyle
dir. Yani, şimdi aday olan bir vatandaş, adaylığını 
Ikoyar, seçilemezse, geçici bir madde gelsin veya 
gelmesin, esas madde budur; tekrar Devlet memu
riyetine dönemez bugünkü şartlar içerisinde. 

Şimdi, bir de bu problem var. Bu maddede hem 
bunu, hem de onu, bu önerge sayesinde çözmemiz 

mümkündür. Sadece baş tarafına, «Devlet Memur
ları Kanununda yaptıkları hizmet bakımından işçi 
niteliği taşımadığı belirtilenler.» demek lazım. Muh
terem arkadaşlarım; Yüksek Seçim Kurulunun va
zifesi, «Bu işçi midir, memur mudur?» şeklinde araş
tırmak değildir; bunu ayıramaz, buna karar da ve
remez. Anayasa Mahkemesi dahi, bir bakanı yargı
larken, Devlet Personel Dairesinden görüş almıştır, 
Yeri orasıdır; Danıştay da değildir. Evvela bunu 
arz edeyim. 

Bugün Devlet Personel Dairesinin heyet kararı 
üzerine Anayasa Mahkemesi, «falanı imtihansız me
mur aldılar» diye yargıladıkları hakkında fikir ver
miştir ve bu fikir oradan alınacaktır. Bunun yolu da 
budur. 

O halde, yapılacak iş, burada sonunu şöyle çöz
mektir: Baş kısmına «Devlet Memurları Kanununda 
yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımadığı 
belirtilen diğer kamu görevlileri» demelkte büyük 
fayda vardır. Cahit Tutum Beyi bu bakımdan teb
rik etmek lazımdır. 

Saygılarımı sunarım; Devlet memurları lehine. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu... 

Sayın Akyol, cevabınızı rica ediyoruz. 

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

Her şeyden önce, bahsedilen Devlet Memurları 
Kanununun memurların istifasını mecburî kılan hük
mü, zikredilen maddededir; ama nasıl ve ne zaman 
istifa edecekler; bu istifanın usulü Seçim Kanunun
da gösterilecektir. Ne diyor?.. Seçimin başlangıç ta
rihi olan, yani 3 Ağustos tarihinden geriye doğru 
2 ay içinde istifa etmeleri lazım. 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun yaptığı göndermenin cevabı 
budur. Yoksa, Devlet memuru istifa edecek mi et
meyecek mi; zaten orada buna dair hükümler vardır. 
Sayın Tutum okudular, Sayın Kantarcıoğlu ayrıca 
zikrettiler. Durum budur. 

Şimdi önergeye geliyorum. Bilindiği üzere, biz 
Anayasa hükmüne alırken, yapılacak bütün düzenle
meleri bir boş açı olarak bıraktık. Şimdi, «Devlet 
Memurları Kanununa göre» dersek, yapılmakta olan 
ve yapıldığını bildiğimiz, hazırlandığını bildiğimiz 
işçi - memur ayırımı ile ilgili Komisyonun yapacağı 
çalışma bundan açık kalabilir. Bu, bir Devlet Me
murları Kanununda düzenlenebilir, ayrı bir kanun
da düzenlenebüir. Yani. biz gereksiz yere bir kanun 
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boşluğu doğurabiliriz. Halbuki denilirse ki, bizim 
metnimizde olduğu gibi, açık ve nötr olarak, nerede 
düzenlendiği söylenmeksizin bahsedilirse; yarın yapı
lacak düzenleme bunun üzerine doğrudan doğruya 
oturacaktır, tster Devlet Memurları Kanununda, is
ter bir başka yerde, ister iki yerde aynen yapılsın; 
oturacaktır. 

Zannediyorum arkadaşlarımız bu teknik inceliği 
kabul ederler, anlayışla karşılarlar. Devlet Memur
ları Kanununda değil de, ben kendilerine sorsam, bir 
başka yerde yapılsa bu düzenleme, ne olacak?.. Ta
mamen açık kalır. Mesela, îş Kanununda yapılabi
lir, mesela, tamamen ayrı olarak bir özel kanunda 
yapılabilir. Arkadaşlarımızla bu konuda aynı şekilde 
düşünüyorum. Bu esneklik sağlanmalıdır, sağlanacak
tır ve yapılan düzenleme de cevap verecektir; ama 
bugünden, hem kendimizi, hem metnimizi bağlama

mız doğru olmaz diye düşünüyorum. Bu itibarla 
önergeye katılmıyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın Tutum, Sayın Komisyonun bu cevabı üzeri

ne önergeyi işleme koyayım mı efendim?.. 
CAHİT TUTUM — Önergemin oylanmasını isti

yorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Tutum'un 

önergesine Sayın Komisyon katılmıyor. Önergenin 
dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul 
edilmiştir efendim. Önergeyi, madde ile birlikte Ko
misyona veriyorum. 

Değerli üyeler, Birleşime 20 dakika ara veriyo
rum. 

Kapanma saati : 16.25 

»••<« 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 16.45 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KÎTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Ali Nejat AL PAT, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 93 üncü Birleşimi
mizin İkinci Oturumunu açıyorum. 

Onaltıncı maddeyi Komisyona vermiştik, 17 nci 
madde ile görüşmelere başlıyoruz. 

17 nci maddeyi okutuyorum. 
Ordu mensuplarının adaylığı 
MADDE 17. — Her sınıftan muvazzaf subaylar

la askerî memur, askerî hâkim ve astsubaylardan or
dudan ayrılma haklarını kazanmış bulunanlar; genel 
ve ara seçimlerin başlangıcından iki ay önce, seçimin 
yenilenmesine karar verilmesi halinde, yenileme ka
rarının ilanından başlayarak yedi gün içinde ayrılma 
isteğinde bulunmadıkça, yurdun hiçbir seçim çevre
sinden, adaylıklarını koyamazlar, aday gösterilemez
ler ve seçilemezler. 

Ayrılma isteği, en yakın amire verilecek bir di
lekçe ile yapılır. Dilekçedeki imzanın sahibine ait ol
duğu amir tarafından onanır ve doğruca bağlı bulun
duğu Bakanlığa derhal gönderilir. Dilekçe sahibine 

dilekçenin alındığına dair bir belge ve mertebeler sil
silesi yoluyla amirlere de bilgi verilir. Aynı esaslar 
dairesinde telgrafla da müracaat caizdir. 

Dilekçenin Bakanlığa geldiği tarihten itibaren, ni
hayet on gün içinde ayrılma isteğinin kabul edildiği 
dilekçe sahibine ve amirlerine tebliğ olunur. 

Ordudan ayrılma hakkını kazanmış olanların ay
rılma istekleri, harp ve seferberlik halleri dışında red
dedilemez. Ayrılma istekleri kabul edilenlerden mil
letvekili seçilmemiş olanlar sonradan bu istekten vaz
geçemezler ve orduya dönemezler. 

Ordudan ayrılma hakkını kazanmamış oldukların
dan dolayı, ayrılma istekleri reddedilenler, aday lis
tesine giremezler, adaylıklarım koyamazlar ve seçile
mezler. 

Ayrılma istekleri kabul edilenler, görev başında 
bulundukları sürece propaganda mahiyetinde hiçbir 
harekette bulunamazlar. 
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Reismî elbise ile propaganda yapimaık ve bu ma
hiyette herhangi bir harekette bulunmak yasaktır. 

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

ABDÜJLBAKİ CEBECİ — Sayın Başkan, redak
siyonla ilgili efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Cebeci. 
ABDÜLBAKt CEBECt — Sayın Başkan, 18 inci 

madde yeniden Komisyon tarafından basılarak dağı
tıldı, bütün müracaatlar başvuru olarak düzeltilmiş. 
Bu maddenin 2 nci fıkrasında aynen şöyle; «... aynı 
esaslar dairesinde telgrafla da müracaat caizdir.» di
yor. Burada da «başvurulabilir» şeklinde düzeltilebi
lir. Müracaat caizdir; şeyhülislam fetvalarına ben-
zemiş. 

Aynı maddenin 4 üncü fıkrasında, «Ordudan ay
rılma hakkını kazanmış olanların ayrılma istekleri, 
harp ve seferberlik halleri dışında reddedilemez. Ay
rılma istekleri kabul edilenlerden milletvekili seçil
memiş olanlar sonradan bu istekten vazgeçemezler 
ve orduya dönemezler.» diyor. Burada, «... sonradan 
bu istekten vazgeçemezler» e hiç lüzum yoktur, tstek-
te bulunmuş, kabul edilmiş, seçime girmiş; ancak bu
rada şu olabilir; «istekleri kabul edilenlerden millet
vekili seçilmemiş olanlar artık orduya dönemezler.» 
Burada zaten seçime girmiş, isteği kabul edilmiş, bu
rada artık vazgeçmek diye bir şey mevzubahis değil 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yolga. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 
benimki de redaksiyon bakımından olacak efendim. 
Maddenin 2 nci satırında, «... ordudan ayrılma hak
larını kazanmış bulunanlar...» diyor. Burada «hakla
rını» kelimesine lüzum yoktur, hakkını olması lazım 
efendim. Türkçe bakımından da bu böyle olmalıdır. 

Ayrıca, burada bu cümlenin bitiminde noktalı vir
gül bulunmakta, burada noktalı virgül değil, sadece 
virgül konulmalıdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Buyurun Sayın Pütürgeli. 

ABDURRAHMAN PÜTÜRGELÎ — Sayın Baş
kan, 17 nci maddede hep «ordu» kelimesi geçmek
tedir, halbuki Anayasamızın 76 nci maddesinde, «Si
lahlı Kuvvetler mensupları, görevlerinden çekilme
dikçe, aday olamazlar ve milletvekili seçilemezler.» 
deniyor. Acaba buradaki bu «ordu» kelimelerinin 
yerine, «Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları» diye 
geçmesinde bir mahzur görürler mi?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pütürgeli. 
Buyurun Sayın Tekeli. 
M. ALÎ ÖZTÜRK TEKELİ — Sayın Başkan, 

3 üncü paragrafta, «Dilekçenin Bakanlığa geldiği 
tarihten itibaren, nihayet on gün içinde ayrılma iste
ğinin kabul edildiği dilekçe sahibine ve amirlerine 
tebliğ olunur.» diyor. Burada olumsuz şekil de müm
kün olabilir. O bakımdan, şu şekildeki bir redaksi
yonu Sayın Komisyon kabul ederse herhalde açıklık 
kazanır : «Dilekçenin Bakanlığa geldiği tarihten iti
baren, nihayet 10 gün içinde ayrılma isteği kabul edi
lip, edilmediği dilekçe sahibine ve amirlerine tebliğ 
olunur.» dersek, zannedersem daha açık olur. 

Bir de son paragraf, hemen üzerindeki paragraf
la müştereken ele alınabilir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tekeli. 
Sayın Komisyonun görüşünü ve kararını alalım 

efendim. 
Buyurun Sayın AkyoL 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, görüşme sırasına göre 
cevaplandıracağım efendim. 

Sayın Yolga'nın, «ayrılma hakkını kazanmış bu
lunanlar;» dedikten sonra, virgül konulmasını kabul 
ediyoruz efendim. 

2 nci fıkrada, «Aynı esaslar dairesinde telgrafla 
da başvurulabilir» olarak düzeltiyoruz efendim. 

Müteakip fıkrada, «isteğinin kabul edilip edilme
diği» tarzında düzeltme uygundur efendim. 

Sayın Pütürgeli'nin teklif ettiği, «ordu» kelime
sinin yerine «Silahlı Kuvvetler» olarak 2 fıkrada da 
düzeltilebilir; Anayasaya uygun olarak. Tabiî, mad
de başlığının da «Silahlı Kuvvetler mensuplarının 
adaylığı» olarak düzeltilmesi lazımdır. 

Sayın Cebeci'nin bir başka teklifi daha var; «vaz
geçemezler ve orduya dönemezler» ibaresinde ısrar 
etmek lazım; çünkü vazgeçme olayı, seçilmeden ön
ce de vaki olabilir. Bu itibarla, orada bir düzeltme
ye gerek yoktur. Bu, meseleyi daha iyi aydınlatmak
tadır. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Değerli üyeler; görüşleriniz üzerine Sayın Komis

yonun kabul ettiği değişiklikleri baştan itibaren tek
rar etmek suretiyle, maddeyi oylarınıza sunacağım 
efendim. 

Başlıktaki, «Ordu» kelimesi yerine, «Silahlı Kuv-
j vetler» diyoruz. Maddenin 2 nci satırındaki «ayrıl-
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ma»dan sonra, «haklarını» değil «hakkını» kelime
sini koyuyoruz. «Bulunanlar» Ikelimesinden sonraki 
noktalı virgülü kaldırıp, yerine virgül koyuyoruz. 
30 uncu sayfada «müracaat caizdir» kelimelerinin ye
rine, «başvurulabilir» (kelimesini koyuyoruz. Bu, 3 
üncü fıkranın sonudur. 4 üncü fıkranın 1 inci satı
rında bulunan; «kabul edildiği» kelimelerinin yerine, 
«kabul edilip edilmediği» kelimeleri konacaktır. Da
ha sonra da yine 5 inci, 6 ncı fıkraların başında bu
lunan «Ordu» kelimelerinin yerine «Silahlı Kuvvet
ler» kelimeleri konulacaktır. Bu düzenlemeyle mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... 17 nci madde kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutacağım. 18 inci madde Ko
misyonca yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenlenen 
maddeyi okutuyorum: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Milletvekili Seçimi Kanununun 18 itici maddesi

nin ekte yazılı olduğu şekilde kabulünü arz ve tek
lif ederiz. 

Orhan ALDIKAÇTI Şener AKYOL 
Abbas GÖKÇE Tevfik Fikret ALPASLAN 

Bekir Sami DAÇE Akif ERGİNAY 
Azmi BRYILMAZ Halil İbrahim KARAL 

A. Mümin KAVALALI îsa VARDAL 
Muammer YAZAR 

Adaylık için başvuru. 
MADDE 18.; — Milletvekilliği adaylığı için oy 

verme gününden önceki otuzyedinci gün saat onye-
diye kadar başvurulur. 

Milletvekili adaylığı için yapılacak başvuru, 
adayın, milletvekili seçilmek istediği çevrenin il se
çim kurulu başkanlığına, bu Kanunun adaylık için 
aradığı şart ve nitelikleri haiz olduğunu, belirten bir 
yazı ile yapılır. Bağımsız adaylık için başvuranlar, 
milletvekili seçilmek için gerekli belgelerle birlikte 
en yüksek derecedeki Devlet memurunun brüt ay
lığı kadar parayı ilgili mal sandığına emaneten ya
tırıp makbuzunu başvurma belgelerine eklerler. Ku
rul başkanlığı, başvurunun alındığına dair bir belge 
verir. Başvuruyu ilan eder ve derhal Yüksek Seçim 
Kuruluna bildirir. 

Siyasî partiler tarafından başvuru, seçime katıla
cakları çevrelere ait aday listelerinin, genel merkez
leri tarafından yukarıda belirlenen süre içinde Yük
sek Seçim Kuruluna alındı belgesi karşılığında veril
mesi suretiyle yapılır. 

Yüksek Seçim Kurulu, bunları derhal il secini ku
rullarına bildirir. Yüksek Seçim Kurulu bütün baş-
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vuruları, il seçim kurulları da kendi çevrelerine ait 
olanları, alışılmış araçlarla geçici olarak ilan eder
ler. 

Seçim neticesinde bağımsız adayın aldığı oy mik
tarı, o seçim çevresinin geçerli oy ısayısının seçile
cek milletvekili sayısına bölünmesinden çıkan raka
mın üçte birinden az olursa emanete yatırılan para 
Hazineye irat kaydedilir, ölen veya kanunî süre 
içinde adaylıktan vazgeçen veya adaylıkları reddedi
len veya yukarıdaki fıkrada gösterilen sayıdan çok 
oy alan bağımsız adaylara veya bunların kanunî mi
rasçılarına başvuruları halinde emanetteki para geri 
verilir. 

BAŞKAN — Maddenin yeniden düzenlenmesi 
konusunda bir hususu soracağım. Önerge veren ar
kadaşların bilgi sahibi olmaları bakımından soruyo
rum. Şüphesiz madde okunduğu zaman bu önerge
lerden ne derece faydalanıldığına dair bir fikir hâ
sıl olmuştur; ama bir açıklama yapmanız herhalde 
faydalı olur. Önergelerden şüphesiz herhalde fayda
lanılarak bu madde yeniden düzenlenmiş Sayın Ak-
yol. ı 

Buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım; 

Her şeyden önce küçük bir noktayı açıklamak 
istiyorum. O da, yeni 18 inci madde metninde ikinci 
paragrafın son satırındaki «Verir» sözcüğünden son
ra noktalı virgül ve küçük harfle «Başvuruyu ilan 
eder ve derhal Yüksek Seçim Kuruluna bildirir.» tar
zında düzeltilecektir. 

Sayın Başkanım; sorduğunuz soruyla ilgili olmak 
üzere 18 inci madde bu önergelerin ve burada daha 
önce geneli hakkındaki görüşmeler sırasında değerli 
arkadaşlarımızın görüşleri istikametinde hazırlan^ 
mıştır. Önerge sahibi arkadaşlarımız da bu durumu 
zaten takdir etmişlerdir. Belki ufak tefek ve son 
derece küçük farklar var; ama zannediyorum genel
de önergeler dikkate alınmıştır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın AkyoL 
Değerli üyeler; 
Bu madde üzerinde söz isteyen sayın üye var 

mı?... 
Sayın Genç, Sayın Uyguner, Sayın, Yolga, Sayın 

Bilge söz istemişlerdir. Söz isteyenler bu kadar efen
dim. Dört sayın üye söz aldılar. 

Sayın Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
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Komisyonumuzun getirdiği yeni 18 inci madde 
eski 18 inci maddenin sonuna 23 üncü maddenin ba
ğımsız adayla ilgili biir fıkrasının eklenmesi suretiy
le değiştjidlmlşfcir. Öncelikle Sayın Başkanlık Divanı 
bu madde müzakeresini yaparken bu bağımsız aday
la ilgili olarak 23 üncü maddede verilen önergelerin 
de burada işleme konulması lazım. Çünkü burada 
bağımsız aday meselesi 23 üncü maddenin üç numa
ralı bendinde haill'edilmiştir. 

Şimdi, burada adaylık için başvuru konusunda 
maddede birtakım yanlış anlamalar doğmaktadır. 
«Milletvekili adaylığı için oy verme gününden ön
ceki otuzyedinci gün saat onyediye ika'dar başvuru
lur.» diyor. 

Acaba burada oy verme gününden maksat önse
çimdeki oy verime midir, yoksa genel seçimden ön
ceki otuzyedinci gün müdür? Şimdi., aynı şekilde Si
yasî Partiler Kanununun 40 ııncı maddesinin altı nu
maralı fıkrasında, «Siyasî Partiler Genel Başkanlığı 
partilerin aday adayları üstelerini ve seçim çevreleri
ni önseçim yapılacağı tarihten en az 20 gün önce 
saat 17.0Cı'ye Ikadar Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili 
il ve ilçe seçim kurullarına bildirir» diyor. 

Şimdi, buraya göre ben gerçekten anlamadım; 
genel seçimden 37 gün önce mi, yoksa önseçimden 
önce mi verecekleri konusunu ben çıkaramadım. Ya
ni bana göre burada eğer önseçimden 37 gün önce 
deniliyorsa «Önseçim» veyahut da genel seçimden 
önce deniliyorsa «Gene1! seçimden önce» demek la
zımdır. Bunun bir defa, benim anlayışıma göre, eğer 
Sayın Komisyonumuz bunu açıklarlarsa memnun 
olurum. 

Şimdi, yine ikinci fıkrada diyor ki; «Siyasî par
tiler tarafından başvuru, seçime katılacakları çevre
lere ait aday listelerinin, genel merkezleri tarafından 
yukarıda belirlenen süre içinde Yüksek Seçim Kuru
luna alındı ıbelgesİ karşılığında veriilmesii...» diyor. 

Şimdi, aday listeler/ini bu Kanunla göre 37 nci gün 
içinde verir; yine 40 inci miaddenin altıncı fıkrasına 
göre aday adaylarının listeleri önseçimden 20 gün 
önce verilir. Önseçim de genel seçimlerden 60 gün 
önce olduğuna göre 'buradaki bu tarihlerin kanaati-
mizce açıkça belirlenmesi lazım. Burada, açıkça bir 
karmaşıklık doğmaktadır. 

Yine buradîa bağımsız aday için bir sistem getiril
miştir. Bağımsız aday, katıldığı çevrenin, seçim çev
resinin çıkaracağı, milletvekili seçiminde geçerli oy
ların milletvekili sayısına bölünmesi 'suretiyle; bağım
sız adayın aldığı oy, eğer bir milletvekiline isabet 
eden oyun 1/3'inden aşağı ise buna bir cezaî hüküm 

getirilmiştir ve kendisinden 1 inci derece Devlet me
muru brüt maaşının bir ikatı kadar teminat alınmak
ta ve en az ö seçim çevresinde alınan reylerin mil
letvekili sayısına bölünmesi suretiyle bulunan raka
mın 1/3 ünden aşağı bir rey alırsa, yatırdığı güven
ce irat kaydedilmektedir. Bunun mantığını ben an-
layama'dım. Evvela bağımisız aday için neden bir gü
vence istenmektedir? Yine öte tarafta «Brüt Devlet 
memuru maaşı» ndan ne kastedilmektedir. Bugün 
hâkimler 'de Personel Kanununun ek 7 ve 8 inci 
maddelerine göre, aylık ve ödenek almaktadırlar. Yi
ne bir Genelkurmay Başkanı gerçi Askerî Personel 
Kanununa göre maaş almaktadır; ama Devlet me
muru sayılacak mıdır? Yani onun maaşı mı esas alı
nacaktır veya hâkim maaşlarındaki birinci derece, 
işte birin dördü artı 600 ve bir de ödenek toplamı 
üzerinden mıi alınacak, yoksa mevcut personel reji
mimize göre 1 4C0 + 600 üzerinden, onu 34'le çar
parak veyahut d'a yürürlükte olan Bütçe Kanununda 
kabul edilen katsayı esas alınmak suretiyle mi bir 
güvence alınacaktır. Sonra bu kadar bir yüksek gü
vence alınmasının nedeni, yani herkes bağımsız aday 
olmasın gibi bir düşünceye mi bağlanmaktadır?... 
Kanaatimizce, vatandaşların seçime katılmalariı en 
doğal haıklariidiır. Bunları, böyle birtakım engellerle 
seçimıe girmekten menetmenin, anayasal düzenimize 
pek uygun, davranış olacağı inancında değilim. Ay
rıca, «Bağımsız adaylık» la ilgili 23 üncü maddede
ki bu hükmün, bu maddeye alınmasının nedenini de 
anlayamadım; Sayın Komisyonumuz bunu lizah eder
lerse, özellikle memnun olurum. 

Bir de, bu maddenin yazılışında bir hata gördüm. 
Şimdi, bu maddede «Milletvekili adaylığı için yapı
lacak 'başvuru, adayın, milletvekili seçilmek istediği 
çevrenin il seçim kurulu başkanlığına, bu kanunun 
adaylık için aradığı şart ve nitelikleri haiz olduğunu 
belirten bir yazı ile yapılır» deniliyor. Bir önceki 
maddede «Ordu mensuplarının başvuruları dilekçe 
ile yapılır» denildiği halde, burada «... yazı ite ya
pılır» deniliyor. Halbuki, bizim konuşma dilimizde 
ve vatandaşın resmî bir mercie müracaatı yazı ile de
ğildir, dilekçeyledir; ben, buradaki «... yazı ile ya
pılır» ibaresinin uygun olmadığı inancındayım. 

Sonra, burada «... bu kanunun adaylık için ara
dığı şart ve nitelikleri haiz olduğunu» denilmektedir. 
Şimdi, benim anlayışıma göre, önce bir kişi millet
vekilliği için müracaat edecek; o daha aday değil, 
aday adayıdır; aday adayı için kanunda yazılı şart
ları haiz olduğunu belirtmesi lazım. Bu itibarla, bu-
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radaki «Aday» kelimesinin, «Aday adayı» olanak 
düzeMümesii; «Yazı dile yapılır» ibaresinin de «Dilek
çe ile yapılırı» şeklinde düzeltıilmesii gerek'tüğıine ina
nıyorum. Çünkü, bizim konoşıma dilimizde, özel bir 
kişinin resmî bıir kuruluşa yazı ile müracaatı söz ko
nusu 'değil'; dilekçe ttle söz 'konusudur. 

Benim bu maddeyle ilgili olarak söyleyeceklerim 
bundan ibarettir. Yalnız, ben 23 üncü maddede, bu 
bağımsız adaydan alınacak güvencenin, böyle birinci 
derecedeki Devlet memuru maaşına değil de, asgarî 
ücret sistemine bağlanmasını öngören bir önerge ver
dim. Aslında ben buna taraftar değilim, ama eğer bir 
miktar alınacaksa, çok net olması ve çeşitli şekilde 
yorumlanmaması lazım. Bu itibarla, o önergem de bu
rada işleme konursa, ayrıca bu konuda açıklamada 
bulunacağım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Uyguner, buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkanım, ben 

söz hakkımdan vazgeçiyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Yolga, buyurun efendim. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 

değerli arkadaşlar; 
Bendeniz de 23 üncü madde hakkında verdiğim bir 

önergede, bu 118 inci madde ile ilgili bazı noktaları 
ele almıştım. 

Ezcümle, 23 üncü maddenin üçüncü bendinin man
tıkî yerinin «Seçim günü işleri» değil, «Seçim öncesi 
işleri» bölümünde ele alınması ve 18 inci madde so
nuna eklenmesini önermekteydim; o kendiliğinden ye
rine gelmiş. Aslında, Sayın Komisyon önergemi gör
memiş olacaktır. Çünkü, ben 23 üncü maddenin gö
rüşülmesine bugün sıra gelmeyeceği düşüncesiyle 
önergeyi bugün vermiştim; biraz geç kalmış oldu; 
18 inci maddenin bu şekilde benim önergemi de ihti
va etmesi, içine alması suretiyle. 

Diğer taraftan, yine aynı önergede, bağımsız aday
lardan alınacak teminat parasının bir aylık değil, bir 
aylığın yarısı olmasını önermeştim ve keza aynı ko
nuda, bağımsız adayın aldığı oy miktarının, o seçim 
çevresinde geçerli oy sayısının seçilecek milletvekili sa
yısına bölünmesinden çıkan rakamın üçte biri değil, 
beşte biri olmasını önermiştim; emanet akçesinin Ha
zineye irat kaydedilmesi bakımından. 

Çünkü Sayın Başkanım, bu bağımsız adaylar ko
nusu; arkadaşlar da daha önceki görüşmelerde değin
diler, gerçekten biraz fazla sert olmuş. Bu Tasarıda, 
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bağımsız adayların seçilmesine imkân bırakmayan hü
kümler var. Mesela, vaktinizi almadan şunu arz ede
yim : Yaptığım bir hesaba göre 802 bin nüfuslu Er
zurum İlinden, yani yedi milletvekili çıkaracak bir 
ilden bağımsız aday olan bir kimsenin üçte bir hesa
bıyla alması gereken oy miktarı, 27 650. Halbuki, 
1977 Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi ortalama 
28 bin kişiyle ve Adalet Partisi de 28 bin küsur kişiy
le milletvekili çıkarmışlardır. Dolayısıyla, bağımsız 
adaydan emanetini geri almak için istenen oy miktarı 
gerçekten yüksek. 

Bu bakımdan, önergemdeki o teklifleri burada 
tekrar ediyorum ve saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Sayın Bilge, buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkanım; şimdi, bu ba

ğımsız adaylardan alınacak olan para miktarı hakkın
da arkadaşlarımızın söylediğine ben de katılıyorum. 
Bu, esas itibariyle siyasî partilerden hiçbir şey alın
madığı halde, bunlardan alınması Anayasaya pek uy
gun düşmemektedir. Bunun ya tamamen kaldırılması 
veya hiç olmazsa azaltılması uygun olacaktır; arkadaş
larımızın söylediklerine iştirak ediyorum. 

Diğer taraftan, 23 üncü maddenin üç numaralı 
bendi, kanımca iki durum ihtiva etmektedir : Birisi, 
seçim öncesi işler; 18 inci maddeye o birinci kısım 
alınmak suretiyle bu yerine getirilmiş bulunmaktadır. 
Fakat, seçilemeyen bağımsız adayın yatırmış olduğu 
emanet paranın geri alınması hususu, seçim öncesi iş
leriyle ilgili değildir; seçim sonuyla ilgili işlerdir. Bu 
itibarla, bu ikinci kısmın, yani Komisyonun getirmiş 
olduğu yeni metnin son fıkrasının/ «Seçim sonrası iş
leri» yle ilgili olan dördüncü bölüme konulması da
ha uygun olur kanaatındayım. Arz etmiş olduğumuz 
önerge bu hususu ayırmış idi; ilk kısmını yerine ge
tirmiş oldukları için, o husustan sarfınazar ediyoruz. 
Ancak ikinci kısım, yani emanet paraların iadesi me
selesi seçim sonrası işleriyle ilgilidir; 29 veya 30 uncu 
maddeden sonra getirilmesinin daha uygun olacağı 
kanaatındayız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge.-
Evet, söz Sayın Komisyonda; buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Yeni 18 inci maddemiz hakkında önce şeklî bazı 

eîeşitıiriler var. «Yazılı başvurul» eleştiriisıi, tabiatlıyla ka-
tıknabileceık b'ir eleştiri değil. Çünkü eğer biz milletve
kili seçimine katılacak adayların dilekçe ile müracaat 
ettiğini, başvurduğunu kabul edersek herhalde başvuran 
makam bu dilekçeyi kabul edecek, sanki milletvekilliğini 
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verecekmiş gibi bir anlam olur. «Yazılı başvuru» di
lekçe olmayan hallerde kullandığımız bir diğer tek
nik deyimdir. Binaenaleyh, bu şeklî eleştirinin doğru 
olduğunu zannetmiyoruz. 

Neden bağımsız adaylardan teminat alıyoruz; bu
nun cevabını arz edeyim. Neden siyasî partilerin be
lirli bir barajı geçmesini istiyoruz, neden teşkilatlan
malarını istiyoruz, neden 34 ilde tam aday göstermele
rini istyoruz, neden il barajını aşmalarını istiyoruz ve 
nihayet neden seçim çevrelerini küçülterek, onlar 
hakkında uyguladığımız bu barajları daha sıkı hale 
getiriyoruz?.. 

Siyasî partileri bu beş açıdan başlarken, bağımsız 
adaylığı eğer tamamen bırakırsanız, belki yüksek oy
larınızla bu meseleyi tamamen de reddedebilirsiniz; 
çünkü düşününüz ki, 20 milyon geçerli oy kullanıl
masa ve eğer % 10 baraj kabul ederseniz, bu takdir
de 2 milyondan biraz az oy almış olan partinin bütün 
oyları heba olmakta, dikkate alınmamaktadır. Bir si
yasî parti için bu kadar ağır bir müeyyide uygulaya
caksınız; fakat ferdin ve tek kişinin, hiçbir organizas
yonu olmayan, hiçbir yerde teşkilatlanmamış olan, 
fikirlerinin ne olduğu belli olmayan ve daha önce ken
disini seçmen kitlesine tanıtmak için herhangi bir 
zahmette bulunmayan bir tek kişiye bu yasakları do
lanmak; yani bir çeşit bu yasaklardan kurtulmak im
kânını vereceksiniz; mesela böyle bir barajın civarın
da bulunan bir siyasî parti üyesinin o partinin liste
sinden girmek yerine, ferden ve bağımsız girmesini 
teşvik edeceksiniz. îşte bu nedenle bağımsızlar hak
kındaki tedbirleri belki de müeyyideleri, diğer zorlaş
tırmaları belki de artırmak lazımdı zannediyorum; 
ama Komisyonumuz eskiden olduğu gibi bir brüt ay
lık teminatı kâfi görmüştür ve o seçim bölgesinde ve
rilmiş olan geçerli oyların bir milletvekiline düşecek 
olan kısmının 1/3'ünün alınmasını yeterli saymıştır. 

Tabiatıyla Sayın Genel Kurulumuz takdir ede
cektir ki, «Bir brüt aylık; aylık alanların dışında bir 
de ödenek alanlar var, o dahil mi değil mi?..» diyor
sunuz. Dahil olsaydı «Bir brüt aylık + ödenekler» 
denirdi; denilmediğine göre demek ki, dahil değil. Bu 
açık meseleyle Genel Kurulumuzun vaktini olmak 
istemiyorum. 

Bağımsız adaylarla ilgili olarak getirilmiş olan 
tedbirler zannediyorum ki, eskiden beri gelenekleri
mize uygun zorlaştırmaların, kabul edilen ve edile
cek olan yeni sistemin bir uzantısıdır. Yoksa aşırı bir 
zorlaştırma değildir. Tekrar ediyorum, bağımsız 
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adaylığı hiçbir kayda bağlamazsak, bu takdirde se
çim emniyeti ye seçimin ciddiyeti için getirilmiş olan 
bütün tedbirler bağımsız adaylar aracılığıyla dolanıl
mış olur; yani bir çeşit (Eğer tabirimi mazur görür
seniz) hileyi seriye ile küçük partiler önce bağımsız 
aday çıkarırlar, sonra o bağımsız adayları Mecliste 
teşkilatlamak yolunu seçebilirler. Binaenaleyh, çö
zümler bir sistemin mantığı içinde uygundur zanne
diyoruz ve bu yoldaki eleştirilere katılamıyoruz. 

Saygılar sunarım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, bir soru sora

bilir miyim?.. Sayın Komisyon Sözcüsünün bir açık
laması üzerine. 

BAŞKAN — Soru gayet tabiî soracaksınız. 

KAMER GENÇ — Sayın Komisyon Sözcüsü 
açıklamalarında «% 10 barajı kabul edeceksiniz, ba
ğımsızlar için böyle bir formaliteyi kabul etmeyecek
siniz» dediler. Biz % 10 barajı kabul ettik de farkında 
değil miyiz?.. O bakımdan soruyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Değerli üyeler, bu maddeyle ilgili beş önerge var, 

önergeleri okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Seçim Kanunu Tasarısının 

18 inci maddesi, adaylık için müracaatla birlikte ge
çici olarak ilan hükmünü de ihtiva etmektedir. Kesin 
aday listelerinin ilanından ayırt edilebilmesi bakımın
dan madde başlığının «Adaylık için müracaat ve aday
ların geçici olarak ilanı» şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Lütfullah TOSYALI 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Seçim Kanunu Tasarısının 

18 inci maddesi adaylık için müracaat usulünü belir
lediği halde, «Kullanılacak oy pusulası» başlığını ta
şıyan 23 üncü maddenin üçüncü bendinin birinci ve 
ikinci fıkraları veya alt bentleri yine bağımsız aday
ların müracaat şekillerini belirlemektedir. Burada yer 
alan hükümlerle 18 inci maddedeki hükümlerin bir
leştirilerek maddenin aşağıdaki şekilde düzenlenme
sini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Lütfullah TOSYALI 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım, 
bu husus yerine gelmiştir, önergemi çekiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Sayın Başkanlığa J 
Halen görüşülen 386 sıra sayılı Seçim Kanunu 

Tasarısının 18 inci maddesinin aşağıda belirttiğim gi
bi yer almasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ayhan FIRAT 

«Adaylık için müracaat i 
Madde 18. — ...» 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, Sayın Komis

yon maddede düzeltme yapmış, «Bağımsız aday» ta
birini getirmiştir, matlubumuzdur, geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 

Yüksek Başkanlığa 
Seçim Kanunu Tasarısının 23 üncü maddesinin 

üç numaralı bendinin ilk cümlesi adaylık için baş
vurma ile ilgili bulunmaktadır. Bu hükmün 18 inci ı 
maddeye alınmasını ve 18 inci maddenin aşağıdaki bi
çimde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. I 

Necip BİLGE S. Feridun GÜRAY 
Mustafa ALPDÜNDAR 

NECİP BİLGE — Bizim de noktai nazarımız ge
nellikle kabul edilmiştir, geri alıyorum. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Konu : 18 inci maddeye bir fıkra ilavesine dair 

teklif... 
BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkanım, efen

dim önerge, bizim vermiş olduğumuz bir önergedir. 
Komisyon yeni düzenlemede dikkate almıştır, bu iti- I 
barla geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Daçe. 
Sayın Tosyalı sizin önergeniz var, buyurun. I 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, sa

yın üyeler; I 
Seçim Kanununun 18 inci ve 21 inci maddeleri I 

iki defa ilanı getirmektedir. Birisi, adayların geçici 
olarak ilanı, biri de kesin olarak ilanı; fakat madde 
başlıklarında yalnız bir ilan keyfiyeti geçmekte oldu- I 
ğundan aldatıcı bir hava vermektedir. Bu bakımdan I 
maddenin başlığına «Adaylık için müracaat ve geçici I 
olarak ilanı» ibaresinin eklenmesinde fayda vardır. I 
Takdir Genel Kurulundur. I 

Saygılarımla arz ederim. I 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, arkadaşımız söyledi, I 
bu geçici ilandır; kesin ilan 21 inci maddede göste- I 
rilmiştir. Böyle iki defa ilan kullanılırsa başlıkta, biz | 

— .202 

Komisyon olarak aksini mütalaa ettik ve «Bu defa 
karışır» dedik. Bu nedenle katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Tosyalı'nın 
önergesine Sayın Komisyon katılmıyor. Dikkate alın
masını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum. 
Adaylara karşı itiraz 

MADDE 19. — Adaylıkların geçici olarak ilanın
dan itibaren iki gün içinde il seçim kuruluna itiraz 
edilebilir. İtirazlar, il seçim kurullarınca, en geç, oy 
verme gününden önceki otuzikinci gün akşamına ka
dar karara bağlanır. 

İlgililer, bu kararlara karşı iki gün içinde Yüksek 
Seçim Kuruluna itiraz edebilirler. 

Yüksek Seçim Kurulu, üç gün içinde ve en geç, 
kesin aday listelerinin ilanı gününe kadar bu itiraz
ları karara bağlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum. 
Müracaatların incelenmesi 
MADDE 20. — il seçim kurulları kendi seçim 

çevrelerinin adayları hakkında yaptıkları inceleme so
nunda, bu Kanunda yazılı adaylık şartlarında nok
sanlık veya aykırılık bulunduğunu görürlerse, duru
mu ilandan itibaren iki gün içinde müracaatçıya, par
ti il başkanlarına ve Yüksek Seçim Kuruluna bildi
rirler. 

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

ABDÜLBAKt CEBECİ — Sayın Başkanım, re
daksiyon bakımından bir şey arz edeceğim. 

18 inci maddenin kenar başlığı «Adaylık için mü
racaat» iken, Komisyonca getirilen yeni metinde 
«Adaylık için başvuru» olarak düzeltilmiştir. Mad
deler arasında dil bakımından uyum sağlamak için 
20 nci maddenin «müracaatlarının incelenmesi» şek
linde düzenlenen kenar başlığının da «Başvurularının 
incelenmesi» biçiminde düzeltilmesini, 

İki, maddenin son satırındaki «müracaatçıya» 
sözcüğünün de «başvurana» olarak düzeltilmesini arz 
ediyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Cebeci. 
Buyurun, Sayın Akyol 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, aynen bunu söylemek 
istiyordum. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu maddenin başlığı 
«müracatların» yerine «başvuruların incelenmesi», 
«başvurular» kelimesi konuyor başlığa. Bu madde
nin son satırındaki «müracaatçıya» kelimesi yerine 
de «başvurana» kelimesi... 

AVNÎ ŞAHİN — Sayın Başkanım, «başvuru sa
hibi» demek daha doğru olmaz mı acaba?.. 

BAŞKAN — Soralım Sayın Komisyona, görüşle
rini alalım. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, galiba ikisi de değil, 
tam doğrusu «Başvuranlara» olmalıdır. Çünkü ora
da çoğul efendim. 

BAŞKAN — Son satırdaki «müracaatçıya» keli
mesi yerine «Başvuranlara» şeklinde teklif ediyorlar 
uygun göreceğimizi tahmin ederek. Bu düzenleme ile 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 21 'i okutuyorum. 
Adayların ilanı 

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Buyurun Sayın Gökçe. 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; 

Tasarının tümü üzerinde konuştuğum zaman görüş
lerimi üç noktada toplamıştım. Bunlardan birisi yurt 
dışındaki işçilerin oy verme imkânının sağlanmasına 
yönelikti. Şimdi yeri geldiği için 21 inci maddede 
buna paralel bir düzenlemenin yapılması için bir öner
ge vermiş oluyorum. O zaman arz etmiştim, kısaca tek
rarda fayda var. Anayasanın 67 nci maddesi açıkça 
«'bütün Türklerin oy kullanma hakkına sahip oldu
ğunu» hükme bağlamıştır ve Anayasanın amir bir 
hükmüdür; yani Anayasanın 67 inci maddesinden sa
dece Türkiye dahilinde bulunan Türkler oy hakkına 
sahiptir gibi bir anlam çıkarmak mümkün değildir. 
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Yani Türkiye içerisinde olsun, Türkiye dışında olsun, 
bütün Türkler oy verme hakkına sahiptirler. Bu Ana
yasa emri olunca ve yeni ve köklü bir seçim sistemi 
yaratmanın arifesindeyiz. Böyle olunca kalıcı bir bi
çimde işçilerimize de bu imkânın verilmesini ben Ka
nun maddelerinde yapılaca'k üç, dört. değişiklikle müm
kün olduğunu ortaya koymaya çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 

Hakkındaki Kanunun 35 inci maddesi kenar başlığıy
la şöyledir. «Yurt dışında oturan vatandaşların ya
zımı. Madde 35. - Yazım sırasında Türkiye sınırları 
dışında oturmakta olanların seçmen kütüğüne yazımı 
aşağıdaki kurala uygun olarak Yüksek Seçim Kurulu 
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce yapılır.» On
dan sonra her seçmenin üç form dolduracağını, amir
dir. 

Yani ben bu yöntemi yeni keşfetmiş değilim. Aslın
da Kanunumuzda bir hüküm var, «yurt dışında bu
lunan Türkler oylarını nasıl kullanacaklar?..» ama 
bu Türkler yurt içine gelip nasıl oylarını kullanacak
lar?.. Ona göre düzenlenmiş, orada yazılacaklar, se
çim günü Türkiye'de bulunacaklar ve oylarını kulla
nacaklar; ama bugün yurt dışında iki milyonu aşkın 
bir vatandaşımızın bulunduğu bir gerçek. Bunların 
Türkiye'ye gelmeleri, gelip de oy kullanma imkânları 
da yok. Anayasanın emredici hükümleri de ortada. 
Bu durumda bir çözüm yolu aradım ben, 35 inci 
maddeye şu bentlerin eklenmesini öngördüm.: 

35 inci madde (g) bendine kadar devam ediyor 
ben (h) bendi olarak «Yurt dışında altı aydan fazla 
bir süreden beri oturma'kta olup da oyunu Türkiye'de 
kullanamayacak vatandaşlar için yeterince seçmen for
mu ile filigranlı oy pusulası ve zarf Yüksek Seçim 
Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce ilgili 
konsolosluklara gönderilir. 

(i) bendinde «Seçim günü yurt dışında buluna
cak seçmen niteliklerini haiz 306 sayılı, (Ki, yerine 
şimdi bu Kanunumuz kaim oluyor) Milletvekili Se
çimi Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen seçi
min başlangıcı tarihinde 21 yaşını dolduran her vatan
daş için bağlı olduğu konsolosun veya belirleyeceği 
memurun yanında üç nüsha seçmen formu doldurulur 
ve mühürlenir.» 

(j) bendi olarak, «Bu mühürlenen formun bir 
nüshası konsoloslukta muhafaza edilerek, bir listeye 
kaydolunur, ikinci nüshası ilgili seçmenin, yurttaki 
ikametgâhının, ikametgâhı belli değilse nüfusta ka
yıtlı bulunduğu yerin ilçe seçim kurulu başkanlığına 
gönderilir. Üçüncü nüshası, da ilgili seçmene verilir.» 
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(k) bendinde, «İlgili ilçe seçim kurulu konsolos-
luklarca doğrudan doğruya kendisine gönderilen form
lara dayalı özel bir seçmen kütüğü düzenler ve ayrıca 
bir seçim sandığı hazırlar.» 35 inci madde böyle dü
zenlenince şimdi sıra önerge verdiğim 21 inci mad
deye geliyor. 

21 inci madde Yüce Komisyonumuzun düzenlediği 
şekliyle şöyle : 

«Adaylıklar kesinleştikten sonra, Yüksek Seçim 
Kurulu bütün adayları oy verme gününden önceki 
yirmiyedinci gün, seçim çevreleri itibariyle Radyo ve 
Resmî Gazete ile ilan eder.» şekli eski metindeki 
şeklidir. Yeni şekliyle «Adaylıklar kesinleştikten son
ra, Yüksek Seçim Kurulu bütün adayları oy verme 
gününden önceki yirmiyedinci gün, seçim çevreleri 
itibariyle Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu araç
ları ve Resmî Gazete ile ilan eder.» ben buna ekli
yorum «... ve ayrıca teleks ya da telgraf gibi en seri 
vasıtalarla konsolosluklarımızda ilanını sağlar.» 

Şimdi Türkiye'de adaylar belli olduğu gün ya da 
ertesi günü yurt dışında da adaylar belli olmuş ola
caktır. Bu durumda 298 sayılı Kanunun 108 inci mad
desinde de bir düzenleme yapmamız gerekecek. O 
maddeye göre de «yurt dışından gelen oylar, ki oyla
rın verilişi ve düzenlenmesi şöyle olacaktır: Kendisine 
bir seçmen formu verilen yurt dışındaki seçmen kon
solosluğa müracaat edecek, konsolosluk müracaat 
üzerine daha evvel düzenlenen liste ve kendisinde bir 
nüshası bulunan formu göz önünde bulundurarak 
imzasını alacak, kendisine filigranlı bir zarf verecek
tir. Bu zarf içerisine konmak üzere filigranlı bir oy 
pusulası verecektir. Bu oy pusulasıyla istediği partiye 
ve istediği adaya oyunu düzenleyip yine yapıştırmak 
suretiyle bağlı bulunduğu ilçe seçim kurulu adına 
postaya verecektir. İlçe seçim kurulu daha evvelce 
düzenlenmiş olduğu özel seçmen kütüğünü göz önün
de bulundurarak gelen oyları seçim günü beklen
meksizin, yani adaylar yurt dışında belli olur olmaz 
seçmenler oy kullanmaya başlamıştır ve gelen oylar 
ait olduğu ilçe seçim kurulunda özel sandıkta muha
faza edilir, oy verme günü sandık açılacak saate 
kadar, ki o saat 17.00'dir. Aynı gün saat 17.00'de san
dık bütün ülkedeki sandıklarla birlikte açılacak, onun 
'da sayım ve dökümü yapılacak ve nihayet muhtar
lıklardan ve köylerden gelen sonuçlar ilçe seçim ku
rulunda birleştirilince yurt dışından gelen oylar da 
ilçe seçim kurulundaki birleştirmeye dahil edilip o 
şekilde değerlendirilecektir. 

Efendim buna itirazlar oldu. Dendi ki: «Nasıl olur, 
yurt dışında başka bir ülke kendi egemenliğiyle il-

[ gili bir seçim yaptırır mı?» Doğru,, yaptırmaz, yurt 
dışına sandık koydurursak. Bu yurt dışında egemen
likle hiçbir faaliyet değil, bir vatandaşımız kütüğe 
kayıtlı olan, daha evvel gidip konsoloslukta kaydını 
yaptıran bir vatandaşımız müracaat ediyor, bir zarf, 
bir kâğıt alıyor, orada yazıyor ve çıkıp postaneye oyu
nu atıyor. Bunun egemenlikle hiçbir ilgisi yok. 

«Efendim, gizliliği muhafaza edilir mi?» Niçin 
edilmesin? Gizlilik bir insanın kendi yaptığı bir şeyi 
başkasının duymamasıdır, başkasından gizli tutması-
dır. Eğer kendisi başkasına, kime oy verdiğini söyler
se bunu Türkiye'de de söyler yurt dışında da söyler. 

Ancak, konsoloslukta oy pusulasını zarfa koyup ya
pıştırdıktan sonra bu, konsoloslukta mühürlenebilir, 
dışarıda gösterme imkânı da kalmaz ve postaya verebi
lir. 

«Efendim, postada kaybolur» dediler. Postada kay
bolma ihtimali de zayıftır; çünkü posta idaremizin ve 
Alman postasının ne derece iyi çalıştığı hepimizin ma
lumudur. 

«Efendim, yurt dışında aşırı uçlar ve aşırı akımlar 
bu seçimleri engellerler,» bu seçimler üzerinde oyun 
oynarlar» dendi. Bu da varit değildir; çünkü yurt dı
şında bendeniz de bulundum ve gördüm ki, 12 Eylül
den evvel Türkiye'de durum ne ise yurt dışındaki 
durum da odur... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Allah razı olsun. 

ABBAS BÖKÇE — Allah sizden de razı olsun. 
Yani bütün gürültüyü çıkaran üç - beş aşın mili

tandır. Ben yurtlara gittim, işçilerimizin yüzde sek
seni, doksanı belki daha fazlamı yine aşırı uçlara yüz 
vermeyen, onlardan olmayan gruptur. Bu yönden yurt 
dışındaki vatandaşlarımızın Anayasa emri olarak oyla
rını kullanma imkânını bahsetmeliyiz. Takdir Yüce 
tfCurulunuzundur. Ancak ben bir girişimde bulundum. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. Tam 
10 dakikada bitirdiniz., 

Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde Sayın Gökçe'den başka söz iste

yen yoktu. O itibarla Sayın Komisyon bir cevap ve
rirler, önergelere geçeriz. 

Buyurunuz Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Arkadaşımız ve dostumuz Sayın Gökçe'nin öner

geye de bağladığı iyi niyetli ve coşkulu teklifini ve 
sözlerini dinlediniz. Kendisinin de açıkladığı gibi, 
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önce bu işi çözebilmek için 298 sayılı Kanunun bir 
defa aşağı - yukarı sistemini değiştirmek lazım ki, bu 
bizim görevimizin dışında şu anda ve bu yolda ya
pılmış bir teklif de yoktur. Yani 298 sayılı Kanun, 
yani Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkındaki bizim sistemimizi tamamen değiştir
meden kavli mücerrette kalacak böyle bir teklifi ka
bul etsek bile, uygulayanlayız. Bu yolda bir hazırlık 
da yoktur. 

Şimdi geliyorum münhasıran Seçim Kanunu Tasa
rısı bakımından bu meselenin tetkikine: 

Oylarınızla kabul edilmiş bir 1 inci maddemiz var-
'dır; diyor ki: «Milletvekili seçimi tek derecelidir. Se
çim nispî temsil sistemine göre, genel, eşit ve gizli oy
la, bütün yurtta aynı günde yargı yönetim ve dene
timi altında yapılır.» Şimdi bu ilkeyi kabul edince yurt 
dışından oy vermeyi kabul etme imkânı var mıdır?.. 
Bu ilkeyi ka'bul edince, yargı denetim ve yönetimini 
kabul edince yurt dışındaki oyların itiraz sistemini 
neye bağlamak lazımdır?.. Mümkün değildir; ama tek
rar ediyorum, Komisyonumuzun değerli rüknü, he
pimizin değerinde ve iyi niyetinde müttefik olduğu 
arkadaşımız böyle istiyor; ama bugün elimizdeki sis
temle bunu gerçekleştirmeye imkân yoktur. Ben, bu 
sözlerimle önergesi hakkında da düşüncelerimizi an
latmış oluyorum. 

Hepinizi içten saygılarımla selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Değerli üyeler, bu madde ile ilgili iki önerge var; 

okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Seçim Kanunu Tasarısında 

milletvekili adaylarının geçici ve kesin olaralk iki de
fa ilanı yer aldığı halde, 21 inci maddenin başlığı, 
«Adayların ilanı» başlığını taşımaktadır. Yanlışlığa 
sebebiyet vermemek üzere madde başlığının, «Kesin
leşen adayların ve listelerin ilanı» şekline dönüştürül
mesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Lütfullah TOSYALI 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, 18 
inci madde Ikabul edilince bunun yeri kalmamıştır. 
Önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Danışma Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Tasarının 21 inci maddesinin ilk fıkrasının aşağı

daki şekilde değiştirilmesini saygılarımla arz ve tek
lif ederim. 

Abbas GÖKÇE 

MADDE 21. — Adaylıklar kesinleştikten son
ra, Yüksek Seçim Kurulu bütün adayları oy verme 
gününden önceki' 27 nci gün seçim çevreleri itibariy
le Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu araçları 
ve Resmî Gazete ile ilan eder ve ayrıca teleks ya da 
telgraf gibi en seri vasıtalarla konsolosluklarımızda 
ilanını sağlar. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu önerge üzerinde 
Sayın Gökçe gerekli açıklamayı yaptılar ve bilahara 
Sayın Akyol Komisyon adına cevap verdiler ve üzü
lerek katılamadıklarını ifade ettiler. Binaenaleyh, 
dikkate alınması hususunu oylarınıza sunacağım. 
Dikkate alınmasını 'kabul edenler... Etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 21 inci madde kabul edilmiştir. 

22 nci madde Komisyonda yeniden düzenlenmiş, 
Başkanlığımıza gelmiş bulunmaktadır. Yeni düzen
lenen 22 nci maddeyi okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısının 22 nci 

maddesinin ekte yazılı olduğu şekilde kabulünü arz 
ve teklif ederiz. 

Orhan ALDIKAÇTI 
Anayasa Komisyonu Başkanı 

Adaylıktan istifa ve ölüm 
MADDE 22. — Aday listelerinin kesinleşmesin

den sonra, adaylıktan istifa veya ölüm nedeniyle 
aday listelerinde meydana gelecek eksilmeler üzerin
de, Yüksök Seçim Kurulu, ilgili siyasî partinin ge
nel merkezindeki yetkili organına, eksikliklerin der
hal tamamlanması lüzumunu tebliğ eder. 

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

Tebliğ oy verme gününden önceki ilki günden da
ha önce yapılmış ise, o siyasî parti bu maddeye gö
re aday ismini süresinde bildirmediği takdirde, sa
dece o seçim çevresinde seçime katılma hakkını kay
beder. 

Bu eksilme, oy verme gününden önceki 48 saat 
ile oy verme günü saat 17,00'ye kadar meydana gel
miş ise, ilgili siyasî parti geriye kalan adaylarla se
çime iştirak edebileceği gibi doğrudan doğruya par
tinin merkez karar organı eksik adaylar yerine yeni 
adaylar tespit ederek bunların İsimlerini Yüksek Se
çim Kuruluna bildirebilir. 

Hiçbir aday kalmamış ise, ilgili siyasî partinin 
genel merkezindeki yetkili organı kendiliğinden aday-
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larını seçim günü saat 17,00'ye kadar Yüksek Se
çim Kuruluna bildirir, bildirmediği takdirde sadece 
o seçim çevresinde seçime katılmamış sayılır. 

BAŞKAN —• Sayın Komisyon, bu maddenin ye
niden düzenlenmesiyle ilgili olarak bir açıklama ya
pacak mısınız?.... 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, konunun geneli hak
kında burada yapılan görüşmelerden sonra Komis
yonumuz meseleyi tezekkür etmiş ve bu açık hale ge
tirmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?... Sayın 

F ı ra t Başka sayın üye?... Yok. 
Sayın Fırat buyurun. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, eğer doğru 

anlayabildimse, listelerde ölüm veya adaylıktan fera
gat nedeniyle boşalma olduğu takdirde, boşalan yer
ler o parti tarafından yeni adaylarla doldurulur iba
resi var. Ancak, normal bir seçim döneminde liste
ler Siyasî Partiler Kanununda da belirtildiği üzere, 
partiye kayıtlı üyelerin yapacakları önseçimle belirle
necekti. Dolayısıyla, herhangi bir boşalma anında, 
partinin, ondan sonra oy almış adaylarını bir ileri 
kaydırarak, en son yere listeye girememiş yedek ada
yı almalarının da mümkün olması bence en doğal 
hakları olsa gerek. 

Sayın Komisyon bu konuda bizi tatmin edici bir 
bilgi verebilir mi acaba? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Akyol, buyurumuz efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, adayların iki misli ol
masından dolayı arkadaşımızın endişesi kısmen ve 
esasen izale edilmiştir. Böyle, eksilen yerin doldurul
ması konusunda bizim teklif ettiğimiz maddenin çö
zümü daha uygundur. 

Saygılarla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Değerli üyeler, bu madde ile ilgili önergeleri oku

tuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Seçim Kanunu Tasarısının 
22 nci maddesi başlığının, «Adaylıktan istifa veya 
öiüm hali» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Lütfullah TOSYALI 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Seçim Yasa Tasarısının 22 

nci maddesinin ikinci fıkrasındaki «O seçimde parti 
aday listesinde ismi bulunmayan adaylar ile» ibare
sinin madde metninden çıkarılmasını arz ederim. 

Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, önergenizle ilgili bir 
açıklamanız olacak mı efendim?... 

LÜTFULLAH TOSYALI — Hayır Sayın Başka
nım, önergem açık efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. Komisyona sunuyo
rum... 

ANAYASA KOMİİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Kabul ediyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Değerli üyeler, Sayın Komisyon, Sayın Tosyalı' 

nın önergesine katılıyor. Kesin oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

Sayın Genç, bir açıklamanız olacak mı?... Buyu
runuz. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, bu madde Si
yasî Partiler Kanununun 38 inci maddesiyle biraz 
benzerlik arz etmektedir. 

Şöyle ki, Siyasî Partiler Kanununun 38 inci mad
desinin üçüncü fıkrası, «Aday listelerinin kesinleşme
sinden önce» diyor, şimdi görüştüğümüz madde ise 
«Aday listelerinin kesinleşmesinden sonra doldurma» 
halini getiriyor. 

38 inci maddenin üçüncü fıkrasında «Listedeki 
noksanlıklar önseçimde en çok oy alanlarla tamamla
nır» hükmü vardır. Aslında bu madde çok tehlikeli 
bir madde. îleride birtakım arzu edilmeyen sonuçlar 
doğurabilir. Özellikle önseçimi kazanamamış veyahut-
ta milletvekilliğini kazanamayacak bir sırada bulunan 
kişilerin, kazanan kişileri öldürme gibi birtakım te
şebbüsleri olabilir. Bu itibarla aslında Siyasî Partiler 
Kanununun 38 inci maddesindeki bu halin uygulama
da birtakım tehlikeli sonuçlar meydana getirebileceği
ni vurgulamak isterim. 

Ancak, 22 nci maddede «O seçimde parti aday lis
tesinde ismi bulunmayan adaylarla tamamlanır» cüm
lesinin kalkmasını istiyorum. 

Şimdi, bir seçim çevresinde iki katı aday iştirak 
ediyor. Sıradan doldurma ilkesini terkedip, orada 
bunu da çıkarmak suretiyle, yani parti isterse liste
nin sonuncu sırasında bulunan bir adayla burayı ta
mamlasın... Yani neden illa seçim çevresinde 14 aday 
olacak, iki misli, her seçim çevresi yedi milletvekili 
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ve her parti de 14'er aday gösterecek. Ne kadar kuv
vetli olursa olsun herhalde en fazla bir partinin ka
zanacağı aday zaten milletvekili dördü pek geçemez 
gibi geliyor bana. 14'üncü sıradaki vatandaşı da nor
mal olarak ilk yediye veya üçe, beşe, artık boşala
cak sıraya göre getirmesinde bence hiçbir mahzur 
yoktur; ama yeterki bu «sıraya göre doldurulur» iba
resini kaldırdıktan sonra partiye biraz muhtariyet 
vermekte büyük yarar vardır. O partinin listesinden 
önseçime girmiş kişinin de bu haktan mahrum edil
mesinin bence mantıkî bir izahı olamaz. 

Durumu Genel Kurulun takdirine arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Önerge üzerinde söz dsteyen sayın üye?... 
Lehinde Sayın Fırat, buyurunuz efendim1. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, biraz önce arz 

ettiğim konu üzerine tekrar dönmek icap etti; çünkü 
tatmin olmadım. 

Sayın Genc'in önergesini kabul etmek gerekir. 
Neden?... Partiler Yasasında, diyelim ki üç milletveki
li çıkan bir yerde partiye kayıtlı üyeler, demokratik 
nizam içerisinde bir önseçim yapıyorlar. Bu önseçim
de en fazla oyu alan birinci, ikinci, üçüncü ve iki katı 
olduğu için de altıncı sıraya kadar bir liste tanzim 
edilerek veriliyor. 

Bu listenin ikinci sırasında bir boşalma olduğunu 
düşünelim. Burası da seçilinebilecek bir bölge olsun. 
Yanlış anlamadımsa getirilen 22 nci maddede aynen 
şöyle denmektedir. «Listede ismi olmayanlar tarafın
dan doldurulur.» 

Şimdi, bir demokratik nizam içerisinde bir seçim 
sistemiyle, partiye kayıtlıların oyu ile tanzim edilmiş 
bir listede, hiçbir oya, seçime gitmeden, boşalan ye
re dışarıdan paraşütle birisini getirip koymuş oluyor
sunuz. Halbuki buradan bu şey kaldırıldığı takdirde, 
Sayın Genc'in önergesi kabul edildiği takdirde öner
gesi kabul edildiği takdirde, parti onu kendi tüzü
ğünde nasıl doldurulacağına dair bir madde getirecek
tir, kendi tüzüğüne koyacaktır, yani parti kendini 
bağlamayacaktır. Normal olarak bir sonrakinin onun 
yerini doldurması en tabiî haktır. Neden? Orayı almış 
üçüncü sıraya gelmiştir, eğer ondan önce bir boşal
ma varsa onun hakkıdır. Ancak bunu parti kendi tü
züklerinde nasıl doldurulacağını gösterir. 

Kaldı ki, 22 nci maddeyi böyle kabul edersek Par
tiler Kanunu ile de ters düşeriz ve dolayısıyla bir 
seçim yapılmıştır, o seçimin ruhuna aykırıdır. Dola
yısıyla bu önergenin behemehal kabul edilmesi ge
rekir. 

— 207 

Teşekkür eder saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Fırat. 
ŞADAN TUZCU — Bir sorum var Sayın Baş

kan? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuzcu. 
ŞADAN TUZCU — Sayın Başkan, burada 22 nci 

maddenin 2 nci paragrafında : «O seçimde parti aday 
listesinde ismi bulunmayan adaylar ile tamamlar.» Ya
ni, bu adaylarla tamamlar kelimesinde «aday» önseçi
me katılmış; fakat sıralamada yer alamayanlar içeri
sinde oluyor.; Biraz evvel sayın konuşmacının söyledi
ği gibi, 3 kişinin seçileceği bir bölgede 6 tane aday 
tespit edilir, sıralanır ve bunlardan daha az rey alan
lar bu listeye giremeyecekler, eğer boşalma olursa, 
eğer yanlış anlamıyorsam bu sıralamaya giremeyen 
adaylar içinden tamamlanır manasına geliyor. Hâlâ 
bir an için şöyle düşünüyorsak, 3 kişilik seçilecek bir 
seçim bölgesinden 6 tane aday müracaat etmiştir ve 
6'sı da demokratik olarak yapılan bir sıralamaya gö
re yerlerini almışlardır. Bunların içinden bir tanesi 
her ne suretle boşalırsa, bunun yerine başka aday ol
madığına göre atama yapılamayacak gibi, bir manada 
çıkıyor mu? Bunun açıklanmasını rica ediyorum. 

Arz ederim. 
BAIŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuzcu.: 
Hem soruya, hem de önerge üzerindeki cevabınızı 

rica ediyorum? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AK YOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Neden bir boşalma olduğu halde o seçimde parti 

aday listesinde ismi bulunmayan adaylarla listenin ta
mamlanması lazım geldiğini, arkadaşlarımızın ısrarlı 
soruları ve ısrarlı sözleri üzerine açıklamak gereğini 
duyuyorum : 

Bildiğiniz üzere, 306 sayılı Kanunda bu hüküm 
2234 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucunda ko
nulmuştur ve o Kanunun, yani bizim şimdi kabul et
tiğimiz şu hükmün parti aday listesinde ismi bulun
mayan adaylarla tamamlanma keyfiyetinin Kanuna 
girme sebebi olarak Sayın Genc'in söylediğinin ter
sine olarak, bu halde birtakım yoklamayı kazanan 
adaylara karşı girişilecek tecavüzleri önlemek amacı* 
nın yer aldığı gerekçesinde açıkça belirtilmiştir. Ora
da da denilmektedir ki, bu sistem belki biraz millî 
iradeye uymuyor; ama burada bir tehlike var, bu 
tehlikeyi pratik olarak önlemek lazımdır, bu deği
şikliği bu nedenle yapıyorum demiştir kanun koyucu, 
2234 sayılı Kanunla. 

Filhal arkadaşlarımızın istediği gibi böyle aşağı
dan yukarıya doğru kaydırma olması halinde, doğ-
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rusu böyle bir tamamlama için o seçilmemiş, listede 
bulunmamış kişileri listenin en sonuna takmak gibi, 
gerek onlar bakımından, gerek parti bakımından, ge
rekse seçim stratejisi bakımından uygun olmayan bir 
sonuca varılır. 

Sayın Tuzcu'nun da sorduğu soruyla ilgili olmak 
üzere eklemek istiyorum ki, böyle subito bir durum 
karşısında, ani bir durum karşısında yapılacak şey 
seçime katılmış olan; fakat kaybetmiş olan adaylar de
ğil, onlar da dahil olmak üzere, siyasî parti o boşluğu 
dilediği gibi doldurabilmelidir, bu bir çeşit ani orta
ya çıkan merkez yoklaması ihtimali olarak görülme
lidir, siyasî parti bunu serbestçe; açıkça doldurabil
melidir ve bu şekilde kendi seçim emniyetini ve se
çim şansını ortaya çıkan bu teessür verici durum kar
şısında korumalıdır ve sağlamalıdır, bunu siyasî par
tiye en geniş serbesti içinde tanımalıyız. 

Bu nedenle, önergeye • katılamıyoruz, bu nedenle 
arkadaşlarımıza bir defa daha açıklamak gereğini 
duyduk. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım müsaade 

ederseniz bir tek cümle ile ifade etmek istiyorum? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Sayın Akyol bir 
dakika rica edeyim. 

KAMER GENÇ — Efendim, önergemdeki ama
cım şu; 7 milletvekili çıkaran seçim çevresinde 
bir partinin listesinin birinci sırasındaki adam öldü. 
Benim önergem şu : Diyorum ki, parti bu önseçime 
girip de kaybetmiş ve l'den 14'e kadar olan sıranın 
arasına girmemiş kişiler içinden getirip bir adamı bu 
kayıtlı seçmenin iradesinin aksine birinci sıraya yaz
masın. Onu yazabilir, ne yapar? O, 2 ile 14'üncü 
aday arasından birisini üye kaydedebilir veya dışarı
dan da getirebilir; ama şimdi getirilen metinde di
yor ki, bir parti 7 milletvekili çıkardığı bir seçim çev
resinde 14 kişilik listeye girmemiş bir kişiyi getirip 
birinci sıraya oturtma hakkını veriyor bu Kanun met
ni. Ben diyorum ki, bu olmaz. Bu metne göre 2 nci 
sıra life 14 üncü sıradalkıi kişilerden de üstenin birin
ci sırasına 'bir adam götürebilir, 9 uncu, 10 uncu, 14 
üncü şuradaki veyahutta dışarıdaki bür adamı getiire-
'bilir, yani burada partiyi bağımsız tutalım, yani 
önergemin amacı bu, sırayla kaydırma yok, 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim. 
Sayın Akyol, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanurn; 

Bütün mesele kesinieşıriiiş ve 'Ban edilımüş olan o 
partiye alit ıseçiım listesini korumak, orada meydana 
gelecek boşluğu onun dışından doldurmaktır. Bu en 
geniş şekilde o listede yer alan kişilerin emniyetini 
korumaya matuf bür tedbirdir. Bunun dışında getiri
lecek herhangi bir yumuşama, sistemi ve bu gerek
çeyi ortadan 'kaldıralbiir, önergeye katılamıyoruz ve 
reddini talep etmelkıteyiz. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol, 
Değerli üyeler, Sayın Genc'in önergesine Komis

yon katılmıyoır, dikkate alınmasını oyliaırınıza sunu
yorum : Kaibul edenler... Etmeyenler... Önergenin 
dikkate alınması kalbul edilmemiştir, 

Buyurun. 
NECDET GEBOLOĞLU — Sayın Başkan, biz

deki dağıtılan metıin sizdekinin aynı lise 3 üncü fık
radaki «Tebliğ» den sonra 'bir virgül gerekir. 

BAŞKAN — «Tebliğ» iden sonra, evet. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Olabilir efendim. 
BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Tosıyalı'nın 

önergesiyle kabul ettiğiniz 'başlık değişikliği «Aday
lıktan istifa veya ölüm 'hali» şeklimde düzenlenmek 
ve 3 üncü fıkrada «Tebliğ» den sonra virgül 'konul
mak üzere, bu değişikl'iklerlıe 'maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler.., Madde ka
bul edilmiştir, 

23 üncü maddeye sıra geldiği zaman Sayın Aldı-
kaçtiı işarette bulunuyorlar, daha evvel d© bir küçük 
açıklama yapmışlardı bu maddeyi yeniden düzenii-
yorlaır. Bu itibarla, devamımız mümkün olmuyor, 
yarın devam edeceğiz. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, bir temen
nim var, düzenleme safhasında usulü bir arzım var?. 

BAŞKAN — Buyurun ef endim, 

KÂZIM ÖZTÜRK — 23 üncü madde 8 madde
ye 'bölünecek kadar kapsamlı bir maddedir. Komis
yondan istirhamım, !bu maddeyi tek madde hainde 
gefcirmfâsinler... 

iBAŞKAN — Zannederim' Komisyon da öyle ya
pacak. 

Sayın Aldıkaçtı, buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan; 
Evet efendim), Sayın öztünk'ün ıbuıyuırduikılları gin 

bidiir. Komisyon bu sekilide fair düzenlemeye gide
cektir. 

— 208 — 



Danışma Meclisi B : 93 2 . 5 . 1983 O : 2 

Sayın BaşUcanıtm; 
Yalinız Muzaffer Enlder arkadaşımızın 23'ten ön

ce «Yemi madde» diye bdır tteMüfıi var. Onu da mü
zakere edebiliriz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın üye olmadığı içdn 
ben ondlan bahiste bulunmadraı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Öyleyse düşer yani Düşecek mi 
bu?.. Düşecek mi bu madde?.. 

BAŞKAN — Yarma bırafcaiım. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ ORHAN 
ALDIKAÇTI — Yann. Pekd. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 

Yarın, 3 Mayıs 1983 Saıli günü saat 14.00*te top
lanmak üzere Btirieşimıi kapatıyorum. 

Kapamana Saati : 18.10 
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