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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısının maddeleri 

üzerindeki müzakerelere devam olunarak; 13, 14, 15, 
17, 18, 19, 20, 21 ve 22 nci maddeleri kabul edildi. 
16 ncı madde kabul edilen önergeyle birlikte Ana
yasa Komisyonuna geri verildi. 

3 Mayıs 1983 Salı günü saat 14.00'te toplanmak 
üzere Birleşime saat 18.10'da son verildi. 

Vefik KtTAPÇIGÎL 
Başkan 

Başkanvekili 
Erdoğan BAYIK A. Güngör ÇAKMAKÇI 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Ali Nejat ALP AT 

Kâtip Üye 

-»• ^ > - » - < P ••» 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KÎTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Danışma Meolisimizin 94 üncü Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

II. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Abdülkadir ERENER'in, Danışma Meclisi 
Üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/56) 

BAŞKAN — Sunuşlarda, Sayın Abdülkadir Eren-
er'in Danışma Meclisi Başkanlığına, Danışma Mec
lisi Üyeliğinden ayrılma istekleriyle ilgili dilekçeleri
ni okutmakla başlıyorum. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 

İkametgâhımın İstanbul'da bulunması dolayısıyla 
Danışma Meclisindeki vazifemin devamı gittikçe ar
tan müşküllerle ancak bugüne kadar mümkün olabil
miştir. 

Esasen nahif olan bünyemin, gece tren yolculuk
larına, aşırı sühunet farklarına ve otel ikametlerine 
intibakı artık kabil olamayacağından bu sebeple ve 
bu zaruretle Danışma Meclisi Üyeliği vazifesinden is
tifa ediyorum. 

Derin saygılarımla. 
Abdülkadir ERENER 

BAŞKAN — Bir değerli üyemizin aramızdan ay
rılması şüphesiz üzüntümüzü mucip oluyor; ama bu 
isteklerini bilgilerinize arz ettikten sonra, kendilerine 
Meclisimiz adına bundan sonraki hayatında hem ba
şarı, hem de sağlık diliyorum. 

Değerli üyeler; gündeme geçiyorum. 
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III. — GÖR 

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

BAŞKAN — Gündemimizin kanun tasarı ve tek
lifleri bölümünde Milletvekili Seçimi Kanunu Tasa
rısının müzakeresi var, bu tasarının görüşülmesine de
vam ediyoruz. 

Komisyon yerinde. 
23 üncü maddede kalmıştık. Bu maddeyi Komis

yon dört madde haline getirmek suretiyle yeniden dü
zenlemiş ve Genel Kurulumuza göndermiştir. Baş
kanlık bu dört maddeyi teksir etmek suretiyle siz 
değerli üyelere dağıtmış bulunuyor. Yalnız, eğer bu 
maddelerin tetkiki için daha sonra görüşülmesini ten
sip ederseniz ve Komisyondan da soracağım, bir mah
zur olmadığı takdirde, 23 üncü maddeden sonra bu 
maddeyle ilgisi olmayan maddeleri görüşürüz; bila-
hara tetkiki müteakip 23 üncü maddeye, ki şimdi 
dört madde haline geliyor, bu maddelere geçmiş olu
ruz. 

Sayın Aldıkaçtı; bunda bir mahzur var mı? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; biz bu sabah an
cak 23 üncü maddeyi inceleyip bu şekilde hazırlaya
bildik, ondan sonraki maddelerle ilgili önergeleri in-
celeyemedik; onun için müzakerelerini yapamayız 
efendim. 

BAŞKAN — Yani, diğer maddelerin görüşülme
sine hazır değilsiniz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet, görüşemedik, hazır değiliz 
efendim. Ancak 23 üncü maddeyi dörde böldük ve 
saat 10.00'dan 12.30'a kadar bu maddeyle ilgili 25 
önergeyi inceledik. 

BAŞKAN — Hayhay Sayın Aldıkaçtı. 

Değerli üyeler; o halde, sizlere dağıtılmış bulun
duğuna göre, bir taraftan okuyacağız, diğer taraf
tan tetkik ettikten sonra maddeler üzerindeki görüş
lerinizi ifade etmek imkânını bulacaksınız. 

Bu arada yine 23 üncü madde üzerindeki tetkik
lerinize imkân vermek maksadıyla, şimdi Kanunlar 
Müdürümüzün getirdikleri, Sayın Ender'in 23 üncü 
maddeden önce bir madde teklifi var, görüşmelere bu
nunla başlıyoruz. 

(1) 386 sıra sayılı basmayan 25.4.1983 tarihli 
89 uncu Birleşim tutanağına eklidir. 

ÜLEŞ İŞLER 

Sayın Ender'in yeni bir madde teklifiyle ilgili 
önergesini okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Meclisimizde görüşülmekte olan Milletvekili Se

çimi Kanunu Tasarısında 23 üncü maddeden önce 
aşağıdaki şekilde bir yeni madde konmasını saygıla
rımla arz ederim. 

Muzaffer ENDER 
Madde — Milletvekili seçimlerinde bütün seç

menler oy kullanmak zorundadırlar. Sebepsiz ola
rak bu görevi yerine getirmeyen seçmen, 500 lira pa
ra veya ödemediği takdirde beş gün hapis cezası ile 
tecziye edilir. 

özürlerin kabulü, il seçim kurullarına bağlıdır 
ve seçimi takiben onbeş gün içinde yapılır. 

Para cezaları, Yüksek Seçim Kurulu hesabına ge
lir kaydedilir ve yalnız seçim işlerinde kullanılır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ender. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Türkiye'de bugüne kadar yapılmış olan seçimle

rin istatistiklerini takip ederseniz, göreceksiniz ki, 
% 30 civarında oy aşağı yukarı açıkta kalmaktadır, 
umumî oy nispetinde seçimlere iştirak etmemektedir 
ve iktidara gelen partilerin oyları da aşağı yukarı 
% 30 - 33 arasında oynamaktadır; demek ki, iktida
ra gelen partinin oyu kadar bir oy nispeti boşlukta 
kalmaktadır. 

Anayasa oylamasında olduğu gibi, bu oyları da 
sandık başına götürme imkânımız olursa, memleket
te asıl siyasal tercih yönü belli edilmiş olur. Vatan
daşın nereye teveccüh gösterdiği belli edilmiş olur. 
Bazan, umumî teveccühün dışındaki partiler de, eğer 
vatandaş seçime gitmezse, iktidara gelmiş olabilirler. 

Bu sebeple, ben, mutlaka vatandaşın sandık başı
na getirilmesine taraftarım ve böylece hem vatandaş 
beş senede bir mukaddes bir görevi yerine getirmiş 
olur, hem de seçim sabahı hepinizin gördüğü gibi, 
sokaklardaki çirkin manzaralar kendiliğinden orta
dan kalkar; çünkü sabahleyin her parti kendine oy 
getirebilmek için, hastanelerden hasta taşır, arabala
rını evlerinin önünde park eder, zorla yollardan adam 
bindirirler, bu çeşit çeşit ayak oyunlarına, gayrimeş-
ru oyunlara da lüzum kalmaz; hem memleketin umu
mî siyasal tercihi belli olur, vatandaşın umumî siya
sal tercihi belli olur, hem de böyle politikanın çirkin 
oyunları kendiliğinden ortadan kalkmış olur. Gerçi 
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uygulanması biraz güçtür; ama mutlaka yapılabilir. 
Bunu Anayasa oylamasında gördük; pekâlâ yapmak 
mümkündür, beş yılda bir de vatandaş bu görevi ye
rine getirsin ve memleket hakkındaki fikrini söyle
sin. Her gün kahvehanelerde hükümet değiştirirler, 
hükümeti devirirler, yeni hükümet kurarlar; ama san
dık başına adam götüremeyiz. Onun için, herkes san
dık başına gelsin, ondan sonra da dışarıda bol bol 
işin muhabbetini yapsın. Ben, bu kanaatteyim; bile
mem, artık Komisyonun görüşüne bağlı, sizlerin gö
rüşüne bağlı. 

Eğer, bu maddeye teveccüh gösterirseniz, zanne
diyorum Türkiye'de büyük bir problem kendiliğin
den ortadan kalkmış olacaktır. Partilerdeki lüzumsuz, 
gayrimeşru hareketler, kendiliğinden ortadan kalkmış 
olacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Lehte söz istiyo

rum. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Aleyhinde efendim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, aynı 
mealde benim de bir önergem olacak?,. 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar lehte, Sayın Fikri 
Devrimsel aleyhte söz istediler. Yalnız, şu anda da
ha evvel verilmiş; fakat Başkanlığa yeni iletilen Sa
yın Öztürk'ün yine aynı mahiyette bir teklifi var. 

Sayın Öztürk, ikisini bir mütalaa edebiliriz; yal
nız cezalarla ilgili kısımda aykırılık var. Sizinkini de 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 23 üncü maddesinden sonra aşağıdaki 

yeni 24 üncü maddenin eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Kâzım ÖZTÜRK 

«Oy verme zorunluluğu 
Madde 24. — Anayasanın 67 nci maddesinde be

lirtilen ilkelere uygun olarak, her seçmen milletvekili 
seçimlerine katılmak zorundadır. 

Seçim oylamasını takip eden bir r-.y içinde kayıtlı 
oldukları ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvura
rak, seçim oylamasına hukukî veya fiilî mazeretleri 
nedeniyle katılamadıklarını ispat edemeyenlerden bin 
lira para cezası alınır.» 

KÂZİM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, birlikte 
mütalaa edebilir; mesele, ilkeyi kabul etmektir. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 

önergeniz üzerinde artık ayrıca bir açıklama ya
pacak mısınız? 

KÂZIM ÖZTÜRK — Lütfederseniz açıklama 
yapacağım. 

BAŞKAN — Buyurun, açıklamanızı yapın; on
dan sonra ikisi üzerinde, lehte, aleyhte sözü öyle ve
reyim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

Seçim Kanununu hazırlarken, yeni bir ilkeyi koy
makta yarar vardır. Önergelerimiz, seçimi zorlama 
değil, tembelliğe prim vermemektir. Askerlik gibi, 
vergi borcu gibi, oy verme de bir vatan borcudur. 
Bu vatan borcunu yerine getirmeyenlere; tıpkı aske
re alır gibi, vergisini ödemeyen kişiler gibi, bir ceza 
öngörülmüştür. Böylece, seçmen sandık başına gele
cektir. Anayasamızın 67 nci maddesinde öngörülen; 
serbest, eşit, gizlilik şartlan tamamıyla muhafaza 
olunmakta, sadece seçmenin vazifesini yapmak üze
re sandığa gelmesi sağlanacak. Böylece, seçmen (Mut
laka oy vermek, yahut şu doğrultuda oy vermek de
ğil, önergeler yanlış anlaşılmaması için üzerinde dur
ma gereği vardır) gelir, hiçbir işlem yapmadan boş 
oy verir, müstenkif kalır, reddeder, kabul eder herne 
ise; hangi yönde kanaati varsa, onu izhar eder; ama 
bugün canım istemiyor, sandığa gitmeyeceğim; deme 
durumunda olmamalıdır. Kaldı ki, bundan sonraki 
maddeler üzerinde arz edeceğim gibi, bu seçim forma
litesi, seçmeni yoracak kadar karışık. Bu yorgunlu
ğa ve karışıklığa girmemek için, pekçok seçmen san
dık başına gelmekten müstağni kalabilir. 

O halde, seçmeni sandık başına getirecek bir me
kanizmaya İhtiyaç vardır. Değerli Komisyonumuz
dan istirham ediyorum; bu ilkeyi Türk seçmenine 
getirelim, bundan kâr edeceğiz, zarar etmeyeceğiz. 

Belçika Anayasasının 48 inci maddesi «Oy verme 
mecburî ve gizlidir.» ilkesini getirmiştir. Biz, bu 
mecburiyeti Anayasada ifade etmedik; ama halkoy-
lamasında gördük ki, böyle bir mecburiyet son de
rece yarar getirmiştir, seçmeni sandık başına götür
müştür; nasıl oy verirse versin; ama sandık başına 
gelsin, böylece tembelliğe prim vermeyelim ve bu 
ilkeyi seçim mevzuatımıza getirmenin hiçbir zararı 
yok, büyük yararı vardır. Kabulünü arz ve istirham 
ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Alpdündar, buyurun efendim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
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Sayın Ender'in, Sayın öztürk'ün önergelerini cid- ı 
den memleket gerçeklerini ortaya koyan bir önerge ı 
olarak görüyorum ve hemen ilave etmek istiyorum 
ki, geçmişte memle'ktimizde seçime katılanlar görev 
yapmışlardır, hem de millî bir vatan görevi yapmış
lardır. Katılmayanlar, hep tenkitçi olmuşlardır; böy
le parti mi olur, böyle aday mı olur; şeklinde, çok 
samimi söylüyorum, seçime iştirak etmemek bana 
göre askerlik ödevinden kaçmak kadar önemlidir. 
Bunun, Anayasa bakımından bir aykırılığı kesinlikle 
sözkonusu edilmemelidir değerli arkadaşlarım. Ay
rıca, hemen ifade edeyim, vatandaşı evine kapatıp 
sayıyoruz; o halde birisi çıksın; bu da Anayasaya ay
kırı desin; ne demek beni bir gün evimde kapatıyor
sunuz, sayım için başka yol mu yok; desin. Nite
kim, Anayasa oylamasında, gerçekten oy kullanma 
mecburiyetinin (Mazereti olmayanlar için) çok iyi 
sonuç verdiği aşikârdır, ortadadır. 

Bu itibarla, ülkem zin demokrasisini oluşturacak 
Meclislerine gönderilecek milletvekilleri hakkında, 
fikri menfî de olsa, boş oy kullanmak da mümkün
dür; ama vatan borcu kadar önemli olan seçime 
mazeretsiz iştirak etmemeyi hoş görmemeliyiz. Bu 
bakımdan, bu iki önergenin de olumlu mütalaa edil
mesini ve en azından geneli üzerinde de görüşlerimi 
bildirirken, bu seçim yasası uygulanırken birçok zor
luklar ortaya çıkacak ve millet büyük çoğunlukla 
taraflı olmadıkça oy kullanmaktan vazgeçecektir. Bu 
itibarla da oy kullanmaya teşvik yönünden, mazeret
siz oy kullanma günü evinde yatan arkadaşları san
dık başına getirmek ve millî görevi yaptırmak bugün 
için zorunludur, uyulmasını diliyorum, saygılar su
nuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. I 
Sayın Devrimsel, buyurun efendim. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, çok de

ğerli arkadaşlarım; 
Belki de ilk bakışta, iki arkadaşımızın önergeleri 

cazip görünebilir. Meseleyi Anayasa oylaması ile 
referandumu ile karıştırmamak lazım önce. Çünkü, 
Anayasa oylaması, nihayet bir yasanın kabulü veya 
reddini de kapsıyordu. Anayasayı beğenenler kabul, 
beğenmeyenler ret diyebiliyorlardı. Vatandaşın bu I 
yasa karşısındaki düşünce hürriyetini tam bir ser- I 
beşti içerisinde ifade etme imkânı vardı; ama mesele I 
partilerdeki genel seçime gelince tamamen değişiyor. 

Arkadaşlarımızın bu önerilerine şöyle bir durum 
olsaydı belki katılabilirdik. Siyası partileşmede, sağ
dan sola kadar tüm düşüncelerin örgütlenmesine | 
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yelpaze açık olsa, Anayasa buna imkân verse, o za
man sandık başına gitme zorunluluğunu belki geti
rebilirdik; ama tüm düşüncelerin örgütlenmesi imkânı 
olsa. 

Düşününüz, Anayasa, belirli düşüncelerin siyasal 
partiler haline gelip, yönetime katılmasını öngörüyor, 
belli düşünceleri Anayasa dışı kabul edip, onların 
partileşmesine müsaade etmiyor. 

Kişinin düşüncesine saygı, Anayasanın esası ol
duğuna göre, kişinin düşüncesini yansıtan, parti ol
madığı halde, «Sen mecburen sandık başına gidip oy 
vereceksin» denirse, burada ret imkânı yok ki... Ya 
(A) partisine ya da (B) partisine oy verecek; ama 
adamın düşüncesini yansıtan parti olmadığı halde, 
«Sen partilerden birine rey vereceksin» diye sandık 
başına insanı götürmek, Anayasanın düşünce hürri
yetine saygı ilkesiyle bağdaşmaz. Onun için, Anaya
sa oylaması ile bunu karıştırmamak lazım geldiğine 
işaret etmek isterim. 

Düşününüz ki, arkadaşlarımız bir de hürriyeti kı
sıtlayıcı ceza getiriyorlar. Ülke, askerî yönetim altın
da bulunmasına rağmen, şu Anayasa refarandumun-
da 1 milyon 849 bin 426 kişi oylamaya katılmamış
tır. Mazeret ibraz edecek olan da vardır, ibraz ede
meyecek olan da olabilir. Bir an için 1 milyon 849 
bin 426 kişiye hürriyeti bağlayıcı ceza verdiğimizi 
düşünürsek, bunun mantıkla da izahı yoktur. 

Demokratik parlamentoda, parti seçiminde oy 
kullanma serbestisi ilkesi esastır. Serbestlikten amaç, 
kimsenin baskısı altında kalıp da (A) veya (B) par
tisine oy verme zorunluluğu olamayacağını kapsadı
ğı gibi, oy vermeme hakkını da (En tabiî olarak, ver
mek kadar) kapsamaktadır. 

Son gelişmeler karşısında bir düşüncemi de açık
lamama müsaade buyurunuz. Vatandaş, Türkiye'nin 
yeniden 12 Eylül ortamına süratle gelebileceğini, bazı 
kişiler kanaat olarak, yeni partileşme hareketlerine 
bakarak sezdiği için, «Bu durumda sandığı protesto 
edebiliriz.» diyorlar. Ben bunu diyen vatandaşlarla 
da konuştum. Hürriyeti kısıtlayıcı bir ceza ile vatan
daşı sandık başına götürmek, demokrasinin temel 
ilkeleriyle bağdaşmayacağını vurgulamak isterim. Bu 
nedenle, Anayasa refarandumu ile karıştırmadan, bu 
önergelere iltifat edilmemesini diler, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Komisyondan önergelerle ilgili görüşlerini 

rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
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Önerge sahihi arkadaşlarımız Ender ve öztürk, 
sandık başına gitmeyi ve oy kullanmayı mecburî kıl
mak istemektedirler ve burada yapılan lehteki görüş
melere göre de askerlik ödevi ve vergi ödevi gibi, 
seçimlere katılmanın da bir ödev olması noktasından 
hareket etmek istemektedirler arkadaşlarımız. 

Bildiğiniz gibi, bu konu, Sayın öztürk'ün dolaylı 
olarak temas ettiği gibi, Anayasa müzakereleri sıra
sında burada huzurunuzda tartışılmış ve seçime 
katılmanın bir ödev olması reddedilmiştir. Bu çözü
mü Heyetiniz ka'bul etmemiştir. Anayasaya o neden
le seçme hakkı olarak girmiştir. 

Arkadaşlarımızın zikrettikleri vergi, Anayasamız
da bir ödev olarak düzenlenmiştir. Askerlik ise, bir 
vatan hizmeti olarak düzenlenmiştir. Binaenaleyh, 
bunlar mecburidir. 

Şimdi, münhasıran teknik olarak Anayasanın hak 
diye nitelediği bir konuyu, biz bir kanunla ödev haline 
getiremeyiz, buna bir müeyyide bağlayamayız ve va
tandaşları zorlayamayız. Teknik, hukukî cevap bu ol
mak lazımdır. 

Şimdi geliyorum teknik ve hukukî olmayan mü
lahazalara : 

Değerli arkadaşlarım, pek tabiî olarak, eğer me
seleye vatandaşlar ne kadar çok gelirlerse o kadar 
çok iştirak olur noktasından bakarsanız, Sayın Dev-
rimsel'in dediği gibi, belki cazip gözükebilir. Yani, 
millî iradeye daha çok ve aşağı yukarı bütün seç
menlerin katkısı sağlanmış olur. 

Bu, seçim tekniği itibariyle seçim kavramı itiba
riyle, hele de bir Anayasada mesa bulmamışsa, doğ
ru bir yol değildir. Biliyorsunuz, vatandaş seçime 
gider; ama oyunu vermeyebilir. Kimse onu beyaz 
oy kullanmaktan, oy verme yerine gitmesine rağmen, 
oyunu kullanmadan çıkmasına icbar edemez ve bu 
mümkün değildir. 

Kaldıki, sosyolojik olarak, seçimlere katılma eğer 
azalıyorsa bir ülkede, bunun birtakım sosyal neden
leri vardır, toplumsal nedenleri vardır. Sayın Dev
rimsel açıkladılar; siyasî paftiler daha iyi, daha va
sıflı aday göstermelidirler ve memleketin yönetimin
de politika sahnesi, arenası daha vasıflı olmalıdır. 
Eğer vatandaş, kendisini doğrudan doğruya ilgilen
diren, mesela, her gün kurduğu sofrayı ilgilendiren, 
esnafın tezgâhını ilgilendiren, tacirin kredisini, geliri
ni, vergisini ilgilendiren, ülkenin kalkınmasını, mün
ferit veya global projeleri ilgilendiren bir tartışmaya 
vatandaşı çağırırsanız geleceklerdir; ama boş sözler
le politika yapmaya karkarsak, işte o zaman vatan
daşın politikadan ve seçimlerden ilgisi kesilir. 

Bunu sağlamak için, hep beraber, başka motivas
yonlara, başka yollara başvurmalıyız. Daha iyiyi, 
daha güzeli, daha faydalıyı seçmene arz etmeliyiz. 

Böyle yapmaz da zorlarsak, bu zorlamanın ar
kasında politikacı kendisini biraz daha serbest his
seder. Nasıl olsa bir seçim yapılacağı yolundaki bu 
emniyet, politikacıyı kendisini düzeltmeye ve yöneti
mi düzeltmeye olan hevesinden yoksun kılar. 

Seçimlere katılmayan, yani seçimin marjında ka
lan bu kişilerin sayısı devamlı olarak, seçimlerle gel
miş olan yönetimleri yararlı çalışmaya iter zannedi-
diyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sorum var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın öztürk. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, 1876 
Anayasası ile mülhem olduğu İsveç Anayasasının 
ortaya koyduğu bir ilkeyi, Anayasada sarahaten tar
tışılmadan ve Anayasada aksine bir hüküm yok iken, 
Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısını hazırlayan Sa
yın Sözcünün, aynı zamanda Anayasa Komisyonu 
Sözcüsü de olması dikkate alınarak, «Anayasamız 
böyle bir şeyi öngörmemiştir.» biçimindeki düşüncey
le önergelerin incelenmesi hususu bir kısım sakınca
lar yaratacağı inancındayız. 

'Buradan hareket ile tem'belliği bertaraf edici, oy 
kullanmadaki muhtariyeti bozucu bir ilkeyi kabulde 
ne gibi zarar görüyorlar ve Anayasayı bu yolda tef
sir etmeyi, aca'ba Anayasayı yapan bu Meclisin bir 
Sözcüsü olarak yerinde buluyorlar mı?.. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

MUZAFER ENDER — Sayın Başkan bir sorum 
var. 

BAŞKAN — Peki Sayın önder, siz de buyurun. 

MUZAFFER ENDER — Sayın Başkanım; hay
di, demokrasiye aykırı bulduk diyelim, olmadı; fakat 
bir bölgede iştirak nispeti % 25 ve dağılan oyların 
nispeti (iki parti var diyelim) % 12, % 13. % 13 ile 
işbaşına gelen bir insanın milletvekilliğini demokrasi 
ile nasıl bağdaştıracağız?.. 

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

AKYOL — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Tartışmayı belli bir noktada tutmak zorundayız. 

Ben, Anayasayı yorumlamıyorum; ama Anayasayı 
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okuyorum, izin verirseniz, 67 nci maddenin üçüncü 
fıkrasını okuyorum : 

«21 yaşını dolduran her Türk vatandaşı, seçme ve 
halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.» 

Böyle, Anayasanın ödev saymayıp hak saydığı 
yerde, siz, hak sahibine, bu hakkın niteliğini değiş
tiren ödev ve yüküm yüklemeye kalkışamazsınız. Bu 
manada söylüyordum ki, «Anayasayı okutuyorum; 
fakat yorumlamıyorum.» Anayasa, «hak» demiş. Bu, 
orada halledilecek bir meseleydi. 

Sayın Ender, «Yüzde yirmi beş katıldı, yüzde yir
mi beşin yüzde on üçünü alan, millî iradeyi ne şe
kilde temsil edecek?» dedi. 

Allaha şükürler ediyorum, bizim ülkemizde seçi
me katılma hiç bu oranlara düşmemiştir. Seçmenle
rimiz, yurttaşlarımız daima millî iradeyi en yüksek 
katılma ve en yüksek oylamalarla bugüne kadar te
celli ettirmişlerdir. Eğer bir an için arkadaşımızın de
diği faraziye, varsayım gerçek olsa, yani yüzde yir
mi beş katılma olsa ve yüzde on üç ile seçilmiş olsa, 
bu, şu demektir : O katılmayanlar, yani yüzde yet
miş beş olanlar bu şekilde millî iradenin tecellisine 
peşinen muvafakat etmiş demektirler. Siz bunu zor
layamazsınız. Bunu düzeltmek istiyorsanız, 12 ve 13 
olan kişilerin ve grupların, ülkenin, yurttaşın beğe
nisini kazanacak metotlara yönelmesini sağlamak zo-
rundasınıZj 

Bu açıklamam teknik değildir, hukukî değildir; 
ama bunun sosyolojik yolu budur, bundan başka 
bir yol mümkün de değildir. 

Arz eder, saygılar sunarım. 
Sayın Başkanım, Komisyonumuzun kanaati, öner

gelere katılmamak ve reddinin oylanmasını istirham 
etmektir, 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN —Değerli üyeler; Komisyon, bu öner
gelere katılmıyor. Dikkate alınmasını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
gelerin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Komisyondan gelen 23 üncü madde ile İlgili ra
poru ve ayrı ayrı, tabiî evvela 23 üncü maddeyi, 
sonra da diğer maddeleri okutacağım. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısının ÜÇÜN

CÜ BÖLÜM, Seçim Günü işleri Bölüm Başlığı adı 
altında yer alan 23 üncü maddenin ekte yazılı olduğu 

şekilde 23, 24, 25 ve 26 ncı maddeler olarak Ko
misyonumuzca yeniden düzenlenmiştir. 

Genel Kurulun yüksek tasvibine sunarız. 
Saygılarımızla, 
Orhan ALDIKAÇTI Şener AKYOL 

Anayasa Komisyonu Başkanı Sözcü 
Abbas GÖKÇE Tevfik Fikret ALPASLAN 

Kâtip Üye 
Fuat AZGUR Bekir Sami DAÇE 

Üye Üye 
Azmi ERYILMAZ ibrahim GÖKTEPE 

Üye Üye 
Halil ibrahim KAR AL A. Mümin KAVALALI 

Üye Üye 
Isa VARDAL 

Üye 

BAŞKAN — Sayın Komisyondan bu 23 üncü 
maddenin dört madde haline getirilişi ile ilgili kısa 
bir açıklaması olursa, önerge sahibi sayın üyeler, 
önergelerine katılmışlarsa belki önergelerini geri alır
lar, ısrar edecek olanlar da, şüphesiz, önergelerinin 
değerlendirilmesini Genel Kuruldan isteyeceklerdir. 
Bu açıklamayı rica edeyim. 

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

23 üncü madde ile ilgili verilen önerge sayısı 25 
tir. Bu önergelerden büyük bir kısmı, 23 üncü mad
denin ilk şeklinde bağımsız adaylarla ilgili düzenle
menin 23 üncü maddeden çıkarılması yolundaydı. 
Komisyonumuz, malumunuz olduğu gibi, bu bağım
sızlarla ilgili meseleyi 18 inci maddede tedvin etmiş 
ve böylece 23 üncü maddeyi kısmen hafifletmişti. 
Bu kalan maddelerin, yani 25 önergeden pek çoğun
da da 23 üncü maddenin bölünmesini istiyorlardı ar
kadaşlarımız ve bu yolda, yani bölünmeye dair olan 
önergelere uyulmuş, Komisyonumuz ve onun altko-
misyonu, yaptığı çalışmada 23 üncü maddeyi kulla
nılacak oy pusulasının şekli, 23 üncü madde olarak, 
birleşik oy pusulalarının mahalline yollanmasını 24 
üncü madde olarak, seçmenin oyunu kullanmasını 25 
inci madde olarak ve tasnif öncesi işlemleri de 26 
ncı madde olarak düzenlemiş Ve bu hususu teksir 
ederek arkadaşlarımıza Başkanlık Divanı aracılığıyla 
dağıtmıştır, 

Böylece, genel görüşmeden itibaren vaki olan 
«23 üncü madde çok uzundur, sayfalar tutuyor, bir
birine benzemeyen hususlar düzenlenmiştir» ve hat-
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ta, «burada düzenlenmeyip 18 inci maddede düzen
lenmesi gereken husus vardır» yolundaki Genel Ku
rulumuzun da genel temayülünü yansıttığını zannet
tiğimiz önergeler ve düşünceler, teker teker zabıtna
melerden de çıkarılarak uyumlu bir şekilde yeniden 
düzenlenmiştir. 

Arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
23 üncü maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Seçim Günü İşleri 

Kullanılacak oy pusulasının şekli 

MADDE 23. — Milletvekili seçimlerinde birleşik 
oy pusulası kullanılır. 

Milletvekili seçimlerinde siyasî partilerin ve ba
ğımsız adayların ibirleşik oy pusulaları, aşağıdaki 
esaslar dahilinde hazırlanır. 

Oy pusulaları, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Haklkında Kanunun 
14 üncü maddesinin (1) numaralı bendindeki esasla
ra uygun olarak, kâğıdında «Türkiye Cumhuriyeti 
Yüksek Seçim Kurulu» filigranı bulunan, içindeki ya
zı ve mühür izi dışından fark edilmeyen ve zarf ha
line getirilip ucu yapıştırılabilen özel surette imal 
edilmiş kâğıtlara, Yüksek (Seçim Kurulu tarafından 
bastırılır. 

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

Siyasî parti sütunları arasında evet mühürünün 
yarı çapı kadar ve ilki çizgi ile belirlenmiş bir aralık 
bırakılır. 

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

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

Bağımsız adayların birleşik oy pusulasında kulla
nacakları özel işaretlerin, seçimin başlangıç tarihin
den en çok onbeş gün içinde Yüksek Seçim Kuru
luna bildirilmesi gerekir. 

Bu süre içinde bildirilmeyen veya Anayasanın te
mel ilkelerine aykırı olarak bildirilen özel işaretler 
kullanılamaz. 

Özel işaretler birbirine benzerse, önce bildirilen 
kabul ve diğeri ret olunur. Ret iki gün içinde ba
ğımsız adaya 'bildirilir. 'Bunlar üç gün içinde yenisini 
vermezler veya verdikleri özel işaret yine kendisin
den önce verilmiş diğer işarete veya seçime katılan 
siyasî partilerin özel işaretlerine benzerse, artık o 
bağımsız aday işaret kullanamaz. 

Bir siyasî partinin 3.12.1934 tarih ve 2596 sayılı 
Kanun hükümlerine uygun olarak, kendisince kabul 
edilmiş bulunan özel işaret ve benzerleri, diğer si
yasî partiler ve bağımsız adaylar tarafından kullanı
lamaz. 

Siyasî partilerin özel işaretleri hakkında, bağım
sız kullanacakları özel işaretlere ilişkin yukarıdaki 
hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bu madde üzerin
de söz isteyen sayın üyeler; Sayın Öztürk, Sayın 
Fırat, Sayın Bilge söz almış bulunuyorlar. 

Sayın Öztürk buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Komisyonumuzca yeniden tanzim edilip 4 mad

deye bölünen 23 üncü maddenin evvelce genişliğine 
tetkik imkânı bulduğumuz tümü üzerindeki sakınca
ların pek çoğu giderilmiştir, öncelikle Komisyonu
muza teşekkür etmek istiyorum. Zira, 23 üncü mad
de ki, eski haliyle bu Yasanın belkemiğini oluşturu
yor, seçmenlere hitap eden, sandık başındaki bütün 
müşkülleri ortaya koyan bir madde olarak gözük
mektedir. Binaenaleyh, bu madde üzerinde ve müte
akip maddeler üzerinde çok geniş biçimde durmaya 
mecburuz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bayram Namazı yılda iki defa kılınır; ama Seçim 

Kanunu beş senede bir defa kullanılır. Topluma Se
çim Kanundaki formaliteleri iletmek ve öğretmek son 
derece müşküldür. Bu nedenle formaliteler son derece 
basite irca olunmalıdır, müteakip maddelerde bu ko
nuda duracağım. 
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Maddenin yapısı evvelki takdimi ile mevzuata 
uygun olmayan, anlaşılmayan bir biçimdeydi, yine 
sözlerimizin başında teşekkürümü tekrarlayarak bu 
sakınca Komisyonumuzca bertaraf edilmiştir. 

Bu madde üzerinde, özellikle durulması gerekli 
bir husus var. O da; siyasî partilere ayrılan dairele
rin ölçüsü verildiği halde, ileriki maddelerde gelecek, 
tercih oylarım kullanacağımız karelerin büyüklüğü 
verilmemektedir ve geçmişteki uygulama bu kareler 
nedeniyle bir kısım oyların, pek çok oyların iptaline 
neden olmaktadır. Adaylar 12-16 punto yahut 10 
punta ile yazıldığını düşünürsek bu kareler çok kü
çük düşmektedir. Her seçmenden de mimarî çizgiye 
sahip olması düşünülemez. Koyacağı (x) işaretli ka
reden kareye taşmakta, t>u da çoğu yerde oyun ip
talini sonuçlandırmaktadır. Bu haliyle yukarıda parti
lerin iki santimetre çapında olacağım işaret ettiğimiz 
kareyi, burada da tercih işaretlerinin kullanılacağı 
karenin ölçülerini tayin etmekte yarar vardır sanı
rım. 

Bölüm itibarıyla arz ediyorum; seçimlerde saat
ler bellidir. Ancak, zaman zaman müşahede edilen 
bir sakınca vardır. O da seçimlerin devamlı olacağı 
çoğu kez anlaşılamamaktadır, öğle yemeği zamanı 
geldiği zaman sandık başkanı seçimleri tatil ederek 
yemeğe çekilmektedir. Büyük sakıncalar yaratan bu 
hususun da maddenin müzakeresinde dikkate alınıp, 
yapılmayacağı yolunda sözlerin zapta tescilinde yarar 
vardır sanırım. 

ileride gelecektir, yine oyların iptaline neden olan 
bir hususta, vurulan evet mühürüdür. Evet mühürü 
ıstampa mürekkebini alarak vurulduğu için kâğıt kat
landığında bu mühür bir başka tarafa sirayet etmek
te, bu da yine oyların iptaline neden olmaktadır. 

Maddeler ayrıldığı için hepsini bir arada arz et
mek imkânım yoktur. Ancak, seçmenin oy kullanma
sı son derece güç hale gelmiştir. Genelde dört mad
deye ayrılan bu maddenin şu sıkıntıları vardır; seç
men bu tanzim edilen belgeyi eline alacak, birleşik 
oy pusulasını eline alacaktır. Bunu ne yapacaktır?. 
Tercih ettiği partiye evet mühürünü basıp, katlayıp, 
yapıştırıp sandığa atacaktır. En basiti bu. îkinci iş
lem; tercih oyu kullanacaktır. Tasarıya göre, iki mis
li aday, çıkacak üyenin iki misli aday arasından, 
çıkacak üye adeti kadar çarpı işareti koyarak yine 
oy pusulasını katlayıp sandığa atacaktır. Üçüncü aşa
mada; hiçbirine evet mühürü basmaksızın çeşitli par
tilerden üyelere, yine üye adedi kadar ve bağımsız
dan çarpı işareti koyarak oy pusulasını katlayıp san- M 

dığa atacaktır. Bunların birinci halde yeterince, yani 
üye adedi kadar çarpı işareti koymamış ise, partiyi 
tercih ettiği üçüncü halde de, yine partiyi tercih et
miş olacağı gibi, bir varsayımla sadece partiye oy ve
recektir. 

İzahı bile sizleri yorduğu ve tam izahını yapmak 
için şu anda hepsini toparlayamadığım böylesi bir 
oylama seçmeni cidden yorar ve seçmenlik görevini 
yapmaktan alıkoyar. İlerideki maddelerde karma lis
tenin çıkarılması ayrıca önerge ile talep olunacaktır. 

Orada tekrar arz etmek üzere bu kısacak arzım
dan sonra hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Sayın Fırat buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, Komisyona 

çok teşekkür ediyorum. Hakikaten önergemiz parale
linde gayet güzel düzenlemişler. Ancak Sayın Ko
misyona bir noktayı hatırlatmak istiyorum; sondan 
üçüncü paragrafta, «siyasî parti sütunlarından sonra 
bağımsız adayların varsa özel işaretleri, altına adı 
ve soyadı.» Şimdi burada cemi iken, birden tekil olu
yor, zaten altındaki paragrafta birden fazla bağımsız 
aday varsa dediğine göre, burada siyasî parti sütun
larından sonra bağımsız adayların değil, bağımsız ada
yın varsa özel işareti, altına adı ve soyadı devam 
eder ve daha mükemmel olur. 

Bir de en son paragrafta bir eksiklik var, unu
tulmuş baskı hatası vardır. «Siyasî partilerin özel 
işaretleri hakkında, bağımsız kullanacakları» tabiri, 
«Bağımsız adayların kullanacakları» olacaktır. 

Teşekkür eder saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Bilge buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Benden önce konuşan arkadaşlarımın da belirt

miş olduğu gibi, 23 üncü madde uzunluk bakımın
dan bir rekor teşkil etmekteydi Eski 23 üncü mad
de şöyle böyle 89 - 90 satırdan ibaretti ve büyük 
sayfalardaki satırlar olduğuna göre, çift sütunda bun
ların ne kadar satır tutacağı kendiliğinden anlaşıla
bilir. Bu itibarla bu kadar uzun olan maddenin an
laşılması ve uygulanması zorluklar doğurabilirdi. 
önergeleri de dikkate alarak maddeleri yeniden ele 
almak ve 23 üncü maddeyi parçalamak suretiyle yeni 
maddeler oluşturmak şeklindeki Komisyonun bu hu
sustaki gayretini ben de takdirle karşılıyorum. Ken
dilerine teşekkür ederim. 

Yalnız, unutmamak gerekir ki; yeni madde dahi 
birbiriyle aynı almayan konuları içermektedir. Mesela 
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23 üncü maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları 
hemen hemen aynı konudur; ama daha sonraki kı
sımlar özel işaretlerle ilgili bulunmaktadır. Aynı 
madde içerisine alınmıştır, kullanılacak oy pusula
sının şekli mevzubahistir. Halbuki onun içerisinde 
bulunan ve son taraftaki fıikralar bağımsız adayların 
veya siyasal partilerin kullanacakları özel işaretlerle 
ilgili bulunmaktadır. Bunların ayrı ayrı düzenlenme
si, yani ayrı bir madde içerisinde düzenlenmesi daha 
uygun olurdu. 

Diğer taraftan, yine eski 23 üncü maddeden ge
len bir hata ile diyelim, burada da düzenleme yapı
lırken yukarı kısımla aşağı kısım birbirini şu bakım
dan tutmamaktadır. Yukarıda siyasî partilerin aday
ları, yani siyasal partilerin adayları öne alınmıştır, 
ondan sonra bağımsız adaylarla ilgili hükümler kon
muş bulunmaktadır. Halbuki özel işaretlere gelen 
kısımda bağımsız adayların özel işaretleri ön tarafa 
alınmıştır, daha yukarı alınmıştır; siyasî partilerle 
ilgili olan özel işaretler daha sonra konulmuştur. Bu 
bakımdan da yani, düzenlemede bir tertip hatası bu
lunduğu kanısındayım. 

Bu itibarla bendeniz, evvelce vermiş olduğum 
önergede bu hususta şöyle bir sıralamanın yapılma
sının uygun olacağını düşünmüştüm: 

Madde 23. — Oy1 pusulalarının hazırlanması ve
yahut da oy pusulalarının şekli, 

Madde 24, — özel işaretler, 

Madde 25. — Oy pusulası paketlerinin gönderil
mesi, 

Madde 26. — Oy pusulalarının mühürlenmesi, 
Madde 27. — Oyların kullanılması. Seçmenler 

oylarını nasıl kullanacaklar; bunun ayrı bir madde 
halinde düzenlenmesi gayet tabiî uygun olur kanı
sındayım. 

Madde 28. — Kullanılan oyların değerlendiril
mesi. Sayıma geçilecektir ve orada nasıl sayılacak, 
nasıl değerlendirilecek; bunlar belirlenecek. 

En sonunda da 29 uncu madde olarak kullanıl
maya oy pusulaları şeklinde bir madde konulmasının 
uygun olacağı kanısındayım; ama bunlardan bazıla
rı belki yine birleştirilebilir. Bilhassa özel işaretlerle 
ilgili kısımların yine ayrı bir maddede düzenlenmesi
nin uygun olacağı düşüncesindeyim. 

'Bu kısımda da biraz önce belirtmiş olduğum gibi, 
siyasî partilerle ilgili özel işaretler daha yukarıki 23 
üncü maddenin yeni şeklinde olduğu gibi, bağımsız 
adaylardan öne alınmalıdır. Bağımsız adayların özel 
işaretleri daha sonra konulmalı ve siyasî partiler hak

kında özel işaretler bakımından konulan hükümlerin 
icabında kıyasen bağımsız adaylar bakımından da 
uygulanmasının düzenlenmesi daha uygun olur kanir 
sındayım, 

Sayın Fırat arkadaşımızın belirttiği gibi, madde
nin son fıkrasında siyasî partilerin özel işaretleri 
hakkında «'Bağımsız kullanacakları» tabiri geçmek
tedir. Orada, «Bağımsız adayların» olmalı, «Aday
ların» kelimesi düşmüş olacaktır. «Bağımsız adayla
rın kullanacakları özel işaretler vesaire...» şeklinde
dir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Blilge. 
Sayın Akyel, Sayın Komisyon adıma buyurunuz. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AK YOL — Sayın Başkanımı, değeri arkadaşlarımı; 
aılk'adaşlarıımızım teknik soruılaırıınıa ve (mütalaalarıma 
cevap vermeden önce, gerçekten maddemin son fık
rasında «Bağımsız adayların kullanacakları» ibaresin
de, burada araya bir «Adaylarım» sözü girmesi la
zımdı, düşmüşlbür. Binaenaleyh, ibunu düzeltmek la
zımdır. 

Sayım Öztüırk, «Karelerim büyüklüğü nasıü, ne 
kadar olsun, onu da yazaıhımı» dedi. Biz, her ismin 
hizasına blir kare konulacağımı söyleyerek bu mese
lemin ıhaledilebiibceğinıi düşünüyoruz. Böyle düşün
dük. Şimdi beş mdiıimeıtre mli diyelim, altı mı diyelim, 
yani her elin, her parmağın yazışıma göre bir takdir 
meselesi olmasın, Ülkenin ihtiyaçlarıma göre, Yük
sek Seçiim Kuruluna bu yetki verildiğine göre, en uy
gunu nasılsa, önada bu kaırarlaştsırıılır ve gereği yapı-
ıhr diye düşümdük. Yani, kendisine itliraz edilmez ka
rarlar 'alma yetkisi tanıdığımız bu Yüksek Seçim 
Kurulu, herhalde Sayın Özüüırk'ün de katılacağı ve 
memnun olacağı bir çözümü, yanıi karelerim büyük
lüğünü düzenlemekte serbest olmalıdır dliye düşünü
yoruz. 

Seçim sırasında sandık kurulunun sandığı bırakıp 
yemek yemesi imkânı yasalarımıza göre mümkün 
değitoir. 298 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine gö
re seçim, oy verme günü 8,00'dıen 17,00'ye kadar 
devam eder. Burada bütün diğer tedbirler bumun için
dedir. Sandığım bırakılmasiı, oy vermemin tatil edil-
mıesıi söz kornosu değildlir. 

«Evet» ters çıkarsa ne olur? Bu da yine 298'de 
geçerli olmayan oylarla ilgilidir. Pek tabiî olarak 
«Evet» in nereye basıldığı ve nereye yansıdığı bili
necek hususlardandır. Çözüm yolu da buradan ge
çer, 
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Sayın Öztürk, kendileri oy verme usullerini an- ı 
lattı; «Ben yoruldum, eksik 'kaldı; seçmen de yoru- I 
lur» buyurdular. I 

Efendim; 'bir şey var. Sayın Öztürk, oy kullan- I 
manim bütün şekilleri'ni anlattığı için yoruldu. Hal- I 
bu!k!i biz seçmene hepsini ayrı ayrı dene demiyoruz, I 
bir tanesini uygulayacak. Bir mühür basacak, (kat- I 
îayıp koyacak; bitti. Eğer yorulmaktan çekiniyorsa I 
yahuıt mühür basacak ve o partiden tercihte 'buluna- I 
cak. Mıühür basmayacak, o partiden veya karma lis- I 
te yapacak. Pek tabiî olarak arkadaşımız, «Karma I 
listenin ne olacağı belli değil» dediler; Ikabul ediyo- I 
rum. Takdir Genel Kurulumuzun ve o takdirin sa- I 
hibinıin önündeyiz. Eğer karma liste için önergeler I 
'kabul edilirse gereği yapılacaktır. I 

Sayın Fırat'ın ve Sayın Bilge'nin Komisyonumuz I 
hakkındaki taikdirkâr sözlerine biz de teşekkür ede- I 
riz. I 

Sayın Fırat'ın cevap vermediğim ikinci noktası, I 
23 üncü maddenin yedinci fılkrasındaki «Siyasî parti I 
sütunlarından sonra, ibağıımsız adayların varsa özel I 
işaretleri «sözündeki.., Burtada «Bağımsız adaylar» I 
yerine «Bağıımisız adayın» 'diyelim diyorlar. Bu tak- I 
dirde de sariki «bağımsız adaylar olamayacağı initi- I 
baı doğabilir. I 

AYHAN FIRAT — Altındaki fikrla Var efen
dim. I 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AK YOL — «Birden fazla 'bağımsız aday varsa, bu I 
adaylar alıtalta yazılın» diyor. Yani birden fazla aday I 
varsa, «Birden fazla aday» 'sözü de kendi içinde bir I 
çoğuldur. Binaenaleyh, bu konuda anlaşmış bulunu- I 
yoruz. I 

Sayın Bilge'nin önergesi büyük ölçüde benimsen- I 
mistir. Geriye ıkalıyor küçük bir nokta; özel işaretle- I 
d de ayıralım mı, ayırmayalım mı?.. Şimdi, eğer Ho- I 
camız Komisyonun şu noktadaki takdirine (katılırsa, I 
bu meseleyi Komisyonun düzenlediği gibi bırakabi- I 
liriz. O da şudur: Kullanılacak oy pusulasının şekli. I 
Bunda neler olacak?.. îşte, önce bir işaret, sonra adı, I 
'kısaltılmış adı, çizgi, yuvarlalk bir daire ve listedeki I 
adayların adı ve hizalarında kareler. Ama bir şey I 
var; özel işaretleri de olacak. Nerede olacak?.. Eğer I 
'bu özel işaretler; Hocamızın 'buyurdukları gibi, ba- I 
ğıımısız düzenlemek isteseydik 'bunu, belki bu siyasî I 
partilerin özel işaretleriyle ilgili hükmü Siyasî Par- I 
tiler Kanununa koymak lazımdı. Halbuki, bizim il- I 
gilendiğimiz, oy pusulasına geçmesini istediğimiz işa- I 
retlerdir; oy pusulasında manzur olacak, görülecek, J 
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oı!aya işlenecek, basılacak özel işaretlerdir. Eğer mü
samahaları elverirse, zannediyorum 'bu oy pusulası
nın bir rüknü olan bu husus burada kalabüir. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aıkyol. 
Değerli üyeler; bu maddeyle 'ilgili önerge sahip

lerine soruyorum: 
Sayın Öztürk, önergenize Sayın Komisyon katıl

mışlardı... 
KÂZIM ÖZTÜRK — Maddenin ttanzim biçimi

ne ait önergemi mi?.. 
BAŞKAN — Evet efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Teşekkür ederim, katıldı-

1ar; önergemi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Fırat, sizin önergenize katılmışlar mı?.. 
AYHAN FİRAT — önergeme katıldılar, teşek

kür ediyorum; ancak son kısmını anlayamadım efen
dim. Sayın Komisyon, «Mutabıkız» dediler; ama 
herhalde o düzenlendi. 

BAŞKAN — Evet, düzelmiştir inşallah. 
Sayın Tosyalı, Sayın Kuzuoğlu; Sayın Komisyon 

önergeye katıldılar. Bu nedenle önergeyi işleme koy
muyoruz. 

Sayın Bilge, Sayın Gürbüz?.. 
NECİP BİLGE — Katılmış olmaları dolayısıyla 

biz de önergemizi geri çekeceğiz. Yalnız, şu noktayı 
işaret edebilir miyim?.. 

BAŞKAN — Evet, buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — 23 üncü maddenin ikinci fık

rası ikinci satırının başında «Aşağıdaki esaslar dahi
linde hazırlanır» deniliyor. Bu, eskiden de vardı; 
(1), (2), (3) diye bentler halinde düzenlenmişti. Aca
ba burada da; fıkraların başına, mesela birinci fık
raya (1) rakamı, ikinci fıkraya (2) rakamı, ondan 
sonra «Siyasî parti sütunlarından sonra bağımsız 
adayların» diye başlayan fıkranın başına da (3) nu
marasını koyarlarsa, bu esaslar numara halinde belir
lenmiş olur ve gerek uygulaması, gerek anlaşılması 
daha kolay olur düşüncesindeyim. Böyle bir numa
ralamayı uygun bulurlar mı?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım* Komisyonum bu öneri
ye katılmıyor; arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bilge; Sayın Komisyonun 
bu konudaki görüşüne uyuyor musunuz? 

NECİP BİLGE — Önergeyi geri çekiyorum efen
dim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Dal, Sayın Daçe, Sayın Alpaslan?.. 
BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkanım, 23 ün

cü maddenin bölünmesi ile ilgili düşünceye Sayın Ko
misyon katıldılar; şekle müteallik olan bu konuda bir 
diyeceğimiz yoktur efendim. Yalnız, esasla ilgili de
ğişiklik teklifimiz baki; o devam ediyor. 

BAŞKAN — Yani, esasla ilgili olanların... 
BEKİR SAMİ DAÇE — Şimdi efendim, maddeyi 

şekil bakımından muhtelif maddelere bölmüştük ve 
bir de muhtevada değişiklik yapmıştık; o, ayrıca bir 
tartışma konusudur. Şekille ilgili yeni kompozisyona 
katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — O halde, muhteva konusu ile ilgili 
hususlarda tabiî... 

BEKİR SAMİ DAÇE — 25 inci maddeyle ilgili 
görüşümüzü muhafaza ediyoruz efendim.; 

BAŞKAN — Muhteva ile ilgili hususlarda ısrarlı 
olduğunuza göre, önergeyi okutacağız. 

BEKİR SAMİ DAÇE — Efendim, 23 üncü mad
dede bir itirazımız yok. 

BAŞKAN — öyle mi efendim? 
BEKİR SAMİ DAÇE — Evet. 
BAŞKAN — Bu, şu halde daha sonra gelecek 

olan 24, 25, 26 ncı maddelerde?.. 
BEKİR SAMİ DAÇE — Yeni 23 üncü maddeye 

bir itirazımız yok. 
BAŞKAN — Yeni 23 üncü maddeye bir itirazınız 

yok. Önergenizi, diğer maddeler geldiği zaman değer
lendireceğiz. 

Sayın Yolga, zatıâlinizin önergesi var. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 
yeni 23 üncü maddeyle ilgili önergem bir noktada dik
kate alınmış; yalnız redaksiyonla ilgili bir düzeltme 
önermiştim : 2 nci sayfada ikinci satır başlıklı .fıkra
da «Bunlar üç gün içinde yenisini vermezler veya ver
dikleri...» diye başlayan bir cümle var. Gerçekte, söz 
konusu olan bu tek kişidir. Nitekim, aynı fıkrada der 
ki, «Red iki gün içinde bağımsız adaya bildirilir,» 
Sonra da, artık o, bağımsız adaylıktan ayrılır; sarih 
olarak tek kişi söz konusudur. 

Binaenaleyh, ben şöyle önermiştim : «Aday üç 
gün içinde yenisini vermez veya verdiği» şeklinde 
olursa, tek kişiye irca olmaktadır. 

BAŞKAN — Evet, soruyorum efendim. 
iSayın Komisyon; Sayın Yolga, ikinci sayfanın 

dördüncü satırında «Bunlar» kelimesi ile başlayan 
cümlenin şu şekilde düzenlenmesini önermektedirler : 
«Aday üç gün içinde yenisini vermez veya verdiği özel 
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işaret yine kendisinden önce verilmiş diğer işarete ve
ya seçime katılan siyasî partilerin özel işaretlerine 
benzerse, artık o bağımsız aday işaret kullanamaz.» 
Bu düzenleme hakkındaki görüşünüzü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, Sayın Yolga'ya aynen 
katılıyoruz; biz de böyle vermiştik; ama galiba ya
zımda bir arıza oldu. Şöyle oluyor : «Bu aday üç gün 
içinde yenisini vermez veya verdiği özel işaret yine 
kendisinden önce verilmiş diğer işarete veya seçime 
katılan siyasî partilerin özel işaretlerine benzerse, ar
tık o bağımsız aday işaret kullanamaz,» tarzında bir
leşmiş oluyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol; evet, 

berabersiniz. 
Sayın Yolga, önergenizi okutmuyorum; temas bu

yurduğunuz konuya Komisyon katıldılar. Önergenizin 
diğer fıkralarında; zannederim 24, 25, 26'ncı madde
lerle ilgili bir konu yok?.. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Bu 23 üncü mad
deyle ilgili olan kısım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Yolga, sizin bir önergeniz daha var. O da 

şu : «Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısının seçim 
sistemimiz bakımından temel tercihleri içeren 23 ün
cü ve 24 üncü maddelerinin, Genel Kuruldaki gö
rüşmeler sonunda (Göktepe, Tan, Vardal) formülü 
tercih edilmediği takdirde, aşağıdaki ilke değişiklik-
likleri yapılarak yeniden düzenlenmek üzere Komis
yona iadesbî şeklinde bir önergeniz var. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım; 
o da, 25 inci maddeyle, muhtemelen onu takip ede
cek olan 26 ncı maddeyle ilgili olacak; sırası geldi
ğinde maruzatta bulunacağım. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim; o maddeler
de görüşelim. 

Sayın Pütürgeli ve Sayın Genc'in bir önergesi 
var. Sayın Genç, buradalar. Bu iki önergeyi de oku
tuyorum; Genel Kurulun bilgisi olsun, önerge sahibi 
bulunmadığına göre, Komisyon malumat edilsin. Sa
yın Genc'in önergesini de işleme koyacağız. 

Şimdi önergeleri okutuyorum: 
Danışma Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Milletvekili Seçimi Kanunu 
Tasarısının 23 üncü maddesinin ikinci bölümünde yer 
alan birinci satırın aşağıdaki şekilde düzenlenmesini 
Genel Kurula sunulmasını arz ederim. 

Abdurrahman Yılmaz PÜTÜRGELİ 
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«Birleşik oy pusulasının en üstüne siyasî partiler, 
varsa bağımsız adaylar» şeklinde düzenlenmesi.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Seçim Yasa Tasarısının 23 ün

cü maddesinin (3) numaralı bendindeki «En yüksek 
derecedeki Devlet memurunun brüt bir aylığı» ibare
sinin kaldırılarak, yerine «Asgarî ücretin üç misli» 
ibaresinin konulmasını arz ederim. 

Kamer GENÇ 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, bu önerge 

18 inci madde görüşülürken işleme konulması lazım
dı, Bu 18 inci maddede bağımsız adayla ilgili alına
cak aidat miktarı belirtilmiş ve 18 inci madde bura
da oylanarak kesinleşmişti. O bakımdan, artık bura
da işleme konulması gerekmiyor efendim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon; Sayın Pütürgeli önergesinde, 23 

üncü maddenin ikinci bölümünün birinci satırının 
«Birleşik oy pusulasının en üstüne siyasî partiler, 
varsa bağımsız adaylar» şeklinde düzenlenmesini is
tiyorlar. . 

Daha evvel önerge sahibi bulunmadığı takdirde, 
önergeyi işleme koymuyoruz; fakat sonradan önergeyi 
okutmaya ve Komisyonun görüşünü aldıktan sonra 
Genel Kurula sunmak kararını verdik. Bir süreden 
beri böyle bir uygulama içindeyiz. 

Buyurun Sayın Akyol. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, maddede yaptığımız dü
zenleme, zannediyorum daha sadedir. Yani, bir il dü
şünelim, mesela Anayasada hiç bağımsız yok. Birleşik 
oy pusulasının üzerinde şöyle yazacaktır: «Siyasî par
tiler», altında da siyasî partilerin kısaltılmış adları, 
onun altında açık adları. Bir il düşünelim, İsparta; 
orada iki de bağımsız var. O takdirde oradaki oy 
pusulasının üzerinde «Siyasî partiler ve bağımsız 
aday» var. Siyasî partiler ve sonra bağımsız adaylar yer 
alacak. Binaenaleyh, önerge bu İtibarla bir ihtiyacı kar
şılamıyor. 

Mesela şu şekilde yazılamaz mı?.. Anayasada biz 
şunu yazarsak anlamsız olur; «Siyasî partiler varsa 
bağımsız adaylar» Yok; orada basmamak lazım. Bu
nun için Tasarıdaki metin daha iyidir efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Verilen açıklama Başkanlıkça da 

yeterli görüldü; ve esasen burada istenilen husus uy
gulamada yer bulacağı için, ayrıca Kanunda zikrine 
gerek yok. Önergeyi işleme koymuyorum. 

Efendim, Sayın Komisyonun, değerli üyelerinin is
teklerine uyarak, bir tek redaksiyon bakımından... 

S. SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, redaksiyonla 
ilgili küçük bir şey söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Hay hay buyurun. 
S. SIRRI KIRCALI — Efendim, biraz evvel Sa

yın Pütürgeli aynı şeyi söyledi zannetmiştim. Sayın 
Komisyon Sözcümüz açıklamada bulunurken böyle 
söylüyorlar, halbuki diğer maddenin kısımlarında de
ğişik şekilde söyleniyor. «Bağımsız» diye bir söz ol
maz efendim; yani birleşik oy pusulasının en üs
tünde «Siyasî partiler ve bağımsız varsa» bir tuhaf 
tabir oluyor. «Bağımsız aday varsa» demek lazım. 
Nitekim metinde «Siyasî partiler ve bağımsız adaylar» 
diyor. Bundan sonra bütün maddeyi tetkik ettim, «Ba
ğımsız» şeklinde hiç söz yok. «Sen nesin?..», «Ben 
bağımsızım» denmez; «Ben bağımsız adayım» doğru 
olanı. Komisyon aynı şekilde almışlar. «Bağımsız aday 
varsa» şeklinde olması gerektiği kanısındayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, kabul ediyoruz, ancak 
bizim endişemiz şuydu; yani bu meseleyi görmedik 
değil, göre göre yaptık. O da şu: Siyasî partiler ve 
bağımsız adaylar varsa, «Siyasî partiler ve bağımsız 
adaylar» şeklinde, aynı satırda iki defa «Bağımsız 
adaylar» geçmesin diye bir zorlamaydı; ama madem
ki Sayın dost ses bunu böyle istiyor, biz de oraya 
«Bağımsız aday» diye ilave edelim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şu halde Sayın Akyol, bu maddede buraya «Ba

ğımsız aday» diyoruz; üçüncü fıkranın bu kısmına. Ay
rıca, ikinci sayfada «Bu aday üç gün içerisinde ye
nisini vermez veya verdiği özel işaret yine...» şeklinde 
düzenliyoruz. Bir de, bu maddenin son fıkrasında bi
rinci satırında «Bağımsız adayların» diyoruz. Bunla
rın dışında yaptığımız küçük bir değişiklik vardı; çün
kü bir iki teklif oldu da, onlara uyuldu mu?.. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Küçük bir teklif değil, düzeltme. Beşinci 
paragrafta ilk satırda «Siyasî parti sütunları arasında 
evet...» diyor. Evet kelimesinin ya tırnak ya parantez 
İçine alınması lazım ve (E) ile başlaması lazım. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, bu noktayla 
ilgili olarak bir şey söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NECİP BİLGE — «Siyasî parti sütunları ara

sında evet mühürünün yarıçapı kadar ve iki çizgi ile 
belirlenmiş bir aralık bırakılır» deniyor. Burada mü-
hürün yarıçapının bilindiği varsayımından hareket edil
mektedir, bunun ne kadar olacağı galiba başka bir 

— 223 — 



Danışma Meclisi B : 94 3 . 5 . 1983 O : 1 

maddede veyahut diğer kanunda düzenlenmiş bulun
maktadır. Böyle bir atıftansa, acaba şöyle dense daha 
uygun olmaz mı; Komisyon ne der?.. «Siyasî parti 
sütunları arasında bir santim genişliğinde ve iki çiz
giyle belirlenmiş» dersek daha kısa ve daha anlaşılır 
vaziyette olur diye düşünürüm. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, Sayın Bilge, tabiî suri 
olarak son derece haklı gözüküyor; fakat uygulana 
uygulana bu iş 306 sayılı Kanuna da böyle geçmiş, 
«Mühürün yarıçapına göre ayarlanırsa, katlanma ha
linde evet mühürünüm yansımasından dolayı doğan 
uyuşmazlıklar önleniyor» görüşü vardır. Bu nedenle 
bu yola başvurulmuştur. Belirli bir ihtiyacı yansıtıyor. 
Belki iki santim olmayabilir mühür, 2,2 santim olabi
lir; bu gibi halleri karşılayacak bir yöntemdir efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — İsteğiniz «Evet»in parantez içine alın-

masıydı. 
Sayın Başbuğ, sizin bir işaretiniz var. Sayın Haz

nedar, size de söz vereceğim. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkanım, bir kelime 

ilavesi için arz edeceğim. Birinci sayfanın sondan ikin
ci satırında «... seçimin başlangıç tarihinden en çok 
onbeş gün içinde...» deyince, başlangıç tarihinden 15 
gün evvel de manası çıkmaması için «... seçimin baş
langıç tarihinden itibaren en geç...» şeklinde olmasını 
uygun görürler mi?.. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — «... tarihinden itibaren en geç...» diyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Haznedar. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Bu 23 üncü maddenin sondan ikinci fıkrasında 

bağımsız adaylarla ilgili olan kısımdan bahsetmek is
tiyorum. Burada «Birden fazla bağımsız aday varsa 
bu adaylar alt alta yazılır» sözü var, Oysa, her bağım
sız adayın oy pusulasında isminin dışında, işareti, 
onun da altında «Evet» mühürü için bir yer ayrılması 
'bahis konusu. Bir oy pusulasında azamî yedi aday 
için seçim çevrelerine göre yer ayrılacak, onun da 
iki misli 14 aday olur. Bağımsız adayın sayısı 20 tane 
olursa, o zaman oy pusulasını gereksiz yere büyütmüş 
oluruz. Acaba bunlardan sıraya sığmadığı takdirde 
müteakip geri kalan kısmının yana tekrar konması dü
şünülmez mi?.. Onu ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Akyol. 

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

Tabiî, uygulamadan doğacak bütün ihtimalleri bir 
yasayla düzenlemeye imkân yoktur. Böyle bir hal, 
fevkalâde bir durumdur. Yüksek Seçim Kurulu ala
cağı bir ilke kararıyla bunu çözebilir. Arkadaşımızın 
mütalaası zabıtname bakımından yararlı olmuştur. 
Pek tabiî olarak, 20 tane aday varsa, beşer santim 
olacaksa, oy pusulası bir metreden fazla uzun olma
yacaktır. Bunu Yüksek Seçim Kurulu ilke kararıyla 
halledebilir. Durum anlaşılıyor efendim, kura olun
ca, mesele kendiliğinden halledilecektir. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın Cebeci, buyurun. 
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Sayın Başkan, 23 ün

cü maddenin son fıkrasında siyasî partilerin özel işa
retleri hakkında, bağımsız adayların özel işaretlerine 
yollama yapılmıştır. Bu hususta Sayın Bilge de «Özel 
işaretler ayrı bir madde halinde düzenlenmediği tak
dirde, bu maddede siyasî partilerle ilgili özel işaret
lerin daha evvel düzenlenmesi ve bağımsız adaylarla 
ilgili özel işaretlerin siyasî partilerle ilgili özel işaret
lere yollama yapılmak suretiyle düzenlenmesi daha 
doğru olur.» dediler. Maddelerin düzenlenmesinde 
siyasî partiler daima esas alınmış, bağımsız adaylarla 
ilgili hususlar daha sonra düzenlenmiştir. Bu hususta 
Komisyon Sözcüsü bir açıklama yapmadı. Acaba ne 
düşünüyorlar?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Tabiî, Sayın Cebeci arkadaşımızın mütalaası bir 

paralellik sağlar; ama düşünülürse, burada «İlla si
yasî partileri her yerde öne yazıyoruz, bağımsızları 
hep sonra yazacağız» diye bir kural yok ve genellik
le de düşündüğümüz şu idi : Özel işaretler bakımından 
arızalar siyasî partiler arasında olmaz; çünkü siyasî 
partilerin özel işaretleri bağımsız adayların özel işa
retlerinden farklı olarak, seçimlerden çok daha önce, 
hatta kuruluşlarını takip eden ilk aylarda belirlenir 
ve esasen hukukî olarak yerine oturur. Yani, bunlar 
için itirazlar falan bitmiş olur. Önemli olan, bağım
sız adayların özel işaretlerinin, siyasal partilerin özel 
işaretlerine benzemesi olayıdır. Yani bizim çözmek 
istediğimiz anamesele, ilk mesele, büyük mesele, ba
ğımsız adayların işaretlerini, siyasî partilerin işaretle
rinden ayırt etmektir. Ama, bunu yazdıktan sonra, 
belki çok nadir olmakla beraber, bu da düzenlen-
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memiş kalmasın diye siyasî partilerin işaretleri hakkın
da da bu yaptığımız düzenlemeye küçük bir atıfta bu
lunduk. Yaptığımız işin mantığına vâkıfız, bunu bili
yoruz, bile bile yaptık, o bakımdan bizi hoşgörecek-
lerini zannediyorum; yani işin mantığı buradadır, 
onun için böyle düzenledik, yoksa bu bir şiir değil 
ki, daima kafiyeli olsun ve hep aynı şeyi düzenleye
lim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın Tosyalı, buyurun efendim. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım, 

sondan ikinci fıkrada Kanunun tarihi, sayısı yazıl
mış, adı yazılmamış. Acaba adının da yazılmasında, 
bazı kimselerin ilgileneceğine dair kanunların adının 
yazılmasında bir sakınca yoksa, adı da yazılsın efen
dim. 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın Akyol, buyurun. 
ANAYASA KOMtSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım; 
Hem tarihi, hem sayısı olduğu için, umumiyetle 

bu gibi hallerde bir kanunu gösteren vasıflardan ikisi 
var; adını yazarak uzatmadık. 306 sayılı Kanunda da 
böyle. Bu bir stil meselesi, kâfi görüyoruz efendim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
AKİF ERGİNAY — Efendim, Sayın Başbuğ'un, 

teklifi itibariyle birinci sayfanın en son fıkrasında, 
«seçimin başlangıç tarihinden itibaren» deyince, bu
nun yapılma tarihi çok geç kalmış gibi geliyor. Bel
ki önceki olacak?.. İki ay öncekinden itibaren olur
sa, kabul, doğru. 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın Parlak, buyurun. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkanım, redaksi

yona geçildiğine göre, acaba önergeler bitti mi?.. ,Üç 
tane önergemiz vardı 23 üncü madde ile ilgili?.. 

BAŞKAN — Bu 23 üncü madde. 

EVLİYA PARLAK — Biz verirken 23/1 idi, şimdi 
25 inci maddeye girdi. Ayırma yapıldı mı?.. 

BAŞKAN — Siz önergeleri bir madde üzerinde 
verdiniz, biz o önergeleri, bu madde dört madde ha
line getirildiği için, Muhterem Heyete sunduk; 23'e 
ait olanları ayırdılar, 24 ve 25 inci maddeye ait olan
ları da ayrı bir dosyada bulunuyor, onlara sıra gele
cek. Sizin bu madde ile ilgili, bu kısımla ilgili bir 
önergeniz yok. 

Değerli üyeler; maddede yapılan küçük ilave ve 
değişiklikleri tekrar arz ettikten sonra, maddeyi oy
larınıza sunacağım. 

Baştan itibaren dördüncü fıkranın sonunda, «ba
ğımsızdan» sonra «aday», yalnız «bağımsız» değil 
«bağımsız aday». Beşinci fıkranın birinci satırındaki 
«Siyasî parti sütunları arasında evet»te, «evet» keli
mesini parantez içerisine alıyoruz ve baş harfi de 
büyük oluyor. Bu birinci sayfanın sondan ikinci sa
tırında «tarihinden itibaren en geç» diyoruz. «Çok» 
yerine «geç», «tarihinden» sonra da, «itibaren» keli
mesini ilave ediyoruz. 

ikinci sayfada baştan dördüncü satırda «bunlar» 
yerine, «bu aday». Beşinci satırda «vermezler ve 
verdikleri» şöyle oluyor : «Vermez veya verdiği» şek" 
linde düzenleniyor. Maddenin en son fıkrasının birin
ci satırında «bağımsız» dan sonra, «adayların» ila
ve ediliyor. Bu değişikliklerle, bu ilavelerle, maddeyi 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 23 üncü madde kabul edilmiştir. 

Madde 24'ü okutuyorum : 
Birleşik oy pusulalarının mahalline yollanması 
MADDE 24. — Her sandıkta kullanılacak birleşik 

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

Bu paketler Yüksek Seçim Kurulunca mühürle
nerek seçim çevrelerine gönderilir. 

Paketleri alan ilçe seçim kurulları hangi numara
lı paketin hangi sandık kuruluna verildiğini bir za
bıtla tespit eder. 

Paketi alan sandık kurulu, oy verme günü, oy ver
meye başlamadan evvel paketi açar ve birleşik oy pu
sulalarının tamamını sandık kurulu mühürü ile mü
hürler. Sandık kuruluna gelen seçmene bu oy pu
sulalarından bir adet verilerek hiçbir tarafında her
hangi bir işaret bulunmadığı ve sandık kurulu mühü-
rünü taşıdığı, kurul üyelerine, müşahitlere ve seç
mene gösterilir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Sayın Fırat ve Sayın Bilge. 

Sayın Fırat, buyurun. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer ar

kadaşlarım; 
Bu maddede ben, tehlikeli gördüğüm bir hususu 

belirtmek istiyorum. Her sandığa gönderilecek pa
ketler numaralı olacak, paketlerin içindeki dörtyüz 
oy pusulası da o paketin numarasını taşıyacak; sıra 
numarası yok pusulalarda, paket numarası var. Şim
di cümlenin son paragrafı şöyle diyor : «Paketi alan 
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sandık kurulu, oy verme günü, oy vermeye başlama
dan evvel paketi açar ve birleşik oy pusulalarının ta
mamını sandık kurulu mühürü ile mühürler.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir sandıkta genellikle 300 dolayında seçmen bu

lunacaktır, bu bellidir. Sandık kurulu da bellidir, 
kaç kişiden müteşekkil olduğu bellidir. Doîayısıy" 
bu oyların, bu pusulaların hepsinin mühürlenmesini 
ben şahsen zararlı görüyorum, tehlikeli görüyorum. 
Çünkü; mühürsüz oy pusulası geçersizdir. Dolayısıy
la, sandık kurulu tarafından oy pusulaları, ya seç
menler geldikçe mühürlenip verilmelidir veya seçmen 
sayısı + sandık kurulu sayısına göre mühürlenmeli-
dir, fazlaları elde bulundurulmalıdır, herhangi bir ih
tiyaç halinde, mevcutlar kazaya uğradığı takdirde mü
hürlüler bir zabıtla kullanılır, aksi halde bunlar mü
hürlenmeden torbaya konur ve seçim sonunda iade 
edilmiş olur. 

Birçok sakıncaları ülkemizde duyulmuştur, onun 
için bu mühürleme işinde hassas davranılmasını ben 
bilhassa Sayın Komisyonun bilgilerine sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Bilge, buyurunuz efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Basan, değerli arkadaş

lar; 
Sayın Fırat'ın görüşlerine, şahsen ben de iştirak 

ediyorum. Bu itibarla o nokta üzerinde tekrar dur
mayacağım. 

Yalnız benim, diğer arkadaşlarla birlikte yapmış 
olduğum teklifte, bu maddenin ilk üç fıkrası ayrı bir 
madde halinde düzenlenmiş ve son fıkrası ise 25 inci 
veya 26 ncı madde olarak ele alınmasının doğru ola
cağı düşünülmüştü. Sebep de şu : Şimdi, gerek bun
dan önce kabul edilmiş olan 23 üncü madde, gerek
se şimdiki 24 üncü maddenin ilk üç fıkrası, seçim gü
nünden evvelki işlerle ilgili bulunmaktadır. Halbuki 
son fıkra, tam seçim günü işleriyle ilgilidir; yani, 
«Paketi alan sandık kurulu şunları şunları yapar ve
saire» diye. Ayrıca da (2 nci fıkra olarak teklifimizi 
öyle yapmıştık) seçmen, Yüksek Seçim Kurulu tara
fından yaptırılıp, sandık kurullarına kadar ulaştırıl
mış bulunan oy pusulalarını alır ve oy verme yerine 
girer. Bunu da bu maddenin içerisine koymuştuk ve 
Tasarıda mevcut olan oy verme günü işlemlerini bu 
maddeden itibaren başlatmayı uygun bulmuştuk. Ger
çekten, bu madde ile birlikte oy verme günü işlemleri 
başlamaktadır. Ondan evvelki işlemler, oy verme gü
nüyle ilgili değildir. Bu itibarla, bölüm başlığını dahi 

buraya almayı düşünmüştük; fakat Komisyon yap
mış olduğu düzenlemede, bunu nazarı itibara alma
mıştır veya hiç olmazsa Komisyonun, düzenlemiş ol
duğu 24 üncü maddenin ilk üç fıkrasını bir madde 
halinde kabul ettikten sonra, ikinci fıkrasının tamamen 
oy vermeyle ilgili bulunması dolayısıyla ayrı bir mad
de halinde düzenlenmesinin uygun olacağı kanısında
yım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Akyol, buyurunuz efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Oy pusulalarında ve bütün oy pusulalarında san
dık kurulunun mühürünün bulunması, bir emniyetsiz
lik değil, bir emniyet sebebidir. Yani, haricen oy 
pusulası bastırmayı engellemek için konulmuş bir ted
birdir. Bunun için, her oy pusulasında bir ilçe seçim 
kurulunun mührü olacak, Yüksek Seçim Kurulunun 
filigranı olacak ve sandık kurulunun mührü olacak. 

Şimdi, arkadaşımızın endişe ettiği nokta; yani 
bundan sonra kullanılır mı?.. Hayır, kullanılmaz. Tek
niği, 298 sayılı Kanunla bağlantılı olarak gerekçede 
uzun uzun anlatılmıştır. Diyelim ki, 300 oydan 250'si 
kullanıldı, 50 tanesi arttı. Bu 50 tanesi teker teker ip
tal edilecek, üzerleri çizilecek ve onlar da saklana
cak, bir yere gitmeyecek. Tasnif sırasında bakılacak, 
250 kullanılmış oy bulunacak ve aranacak mutlaka 
300'e kadar kullanılmamış oy; onlar da oraya kona
cak. Yani, bir çeşit sağlama metoduyla, âdeta iki de
fa emniyet altına alınmış olacak. Bunun için mühür 
zorunluluğu vardır. 

Pek tabiî olarak, oy pusulalarının da teselsül eden 
bir numarayla numaralanması düşünülebilir; fakat 
bunun ne kadar müşkül, ne kadar zor ve ne kadar 
uzun zamanda gerçekleşebilir olacağını takdir edersi
niz. 

Yine, 24 üncü maddede Sayın Bilge, son fıkranın 
müteakip maddenin başına bir çeşit entegre edilme
sini, bağlanmasını istemektedir; ama Komisyonumuz 
bunu tartışmış, görüşmüş ve 24 üncü maddenin son 
fıkrasındaki olayın, oy kullanmanın bir önsafhası; 
yani oraya kadar seçmenin yapabileceği bir şey yok. 
Ne diyor?.. «Paketi alan sandık kurulu, oy verme 
günü, oy vermeye başlamadan evvel paketi açar ve 
birleşik oy pusulalarının tamamını sandık kurulu 
mühürü ile mühürler. Sandık kuruluna gelen seç
mene bu oy pusulalarından bir adet verilerek hiçbir 
tarafında herhangi bir işaret bulunmadığı ve sandık 
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kurulu mühürünü taşıdığı, kurul üyelerine, müşahit
lere ve seçmene gösterilir.» 

Bu olaylar, seçmenin, daha oy pusulasını tutma
dan yapılan işlemlerdir, tşte bu nedenle burada yer 
almıştır. Seçmen, oy pusulasını aldıktan sonra ne 
yapacak?.. Onun da tamamı Milletvekili Seçimi Ka
nununda düzenlenmemiştir; seçimlere ortak hüküm
ler olması itibariyle 298 sayılı Kanunda düzenlenen 
bölümü var; kapalı yere gidecek, kimseye görünme-
yecek, emniyet altında oyunu kullanacak ve sandığa 
atacak, işte, sandığa attıktan sonraki olay da, bir son
raki maddede, yani seçmenin fiili bir sonraki madde
de düzenlenmiştir. 

Bunu söylerken, «Sayın Bilge'nin fikri hiç olmaz, 
çok yanlıştır.» manasına söylemiyorum; ama bu bir 
bakış açısıdır ve zannediyorum Komisyonun bakış 
açısının da yanlış sayılmaması lazımdır. 

Durumu, saygılarla bilgilerinize arz ederim. 
Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Madde üzerinde önerge yoktur. 
Bu madde üzerinde soru sormak isteyen sayın 

üye?.. Sayın Fırat, Sayın Haznedar, Sayın Kâzım 
Öztürk, Sayın Necip Bilge. Başka soru sormak iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Fırat, buyurunuz efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, Sayın Komis

yon, «müşterek oy pusulalarının mühürlenerek em
niyet altına alındığını» belirttiler. Halbuki, maddede 
de görüleceği üzere, müşterek oy pusulasının geçerli 
olabilmesi için, sandık kurulunun mühürünü taşıması 
gerekir. O halde, bir sandıkta en fazla 300 seçmen 
oy vereceğine göre, bunun haricinde, 400'e kadar olan 
oy pusulalarını mühürlemenin, mühürlenerek bulun
durmanın, ne gibi bir yararı olacaktır? Bunu anlaya
madım. 

İkincisi; emniyet bakımından, bunların kaybı ha
linde, dışarıda hazırlanarak içeri getirilmesini kolay
laştırmış olmaz mı? 

Bu konularla ilgili olarak Genel Kurulun aydın
latılmasını bekliyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Haznedar, buyurunuz efendim. 
ALI MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Bir sandıkta kullanılacak oy sayısının, Sayın Ko

misyonun ifadesine göre 300 civarında olacağı anla
şılıyor. Bu oy kullanma sistemi, epeyce zaman ala
cak bir sistem olarak tespit edilmiş. Benim tahmini
me göre 2,5 - 3 dakikadan evvel bir seçmenin oyunu 
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kullanması kabil değil. Çünkü; alacak, listeyi tetkik 
edecek, gerekli işaretlerini koyacak, karma liste ya
pacak, seçim yapacak onun içinden, ondan sonra o 
oy pusulasını, muazzam bir ebat tutacak olan oy 
pusulasını muayyen yerlerinden katlayacak, yapıştı
racak, gelip oyunu atacak. Üç dakikadan az olmaz 
bu süre. 300 kişi oy kullanırsa, bu süre 900 dakika 
eder; o da peşpeşe, hiç ara verilmezse. 900 dakika 
demek, 15 saat demektir. Binaenaleyh, oy verme sü
resi, 15 saate kadar uzayabilir. Tabiî bunun sonuç
larından bjr tanesi şu olabilir : Birçok kimse oy ver
mekten vazgeçer. Orada 50 veya 100 kişilik bir kuy
ruğun sonuna gireceğine, hiç oy vermeme gibi bir yo
lu tercih edebilir. 

Acaba Sayın Komisyon, bu sandıkta oy kullana
cak seçmen sayısını azaltmayı ve böylelikle buna bağ
lı olarak gönderilecek olan listelerin de sayısını 400' 
den, mesela 250 veya 300'e indirmeyi düşünür mü? 
Bunu soracaktım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Sayın Kâzım Öztürk, buyurunuz efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, sormayı 

düşündüğüm konunun bir kısmını Sayın Haznedar 
sual olarak tevcih buyurdular. Bendenizin de arz ede
ceğim şey, Komisyon Başkanımız bir konuşmasında, 
«Her sandıkta 300'ü aşmayacaktır seçmen sayısı» bu
yurmuşlardı. Bu, kasabada veya kentte mümkün iken, 
köyde veya mahallede 300'ü bir parça aşması halin
de yeni bir sandık mı ihdas olunacak, yoksa bu 400 
gönderilme, 300'ü de aşabilecek anlamında mıdır? 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Bilge buyurunuz efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, Komisyonun 

Sayın Sözcüsü, sadece görüş açısının değişik olma
sından dolayı, bizim görüşümüzü kabul etmediklerini 
söylediler. Gayet tabiî görüşler değişik açılardan ele 
alınmak suretiyle değerlendirilebilir; doğrudur. Nite
kim, Türkçemizde «Çekmece» dediğimiz şeye, Alman
lar «itmece» manasında «Schublade» derler. Görüş 
açısı değişik olduğu için, kelimeler bile bazen deği
şik olabilir. Bu bakımdan kendilerine katılabilirim. 
Yalnız burada, mademki bizim görüşümüzü kabul 
etmediler, son fıkrayı da bir madde içerisinde muha
faza ettiler; bu halde maddenin kenarbaşlığı olarak 
«Birleşik oy pusulalarının mahalline yollanması ve 
mühürlenmesi» demeyi; yani oraya «... ve mühür
lenmesi» ibaresinin eklenmesini uygun bulurlar mı? 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim Sayın Bilge. 
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Sayın Akyol, buyurunuz efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım; her şeyden önce ve 
bütün sorulardan önce Sayın Hocamızın son önerdi
ği, «... ve mühürlenmesi» ibaresinin madde başlığına 
konulmasını kabul ediyoruz. Bunu arz etmek istiyo
rum. Bu durumda madde kenar başlığı, «Birleşik oy 
pusulalarının mahalline yollanması ve mühürlenmesi» 
şeklini alıyor efendim. 

Bunun dışında, Komisyonumuz iki küçük deği
şiklik yapmaktadır. 

Üçüncü fıkradaki ikinci satır, «Sandık kuruluna 
verildiğini bir tutanakla tespit eder.» «Zabıtla» yerine, 
«tutanakla» diyoruz, bu şekilde değiştiriyoruz. 

Son fıkranın sondan üçüncü satırında, «Bir adet 
verilirken» denilmesi, Türkçe bakımından daha iyi 
mütalaa edilmektedir. 

Şimdi, sorulara cevaplarımızı arz ediyorum Sayın 
Başkanım. 

Birleşik oy pusulalarının mühürlenmesi keyfiyeti 
ve baştan mühürlenmesi, Sayın Haznedar'ın sorduğu 
soruyla çok yakından bağlantılıdır. Yani, her defa
sında mühürlenmek değil, fakat baştan mühürlenip, 
oy pusulalarının hazır bulundurulması bir defa za
man kazandıracaktır. Yani Sayın Fırat'a, Sayın Haz
nedar, zaman bakımından gösterdiği titizlikle, Komis
yonumuz adına cevap vermiş olmaktadır; ama bu me
seleyi ayrıca Sayın Haznedar'a cevap verirken arz 
edeceğim. 

Teknik olarak, Sayın Kâzım Öztürk'ün cevabını 
öne alıyorum. 298 sayılı Kanunun beşinci maddesi, 
ne kadar oy pusulası gönderileceğini; 300 mü, 400 
mü olacağı keyfiyetini düzenlemiştir. Bunun ayrın
tısını Yüksek Seçim Kurulu bugüne kadar hiçbir sı
zıltıya meydan vermeyecek şekilde yetenekle uygula
mıştır. Bunu oraya bırakıyoruz efendim. 

Sayın Haznedar, tabiatıyla bir hesap yaptılar ve 
âdeta seçimlerin bitmeyeceği gibi bir noktaya getir
di sözlerini. Tabiatıyla burada bazı düşünceler şey
ler var; ayıklamak lazım bazı düşünceleri. «Her oy 
kullanma işlemi üç dakika sürer» dediler. Hiç mü
hürlü oy kullanılmayacağı faraziyesinden hareket edi
yorlar, halbuki biz biliyoruz ki, sırf mühürle veri
len oylar yüzde 90'ın her zaman üzerindedir; ama Sa
yın Haznedar'ın hareket ettiği her oy verme işlemi, 
her seçmen için üç dakika olsa bile, biz bunu Tür
kiye'de çözüyoruz. Böyle bir sıkışıklık olunca, birden 
fazla oy verme yeri, mahalli, hücresi kurulabilir ve 
bu üç dakikalar derhal, kendi hesaplarına göre olan 

bu 15 saat bile, derhal 7,5 saate inebilir. Yani bunun 
orada çözümü vardır ve buna sandık kurulu yetkili
dir. 

Sorulara vereceğimiz cevaplarımız bu kadar; arz 
eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Redaksiyonla 

ilgili bir hususu arz etmek istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Arzım başlık

la ilgili efendim. Sayın Komisyonun kabul etmesin
den sonra bir takdim tehir oldu, Sayın Komisyon 
Sözcüsünün ifade tarzıyla söyleyeyim ben de; bir 
takdim tehir oldu. 

«Birleşik oy pusulalarının mahalline yollanması 
ve mühürlenmesi» şeklinde kabul ettiler. Halbuki, mü
hürlenme, mahalline yollamadan evvel olduğu için, 
sanki mahallindeki heyet tarafından mühürleniyor-
muş gibi bir görüntü veriyor .O takdirde, «Birleşik 
oy pusulalarının mühürlenmesi ve mahalline yollan
ması» şeklinde olması, zannederim yazılış tarzı bakı
mından uygun olacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Göndermeden önceki mühürleme, oy pusulaları

nın mühürlenmesi değil, paketlerin mühürlenmesi. Ön
ce gönderilecek, yollanacak, vardığı yerde oy pusu
laları mühürlenecek. 

Bu itibarla, arkadaşımızla mutabıkız. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, Sayın Söz
cünün soruma verdiği cevap beni maalesef hiç tat
min etmedi, kaçamak cevap verdiler. Sayın Hazne
dar'ın sorduğu ile benim sorduğum farklı şeyler; ben 
«300 ile 400 arası neden mühürleniyor?» diyorum? 

BAŞKAN — Evet. Sayın Çakmakçı, buyurun efen
dim. 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Redaksiyonla ilgili 
bir yanlışlık var, ona işaret etmek isterim. 

Sayın Sözcünün, 24 üncü maddenin sondan 3 ün
cü satırında; «... bu oy pusulalarından bir adet veri-
lirken»den başladılar, ama daha sonra; «... sandık 
kurulu mühürünü taşıdığı ve hiçbir tarafında her
hangi bir işaret bulunmadığı...» dersek, «Hiçbir tara-
fında»yı, sanki sandık kurulu mühürünü taşımadığı 
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gibi olumsuz bir cümlenin başı gibi anlamaktan uzak-
laşılmış olur. «Hiçbir tarafında» olumsuz bir cüm
lenin başıdır. «Sandık Kurulu mühürünü taşıdığı ve 
hiçbir tarafında işaret bulunmadığı sandık kurulu üye
lerine gösterilir.» şeklinde tanzimi daha doğru ol
maz mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, soruyorum evet. 
Sayın Akyol? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım; 
Arkadaşımızın sözü ve teklifi doğrudur. Şöyle dü-

zeltsek, herhalde kendisine katılmış olacağız : «Bir adet 
verilirken sandık kurulu mühürünü taşıdığı ve hiç
bir tarafında herhangi bir işaret bulunmadığı kurul 
üyelerine, müşahitlere ve seçmene gösterilir.» 

Sayın Başkanım iküçük bir düzeltmecik daha var. 
O da, 1 inci fıkranm 2 nci satırında «Her paketle» 
değil «Her pakete bastırılır.» olacak. 

BAŞKAN — Her pakete ayrı bir sıra numarası... 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, açık bir nokta kalma
sın, Fırat arkadaşımız hiçbir şekilde tatmin olmadı
lar, tabiî zor bir konu; ama şunu arz etmek istiyo
rum ki, her sandıkta İkaç üyenin oy vereceğini önce
den ıkesin bilemiyoruz, bunlar yuvarlaklaştırıknış ra
kamlardır. Mesela, 400 oy pusulası gönderilen yer
de 301'de olabilir, seçmenler oy kullanıriken oylarını 
telef edebilirler, kötü kullanabilirler, belki iptal edi-

B AŞK AN — Değerli üyeler; 94 üncü Birleşimi- I 
mizin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

Buyurun Sayın Erginay. 
ÂKtF ERGINAY — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisimizin üyelerini ilgilendiren bir konu hakkın
da usulî mahiyette söz istiyorum. 

BAŞKAN — 'Usul, evet, buyurun. 
ÂKÎF ERGİNAY — 'Bugünkü Hürriyet Gaze

tesinde Danışma Meclisi üyelerinin seçimlere 2 ay j 
kalıncaya kadar hiçbir parti işiyle meşgul olamaya
cakları hakkında Divanla Yüksek Konseyin bir ilişki I 

lecek oy kullanmalk üzereyken daha atmadan farkı
na varabilirler; yani üç, beş tane de böyle bir fire 
olacak demektir. Bu itibarla, buna zorunluluk var. 
Bir defa daha arz ediyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Değerli üyeler, 24 üncü maddenin başlığı, «Yol

lanması» kelimesinden sonra «ve mühürlenmesi» ila
ve ediliyor, başlık bu tarzda düzenleniyor. Madde
nin 2 nci satırındaki «Pakette» değil, «pakete»; «t» 
harfi aradan çıikarılıyor. 3 üncü fıkranın 2 nci satı
rında «Zabıtla»yı çıkarıyoruz, «Bir tutanakla tespit 
eder» diyoruz. Maddenin sondan 3 üncü satırında 
«Vererek» kelimesi, «Verilirken» oluyor. O kelime
den sonra, «Sandık kurulu mühürünü taşıdığı» ndan 
sonra «ve» ilave ediliyor. Daha sonra, «Hiçbir tara
fında» şeklinde devam ediyor. Bu değişikliklerle mad
deyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

ABDÜLBAKİ CEBECİ — Sayın Başkanım, son
raki «ve sandık kurulu mühürü taşıdığı» kısmı çıka
cak. 

BAŞKAN — Çıktı efendim, doğru. Onu burada 
silmişiz, ifadeyi unuttum. 

Bu değişikliklerle maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde Ikabul edilmiş
tir. 

ıDeğerli üyeler, Birleşime 15 dakika ara veriyo
rum. 

Kapanma Saati : 15,55 

halinde olduğu bildirildiği, tebliğ edildiği hakkında bir 
haber var.: Bunun hakkında Sayın Divanın bilgisi 
var mıdır ve bize bir bilgi vermek isterler mi?... 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Estağfurullah. 

Bu konuyu ilk defa Gazetede gördüm ve zatıâli-
nizden işitiyorum. Divan olarak biz; bu konuda ne 
Sayın Başkanımız, ne de Divanda görev yapan biz
ler böyle bir konudan haberdar değiliz. 

Arz ederim. 

- » • < > • • < » ••»»• 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16,10 

BAŞKAN : Başkanveldlİ Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTtP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 
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Değerli üyeler; 
Sayın Gökçe, bu 23 üncü maddenin dört mad

de haline getirilmesinden dolayı bu dört maddeden 
sonra sırada bulunan ve görüşeceğimiz maddeler 
üzerindeki madde numaralarının, önergeler de o mad
delere göre verildiği için, bir düzenleme yapılmasını 
isterler. «Bu 23 üncü maddeyi 23/a, 23/b, 23/c ola
rak şimdilik görüşelim. Bilahara 23 üncü maddeden 
sonra gelen 24 üncü madde ve diğer maddeler de
vam etsin» derler. Sayın Gökçe haklılar bu konuda 
tabiî. Başkanlık şöyle düşünüyor. Biz bu 25, 26'yı 
da bu rakamlar altında görüşelim. 23 bu suretle bit
miş olacak, 24'e geçtiğimiz zaman 24 olaraik devam 
edelim; çünkü verilen önergeler 'karışacaktır bu defa; 
24, 25, 26 olaraik devam edelim, Tasarının tümünü 
bitirdiğimiz zaman maddelere yeniden bir sıra nu
marası vermiş oluruz. 

Uygun değil mi Sayın Gökçe?... 
ABBAS GÖKÇE — Uygundur Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Öyle yapalım. Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
25 inci maddeye gelmiş bulunuyoruz, 25 İnci mad

deyi okutuyorum. 
Seçmenin oyunu kullanması 
MADDE 25. — Seçmen, Yüksek Seçim Kurulu 

tarafından yaptırılıp sandık kurullarına kadar ulaş
tırılmış bulunan ve sandık kurulu başkanında oy ver
me süresince bulundurulması mecburî olan ve birle
şik oy pusulası ile birlikte kendisine verilen «Evet» 
yazılı mühürü alarak oyunu kullanmak üzere kapalı 
oy verme yerine girer. 

Seçmen : 
a) «Evet» mühürünü sadece tercih ettiği siyasî 

partiye veya bağımsız adaya ait özel daire içerisine 
basmak, 

b) «Evet» mühürünü tercih ettiği bir siyasî par
tiye ait özel daire içine basmakla birlikte, bu partiye 
ait iki katı aday listesinden seçilmesini istediklerinin 
isimleri hizasındaki boş karelere (X) çarpı işaretini 
koymak, 

c) Bir siyasî partiye veya bağımsız adaya evet 
mühürünü basmaksızın, siyasî partilere ait adaylarla 
bağımsız adaylardan seçilmesini istediklerinin isim
leri hizalarında bulunan boş karelere (X) çarpı işare
tini koymak, 

Sureti ile oyunu kullanabilir. 
Oyunu kullanan seçmen, birleşik oy pusulasını 

usulüne uygun olarak katlar ve yapıştırır, «Evet» ya
zılı mühürü sandık kurulu başkanına derhal geri ve
rir ve oyunu sandığa atar. 

Seçmen, oyunu yukarıdaki (a) bendinde belirtilen 
şekilde kullanmış ise, «Evet» mühürünü bastığı siyasî 
partinin o seçim çevresinden seçilecek milletvekili 
sayısı kadar adayına, baştan itibaren, listedeki sıraya 
göre birer oy vermiş sayılır. Seçmen «Evet» mühürü
nü bağımsız adaya ait özel daire içine basmış ise o 
bağımsız adaya bir oy vermiş sayılır. 

Seçmen, oyunu yukarıdaki (b) bendinde belirtilen 
şekilde kullanmış ise, «Evet» mühürünü bastığı siya
sî partinin adaylarından, isimleri hizasında bulunan 
boş kareler içerisine (X) çarpı işareti koyduğu aday
lara birer oy vermiş sayılır. Ancak, isimleri hizasın
daki boş kareler içine (X) çarpı işareti konulan aday 
sayısının, o seçim çevresinden seçilecek milletvekili 
sayısından az veya çok olmaması gerekir. Bu sayıdan 
az veya çok (X) çarpı işareti kullanılmış veya bu işa
retler kareler dışına konulmuş ise, bu durumdaki oy 
pusulaları hakkında (a) bendi hükmü uyarınca işlem 
yapılır. 

Seçmen, oyunu yukarıdaki (c) bendinde belirtilen 
şekilde kullanmış ise, birleşik oy pusulasındaki bütün 
adaylar arasından isimleri hizasındaki boş kareler içi
ne (X) çarpı işareti koyduğu adaylara birer oy ver
miş sayılır. Ancak, isimleri hizasındaki boş kareler 
içine (X) çarpı işareti konulan aday sayısının, o se
çim çevresinden seçilecek milletvekili sayısından az 
veya çok olmaması gerekir. Bu sayıdan az veya çok 
(X) çarpı işareti kullanılmış, bu işaretler karelerin 
dışına konulmuş, bir parti veya bağımsız aday lehine 
mühür basılmakla birlikte değişik parti adayları veya 
bağımsız adayların isimleri hizasına (X) çarpı işa
reti de konulmuş ise, bu durumdaki oy pusulaları ge
çersiz sayılır. 

Siyasî partilerin kesin adayları ile varsa bağımsız 
adayların ad ve soyadları liste sırasına göre il seçim 
kurullarınca basılı listeler halinde oy verme yerinde 
ve sandık alanında görülebilir yerlere asılır. 

Oy verme şekillerine göre gerekli seçim tutanak
ları Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanır. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu madde üzerinde evvela Sayın Dikmen söz is

tediler, sonra Sayın Parlak istediler. Yazıyorum; Sa
yın Dinçer, Sayın Erginay, Sayın Yarkın, Sayın Do
ğu, Sayın Öztürk, Sayın Bilge, Sayın Genç, Sayın Yol-
ga. Tamam mı efendim?.. Evet. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, usul 
hakkında bir maruzatta bulunabilir miyim?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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NAMIK KEMAL YOLGA — Söylemeye hacet 
yok, bu madde tüm Kanunun çekirdeğini teşkil edi
yor ve seçim sistemini tayin edecek; dolayısıyla iti
na ile müzakere edilmesinde fayda var. Diğer taraf
tan ayrı meseleler var; mesela tercihli oy meselesi 
var, karma liste meselesi var. Eğer bunların hepsini 
birbirine karıştırarak müzakere edersek, sanıyorum 
yeteri kadar verimli olmaz. Binaenaleyh, (a), (b), (c) 
formüllerini ayrı ayrı müzakere etmekte fayda olur 
diye düşünüyorum. 

Arz ederim. 

ÖAŞKAN — Teşekkür ederim. Maddenin geneli 
üzerindeki görüşmeleri alalım, o safhaya geldiğimiz 
zaman bu teklifinizi dikkate alacağım. 

Buyurun Sayın Dikmen. 

ALÎ DlKMEN — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
25 inci madde hakkında bilhassa bu maddenin 

ikinci fıkrası üzerinde görüşlerimi belirtmeye çalışa
cağım. 

Hepinizin malumu, seçim sistemiyle ilgili olarak 
görüşlerimi 1 inci maddede açıklamış; fakat bu hu
susta vermiş olduğum önergeyi izah imkânını bula
madan sözümü kesmek zorunda kalmıştım. 

Şimdi yine burada daha ziyade, seçmenlerin oy
larını kullanırken çeşitli parti adaylarından ve ba
ğımsızlardan karma listeler oluşturacağını belirten 
bu madde üzerinde yalnız benim değil, genellikle zi
hinlerimizi kurcalayan bu konuyu kısa olarak özetle
meyi yine bir görev saydım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Kısa kısa maddeler halinde arz etmem gerekirse; 

hepimizin malumu, nispî temsil, büyük ölçüde parti 
görüşlerinin dikkate alındığı bir seçim sistemidir. 
Karma liste usulü, aynı zamanda şahsî görüş ve dü
şüncelerin de temsilini sağlayan bir sistem oluyor. Bu 
bakımdan nispî temsil ile karma liste usulünü bağ
daştırmanın güçlükleri burada karşımıza çıkıyor. 

Koalisyonlarla ilgili konulara gelince. Gerek Ko
misyonumuzun belirttiği gibi, gerekse benim başlan
gıç konuşmamda da açıkladığım gibi, bu konuyu 
mümkün olduğu kadar önleyici yöntemleri de seçim 
sistemlerinde ortaya koymanın gerekliliği üzerinde 
uzun uzun durulmuştu. 

Getirilen sistemde, seçmenlerin karma liste yo
luyla oy vermesiyle, bir oy pusulası birden çok parti 
için kullanılan oy niteliği taşıyacak ve kaçınılması dü
şünülen küçük partilerin Parlamentoya girme olasılı
ğı yine belirecektir benim incelememin sonucu. 

Bunun yanında seçmen, kişi olarak beğendiği bir 
adaya oy verirken, adayların oyları partilere de sayı
lacağından, dolayısıyla beğenmediği partilere de oy 
verme durumu ile karşı karşıya gelebilecektir. 

Karma liste usulü, gerek uygulanması, gerek he
saplanması yönünden karmaşık olduğundan anlaşıl
ma güçlüğü, seçmenlerin oy kullanırken pek çok yan
lışlık yapmalarına neden olacak ve böylece çok sa
yıda oyların da iptali gerekecektir. Nitekim, seçmen
lerin liste işaretlemelerinde bir fazla ya da bir eksik 
işaret koymasıyla, oy pusulaları toptan iptal edilebi
lecektir. 

Bunların dışında, seçmenin tercih ettiği siyasal 
partinin özel yerine mührünü basmasıyla o partiye 
bölgeden seçilecek milletvekili sayısı kadar oy sağ
lanması, oyunu bağımsız adaya vermesiyle bağımsız 
adaya sadece bir oy sağlanması, kanımca oyların eşit
liği ilkesini de zedelemektedir. 

tşte başlangıç görüşmemde uzun uzun izah etti
ğim bu sistem üzerindeki görüşlerimin noksan kıs
mını bu madde vesilesiyle kısaca ilave etmeş bulu
nuyorum. 

Şimdi arkadaşlarıma daha fazla zaman bırakmak 
için madde üzerinde fazla söz söylemekten ziyade so
nuç olarak kısaca arz etmem gerekirse; kanımca ge
tirilen sistem oldukça karmaşıktır. Hiç şüphesiz bu
nu burada tenkit gayesiyle söylemiyorum. Bunun üze
rinde bizden çok daha fazla yorulmuş olan Komis
yonumuzun, bu yorucu mesaisinin sonunda getirmiş 
olduğu sistem şüphesiz belki ideal bir sistem olarak 
karşımıza çıkıyor, fakat toplum yapımız gözümüzün 
önüne geldiği zaman, basiti aramak durumuyla da 
karşı karşıya kalıyoruz. 

Bu bakımdan netice olarak, daha önce kısaca arz 
etmek fırsatını bulduğum; fakat izah edemediğim bir 
usulü burada tekrarlamaktan da yine geri kalamaya
cağım. Bu da, çoğunluk ve nispî temsil sisteminin bir 
kombinezonu olan karma sistemin ortaya konmasıy
la, böylece bir seçim çevresinde geçerli oyların mut
lak çoğunluğunu yani % 51'ini elde eden bir partinin, 
o seçim çevresinde seçilecek milletvekillerinin hepsi
ni kazanmış olmasının; hiçbir partinin mutlak ço
ğunluğu elde edemediği seçim çevrelerinde de, yine 
uzun uzun tartışmaları yapılan d'Hont sistemi usu
lüne göre milletvekillerine tahsisinin; partilerden iki 
misli aday gösterildiğine göre, tercihlerin de karma 
liste usulüyle değil, doğrudan doğruya partilerin iki 
misli adayları içerisinden yapılmasının daha pratik 
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ve daha uygun olacağı kanısında olduğumu burada 
bir defa daha tekrarlamakta fayda gördüm. 

Maruzatım bu kadar, arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Sayın Parlak; buyurun efendim. 

EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlar; 

Demin Sayın Yolganın ifade buyurduğu gibi, gö
rüştüğümüz bu tasarının sisteminin, temelini teşkil 
eden maddesine gelmiş bulunmaktayız. Bu maddenin 
getirdiği yeni sistemde çok iyi yönler olduğu söy
lenebilir. 

Birincisi; bir kere partilerin, daha önce tartışma 
zemini bulamadığımız için konu yapamadığımız ön
seçim delege sisteminden ayrılarak, geliştirilen ve Si
yasî Partiler Kanununda kesinleşen önseçim sistemin
de en az iki katı adayın siyasî parti tarafından sıra
lanarak seçmene götürülmesini sağlamış olmasıdır. 

Bunu sağladıktan sonra Komisyonumuz, üç şekil
de oy kullanma formülü bulabilmiştir. Seçmen, ya 
sadece «evet» diyecek ve tercih yapmayacak, siyasî 
partilerden birine veya bağımsız adaya ait bölüme 
mührünü basacak veya bu mührü basmakla birlikte, 
çıkarılacak milletvekili sayısı kadar bir nevi tercih 
olan (Ki, Komisyonumuzca bazan tercih olmadığı 
söyleniyor) çarpı işareti koymak suretiyle kimlere oy 
verdiğini belirleyecek, ya da üçüncü şık olarak ta
sarının bana göre anafelsefesine ters düşen ve getiril
mek istenilen istikran yok edecek olan, demokrasi
nin temelini teşkil eden siyasal partileşmeyi tabandan 
baltalayan (c) fıkrasındaki formüldür, ki bunu kar
ma liste olarak nitelendiriyorum. 

Bu kadar partilerin, Türkiyede programlarıyla, 
tüzükleriyle kendilerini örgütlendirip, ortaya çıkıp, 
«Ben buyum, bana oy verirsen şöyle bir iktidar oluş
turacağım» zihniyetinden tamamen ayrılarak, şahıs
ların etkilemelerine göre (Burada bir nevi çıkarları 
da söz konusu, örnekler vereceğim) ve siyasal ahlak
sızlığa varacak anlaşmalara da meydan verecek bir 
sistem oluşturuluyor. Bu durum, partilerdeki disip
lini gevşetecek, büyük partilerin oluşmasını önleye
cek. Getirilen barajlarla sağlanmak istenilen istikrar, 
bu noktada baltalanmış olacak. Dolayısıyla, bu kar
ma liste kabul edildiği takdirde, bu oy verme şekli 
Tasarının ana amacına terstir ve çelişkilidir. Bunu 
özellikle vurgulamak istiyorum. 

Şimdi, örnekler üzerinde görüşlerimi yüksek tak
dirlerinize arz etmek istiyorum : 

İki milletvekili çıkaracak bir ili ele alalım ve bu 
ilde seçime üç parti katılıyor. Bu partiler, ikişer kat 
aday gösterdiği zaman, dörder aday gösteriyor; fa
kat (Türkiye'nin gerçeği, özellikle belirli bölgelerde 
bu daha çok yoğunluk kazanıyor) hâlâ vatandaşı
mızın kitle halinde oy kullanmak zorunda kaldığı 
durumlar var. Toplumun sosyal yapısı, ekonomik 
yapısı, kültür yapısı, seviyesi bunu bağımsız hale 
getirememiştir. Tabanı olan veya oy ağırlığı olan 
kişiler, o kitleye hâkimdir. 

Şimdi, (A) partisindeki ikinci sıraya düşen ve 
(X) ilçesinde bu şekilde hâkim olan k'işi, öbür (B) 
partisinde üçüncü sıradaki; fakat o da (Y) ilçesinde 
aynı nitelikteki bir başka kişi ile anlaşma yoluna 
gidecektir. «Aman senin seçmenlerin, senin ilçede 
sakın mühür kullanmasınlar; bizim, birinci sıradaki 
partide, ikinci adama (x) koysunlar ve sizin parti 
bölümünde de üçüncüye koyacaklar. Ben de bizim 
ilçedekilere söyleyeceğim...» ve bu şekilde bir pro
paganda (Aynen daha önce delege sisteminde oldu
ğu gibi) partili aday, kendi partisinin adaylarını ye
nip, bir üste çıkabilmek için, kendi partisinin felse
fesini de itmiştir, ihanet içine girmiştir; (C) partisin
de veya (B) partisindeki üçüncü sıradaki adamla 
anlaşacaktır. Komisyon, bunu nasıl önleyecek? Ben, 
bunu anlayamadım. Yani, yepyeni adayların hepsi
nin, çok dürüst insanlar olduğuna mı kanaat getiri
yorlar. Ben, bunu, şahsen, Türkiye'de tekrar siyasal 
politikaya veya siyasî alana çıkacak adayların hep
sinin mutlaka anlaklı olacaklarına, yapacaklarını be
lirledikleri siyasal partinin felsefesine bağlı olarak 
yürüteceklerine kani değilim, inanmıyorum. (A) par
tisi ile (B) partisindeki biri ikinci sırada, öbürü üçün
cü sırada olan kişiler anlaştığı an, her iki partinin 
de, ki bir nevi halkın desteği ile gelmiştir; önseçim 
yapılmıştır, bütün partili üyeler önseçim sistemine 
göre oy vererek, onu birinci sıraya getirmiş, öbürü 
de ikinci, öbür partide biri birinci, biri ikinci, on
dan sonra üçüncü adamı tespit etmiştir, 

Bütün bunlara rağmen; bu dalavereler olacak ve 
bu anlaşmalar, partiler arasındaki koalisyonu yara
tacaktır. 

Şimdi, particilik burada öldü. Birisi, diyelim ki 
daha çok devletçi, birisi özel sektörcü olmasına rağ
men; zaten bunlar istenmeyecektir. Temelde çıkacak 
şahısları kötülemek, birbirine çelme atmak ve bu 
şekilde çirkin anlaşmalar yapılacaktır. Bu, geçmişte 
delege oyunlarında yapılmıştır. Benim, gördüğüm 
kadarıyla, şahit olduğum olaylar da olmuştur. Bir 
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ilçede (A) partisinin hakim olduğu bir kişi, (B) ilçe
sindeki diğer partinin önseçime girecek adayı ile 
anlaşmıştır; (A) ilçesindeki öbür partinin (Karşı 
partinin) adaylarına akrabaları, yakınları, tanıdıkla
rı, hemşerileri «O da bana verecek» şeklinde, birta
kım anlaşmalarla, ona onu yazdırmış, Öbür ilçede 
de ona karşılık bunu yazdırmıştır ve neticede önse
çimdeki delege oyunları gerçekleşmiştir. Şimdi, genel 
seçimde olacaktır bu. 

Diğer bir sakıncası (bu Türkiye'de yine olacaktır, 
olmamak diye bir şeyi ben şahsen düşünemiyorum) 
menfaatler, pazarlıklar yapılacak; ama bunun kanıtı 
nedir; sen bana oy vereceksin, nasıl ispat edeceğim? 
Diyecek ki «Şu partiden ben üçüncü sıradayım. Ba
na vereceksin. (B) partisinde ikinci sıradakine; üçün
cü sırada da bağımsıza vereceksin» şeklinde bir ör
nek verecek. Ben, açıldığı zaman, sandık başına otu
racağım veya müşahidimi oturtacağım «Şu kadar 
oy, bu şekilde çıkarsa, sen bana oy vermişsin de
mektir ve hak ettiğini de sana vereceğim» diyecek
tir. «Eğer, bu verdiğim listeye göre tespit ettiğimiz 
veya verdiğin söze uygun bir oranda bu kadar oy 
çıkmazsa, demek ki siz sözünüzü tutmadınız ve bu
rada anlaşma bitmiştir.» diyebilecektir. Bu kadar 
korkunç bir sistemdir. Onun için, benim düşündü
ğüm kadarıyla, mutlak surette (a) ve (b) bentlerinin 
kalması; ya vatandaş hiçbir tercih yapmadan, önse
çimde meydana gelen listeye saygı duyacak ve ka
naatleri tam olmadığı için, partinin felsefesine inanç
la mühürünü basacaktır veya tanıyorsa ki Komis
yonun getirdiği, takdirle karşıladığım daraltılmış se
çim çevrelerine göre tanıma olanağı bulacaktır; (A) 
partisinde yedi kişi çıkacaksa, 14 kişinin içinde seç
me hürriyetine sahip olacaktır; ama hiçbir zaman, 
o 14 kişi, içinde bulundukları partiye ihanet duru
munda olmayacaktır. Belki, bir noktada, kişisel ola
rak kendi propagandalarını ön safhaya getirebilir
ler; ama en azından kendi felsefesine, programına, 
tüzüğüne, yarın iktidar olduğu zaman, çelme atacak 
bir başka zihniyetin avukatlığını veyahut da propa
gandasını yapmayacaktır. Bu ihanete girmeyecektir. 

BAŞKAN — Sayın Parlak, bir dakikanız var. 
EVLİYA PARLAK — Onun için, beriim arzım 

bunun düzeltilmesidir, (c) fıkrasının çıkarılmasıdır. 
Ancak, burada bir şey meydana geliyor; ikinci bent
te, tercihte de mutlaka bir oran getirilmesi lazım; 
çünkü tercihsiz oyların hepsi aynen geçer, her biri
sine bir sayılıyor, sonunda 15-20 veya 50-100 oy 
planlı bir şekilde tercih haline getirilirse, ki yüzdeye 
vurulduğu zaman, kullanılan oyların belki binde biri 
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kadar olmaz; ama o alt sıradaki adamın öne geçme
sine sebebiyet verebilir. Bu bir sakıncadır. Bunu gi
dermek mümkündür. 

Bu maddede benim arz ettiğim birinci konudaki 
düzeltmenin gerekliliğini, bu (c) fıkrası ile ilgili, arz 
ettim. Bunun dışında Sayın Başkanım, iki önergem 
var; ayrıca arz edeceğim. 

Yüksek takdirlerinize sunar. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Dinçer, buyurun. 
RECAÎ DİNÇER — Muhterem Başkanım, say

gıdeğer arakadaşlarım; 
Meclisimizin en önemli konularından bir tanesi 

de, Sayın Komisyonumuz Seçim Yasasında 25 inci 
madde ile daima modern olmaya layık Devletimize 
uygun bir sistem getirmiştir. Bu bakımdan, teşekkür
lerimi teyit etmek isterim. 

Benim maruzatım, sadece «Evet» mühürü üzeri
nedir. Komisyonumuzun, arkadaşlarımızın, bu ko
nuda yardımcı olmalarını istirham etmekteyim. 

«Evet» mühürü nedir; ne yararı vardır veyahut 
da hakikaten yararlı mıdır?.. «Evet» mühürünü bir 
defa sandığın başında size veriyorlar; buyurun «evet» 
mühürünü; listeyi de veriyorlar, içeriye giriyorsu
nuz. Bu, psikolojik bir şeydir. Demek ki «Evet» mü
hürünü size vermekle «Gidin, içeride bu mühürü bir 
yere basın» demektir. İşte, kargaşanın esası budur. 
Eğer, biz «Evet» mühürünü ortadan kaldırır isek, bu 
seçimde kesinlikle herhangi bir karışıklığa meydan 
verilmeyecektir. Neden verilmeyecektir?.. Komisyo
numuz seçmenlere öyle güzel bir seçim sistemi ge
tirmiş ki, isteyen istediğine oy verebiliyor, isteyen is
tediği partiye oy verebiliyor. Biz, sadece kalemle ka
releri işaretleyerek, ister parti tercihimizi, istersek 
şahıslara olan tercihimizi yapacağız. Yani, sandık ba
şına gittiği zaman, zaten seçmenin en cahili dahi, 
hangi partiye oyunu verceeğini amblemlerden bile
cektir. Amblemde neyin ne olduğu bellidir. Giderken 
akıl vereceğimiz kimseye dahi «Sen şu ambleme 
oyunu istiyorsan ver» veyahut da o amblem içerisin
de beş kişilik bir seçim yapılacaksa «Beş kişiye oyu
nu vereceksin veyahut da beş tane oyunu, orada gör
düğün beğendiğin isimlere vereceksin» diye partilere 
dağıtacaktır. 

Bu bakımdan, arzımı tekrarlıyorum, eğer bizim 
elimize «'Evet» mühürünü vermeden içeri girer isek, 
o zaman elimizdeki kalem ile istediğimiz partinin 
kareleri karşısına kaç kişiyi seçeceksek o kadar işa
reti koyarız veyahut da hangi isimleri beğeniyor isek 
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o kadar isme seçim sayısı kadar işaret koyarak bu 
karışıklığı önlemiş oluruz. Arzım budur. Dinlediniz; 
teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Sayın Erginay .buyurun efendim. 
AKtF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Komisyonumuzun hazırladığı Tasarının en karı

şık, en çetin konusu üzerinde, maddesi üzerinde bu
lunuyoruz. 

Bendeniz, Komisyonun raporunda da belirttiğim 
üzere, karma liste sistemine karşı olduğumu belirttim, 
onun için söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, nispî seçim sistemi, parti
ler sistemidir. Partiler içindir. Karma liste sistemi ise 
şahıslar, adaylar içindir ve bu ikinci sistemin adı, 
ayrıca çoğunluk sistemidir. Binaenaleyh, şahıslara 
verilen oyların kendi aralarındaki çoğunluğa göre 
tespiti usulüdür. 

Şimdi bu iki sistemi bağdaştırmak söz konusu
dur. Bendeniz bağdaşmayacağı konusunda Komis
yonda söz aldığım zaman, oldukça şiddetli bir hita
ba maruz kaldım Başkandan. Bazı kitaplarda 4 çeşit 
bağdaşma olduğunu, Sayın Başkan, kendi bilgisi ve 
yetkisi çerçevesi içinde belirttiler. 

Ben bir tanesini inceledim. Teziç isminde bir öğ
retim üyesinin kitabında deniyor ki, «Bu iki sistemi 
bazı koşullarda bağdaştırmak mümkündür.» Burada 
Sayın Tan da bağdaşmaz demişti; ama ona karşı 
şiddetle bir karşılık verilmemişti. 

Sayın Teziç'in kitabında, incelediğim zaman gör
düm ki, «'Bağdaştırmak mümkündür» diyor ve mi
saller veriyor: Filan kişi 50 bin, filan kişi 30 bin, 
filan kişi 25 bin oy almış olsa, onların birtakım he
sabını yapıyor ve sonuçta da şunun kazanmış olaca
ğını belirtiyor; fakat ilave ediyor; «Diyelim ki, (Be
nim verdiğim rakamlar yuvarlak rakam) 56 892, di
ğeri 30 365 gibi rakamları verirseniz bu işin içinden 
çıkılmaz.» diyor. 

Dava bu şekilde ortaya konulunca, karma liste 
usulünün getirilmiş olması, bu memelekette, hele he
le şarkta bir kısım öğretmenlerin başında buluna
cağı sandıklarda bu oyların nasıl tespit edileceği na
sıl dağıtılacağı, nasıl hesaplanacağı zannediyorum ki, 
cayi sualdir ve korkunç yanlışlıklara da sebebiyet 
verebilir. 

Şunu ilave etmek isterim ki, bu iki sistemin, yani, 
nispî sistem usulüyle karma listenin kabulü, başka 
memleketler bakımından da pek varit değildir. Kal-

dıki, literatürde de bu iki sistemin değerlendirilmesi 
bakımından tereddütler var. Bazıları, verilen oyların 
yalnız parti bakımından, bazıları da verilen oyların 
yalnız tercih yapılan kişiler bakımından nazara alın
masını müdafaa ediyorlar. Tartışmalı bir konu aynı 
zamanda. 

Bu sistem halen kısmen Kıbrıs'ta ve belki isviç
re'nin bir iki kantonunda, yahut isviçre'de uygulan
dığı söyleniyor. Ben şöyle bir neticeye vardım: Bu 
iki devlette, bu sistem uygulanıyor da bu kadar gü
zeldi de neden diğer büyük devletler buna itibar et
mediler?.. Bunu anlayamadım. Kaldı ki, Kıbrıs sis
temini Sayın Komisyon Başkanımız düzenlemiş ve 
bu vesileyle de orada evvelce çalışmış (Yüksek Hâ
kimler Kurulu Başkanı galiba) Ülfet Emin isminde 
bir arkadaş bize geldi, izahat verdi ve şunu belirtti: 
«Çok güzel sistem; ama bir yerde 7 000 oy alan bir 
aday vardı, onun karşısında 1 500 oy alan başka 
bir aday vardı, 7 000 oy alan aday kaybetti, 1 500 
oy alan kişi kazandı.» Bu durum bizim bu sistemde 
de olabilir. Eğer baraj koyulmazsa, (Demin bahset
tiler Sayın Parlak) belki 5 oy alan bir kimse bile 
bu bakımdan milletvekili seçilebilecek. 

Üstelik ben, Sayın Ülfet Emin'e sordum «Kıb
rıs'ta kaç parti var?..» dedim «5 parti var» dediler. 
40 milletvekilinin bulunduğu yerde 5 parti... Biraz 
mübalağalı söz etmek gerekirse, 400 milletvekili bu
lunacak olan bu Mecliste 50 partinin olması müm
kündür. Ama, tek kişilik partiler de kurulmuş orada 
ve biliyorsunuz Kıbrıs'ta bir hayli çekişme de oldu, 
'bir siyasî bunalım da geçirildi. Demek ki, bu siste
min bu anlamda da parti düşüncesi bakımından fay
dası yok. 5 tane parti ortaya çıkabiliyor Kıbrıs'ta. 
Halbuki biz daha Anayasamızı burada tartışırken, 
çok partili sistemin yanında, mümkün olduğu kadar 
'büyük iki partiye inhisar etmesini düşünmüş ve par
tiler sistemini de bu anlamda değerlendirmiştik, 
Anayasamızın ma'hiyeti, esası bu idi, gayesi parti
lere önem vermekti, şahıslar partilerin içerisinde de
ğerlendirilmeli idi. Karma liste olacak; bakacağım 
«(A) partisi güzel hoşuma gitti; ama (B) partisinde 
'benim bir komşum var, niye vereyim ona canım, 
komşuma vereyim oyumu. (C) partisinde de çok 
tanıdığım, faziletli, gazetecilerin çok methettiği bir 
şahıs var, bir de ona vereyim...» diyeceğim. Ne oldu 
senin parti bakımından düşüncen?.. Senin, parti ba
kımından memlekete getirmeyi düşündüğün o prog
ramın esasları ne oldu?.. Şahıslara ayrı ayrı oy ve
rince, onların fikirleri birbirine zıt... «Ama, efendim, 
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o dürüst, namuslu..» Eğer beriki parti dürüst ye na- I 
muslu kimseyi aday olarak koymamışsa?... Bunun 
her halde sevabını, günahını kendisi çeker. 

Binaenaleyh, daha Anayasamızın başlangıcı iti- I 
barıyla, temaslarımızda, izahatımızda burada bu ko- I 
nularda dedik ki «Partileri düşünelim. Partiler bu 1 
memleketin vazgeçilmez unsurlarıdır. Binaenaleyh, I 
partiler esas alınsın» Şimdi ise «Hayır. Partiler ol- I 
sun; ama bir de o partilere karma birtakım zevatı I 
alalım. Yani, bilgili, olgun, dürüst insanları da seçe- I 
lim, onlar da gelsin.» Onlar ayrıca partilerin içinde 
değil mi zaten?.. Ve onlar bir tek, iki tek girse par- I 
tilere, o partilerin kendi umdeleri, kendi programı I 
içerisinde onun esaslarına uymak mecburiyetinde de- I 
ğil mi?.. «Efendim, o partinin içerisinde kendisini [ 
anlatır, söyler, tartışır ve yolunu düzeltir partinin...» 
Bunlar biraz hayal. j 

Bence en mühim nokta burada şudur ki, bir defa 
Anayasamızın koymak istediği sistem bakımından I 
pek yerinde olmadığı ğîbi, uygulamada, .bu memle- I 
ketin her halde başaramayacağı bir safhaya gelmiş
tir. Bu Tasarı bunu getirmek istiyor. I 

Lütfen, bu (c) bendinin çıkarılmasını ve ona mü- I 
tenazır diğer aşağıdaki bazı paragrafların da gayet I 
tabiî, yine metinden çıkarılmasını oylayalım ve ka
bul edelim. I 

«Tecrübe yapalım...» denmek isteniyorsa, tecrü- I 
be tahtası değil bu memleket. Denemenin büyük so- I 
nuçları, büyük vebali, büyük tehlikesi de olur. Bu 
itibarla, zannediyorum ki, zaten birçok arkadaşları- I 
mın da fikirleri bu anlamda ortaya çıkıyor. Aynı fi
kirlerin burada değerlendirilmesi ve sonuca bağlan- I 
masını, hepinize saygılar sunarak arz ediyorum. Te- I 
şekkür ederim efendim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Yarkın, buyurun efendim. 
ŞERAFETTÎN YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin sayın üyeleri; I 
Tasarının 25 inci maddesinde, oy verme şekille

ri, sonuçları ile birlikte açıklanmaktadır. Bu madde
nin, oy verme türlerini gösteren (a), (b) ve (c) bent
lerine göre oy kullanıldığı zaman, getirilen sisteme 
göre ve yine eski 24 üncü, yeni 27 nci maddenin hük- I 
münden de anlaşıldığı üzere, bir seçmenin bir seçim 
çevresinde adaylara verdiği birer oyun toplamı ka
dar tercih ettiği partiye veya karma liste yapmışsa o I 
partilere toplam oy verilmiş kabul edilmesidir. 

Önce, tümü üstünde yaptığım konuşmamda da be
lirttiğim gibi, bir partinin özel dairesine basılan «evet» j 
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mührü, o parti için sadece bir oy olabilir. Yani, bir 
seçim çevresinden çıkacak milletvekili sayısı kadar 
adette adaya işaretleme suretiyle verilen birer oy ile 
sadece «evet» mührü basılarak atılan bir oy pusula
sında listedeki adaylardan o yerden çıkacak milletve
kili sayısı kadar olmak üzere ilk sıradan itibaren aday
lara verilen birer oyun toplamları kadar tercih edilen 
partilere de oy verildiğini kabul etmek, bizi hatalı so
nuçlara götürür. Örnekle açıklanacak olursa, beş mil
letvekili çıkacak bir çevrede tercih edilen partiye 
«evet» mührü basılarak kullanılan bir oyun, ilk sı
rada, ki işaretlenme yapmamışsa, beş adaya birer oy 
olarak değerlendirilmesi yanında, (ki bu zorunlu ve 
doğal); bu beş adaya verilen oyların toplamı kadar 
olan beş oyun aynı partiye de verildiğini kabul et
mek yanlış olmaktadır. Seçmenin, partiye verdiği oy, 
ancak ve ancak tek oydur. Bu tek oyları, seçmen 
sayısı olan, örnek olarak 20 milyon yerine, 80 mil
yon, 100 milyon gibi sunî olarak artıran bir oy sa
yısı ile ifade etmeye ve böyle bir değerlendirme yapıl
masına, aslında incelediğimiz getirilen sistemin gereği 
olarak da bir zorunluluk bulunmamaktadır. 

Ayrıca, bilindiği gibi, 25 inci maddeye göre seç
menler, karma liste de yapabilmektedirler. Çok ön
ceden beri karma listenin bir seçimin niteliğini daha 
da mükemmelleştiren, seçmenin iradesine verilen Öne
mi gösteren bir oy sistemi "olduğu için daima lehinde 
olmuşumdur. Bunu tümü üstündeki konuşmamda da 
arz etmiştim, ancak karma liste yapabilme hükmü Ta
sarıda kaldığı takdirde Komisyonla beraber olmadı
ğım husus şudur ; Yine, aynı bir önceki arz ettiğim 
nokta ile ilgili olarak, Komisyonun getirdiği sisteme 
göre veya bunun doğal sonucu olarak beş milletve
kili çıkacak bir yerde bir seçmen, (A) partisi liste
sinden üç adayı, (B) partisi listesinden de iki adayı 
işaretlerse, bu adayların her biri birer oy almakla be
raber ayrıca, (A) partisine üç oy, (B) partisine de iki 
oy yazılmaktadır. Böylece yine seçmenin tek bir oyu 
beş oy gibi sunî bir şekilde artırılıp değerlendiril
mektedir. Aynı yanılgı burada da söz konusudur. Esa
sen, karma liste yapan bir seçmen, tercihini partiler 
olarak değil, aday olarak yapmış ve çeşitli, partinin 
adaylarına oy vermiştir. Dolayısıyla burada (A) ve 
(B) partilerine verilmiş ne beş oy, ne de, hatta birer 
oy söz konusudur. Burada sadece ve sadece adaylara 
verilen oylar yönünden ancak bir değerlendirme ya
pılabilir. 

ıBu madde dolayısıyla ileri sürmek istediğim diğer 
bir husus da şudur : Sanıyorum maddeye göre, bir 
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seçmen, iki katı kadar aday arasından yarısı kada- I 
rina, ne fazla ne de eksik, yani doğru olarak çarpı 
işaretini koyar da partiye «evet» mührünü basmayı 
unutarak oy pusulasını sandığa atarsa bu oy geçer
siz sayılmaktadır. Oysa tek bir partinin özel bölü
mündeki aday listesinde tercihini yapan yani seçtiği 
partiyi o partinin adaylarına olan işaretleriyle gös
termiş olan; ama «evet» mührünü partinin özel dai
resine basmayı unutan seçmenin bu iradesinin de ge
çerli sayılması, Komisyonun fazla oy iptaline gidil
memesi yönünde 25 inci maddeyle getirdiği diğer 
olumlu hükümlerle bir beraberlik getirmiş olur. Bu 
konuda sanıyorum önergeler de vardır, sanıyorum 
gene bu arz ettiğim diğer konularda da önergelerle 
gelen maddeye bir şekil verilmeye, tabiî mümkün 
olursa, çalışılacaktır. 

Arz edeceğim bir başka konu da var, ancak onu 
önergem dolayısıyla takdim etmeye çalışacağım. 
Şimdilik madde hakkında görüşlerim bu kadardır; 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Doğu, buyurun efendim. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Her şeyden önce, hepimize dağıtılan ilk Tasarı 
metnindekinden daha güzel biçim verilen bu föydeki 
düzenleme dolayısıyla Komisyona teşekkür etmek is
terim. 

İlkinin anlaşılması ve fikrî silsilesinin biraz karı
şık olması dolayısıyla ilkinin anlaşılması zordu; fa
kat bunu bir defada okuyarak anlamak son derece 
mümkün hale gelmiş. Bu nedenle kendilerine bir te
şekkür borcum vardı, onu eda ettim. 

Efendim, Tasarının tümü üzerinde yaptığım ko
nuşmada, nispî temsilin mahzurlarını gidermenin bazı 
usulleri olduğunu, bunlardan en mühim olanlarının 
seçim listeleri yolunu açmak olduğunu dile getirmiştim 
ve bloke listenin tercih oyu usulünün ve karma liste
nin ayrı ayrı uygulama şansı bulması dolayısıyla nis
pî temsilin bu tersine tesirlerini, istenmeyen tesirlerini 
bertaraf etmenin mümkün olduğunu dile getirmiştim 
ve bu açıklamalarım sırasında da demiştim ki, «Sayın 
Komisyonumuz, sağolsunlar, nispî temsilin bu kötü 
tesirlerini giderebilmek için tedbir getirmişler; fakat 
demin saydığım bu liste usulünün üçünü birden dev
reye sokmuşlar, bunun uygulamasının zor olması do
layısıyla bazı mahzurların olacağını» da o zaman 
söylemiştim. 

Gerçekten, benden önce konuşma sırası alan hatip 
arkadaşlarımız, buna büyük bir belagatla değindiler 
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ve bunun mahzurlarını dile getirdiler. Ben, mümkün 
mertebe mükerrerlikten uzaklaşarak ve zamanınızı 
fazla almamak için bir iki küçük noktaya temasla ye
tineceğim. 

Tasarının (A) bendinin uygulaması fevkalade ye
rinde bir uygulama olacaktır. (B) bendi için de durum 
pek farklı değil, yalnız, burada bir terslik dikkatimi 
çekti, değerli arkadaşlarım. Dedik ki, partinin terci
hinin seçmenlere empoze edilmesine, zorla kabul et
tirilmesine mani olucu bir sistem benimsedik ve tut
tuk bir tercih oyu uygulaması getirdik. İşaretlemek 
suretiyle, farzedelim ki, 14 aday içerisinden yedisini 
seçeceğiz; fakat istediğimizi seçeceğiz. Burada dikkat
lerden kaçan bir husus var sayın arkadaşlarım, parti
nin tespit ettiği, farzedelim, yedi kişilik bir seçim böl
gesinde 14 adayın sıralamasını değiştirmek mümkün 
değil. Farzedelim ki, ilk yediye itibar etmedik, son ye
diye işaret verdik, hepsine birden koyduğumuz (X)'ler, 
partinin verdiği o sıra içerisinde o yedi kişilik sıra
lama için geçerli olacaktır. Halbuki gönül isterdi ki, 
bunların yanına <X) işareti koymak yerine, numara 
vermek mümkün olsun. Meselâ, ilk 14 kişinin içeri
sinde (1) işareti konulan aday, seçmenin birinci ter
cihini göstersin, daha sonra (2, 3, 4, 5) rakamları 
hangisine konulmuşsa, onlar normal sıralamaya gir
sin. Sanırım, bu şekilde uygulama çok daha demokra
tik olacak idi ve parti hegemonyasını kısmen bertaraf 
etmek mümkün olacaktır. 

Benim üzerinde durmak istediğim nokta bu olu
yor ve «B» bendini bu şekliyle ıslah etmek mümkün 
oluyor, sanırım bu dediğim mahzurları da giderilmiş 
olacaktır. 

Sonra, karma listenin mahzurlarına benden önce 
konuşan arkadaşlarım deyindiler. Gerçekten bu kar
ma listeyi uygulayabilmek için fiktit oy çoğaltanı hu
zurumuza geliyor. Bir kişiye oy veriyorsunuz, bir 
listede yedi aday varsa, yedi oy ayrıca haneye yazılı
yor; fakat öteki tarafta beş kişilik bir seçim bölge
sinde oy veren bir seçmen beş tercih yapıyor. Onun 
beş oyu değilmiş gibi değerlendirmeye alınıyor, öte
ki tarafta büyük iller için bunu daha çoğaltmak müm
kün. Buradaki adaletsizliği, buradaki çarpıklığı gider
mek için de karma liste uygulamasının metinden çı
karılması halinde sanırım çok daha iyi sonuçlara ulaş
mak mümkün olacaktır. 

Sözlerimi bitirirken huzurunuzdan saygılarımla 
çekiliyorum, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Buyurun Sayın öztürk. 
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KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Bir kısım tekrarlara da yer verirsem konunun 
öneminden kaynaklanan bu tip tekrarlara müsama
hanızı istirham ederek sözlerime başlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Seçim sistemi ve Seçim Kanunu deyince şu anda 

müzakere ettiğiniz madde akla gelmektedir. Bu mad
de bu derece önemlidir. Ancak, ne varki; toplumu
muz seçim mevzuatı üzerinde pek az topluma nasip 
olan deneyime sahiptir. Geçmişteki şikâyetlerimiz iki 
noktada toplanıyordu. Bunlardan bir tanesi delege sis
temi idi diğeri de istikrarsızlık idi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugün millî, bakiye sisteminden barajlar sistemine 

doğru seçim sistemlerinin tamamında seyreden çeşitli 
sistemleri toplumumuzda deneme durumunda kalmış, 
hakikaten seçim konusunda biraz da kadersiz bir top
lumuz. 

Müzakere etmekte olduğumuz madde seçimleri 
üç katagoride sergilemektedir. Birincisi; evet mühürü-
nü sadece tercih ettiği siyasî partiye veya bağımsız 
adaya ait özel daire içine basmak suretiyle yani seçmen 
gelecek ya bir partiyi veya bağımsızı tercih edecek 
ve mühürünü basacak, partiyi tercih ederse, çıkacak 
üye adedi kadar o partiye oy vermiş olacak, bağım
sızı tercih ederse bir kişiye oy vermiş olacak ve me
sele bitecek, ikinci aşamada evet mühürü tercih et
tiği bir siyasî partiye ait özel daire içine basmakla 
birlikte bu partiye ait iki katı aday listesinden seçil
mesini istediklerinin isimleri hizasındaki boş karelere 
çarpı işaretlerini koymak. 

Şimdi geldik yeni bir müesseseye : 
O da nedir?.. Tercih müessesesidir. Geçmişte bu 

da denendi. Seçimler statik halde ve kendi halinde 
yapılan bir işlem değildir arkadaşlar. Mücadelenin 
cereyan ettiği, insanların mümkün olduğu kadar yek
diğerleri aleyhine kışkırtıldığı bir arena, bir çarpışma 
yeridir. Böyle bir yerde, böyle bir ortamda tercih işa
retinin ne suretle konulacağına son derece dikkat et
mek lazım; tercihli bir sisteme geçiyoruz, evvela mü
hürlü sistemi bıraktık, şimdi tercihli sistemdeyiz. 

Tercihli sistemde nelere dikkat edeceğiz?.. Bir ke
re, iki misli aday arasından üye adedi kadar tercih 
yapacağız. Bunlardan eksik olursa üye adedinden ek
sik olursa, bu birinci şık. yani partiyi tercih etmiş 
olacağız; fazla olursa aynı biçimde olacaktır. Tercih 
sisteminin adaylar üzerindeki rolünü de bilmiyoruz 
ve tasarıda bulamadım. Belki zühul ettim; ama bu

lamadım. Ne kadar tercih parti listesini değiştirecek
tir?.. Kaç tercih yapılacak ki, önseçimde o aldığı oya 
göre sıralanan adayların üç üyeli bir seçim bölgesin
de altıncı aday başa geçmek için kaç tercih alacak
tır?.. Bunu bilemedim ve bu konuyu kendimce çöze
medim. Bir oy alması da partinin önseçimde çok oy 
alarak birinci sırayı işgal eden üyeyi sona düşürebi
lecek midir yahut ikinci sıraya düşürebilecek midir?.. 
Bu belli değildir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Ayrıca, tercihli sistem önseçimden sonra mücade

leyi diğer partilere çevirecek siyasî oluşumları iç mü
cadeleden kurtaramayacaktır. Nereye kadar?.. Seçim
lerin sonuna kadar, sandık açılana kadar. Halbuki 
bizim sistemde önseçim yapılır, parti adayları belli
dir; artık partiler yekdiğeri ile mücadele ve kendi 
programlarının izahına yönelik çalışmalara geçerler. 
Bu sistemde bu mümkün değildir. Niçin mümkün de
ğildir?.. İki misli aday vardır, üç üye çıkaracak bir 
seçim bölgesinde altı aday vardır. Her altı aday da 
seçim meydanlarında birbiriyle uğraşacaktır. Parti 
programının izahının millete benimsetilmesi yerine, 
acaba ne yapabilirim de altıncı sıradakini birinci sı
raya, birinci sıradakini altıncı sıraya düşürürüm diye 
uğraşır hale geleceğiz. Ayrıca tasarımızın arz ettiğim 
gibi, kaç tane tercih oyunun bu sırayı ne türlü değiş
tireceğini ben çözemedim bulamadım. 

Üçüncü sistem de karma liste gelmektedir. Kar
ma listede artık mühür terk edilmiştir, seçmen mühü
rü kullanmayacaktır. Birleşik oy pusulalarında hangi 
partilerden hangi üyeleri ve bağımsızları beğeniyorsa, 
onlara birer tane çarpı işareti koyacaktır. Olaki bu 
çarpı işaretleri de üye adedi kadar olacaktır. Eğer 
mühür basılmışsa veya üye adedinden eksik veya çok 
ise, bu liste iptal olunacaktır. Demek oluyor ki, kar
ma listede dört halde liste iptal olunmaktadır : 

1. Üye adedinin az olması, 
2. Üye adedinin çok olması, 
3. işaretin mahallinin dışına konması, 
4. Herhangi bir parti lehine veya bağımsız lehi

ne bu listede mühür kullanılmasıdır. 
Bu dört ahvalde oylar iptal edilmektedir. 
Değerli arkadaşlarım; 
Daha evvelki konuşmamda da arz etmiştim; bir 

meseleyi topluma öğretmek ve kusursuz tatbik etmek 
son derece güçtür. Seçimler beş yılda bir yapılacak
tır. Beş yılda bir seçmen bunu öğrenecek ve tatbik 
edecektir. Ayrıca, Komisyonun affını talep ederek 
bir noktayı arz etmek istiyorum. Bize isviçre örneği 
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vererek, yüreğimizi sızlatan ve bir türlü istikrarı te
min edemeyen hükümet buhranlarına sebep olan Kıb
rıs Seçim Kanunu örneğini vermek hiç de doyurucu 
olmamaktadır. Bizim iki şeye ihtiyacımız vardır : 

1. Delege oyunlarını bertaraf etmek. 
2. İstikrarı temin etmek. 
Her sistemi bir seçim kanununda denemeye kal

karsak korkarım ki, bundan hiçbir sonuç alamayız. 
Daha evvel arz etmiştim, yine arz edeyim, toplumu
muzda geçerlidir; imam bayram namazını tarif eder
ken cematin yine anlamadığını görür ve sonunda slo
ganla tarif eder. «iki salla bir bağla» vesaire diye; 
ancak öyle izah edebilir. Bu kadar karışık bir sistem
de seçim oyunu dondurup... Ben şunu size arz ede
yim; buraya bir sandık koyalım. Danışma Meclisi 
üyeleri bu sandıkta oylarını kullansınlar. Korkarım 
ki bir iki tane iptal çıkabilir. Bana bu kadar güç ge
liyor. 

NECİP BİLGE — Beş on tane iptal çıkar. 
BAŞKAN — Sayın Öztürk, bir dakikanız var. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Arz ediyorum efendim. 
Değerli arkadaşlarım; bir de noksan işlem yaptık, 

bunun sıkıntısını çekiyoruz. İleride inşallah çekmeye
ceğiz. Önseçimi müzakere etmeden tasarıdan çıkardık, 
burada biraz da onun sıkıntısını çekiyoruz. İki misli 
aday karışıklığa neden olacaktır. 

Bir temennim de vardır. Burada iki misli adayla 
bu seçimlerde, önümüzdeki seçimlerde, iki misli aday
la meseleyi seçmene götürmeye gerek yoktur. İki 
misli adaydan vazgeçilmeli ve karma listeden de mut
laka vazgeçilmelidir. 

Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Bilge, buyurun efendim. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, çok değerli ar
kadaşlarım; 

Karma liste yapmanın ve parti adaylarına veri
lecek olan her bir oyun parti içinde o kadar oy veril
miş sayılmasının sakıncalarına benden önceki arka
daşlar uzun boylu değindiler ve ayrıntılara onlar gir
miş olduğu için, bendeniz bu noktaya sadece katıldı
ğımı ifade etmekle yetineceğim; çünkü vaktinizi al
mak istemiyorum. Ancak şunu belirteyim ki; bu ba
kımdan (c) bendinin maddeden çıkarılması gerektiği 
kanısındayım. Bu husustaki önergelere de şimdiden 
katıldığımı belirtebilirim. Bu vesile ile şekil bakımın
dan, bir noktayı daha belirtmek istiyorum. O da şu
dur, Tasarının dili olan 25 inci maddesinin son iki 

I fıkrası oy verme veya oy kullanma diye belirttiği-
I miz konu ile ilgili bulunmamaktadır; çünkü bu son iki 

fıkranın konusu kesin aday listelerinin oy verme ye-
[ rinde ve sandık alanında görülebilir yerlere asılması 
j ve seçim tutanaklarının Yüksek Seçim Kurulunca ha-
I zırlanmasıyla ilgili bulunmaktadır. Hatıralarınızı ta-
j zelemek için aynen okuyorum : 

«Siyasî partilerin kesin adayları ile varsa bağım
sız adayların ad ve soyadları liste sırasına göre il se
çim kurullarınca basılı listeler halinde oy verme ye-

I rinde ve sandık alanında görülebilir yerlere asılır.» 

I Son fıkrayı okuyorum : 
«Oy verme şekillerine göre gerekli seçim tutanak

ları Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanır. 
Görüldüğü gibi oy verme ile veya oy kullanma ile 

I herhangi bir ilgisi yoktur. Sadece aday listelerinin san
dık başlarında, oy verme yerinde asılı bulunması esas 

I oluyor. Diğer taraftan da oy verme şekillerine göre 
gerekli seçim tutanağının Yüksek Seçim Kurulunca 
hazırlanmasıyla ilgili bulunmaktadır. Bu itibarla oy 
vermeyle ilgili bulunan 25 inci maddenin konusu dı-

j şında kalmaktadır. 
I Bu itibarladır ki, bu son iki fıkranın ayrı bir 

madde halinde düzenlenmesi kanun tekniği bakımın
dan daha uygun olacaktır. Bunu arz etmek istiyo
rum ve bu hususta da bir önerge verdim. Kabulünü 
rica ederim. 

Saygılarla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler, 
Seçimde en önemli unsur, seçmenin rey verirken 

çok dar sınırlar içinde hareket etmeme durumunda bu
lunmasıdır. Yani, karşısında rey vereceği çok çeşitli 
alternatiflerin olması önemlidir^ Bu, seçmeni rey kul
lanmaya teşvik eder. Geçmiş seçim dönemlerinde, he
piniz hatırlarsınız, delegeler gidiyorlardı, parti liste
lerini tespit ediyorlardı; çeşitli etkenler altında seç-

J men, gidip mecburen o kişilere rey veriyordu ve bir 
kısmı da o listedeki kişileri beğenmediği için en do
ğal hakkı olan ve Anayasal bir görevi olan seçime 
katılma hakkından vazgeçiyordu. 

Kanaatimiz odur ki, karma liste sistemi ile seç
men bu imkânsızlıktan kurtarılmıştır veyahut da böy
le bir menfi durumdan kurtarılmış ve en azından ken
disine arz edilen büyük bir aday listesi içinde ken
disinin beğenebileceği kişiyi seçme durumunda kala
cak ve tercihini geniş çerçeve içinde, sınırlar içinde kul-

I lanma hakkına sahip olacaktır. Bu itibarla, bence 
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karma liste getirmekte büyük bir fayda var zannedi
yorum. Ancak, getirilen seçim sisteminde bir yandan 
bir karma liste getirilmiş, bir yandan da yine her se
çim çevresinde seçilecek milletvekili sayısının iki mis
li miktarda aday adayı tespiti öngörülmüş. Aslında 
bu da seçmene geniş bir alternatif tanıyan sistemdir. 
Bu itibarla seçmeni geniş bir takdir yetkisi içinde bı
rakan seçim sistemi kanaatimizce en adil seçim 
sistemidir. 

Yalnız benim burada üzerinde durmak istediğim, 
bu karma liste ve seçim sırasında oy kullanılırken 
seçmen çevresinde, bir seçim çevresinin yedi millet
vekili çıkaracağı hesabından hareket ederek, şimdi 
birinci sıradan yedinci sıraya kadar olan kişiler seçi
lebilme niteliğine sahip olan kişilerdir. 

Şimdi, seçmen hem partiye reyini veriyor, hem de 
birden yediye kadar tercih oyunu kullanıyor. Yani 
burasını ben anlamadım öğrenmek istiyorum. Acaba 
bu gibi durumda yani eğer normal olarak partiye müh
rünü basarsa ve hiç tercih kullanmazsa birden ye
dinci sıraya kadar olan milletvekili adayları, her bi
risi birer rey alıyor. Partiye mührünü basıp da me
sela sekizden ondördüncü sıradakilere çarpı işareti 
koyarsa, birden yediye kadar olanlar hiçbir rey almı
yor, sekizden, ondörde kadar olanlar birer rey al
mış oluyor. Ancak hem partiye «Evet» mührünü ba
sar, hem de birden yediye kadar çarpı işaretini ko
yarsa, bu gibi halde İsviçre sisteminde olduğu gibi 
bir ve yedinci sırada olan kişiler hem birer, hem iki 
rey mi almış oluyorlar? Yani benim burada anladı
ğım bu. Aksi takdirde bir ve yedinci sırada bulunan 
kişilere çarpı koymanın bir anlamı kalmaz. Bu iti
barla burasının açıklığa kavuşturulması çok önemli 
bir durumdur. 

İkincisi, bu karma liste ve çarpı suretiyle ben bunu 
bir tercihli oy sistemi kabul ediyorum. Sayın Ko
misyon Başkanı Orhan Aldıkaçtı diyor ki «Bu 
tercihli oy değildir» ama çarpı koymak suretiyle ilgi
liye bir rey, belli bir sıra değiştirme hakkı getiren 
sistem benim anlayışıma göre bir tercihli rey sistemi
dir. Şimdi bu suretle tercihli rey alan bir kişinin, bü
tün bir partili seçmenlerin, ileride, tabiî bu dönem 
için demiyorum, bugün, bu dönemde Partiler Ka
nununa göre merkez yoklaması durumunda, bu su
retle düzenlenen bir listede, listenin birinci sırasında 
bulunan kişi, o partinin bütün seçmenleri tarafın
dan yapılan önseçimle belki on bin oy almıştır, ye
dinci sırasında bulunan bir kişi beş bin rey almıştır. 
Genel seçimde bu yedinci sırasında bulunan kişiye 

10 tane veya 15 tane, daha fazla tercihli rey aldığı 
takdirde birinci sıradaki kişinin başına geçip de mil
letvekili seçilebilecek midir?.. Bu uygulama da be
nim mantığıma göre ters bir şeydir. 

Kanaatim odur ki; gerek karma listede ve gerek
se aynı partinin seçmen listesinde alınan çarpık rey
lerin veya tercihli reylerin bir barajı olması lazım
dır. Aksi halde, çok büyük haksızlıklar meydana ge
lecek ve benden önce konuşan arkadaşların, dediği 
karma listenin konulmasında meydana gelebilecek sa
kıncaların en büyüğü o zaman görülecektir. Eğer bu
rada bir baraj konulduğu takdirde karma liste ile ge
tirilen ve diğer partilerin de çeşitli oyunlara girmesi
ni önleyebilecek bir sistemin sağlayıcısı durumunda 
olacaktır. Kanaatimizce, Sayın Komisyonumuz eğer 
karma liste sisteminde ısrar ediyorsa, muhakkak ki 
ve çarpılı reyde bir baraj konulması lazımdı. O 
seçim çevresinde bir milletvekiline isabet eden oyun 
hiç olmazsa üçte biri veya yarısı kadar bir baraj 
sistemi getirilirse, kanaatimizce çok tutarlı bir so
nuç meydana getirir. 

Benim üzerinde durmak istediğim diğer bir du
rum; burada getirilen çarpılı sistemle seçimin aleni
yeti ortadan kaybolmaktadır. Şimdi, getirilen bu sis
temde yine yedi milletvekili çıkarılan seçim çevre
sinde, eğer partiye çıkarılacak milletvekili sayısı nis
petinde bir çarpı konulmuşsa bu çarpılar geçerli olu
yor; fakat eğer çıkarılan milletvekili sayısı nispetinde 
çarpı konulmaz ve partiye rey verilmişse, partinin re 
yi geçerli oluyor; fakat bu defa çarpılar geçersiz olu
yor. Bu, seçimin aleniyetini tamamen ortadan kaldı
rır bir durum; şöyle kaldırır sayın üyeler : 

Şimdi, partiye rey vermek istemeyen kişilerden 
veyahut da rey vermeyi öğrenmek isteyen partili yö-
neticeler, mesela (A) köyünde diyecek ki, köyün ileri 
gelenine, «Sen bizim partiye mi rey veriyorsun; o 
zaman bizim partiye mühürünü bas, baştan iki tane 
adayın karşısına da çarpı işaretini koy», (B) köyün
de de diyecek ki, «Sen bizim partiye mi rey veriyor
sun bizim partiye mühürünü bas, birden üçe kadar 
çarpı işaretini koy», yine (C) köyünde de, «Bizim par
tiye mühürünü bas, birden ona kadar çarpı işaretini 
koy» diyecek. O zaman ne olacak; o köyde gerçekten 
o partiye o kadar rey verilip verilmediği konulan çar
pılar miktarı suretiyle tespit edilecektir. 

Burada benim önerim şudur : Eğer çarpılı rey sis
temi getiriliyorsa, çarpılı reyde geçerli olma sistemini 
bir rakama bağlamak lazımdır. Ya milletvekili sayı
sı kadar tercihli oy kabul edilir, çarpı konulursa bu 
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çarpıların muteber, bunun dışında konulan çarpıla
rın o partiye verilen reylerin de iptali sonucuna gi
decek bir sistem kabul etmemiz lazım, ki o zaman se
çimin aleniyeti ortadan kaybolmasın. Aksi halde, de
diğim gibi, bu tamamen ileride uygulamada birta
kım kişilere, hatta genel seçimlerde bile paralı oy al
ma yoluna başvurma sonucu doğurabilecek bir kopya 
sistemini getiren bir netice doğuracak niteliktedir. 

Bu itibarla, kanaatimiz odur ki, bu çarpılı işaret 
konmada tek bir sistem kabul etmemiz ve ne kadar 
çarpı konulması gerektiği konusunda kesin anlaşma
mız, karara varmamız ve o çarpı işaretini geçecek 
şekilde konulan çarpıların da rey pusulalarını iptal 
etmemiz lazımdır. Aksi halde; bu, uygulamada büyük 
sakıncalar meydana getirir. Benim belirtmek istediğim 
bundan ibarettir. 

Saygılar sunarım. 

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

değerli üyeler; 
Yeni 25 inci madde, eski 23 üncü madde gibi, 

oy kullanma konusunda üç yöntem öngörüyor. 
(a) bendi altında tarif edilen yöntem konusunda 

bir mesele yok (b) bendindeki «Tercihli oy kullan
ma» imkânına, bendeniz de itiraz etmeyeceğim; şu 
sebepten dolayı : Gerek Siyasî Partiler Kanununda, 
gerekse önümüzdeki Tasarının daha önce görüştüğü
müz ve kabul ettiğimiz maddesinde partiler için «iki 
kat aday gösterme» zorunluğu var. Bunun anlamı 
nedir?.. Eğer bir seçim bölgesinde bir parti bütün 
oyları alarak bütün milletvekilliklerini götürse, eğer 
yedinciden sonrakilerin bir seçilme şansı olmayacak
sa iki kat aday göstermenin anlamı olmaz; çünkü o 
parti bütün oyları da alsa, ancak yedi milletvekili çı
karabilecektir. Dolayısıyla «İki kat aday» demekle, 
tahmin ediyorum Sayın Komisyon önceden tercihli 
oyu da öngörmüştü ve bu gerek Siyasî Partiler Ka
nununda, gerekse bu Tasarının 10 uncu maddesinde 
kabul edildi. 

Diğer taraftan, bu (b) bendinin, tercihli oy kul
lanılabilmesinin bir psikolojik avantajı var, belki o ka
dar küçümsememek lazım psikolojik tavsifi ile. Her 
halükârda iki katlı çifte baraj getiriyoruz, hiç olmaz
sa bir parti listesi üzerinde, bir seçmen şahsî görüşü
nü ifade etmiş olmak imkânını bulacak, o satisfactiona 
sahip olacak; dolayısıyla tercihli oya itirazım yok. 

Yalnız, benden önce ta Tasarının tümü üzerinde
ki görüşmelerden başlayarak bir çok arkadaşlar ve | 
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bugün, mesela biraz evvel yanlış hatırlamıyorsam 
Sayın Öztürk; bir nispet, bir baraj konmamasına haklı 
olarak itiraz ettiler. Ben, onların argümanlarını tek
rar etmeden şu örneği arz edeceğim : 

Siyasî Partiler Kanununun 38 inci maddesine göre, 
eğer önseçimde bir aday önseçime katılan partili seç
menlerin % 75'inin oyunu almış ise, parti merkez 
karar organları merkez adayını onun önüne geçiremi
yor. Yani bunun anlamı; Kanun, bir partinin merkez 
karar organlarına % 5 nispetinde merkez adayı gös
termek hakkını tanımıştır; fakat eğer bir önseçimde 
bir aday % 75 oy almışsa, parti genel merkezi o hak
kını kullanamıyor; ama şimdi ne oluyor?.. Bir aday 
adayı % 75 oy alarak listenin en başına gelmiştir ve 
merkez dahi onu değiştiremiyor; ama genel seçimle
re gidiyoruz, hatta o parti dışından birkaç kişinin ter
cih oyuyla 14 üncü üye geliyor, gerek seçmenin, ge
rekse parti genel merkezinin birinci olarak koydu
ğu, tercih ettiği adayın önüne oturabiliyor; bu, özür 
dilerim, yani en hafif tabiriyle bir aykırılık oluyor. 
Binaenaleyh, bu fıkrada zaten yalnız oy kullanma usu
lü söz konusudur; oyların değerlendirilmesine sıra da
ha sonraki maddelerde gelecektir. O sıra geldiğinde 
kesinlikle bir baraj nispetini kabul etmek gerekir. 

Sayın Başkanım, (c) fıkrasındaki «Karma liste» 
konusundaki itirazlarım, özür dilerim çok daha ağır 
ve hiç olmazsa kendi açımdan ağırlıklı olacaktır. Bu 
konuda da, arkadaşlar yine muhalefet şerhlerinden 
başlayarak Tasarının tümü üzerindeki genel konuş
malarda ve bugünkü konuşmalarda çok değerli, güzel 
argümanlar açıkladılar; onların çoğuna katılıyorum. 
Tekrar etmeyeceğim, hem vakit israfı olur, hem de 
bir bakıma eski bir tabir kullanmak istiyorum, bir 
nevi intihal olur; fakat şunu da arz edeyim : Ken
dim de, daha o şerhleri okumadan ve buradaki şey
leri görüşmeden acizane bazı önemli sakıncalar gör
müştüm. Çünkü, Tasarı daha bize dağıtılmadan bir
kaç gün önce, bir, günlük gazete tarafından aynen 
yayınlandı; inceledim, acizane mutadım veçhile im
kân nispetinde dikkatli şekilde inceledim ve şu sa
kıncaların mevcut olduğuna kanaat getirdim. 

Birincisi şu : Buna arkadaşlar da değindiler; fa
kat ben biraz daha değişik açıdan yahut anlatış tar
zı ile alıyorum. Modern demokrasilerde siyasî par
tilerin önemli yönü, toplumun tasvibine sundukları fi
kirlerdir, programlardır; yoksa şahıslar değildir. Eğer 
biz de demokrasimizi bu anlayış içinde sağlıklı ge
lenekler üzerine yerleştirerek geliştirmek istiyorsak, 
partilerin bu niteliğinin önemine dikkat etmek zo-
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rundayız. Halbuki, karma liste ile ne oluyor; fikir- ı 
lerin öneminin yerine şahsın önemi geçiyor. 

Sayın arkadaşlarım; şahıs partileri yeni bir olay 
değildir. Bilhassa az gelişmiş memleketlerde geneldir. 
Bizde de 1946'dan sonraki dönemde bunun bazı ör
nekleri görülmüştür; fakat o örneklere geri dönme
ye, o örneklere geri dönülmesine imkân verecek bir 
sisteme bugün gitmeyelim diyorum. 

İkinci nokta, karma listenin (Ki, acizane nazarım
da bu belki en önemli nokta oluyor, en önemli sa
kınca oluyor) küçük partilerin lehine işleyeceği kana
atindeyim. Çünkü, büyük partiler çoğunlukla kitle 
partileridir, geniş çerçevelidir. Fikir olarak, program 
olarak asgarî müştereklerde; yani oldukça genel ni
telikte müştereklerde insanların taraftarlarının birleş
tikleri partilerdir. Halbuki küçük partiler mutlaka de
miyorum; fakat genellikle çok belli, çok dar çerçe
veli, çoğu zaman sekter; hatta fanatik görüşleri tem
sil ederler. Binaenaleyh o partilerden büyük partile
re kayma olmaz sayın arkadaşlarım, aksi varit olur. 
Büyük partilerden, kitle partilerinden «Şu adam bu 
adam» diye; hatta başka düşüncelerle de programının 
şu noktasını beğenir, küçük partilere kayma olacak
tır. Küçük partilerden büyük partilere kayma ancak o 
partilere üye olmak, orada birtakım mevkileri ele ge
çirmeye çalışmak yani sızma şeklinde olabilir. Dolayı
sıyla ben karma liste sisteminin küçük partileri favo- 1 
rize edeceğini ve dolayısıyla Sayın Komisyonun hazır
ladığı Tasarının temel amacına ters düşeceği kanaa
tindeyim (özür dilerim) ki, o temel amacı bendeniz 
de samimiyetle paylaşıyorum Sayın Komisyon Baş
kanı! 

Sonra daha başka mahzurları var, daha tali önem
de mahzurlar var. O derece önem taşımayan bir sa
kınca, bağımsız adayların şanslarının azalması, son
ra benim belki üzerinde dururum; fakat belki önem 
taşımayan bir nokta var. Ben karma liste sisteminin 
büyük şehirleri, münevver kitleyi favorize edeceği, 
ona mukabil kırsal kesimin işine yarayamayacağını 
sanıyorum. Halbuki kırsal kesim bu memleketimizde 
öteden beri görülmüştür, istikrarın, düzenin taraftarı 
olagelmiştir. Dolayısıyla o bakımdan da 12 Eylül j 
öncesinde çok şikâyetçisi olduğumuz birtakım cere
yanların nerelerde, hangi sektörde, kırsal kesimde mi 
başka yerde mi geliştiğini sizlere hatırlatmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Yolga, bir dakikanız var. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Hay hay Sayın 
Başkanım, zaten arz ettiğim gibi son noktalar. | 
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Sonra sistemin karmaşıklığı var. Gerçekten Sayın 
Tutum geçen gün değindiler, Sayın Mehmet Hazer bu
rada yoklar, mesela sayım ve dökümün uzamasının 
bir gece geçmesinde seçimin üzerinden, sakıncalarını 
belirttiler; binaenaleyh, bu kadar karmaşık bir sis
temi daha evvel de burada da arkadaşlar söyledi
ler, hakikaten kaliteli Meclisin üyesi bile hakikaten 
bunları doldurmaktan muhtemelen müşkülat çekecek
tir. Bu kadar karmaşık bir listeyi götürüp Anadolu 
köylüsünün eline vermeyelim diyorum. 

Sayın Başkanım, bunun bir sakıncası da bu mad
dede söz konusu olmadığı için ileriye bırakıyorum. 
Bir nevi yan ürün olarak o geçerli oyların hesabı sis
temini getirmesi, eski 24 üncü maddede. O madde gö
rüşüldüğünde bazı maruzatım olacaktır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Söz alan sayın üyelerin konuşmaları tamamlanmış

tır. Sayın Komisyon, Sayın Aldıkaçtı, cevap lütfede
ceksiniz, buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Söz alan bütün arkadaşlarımın üzerinde önemle 
durdukları gibi, 25 inci madde Seçim Kanununun mih
verini, temelini, isterseniz özünü teşkil etmektedir. 
Bu madde dolayısıyla söz alan 10 arkadaşımızın her 
birine yaptıkları tenkitlerden ve gösterdikleri yollar-. 
dan dolayı ayrı ayrı teşekkür ederim. Ancak, yapı
lan tenkitlerin büyük bir çoğunluğu Komisyonun ha
zırladığı metne yönelen yermelerden ve bu sistemin 
uygunsuzluğu ve tatbik kabiliyeti olmadığı, karmaşık
lığı felsefesine dayanmaktadır. Sizlere, Seçim Kanu
nunu sunuş konuşmamda arz etmeye çalıştığım gibi, 
getirdiğimiz seçim sisteminin kendine mahsus bir 
mantığı ve bütün hukuk düzenlerinde olduğu gibi, 
bir hukukî tefekkür sonunda oluşması vardır. 

Bu sistemin herhangi bir ilkesini veyahutta bu 
sistemin getirdiğimiz ilkelerinden herhangi birini or
tadan kaldırırsak, sistem temelinden değişmiş olur. 
Bunun içindir ki, sistemi yeren ve ileride maddelere 
geçildiğinde verecekleri önergelerle sistemi değiştirmek 
isteyen arkadaşlarımızın bu noktaları dikkate alma
larını çok rica ederim. 

Aslında ileri sürülen görüşlere önemli bir ölçüde 
sunuş konuşmamda cevap verdiğimi sanıyordum; fa-' 
kat başarıya ulaşamadığımı, yine bu tenkitlere ben
zerlerin tekrarlanmasından anladım. Elimden geldiği 
kadar, bilgim ölçüsünde sizlere yeniden sistemin ne 
olduğunu anlatmaya çalışacağım; fakat geçen sefer 
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toptan bir cevap vermeye çalışmıştım, tümü üzerin
de arkadaşlarımın görüşlerinin sentezini alarak cevap 
vermiştim, şimdi yöntemi müsaadenizle biraz değişti
riyorum; belki daha iyi sonuç alırım, arkadaşlarımın 
açıklamalarına, yermelerine teker teker cevap ver
mek yolunu seçiyorum. 

Sayın arkadaşlarım; 
Evvela bir kere getirdiğimiz sistemin temelini si

ze arz etmek istiyorum. Rejim, temsilî rejimdir; yani 
doğrudan demokrasinin uygulanamaması sonunda baş
vurulan temsilî rejimin işlemesi için yapılan seçimde 
kabul edilen yöntemlerden birisidir. Diğer bir deyişle 
burada kutsal olan ferdin iradesidir, seçmenin ira
desidir. Sizlere ilk sunuş konuşmamda da arz etmeye 
çalıştığım gibi, seçmenin iradesinin kutsallığı, ser
bestliği seçimlerden çıkacak rejimin meşruluğunu sağ
lar. Bu ise, (Altını çizerek söylüyorum) mümkün ol
duğu ölçüde seçmenin iradesini serbestçe kullanma
sıyla mümkündür. Seçmenin iradesini serbestçe kulla
nabilmesi ise, istediği gibi oy vermesiyle mümkün
dür. Bunu dar anlamda sunuş konuşmamda arz et
meye çalıştığım gibi, eğer seçmen tek bir liste önün
de olursa, tek parti düzenlerinde olduğu gibi, tek bir 
listeye oy vermek zorunluluğunda olursa, o seçimde 
seçmenin iradesi serbestçe açıklanmış, hür bir irade 
olmaz. Olmadığı için de hukukî sonuç doğurmaz... 

Yine aynı şekilde, eğer bir seçmene, «çeşitli par
tiler arasında muhakkak birini seç» dersek ve seçme
ne serbestçe iradesini açıklamak imkânlarını vermez
sek, yine o iradenin açıklanması da gerçek anlamda 
serbest ve hür olmaz. İşte bu noktadan hareket ettik. 
Bu noktadan hareket ederek, seçmene saf bir hür
riyet düzeni, saf bir seçme rejimi sağlamak istedik. 
Bunun içindir ki, seçmene isterse siyasî partilere oy 
vermesini, siyasî partilerden birisini seçmesini veya-
hutta bağımsızlara oy vermesini veyahutta seçime ka
tılan adaylar arasında karma liste yaparak iradesini 
serbestçe açıklamasını sağlamak ve gerçekleştirmek 
istedik. 

Şimdi getirdiğimiz sistemde arkadaşlarımızın bir 
kısmı hileler aradılar, nasıl hile yolları bulunur ve 
nasıl hile yaparak irade saptırılır diye araştırdılar. 

Sayın arkadaşlarım; 
Burada size bir ufak hatıramı nakletmek istiyo

rum. Hukuk Fakültesinde Dekandım ve her yıl Türk 
- İsviçre özel hukukçuları (Medenî Kanunumuz İs
viçre'den alındığı için) bir araya gelerek belirli mü
esseseleri incelerlerdi ve sonuçlara varırlardı, Dekan
lığımda da bu sıra Türkiye'ye gelmişti tabiî orada 
bulunuyordum. Konu da satın alınan bir malın be-
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lirli bir süre sonra iadesi idi, bir mağazadan satın 
alınan bir malın müşteri tarafından beğenilmeyerek, 
hani görüyorsunuz ilanlar var on günde, beş günde 
iadesi idi. Isviçre'li profesör görüşünü açıkladıktan 
sonra bizim arkadaşlara soru sormak sırası geldi ve 
arkadaşlarımız mütemadiyen hep hileye ait sorular 
sormaya başladı. Böyle yaparsa ne olur, malı alıp 
kullanır, bilmem kırar iade ederse ne olur? Vesaire 
diye insan aklının belki aklına gelebilecek bütün so
ruları açıkladılar, tsviçre'li profesör dedi ki, rapo
run sahibi, raportör «yani siz hep hileyi düşünüyor
sunuz. Hile dışında acaba bu müessesenin nasıl iş
lediğini araştırmanız mümkün değil mi?..» diye bir 
soru sordu. Şimdi arkadaşlarım da, özellikle Parlak 
arkadaşım mütemadiyen bu seçim yoluyla hilenin na
sıl yapılacağını ve bu seçimin hileye ne ölçüde elve
rişli olduğunu belirtmeye çalıştılar burada. 

Arkadaşlarım; 
Eğer bir insan hile yapmak isterse, onu önleyecek 

bir kuvvet yoktur. Dünyada hiçbir seçim sistemi, da
ha ileri gidiyorum, hiçbir hukuk kuralı hile yapan 
insanların hilesini önleyemez. Bu hususta bana istan
bul'da bir sanayicinin söylediğini söyleyeyim «Maliye 
Bakanlığında iki memur bir araya gelir, bir Türk Pa
rasının Kıymetini Korumak için hükümler getirir; 
ama onun karşısında on bin kafa bu kuralı nasıl çe
viririz, nasıl bu kuralı tesirsiz hale getiririz diye dü
şünür ve bulur» dedi, gerçek budur. 

Şimdi, getirilen sistemin ne ölçüde hileye müsait 
olduğunu araştıracağımıza bu sistemin nasıl işleyebi
leceğini, nasıl işlediğini belirtmemiz gerekir. Bu siste
me genel olarak yöneltilen tenkitlerden birisi de, ge
çen sefer ona değinilmişti, bu sefer yeniden Sayın Er-
ginay değindi, dedi ki'«bu seçim sistemi her şeyden 
önce Kıbrıs'ta felakete yol açmıştır, beş parti 40 
milletvekili, demek Türkiye'de 50 parti olacak.» 

Arkadaşlarım; 
Bu partilerin çoğalması nispî temsile özgü bir ni

teliktir. Nispî temsilin uygulandığı her yerde, seçim 
sistemlerinin nispî temsil olarak uygulandığı her yer
de siyasî partilerin sayısı artar, bu seçim sosyoloji
sinin en ilkel bir kuralıdır. Kıbrıs'ta da nispî temsil 
d'Hondt sistemi uygulanmıştır ve aslında Kıbrıs'ta 
d'Hondt sistemi uygulanırken % 51'lik Sayın Dikmen' 
in ileri sürdüğü bir nitelik vardı, o sonradan işleme
miştir; yani % 51 oy alan partilerin adaylarının geç
mesi Kıbrıs'ta bu % 30 ölçüsünde sağlanmıştı, on
dan dolayı ilk seçimde bir parti 3/4 milletvekilliğini 
kazanmıştı; fakat ondan sonraki seçimlerde işlemedi, 
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işlemeyince nispî temsilin seçim kuralları uygulandı, ı 
işledi ve beş parti çıktı. 

Türkiye'de de gördüğünüz gibi, nispî temsilin se
çim kuralları şu veyahut bu şekilde yani partilerin 
çoğalması ve azalması üzerinde etkili olacak şekilde 
zikzaklar çizmiştir. 1965 seçimlerinde nispî temsil 
sistemine rağmen, millî bakiyeye rağmen, sanki iki par
tili düzene doğru gidiş görülmüştür, 1969'da bu millî I 
bakiyenin kaldırılmasıyla daha kuvvetlenmiştir; fa
kat 1973'de dört parti birdenbire ortaya çıkmıştır, 
1977'de aynı şekilde ortaya çıkmıştır. Demek ki, Kıb
rıs seçim sisteminde siyasî partilerin çoğalması sis
temin kötülüğünden değil, sistemin nispî temsil olma
sındandır. Esasen biz de nispî temsilin bu kusurunu 
gördüğümüz için geçen sefer arz etmeye çalıştığım 
patolojik hasta hali ortadan kaldırabilmek için de ba
raj sistemini getirmeye çalıştık, bir baraj kurduk. 

Diğer taraftan seçim bölgelerinin üzerinde sadece 
Ayhan Fırat arkadaşım durdu aklımda kaldığına gö
re, o zaman, tek sayılı olmasını, 3, 5, 7 olmasını salık 
verdik mümkün olduğu ölçüde; çünkü seçim bölge
leri, seçim çevreleri 3, 5, 7 olup tek sayı olduğu za
man en fazla oy alan parti daima bir avantajlı ola
rak hesaba girer, bunu temin etmeye çalıştık ve işte 
il barajı vesaire bu şekilde nispî temsilin partilerin 
çoğalmasına imkân vermemesini gerçekleştirmek yol
larını araştırdık; fakat size arz etmeye çalıştığım gibi, 
bu sadece unsurdur, bunun kesin bir çözüm yolu ol
madığını da belirtmeye çalıştım ve nispî temsile rağ
men, Türkiye'de bazen iki partili düzen olduğu, bazen 
çok partili düzene doğru gittiği de ayrı bir gerçek 
olarak sizlere sunmayı kendime ait bir görev olarak 
telakki ediyorum; çünkü Yüce Meclis bir sorunun 
bütün yanlarını bilerek serbestçe iradesini kullanarak 
karar vermelidir, Yüce Meclisi ikna etmek için ger
çek dışı beyanlarda bulunmak benim yaradılışımın dı
şındadır. 

Şimdi, dendi ki, Sayın Erginay söyledi «Yedi bin 
oy alan, bin beşyüz oy alan Kıbrıs'ta bin beşyüz oy 
alan seçilmiş, yedi bin oy alan seçilmemiş.» 

Arkadaşlarım; 
Konu üstüne az veya çok eğilen bilir ki, bu müm

kün olmaz. Yalnız orada d'Hondt sistemine göre 1, 
2, 3, 4, 5 diye bölündüğü zaman bir partinin aldığı 
oylarda dördüncü milletvekilliği bin beşyüze geliyor; 
fakat yedi bin oy alan seçilmiyor; çünkü yedi binin 
altında kaldığı; yani bağımsızların orada fazla oy al
mamasından dolayı bir durum meydana geliyor, yok
sa Sayın Ülfet Emin'in verdiği örnek ki, Sayın Ülfet 
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Emin'in verdiği örnek yanlıştır, o çoğunluk sistemine 
göre gidiyor. Çünkü bin beşyüz oy alan partinin aday
larından milletvekili çıkıyor, 13'le çarpılarak, anlaşıl
dığı gibi, bağımsız seçilemiyor, seçilemeyen kişi de 
bağımsızdır. Budur, bununla bir ilgisi yoktur. 

Sayın arkadaşlarım; 
Burada seçmene hürriyet, serbestlik sağlamayı ön

gördüğümüzü söylediğimiz zaman meselenin izahı
na; yani mekanizmasına geçmek istiyorum bir de. Ev
vela seçim sistemimiz nedir?.. Seçim sistemimiz aday
ların iki kat gösterilecek, önseçimde tespit edilecek 
adaylar arasından ve bağımsız olarak adaylığını ko
yanlar arasında seçmenin oyunu kullanmasıdır. (A) 
partisinin önseçimine kimler katılacaktır?.. (A) parti
sinin önseçimine (A) partisinin üyeleri katılacaktır. Bu 
üyelerden alınan oylarla bir sıra meydana gelecektir. 
Burada birkaç arkadaşım Sayın Öztürk de dahil ol
mak üzere, bu iki kat aday sayısının sistemi aksattı
ğını söylediler, tamamen katılıyorum kendilerine; ya
ni bu iki kat aday sayısı bütün seçim mekanizmasını 
birtakım güçlüklerle karşı karşıya bıraktırmıştır; ama 
bu iki kat aday, seçmene daha fazla (Tercih demi
yorum değerli arkadaşlarım) seçme imkânı vermiştir. 

Burada sunuş konuşmamda arz ettim, 14 aday ara
sından 7'sini işaretlemek, tercih yapmak demek değil
dir. Tercih, seçilen adaylar arasından, seçilmeye hak 
kazanan adaylar arasından birkaçının seçmen tarafın
dan, «Ben bunları tercih ediyorum» demesidir. Daha 
bu ilk operasyonda; yani partiye oy verirken seç
men sadece milletvekillerini seçmektedir, tercih yap
mamaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, Genel Kurulun Ko
misyona tanıdığı 20 dakika tamamlandı, yalnız daha 
ne kadar zamana ihtiyacınız olduğunu öğrenmek ve 
Genel Kuruldan bir karar almak durumundayım. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, teşekkür ederim efen
dim. 10 arkadaşımız konuştu, 10'ar dakikadan 100 
dakika konuştular. Benim bütün arkadaşlarımın ten
kitlerine 20 dakika içerisinde cevap vermem imkânsız. 

BAŞKAN — 20 dakika içerisinde cevapla yetin
meyeceğinizi, Genel Kuruldan karar alacağımı arz 
ettim. Ne kadar zamana ihtiyacınız var? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Teşekkür ederim. Nasıl uygun gö
rürseniz Sayın Başkanım, o kadar efendim. 

BAŞKAN — Efendim rica edeyim, siz tahminî bir 
süre verin de ben ona göre karar alayım. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Peki Sayın Başkan, 20 dakika daha 
rica etsem, belki olabilir efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Komisyon Baş
kanının 20 dakika daha konuşmasını oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Şimdi efendim, dedik ki : Bunlar, parti tarafın
dan seçilecekler. Kimler tarafından?.. Parti üyeleri 
tarafından. Parti üyelerinden aldıkları oya göre, üye
ler yukarıdan aşağıya sıraya gireceklerdir. Arkadaş
larım, seçimde bir de partinin seçmenleri oya katı
lacaklardır. Hem parti üyeleri oya katılacaklardır, 
hem de partinin seçmenleri. 

Bakın, dün akşam bir partinin Beşiktaş İlçe Baş
kanı geldi, sordum. 

KAMER GENÇ — Hangi partinin?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Önemi yok efendim. 

Partinin 1 200 - 1 300 üyesi var, halbuki seçimde 
aldığı oy 30 000. Demek ki, bu 30 000 seçmen, 1 200 
- 1 300 parti üyesi seçmene katılarak, partinin aldığı 
oyu tespit edecek. Binaenaleyh, müsaade buyurun da 
bu korkunç, l'e 30 aşağı yukarı; l'e 25 olsun, l'e 20 
olsun, l'e 10 olsun, ne olursa olsun, çok sayıda seç
men millî iradeyi açıklarken, kendi görüşlerini hâ
kim kılabilsinler ve partinin seçilecek adaylarını tes
pit etmek hakkına sahip olsunlar. 

Şimdi burada birtakım faraziyelere girildi; «Bir 
üyenin oyuyla seçim sonuçları değişecek» dendi. Ar
kadaşlarım, bir üyenin oyuyla da seçim sonucu de
ğişebilir. Sunuş konuşmamda arz ettim, tekrarlıyo
rum, burada da bir oyla karar alınıyor; demokrasi 
düzeninin amacı budur. 

Şimdi deniliyor ki; «Efendim, partinin iki kat aday
ları, seçim sırasında oy verme gününe kadar birbir
leriyle amansız bir mücadeleye girişecekler.» Girişir
ler, demokrasinin kuralı budur. Yeter ki, bu müca
dele ahlak kurallarına uygun olsun, yeter ki bu mü
cadelede birbirleri aleyhinde iftiralarda bulunmasın
lar; dürüst, namuslu olarak mücadele yapsınlar. De
mokrasi budur. Eğer bu mücadeleyi kabul etmiyor
sak, niçin demokrasi rejimine girmek istiyoruz, niçin 
demokrasi rejiminin içinde gelişmeye çalışıyoruz?.. 

Bu düzende oyların çok karışıklık yarattığını söy
ledi arkadaşlarım. Sayın arkadaşlarım, sunuş konuş
mamda da yine arz ettim, Türkiye bu sistemin yaban
cısı değil, Türkiye'de bu sistem uygulandı 1950, 1954, 
1957 seçimlerinde. Hem partilere oy verildi, hem kar
ma listeler yapıldı ve ben burada size bu listelerde 
alman oyları anlattım. 

AKİF ERGINAY — O zaman tek dereceli seçim 
sistemi uygulanıyordu. 

ANAYASA KOM^YONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — baKm Sayın Başkan, ben burada 
dilimin döndüğü kadar, gücümün ölçüsünde Yüce He
yete görüşlerimi arz etmeye çalışıyorum. Anayasa Ko
misyonu üyelerinden çok saygı duyduğum bir arka
daşım laf atıyor. Lütfen kendisini sükûnete davet et
menizi rica ederim; ben kendisine cevap verebilirim; 
fakat kendimi uygun görmüyorum, yaşına saygım, 
eski bir hoca olması bunu benden alıkoyuyor. Benim 
dediğim elbette çoğunluk sistemi; ama Sayın Hoca 
bir şey karıştırıyor; oy vermekle, oyların değerlendi
rilmesinin ayrı ayrı sorunlar olduğunu biln^k lazım. 
Ben oy vermekten bahsediyorum, oy vermenin karı
şıklık yarattığını söyleyen arkadaşlarıma cevap veriyo
rum burada; oyların değerlendirilmesi ayrı bir so
run. Ve diyorum ki, 1950 ile 1960 tarihleri arasında 
Türkiye'de çoğunluk sisteminin bulunduğu düzende 
karma liste yapılmıştı, oy verilmiştir ve bu oyları da 
size rakamlar vererek belirttim; birinci ile ikinci ara
sında iki bin, birinci ile sonuncu arasında 20 000 
fark vardı. Şimdi, bu sayım kaç günde bitti?.. Bu sa
yım (Size de arz ettim, tekrar ediyorum) bazı yer
lerde pazar günü gece saat ll.Cy'de, 11.30'da bitti, 
bazı yerlerde ertesi güne kaldı. Ertesi güne seçimlerin 
kaldığı nispî temsil düzeni içerisinde 1961 Anayasa
sından sonra görülmedi mi?.. 1961 Anayasasından 
sonra nispî temsil uygulandığı zaman, hangi seçim 
pazar günü akşamı yüzde yüz kesinlikle bitti memle
ketin her tarafında?.. Şart da değil gayet tabiî. 

Üç gün süren seçim sistemleri vardır, üç gün oy
lama yapılır. Sayın arkadaşlarım, bakın, Batıda seç
meni bugün çekebilmek için seçim üç gün devam et
mektedir; cuma, cumartesi, pazar. Herkes oy vere
bilsin diye; ama orada korkmuyorlar oyların çalın
masından, hile yapılmasından; ayrı bir konu. 

Şimdi, bu seçim sistemi, yani çoğunluğun olduğu 
düzende uyguladığımız oy sayımı, dediğim gibi, bir 
süreyi uzatmaz. Biz buna neyi getirdik?.. Üyelerin 
aldıkları oyların toplamı, yani 14 adayın aldığı oyu 
toplayıp d'Hondt usulüne göre bölmek. Bu mudur ar-
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kadaşlarım güçlük, içinden çıkılmaz güçlük bu mu
dur?.. Çok istirham ediyorum, bunu ele alarak bütün 
arkadaşlarım çoğunlukla hemen hepsi yerdiler, bunda 
bir güçlük ve karışıklık yoktur. Adayların aldığı oylar 
toplanacak d'Hondt usulüne göre bölünecek; işte bu 
kadar. Bu operasyonu; ben demiyorum bir üniversite 
mezunu yahut elektronik beyinle çalışan insan, bir 
ortaokul mezunu beş dakikada yapar. 14 adayın al
dığı oyu toplayıp, d'Hondt sistemine göre 1, 2, 3, 4, 5 
diye bölüp, kazananları tespit etmek hiçbir problem 
değildir; ama sorunu etrafıyla incelemeden eğer işin 
içine girersek, muhakkak tenkit etmek, muhakkak yer
mek arzusuyla hareket edersek, maalesef bu gibi açık
lamalarda bulunmak mümkün olur. 

Diğer bir hususa gelip, üzerinde durmak istiyo
rum. Demin dediler ki (tsim söylemiyorum) : «Bu 
sistem, İsviçre'de bir - iki kantonda uygulanıyor.» 
Hayır efendim, bu sistemin İsviçre'de özü, yani aday
ların aldıkları oyların toplanması, karma listelerden 
alınan oyların toplanarak parti oylarının bulunması 
ilkesi, İsviçre'de bir - iki kantonda değil, bütün İs
viçre'de federal seçimlerde uygulanmaktadır. 

Şimdi, «Örnek yok. Bir orada uygulansa bile, ni
çin dünyanın başka yerinde yok, niçin başka bir mem
leket beğenmemiş de işte biz Kıbrıs'ı örnek aldık, 
Kıbrıs'tan da buraya geliyoruz?» dediler. Sayın arka
daşlarım, sizlere ilk sunuş konuşmamda da arz etme
ye çalıştım, 70'e yakın seçim sistemi var. Herkes ken
dine göre bir seçim sistemi bulmuştur. Bugün İngiliz 
sistemini hiçbir ülke uygulamıyor, Fransız sistemini 
de hiçbir ülke uygulamıyor, Amerika Birleşik Dev
letleri sistemini de hiçbir ülke uygulamıyor. Biliyor 
musunuz ki, Amerika Birleşik Devletlerinde hâlâ bi
zim liste çoğunluk usulü uygulanmaktadır. Şimdi, 
yavaş yavaş bazı eyaletlerde nispî temsile doğru bir 
eğilim başgöstermiştir. Almanya'nın seçim sistemi hiç
bir ülkede yoktur. Yunanistan'ın, Belçika'nın, Hol
landa'nın; bütün serbest seçimlerle olan, seçmen ira
desinin serbestçe açıklandığı ülkelerde, birinin seçim 
sistemini diğeri benimsemiş değildir ve size sunuş 
konuşmamda arz etmeye çalıştığım gibi, biz de İsviç
re sistemini Kıbrıs'a getirirken benimsemedik, Kıb
rıs'a uydurduk. Şimdi aldık, bizim Komisyondaki ar
kadaşlarla müzakere ederek, memleketimizin gerçek
lerine en uygun olduğuna inandığımız bir şekilde 
meydana getirdik ve sizlere sunduk. 

Bir - iki noktaya daha değinerek ve sabrınızı faz
la suiistimal etmeden sözlerime son vermek istiyorum. 

Sayın Yolga'nın bir görüşüne cevap vererek, sa- | 
nıyorum ki, sisteme kökten yapılan bir yermeyi ce- J 

— 245 

vaplandırmış olacağım. Dedi ki Sayın Yolga «Modern 
demokrasilerde fikirler partiler tarafından ifade edi
lir; şahsa oy verilmez.» İngiltere'de, Fransa'da, Ame
rika Birleşik Devletlerinde şahıslara oy verilir. Şahıs
lar seçim sonunda seçilirler. Her seçimde (Fransa'da, 
İngiltere'de, birisi iki turludur, birisi tek turludur) 
tek kişi seçilir. 

Biz, bunun karmasını getirmeye çalıştık. Bir yan
dan siyasî partilerin varlığını dikkate alarak, seçmen 
isterse siyasî partiye oy versin dedik, diğer taraftan 
isterse bağımsıza oy versin dedik ve yine isterse seç
men, karma liste yapsın denildi. Bu karma listeye çok 
şiddetli tenkitler yöneldi ve arkadaşlarımızın bir kıs
mı tarafından karma liste beğenilmedi. 

Arkadaşlarım; 
Karma liste, işte seçmenin görmek istediği parla

mento fikrine uygun olarak açıkladığı iradesidir. Bir 
seçmen, pekâlâ bilip düşünebilir ki, hu parlamentoda 
şu partiden de birisi bulunsun, şu partiden de birisi 
bulunsun... Bu fikri yabana atmayınız; bu fikir, çok 
özlü bir fikirdir. Eğer bir parlamentoda toplumdaki 
fikir akımları temsil ediliyorsa, bunun yüzde 10 bara-
jıyla alakası yok. Bu konuda cevaplarımı arz ettim. 
Size salt sistemden bahsediyorum, mümkün olduğu 
ölçüde gerçekleştirilmesi gereken sistem hakkındaki 
görüşlerimi arz ediyorum; olursa parlamentoda, işte 
o parlamento gerçek anlamda toplumu temsil eder 
ve seçmene bu imkânı vermesi lazımdır. 

Anayasaya uygun olan, Anayasanın felsefesini 
benimsemiş bütün partilerin parlamentoda temsiline 
imkân vermek için, karma liste yapmak imkânını ver
mek lazım seçmene. Bu karma liste o kadar kötüyse, 
(Ben diyemiyorum ki, o. sistem iyiyse niçin öbürleri 
uygulamadı?) İsviçre gibi bir memlekette niçin uygu
lanmaktadır ve hâlâ devam etmektedir? Ben öğren
ciyken, 1943 - 1944'te orada sitme uygulanıyordu; 
1976'da tadil edilerek yeniden konulmuştur, ama de
diğim gibidir. Başta da arz etmeye çalıştım; 70'e ya
kın sistem var, bunun 20 - 25'i bugün dünyada uygu
lanmakta. Bunlardan birisi bulunup uygulanabilir. 

Biz size, kendi içerisinde tutarlı olan ve mantık 
silsilesi içerisinde bir sonuca bizi götüren sistemi oluş
turmaya çalıştık. Onun içindir ki, «sistemin küçük 
partilerin lehine işleyeceği» sözünü katiyen kabul et
miyorum. Rakamlar bunların aksini söyler daima. 
Küçük partileri evvela sistemimizde baraj önleyecek
tir. Bu fikir yanlıştır. Fanatikler zaten kendi partile
rine oy verirler. Fanatikleri ortadan kaldırmak için, 
bertaraf etmek için baraj sistemi getirilmiştir. Onun 
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içindir ki, bu sistem hakkında yapacağınız tenkitler 
yahut kabul edeceğiniz önergelerde sistem ruhunu, 
sistemin temelini bozmamanızı rica ediyorum. 

Bu sistem, seçtiğiniz, güven duyduğunuz 14 - 15 
arkadaşınızın devamlı surette çalışmaları sonunda 
meydana gelmiştir. îleri sürdüğünüz iddiaların yahut-
ta görüşlerin hemen hepsi (Hiç abartmadan söylüyo
rum) Komisyonumuzda tartışılmıştır. Sadece bir - iki 
konuda çoğunlukla karar alınmıştır, bunun dışında, 
hepsi birbirine bağlı bir mantık silsilesi içerisinde 
meydana getirilmiştir. 

Son olarak, karma sistemin sonuçlarına, uygulan
masına değinmek istiyorum. 

Daha önce de söylemiştim; bağımsız adaya mü
hür basan seçmen bir oy atıyor, fakat isterse bağım
sız adayı işaretleyerek yedi kişiye , yahut beş kişiye 
de oy verebilir. Bu, seçmene tanınmış bir haktır. Seç
mene bu hak tanınmış, seçmen bu hakkı eğer kullan-
mamışsa, bunda sistemin bir aksaklığı yoktur; seçmen 
kendi hakkının tümünü kullanmak istemiyor demek
tir; ama bunun dışında, yedi oy vermek isteyen bü
tün seçmenlerin, yedi oy verme hakları vardır. Bu 
sistem, öyle sanıldığı gibi, sadece küçük partilere de
ğil, bütün partilere eşit olarak kuvvetini dağıtan ve 
seçime katıldıkları sırada, seçime katılmadan önce, 
«Ben bu partinin adayıyım» diyen ve partinin kendi 
adaylığını ilan ettiği insanlara, seçmenin bilerek ver
diği oydur. Seçmen bu oyu bilerek verdiği için, o ki
şilerin aldıkları oylar, partinin tüm gücünü teşkil et
mektedir. 

Karma sistem kabul edildikten sonra, seçmene 
hürriyet sağlayan, serbestlik sağlayan karma sistem 
kabul edildikten sonra, başka türlü bir çözüm yolu 
bulmak mümkün değildir. 

Tercih yolu hakkında arkadaşlarımın ileri sür
dükleri görüşler (Çok özür dileyerek söylüyorum) 
yanlıştır, seçim hukukuna aykırıdır. Tercih; tekrar 
ediyorum, seçilen adaylar arasında kimlerin seçilme
sini, kimlerin seçmen tarafından tercih edildiğini gös
teren bir işlemdir. Bizim burada yaptığımız, doğru
dan doğruya seçimdir. Kimleri seçecekse, seçmen; 
onlara oy vermektedir. 

Sayın Başkan, sözlerimi burada (bitirirken, beni 
dinlemek lütfunda bulunan arkadaşlarımın hepsine 
ayrı ayrı teşekkür ederim ve eğer sorular varsa, bun
ların hepsini cevaplandırmaya, yorulmadan hazır ol
duğumu bilgilerinize sunarım. Çok teşekkür ede
rim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aıldıkaçtı. 
Soruları önergeleri okuttuktan, değerlendirdikten 
sonra soracağız. 

önergelere geçiyoruz: 
İlk önerge Sayın Daçe, Sayın Dal ve Sayın Alp

aslan'ın önergesidir. Önerge dört sayfadır; iki say
fası 23 üncü maddeye aitti. «Seçmenin oy kullanma
sı ve diğer işlemlerden» itibaren olan kısmı okutu
yorum ve diğer önergeleri de bu önergeden sonra 
okutacağım. 

Önergeyi okutuyorum: 
Seçmenin oy kullanması ve diğer işlemler. 
MADDE 25. — Seçmen, Yüksek Seçim Kuru

lu tarafından yaptırılıp sandık kuruluna kadar ulaş
tırılmış bulunan ve sandık kurulu başkanında oy ver
me süresince bulundurulması mecburî olan ve birle
şik oy pusulasıyla birlikte kendisine verilen «Evet» 
yazılı mührü alarak oyunu kullanmak üzere kapalı 
oy verme yerine girer. 

Seçmen; 
a) «Evet» mührünü sadece tercih ettiği siyasî 

partiye veya bağımsız adaya ait özel daire içerisine 
basmak, 

b) «Evet» mührünü tercih ettiği bir siyasî par
tiye ait özel daire içerisine basmakla birlikte, bu par
tiye ait iki katı aday listesinden seçilmesini istedik
lerinin isimleri hizasındaki boş karelere çarpı işaret
leri koymak, 

c) Bir siyasî partiye veya bağımsız adaya «Evet» 
mührü ibasmaksızın siyasî partilere ait adaylarla ba
ğımsız adaylardan seçilmesini istediklerinin isimleri 
hizalarında bulunan boş karelere çarpı işareti koy
mak sureti ile oyunu kullanabilir. 

Oyunu kullanan seçmen birleşik oy pusulasını 
usulüne uygun olarak ıkatlar ve yapıştırır. «Evet» ya
zılı mührü sandık kurulu başkanına derhal geri ve
rir ve oyunu sandığa atar. 

Seçmen oyunu, yukarıdaki «a» bendinde belirti
len şekilde kullanmış ise «Evet» mührünü bastığı si
yasî partiye bir oy ve aynı siyasî partinin o seçim 
çevresinden seçilecek milletvekili sayısı kadar ada
yına, baştan itibaren, listedeki sıraya göre birer oy 
vermiş sayılır. Seçmen «Evet» mührünü bağımsız 
adaya ait özel daire içine basmışsa, o bağımsız ada
ya bir oy vermiş sayılır. 

Seçmen oyunu yukarıdaki «b» bendinde belirti
len şekilde kullanmış ise «Evet» mührünü bastığı 
siyasî partiye bir oy ve aynı siyasî partinin adayların
dan isimleri hizasında bulunan boş kareler içerisine 
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(X) çarpı işareti koyduğu adaylara birer oy vermiş I 
sayılır. Ancak, isimleri hizasındaki boş kareler için- I 
da (X) çarpı işareti konulan aday sayısının, o seçim çev
resinden seçilecek milletvekili sayısından az veya I 
çok olmaması gerekir. Bu sayıdan az veya çak (X) I 
çarpı işareti kullanılmış veya 'bu işaretler kareler di- I 
sına konulmuş ise, bu durumdaki oy pusulaları hak- I 
kında (a) bendi hükümleri uyarınca işlem yapılır. 

Seçmen oyunu yukarıdaki (c) bendinde belirtilen 
şekilde kullanmış ise, birleşik oy pusulasındaki bü
tün adaylar arasından isimleri hizasındaki boş kare
ler içine (X) çarpı işareti koyduğu adaylara birer oy 
vermiş sayılır. Ancak, isimleri hizasındaki boş kare
ler içine (X) çarpı işareti konulan aday sayısının o I 
seçim çevresinden seçilecek milletvekili sayısından az I 
veya çok olmaması gerekir. Bu sayıdan az veya çok 
(X) çarpı işareti kullanılmış, bu işaretler karelerin 
dışına konulmuş, bir parti veya bağımsız aday lehi
ne mühür basılmakla birlikte değişik parti adayları 
veya bağımsız adayların isimleri hizasına (X) çarpı 
işareti de konulmuş ise, bu durumda oy pusulası ge
çersiz sayılır. 

Seçmenin (b) ve (c) bentlerine göre siyasî parti 
adaylarına ıkoyduğu (X) çarpı işaretleri o adayın par
ti sütunundaki sırasının değiştirilmesinde hesaba ka
tılır. 

Tasarının maddesinin yukarıda belirlenen şekilde 
düzenlenmesini takdirlerinize saygılarımızla arz ede
riz. 

Kemal DAL Bekir Sami DAÇE 
Anayasa Komisyonu Anayasa Komisyonu 

BaşkanveMli Üyesi 
Tevfik Fikret ALPASLAN 
Anayasa Komisyonu Üyesi 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Milletvekili Seçim Kanunu Tasarısının seçim sis

temimiz bakımından temel tercihleri içeren 23 üncü 
ve 24 üncü maddelerinin, Genel Kuruldaki görüşmeler 
sonunda (Göktepe-Tan-Vardal) formülü tercih edilme
diği takdirde, aşağıdaki ilke değişiklikleri yapılarak 
yeniden düzenlenmek üzere Komisyona iadesini Yüce 
Meclisin takdirine saygı ile arz ederim. 

Namık Kemal YOLGA 

1. Seçmenlerin bir siyasî parti listesinde tercihli 
oy kullanabilmeleri ilkesine katılıyorum. Ancak, bir 
adaya ait tercih oylarının dikkate alınabilmesi için, 
ilgili siyasî partiye verilmiş bulunan geçerli oyların 
belli bir yüzdesini, mesela, iki, üç ve dört milletvekili | 
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çıkaran illerde yüzde yirmisi; beş, altı ve yedi mil
letvekili çıkaran illerde yüzde onbeşi nispetinde bir 
asgarî miktar tercih oyu almış olma şartının konması 
gerekir. 

2. 23 üncü maddedeki karma liste usulü ile onun 
zarurî neticesi, yan ürünü olan 24 üncü maddedeki 
geçerli oylar sayısını hesaplama sistemine ilişkin hü
kümlerin metinden çıkarılmasını temenni ediyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Milletvekili Seçim Kanunu Tasarısının 23 üncü 

maddesinin 24 üncü madde ile birlikte, esas seçim 
sistemi bakımından yeni bir düzenlemeye tabi tutul
ması temennisini ayrı bir önerge ile teklif etmiş bu
lunuyorum. 

23 üncü maddede aşağıdaki ayrıntı değişiklikleri
nin de yapılmasını Yüce Meclisi takdirine saygı ile 
arz ederim. 

Namık Kemal YOLGA 
1. Maddenin 2 nci bendi son satırındaki «sırala

rında» kelimesi yerine «aralarında» kelimesinin kon
ması. 

2. Maddenin 3 üncü bendinin mantıkî yeri «Se
çim Günü işleri» bölümü değil, «Seçim Öncesi İşle
ri» bölümüdür. Dolayısıyla 3 üncü bendin ya tümüy
le 18 inci Madde sonuna nakledilmesi yahut yalnız 
31 inci sayfadaki kısmının 18 inci Maddeye eklene
rek 32 nci sayfadaki kısmının yeni bir madde yapıl
ması uygun olur. 

3. Aynı bentteki teminat parası miktarının yarı
ya, asgarî oy miktarının da üçte birden beşte bire 
indirilmesi. 

4. Keza 3 üncü bendin 32 nci sayfasındaki 2 nci 
satırbaşı ikinci cümlede fail, tektir. Dolayısıyla ilk 
sekiz kelimenin «Aday üç gün içinde yenisini vermez 
veya verdiği..» şeklinde değiştirilmesi. 

5. Maddenin 6 nci bendine, oy pusulalarının kon
duğu torbanın da mühürlenmesi hükmünün ilavesi. 

6. Maddenin 7 nci bendinde görülebilir yerlere 
asılması istenen listeye bağımsız adayların adlarının 
da yazılması gerekir. 

7. Aynı 7 nci bendin ilk satırbaşının mantıkî yeri 
2 nci bent sonudur. Oraya nakledilmesi ve ikinci sa
tırbaşının - esasen normal devamını teşkil ettiği - 6 nci 
bent sonuna eklenerek 7 nci bendin silinmesi. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Seçim Kanunu Tasarısının 23 üncü maddesinin bi

rinci fıkrasının (5. seçmen) numaralı bendine aşağı
daki hükmün eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Necmettin NARLIOĞLU 
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d) «Evet» mühürünü tercih ettiği bir siyasî par- j 
tiye ait özel daire içine basmakla birlikte, bu partiye 
ait iki katı aday listesinden seçilmesini istemedikleri 
adayların isimlerini çizmek suretiyle oyunu kullana
bilir. Ancak, çizeceği aday isimleri listedeki sayının 
yarısından fazla olamaz. Bu bent hakkında çizilen 
isimler hesaba katılmaksızın (a) bendine göre işlem 
yapılır. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Seçim Yasa Tasarısının 23 ün

cü maddesinin (5) numaralı bendinin 7 ncİ paragra
fının madde metninden çıkarılmasını ve sonra gelen 
paragraftaki «(c) bendinde belirtilen şekilde» ibare
sinin de «(b ve c) bentlerinde belirtilen şekillerde» 
biçiminde değiştirilmesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 

Sayın Başkanlığa I 
Görüşmekte olduğumuz «'Milletvekili Seçimi Ka

nunu Tasarısının» (Seçmenin oyunu kullanması) ke-
narbaşlıklı 25 inci maddesinin (c) fıkrasının ve bu 
fıkranın uygulanma şeklini açıklayan ve aynı madde
nin 8 inci paragrafının madde metninden çıkarılma
sını arz ve teklif ederim. 

Evliya PARLAK 

Yüksek Başkanlığa 
Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısının 23 üncü 

maddesi 5 inci bendinin (c) fıkrası ile bu bendin son 
fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Kâzım ÖZTÜRK 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Milletvekili Seçimi Kanunu 

Tasarısının 23 üncü maddesinde karma listeyi düzen
leyen 5 numaralı bendinin (c) fıkrası ile 8 inci fıkra
sının metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 

Sayın Başkanlığa 
Bir seçmen oyunu, 23 üncü maddenin 5/c bendine 

göre kullanmış, yani karma liste yapmayı tercih etmiş 
ise, bir partiye değil, bir kaç partinin adaylarına oy 
verdiği için, bu oyun, partilere de verilmiş oy olarak 
değerlendirilmesi uygun olmayacağından, görüşülmek
te olan Tasarının bu maddesinin 5/c bendinden son
raki beşinci fıkranın ilk cümlesinin aşağıdaki şekilde f 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. ; 

«Seçmen, oyunu yukarıdaki (c) bendinde belirti- î 
len şekilde kullanmış ise, birleşik oy pusulasındaki bü- j 

tün adaylar arasından yalnızca, isimleri hizasındaki 
boş kareler içine (X) çarpı işareti koyduğu adaylara 
birer oy vermiş sayılır.» 

Şerafettin YARICIN Turgut TAN 
Sayın Başkanlığa 

Bir seçmenin, «Evet» mühürünü tercih ettiği siyasî 
partiye ait özel daireye basmak suretiyle kullandığı 
oyun, aynı partiye o seçim çevresinden çıkacak millet
vekili sayısının toplamı kadar verilmiş oy olarak de
ğil, o partiye verilmiş tek bir oy olarak değerlendiril
mesi daha uygun bulunacağı için, görüşülmekte olan 
Tasarının 23 üncü maddesinin 5/c bendinden sonraki 
üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

«Seçmen, oyunu yukarıdaki (a) bendinde belirti
len şekilde kullanmış ise, «Evet» mühürünü bastığı 
siyasî partiye bir oy ve aynı partinin o seçim çev
resinden seçilecek milletvekili sayısı kadar adayına, 
'baştan itibaren, listedeki sıraya göre birer oy vermiş 
sayılır. Seçmen «Evet» mühürünü bağımsız adaya ait 
özel daire içine basmış ise, o bağımsız adaya bir oy 
vermiş sayılır. 

Şerafettin YARKIN Cahit TUTUM 
Turgut TAN 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Seçim Kanunu Tasarısının 23 

üncü maddesi 5 inci Bölüm (c) bendi 4 üncü paragrafı 
2 nci cümlesinin aşağıdaki arz ettiğim şekilde değişti
rilmesinin uygun olacağını düşünmekteyim. Önerimin 
Genel Kurulun bilgi ve onayına sunulmasını izinleri
nizi dilerim. 

Saygılarımla. 
Hayati GÜRTAN 

«Ancak, isimleri hizasında'ki boş kareler içine (X) 
çarpı işareti konulan aday sayısının çok olmaması ge
rekir. Bu sayıdan çok (X) çarpı işareti kullanılmış ve
ya bu işaretler kareler dışına konulmuş ise, bu durum
daki oy pusulaları hakkında (a) bendi hükmü uyarın
ca işlem yapılır. Bu sayıdan daha az (X) çarpı işareti 
konulması halinde, işaret konulan isimler listede yazılı 
olduğu sırayla birer oy almış sayılırlar, noksan işa
retler için ise, (a) bendi uyarınca baştan itibaren lis
tedeki sıraya göre işaretsiz isimlere birer oy verilmiş 
sayılır.» 

Danışma Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Milletvekili Seçimi Kanunu 

Tasarısının 23 üncü maddesinin 5 inci seçmen bölü
münün (c) bendinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesi 
hususunun Genel Kurula sunulmasını arz ederim. 

Abdurrahman (Yılmaz) PÜTÜRGELÎ 
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«c) Bir siyasî partiye veya bağımsız adaylar bö
lümüne «Evet» mühürünü basarak veya basmayarak 
siyasî partilere ait adaylarla bağımsız adaylardan se
çilmesini istediklerinin isimleri hizasındaki boş ka
relere (X) işareti koymak;» 

Sayın Başkanlığa 
1. Bir seçmenin oyunu, 23 üncü maddenin 5/b 

bendine göre kullanması halinde, bu oyun, tercih edi
len partiye o seçim çevresinden çıkacak milletvekili 
sayısının toplamı kadar verilmiş oy olarak değil, tek 
bir oy olarak değerlendirilmesi; 

2. Aynı oy pusulasında, o seçim çevresinden seçi
lecek milletvekili sayısından çok sayıda (X) çarpı işa
reti kullanılmış ise, ilk (X) çarpı işaretinden itibaren 
sayılarak, çıkacak milletvekili adedini aşan (X) çarpı 
işaretinin ancak geçersiz kabul edilmesi ve seçmen 
oyunun ise bu esasa göre geçerli olması; 

Hususları daha uygun bulunduğundan, görüşülmek
te olan Tasarının 23 üncü maddesinin 5/c bendinden 
sonraki 4 üncü fıkranın aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Şerafettin YARKIN Cahit »TUTUM 
Turgut TAN 

«Seçmen, oyunu yukarıdaki (b) bendinde belirtilen 
şekilde kullanmış ise, «Evet» mühürünü bastığı siyasî 
partiye bir oy ve aynı partinin adaylarından, isimleri 
hizasında bulunan boş kareler içerisine (X) çarpı işa
reti koyduğu adaylara bir«r oy vermiş sayılır. Ancak, 
isimleri hizasındaki boş kareler içine (X) çarpı işa
reti konulan aday sayısının, o seçim çevresinden se
çilecek milletvekili sayısından az veya çok olmaması 
gerekir. Bu sayıdan çok (X) çarpı işareti kullanılmış 
ise, oy muteber olup; ancak ilk (X) çarpı işaretinden 
itibaren sayılarak o seçim çevresinden çıkacak mil
letvekili sayısını aşan (X) çarpı işaretleri geçersiz 
sayılır. Kullanılan (X) çarpı işareti milletvekili sa
yısından az ise, veya çarpı işareti her iki halde de ka
reler dışına konulmuş ise bu durumdaki oy pusulala
rı hakkında (a) bendi hükmü uyarınca işlem yapılır.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz Milletvekili Seçimi Kanunu 

Tasarısının 25 indi maddesinin 5 inci bendinden sonra 
aşağıdaki yeni fıkranın da ilavesini arz ve teklif ede
rim. 

Evliya PARLAK 
Yeni fıkra : 
«Kapalı oy verme yerine girmeyen veya birleşik oy 

pusulasını alıp oy vermeyen seçmenden birleşik oy 
pusulası geri alınır.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz Milletvekili Seçimi Kanu

nu Tasarısının 25 inci maddesinin 8 inci paragrafın
dan sonra aşağıdaki yeni fıkranın eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Evliya PARLAK 

Yeni fıkra : 
«Oy kullanacak seçmenin okuma - yazma bilme

diğinin sandık kurulu başkanı tarafından tespit edil
mesi halinde, seçmen istediği ve yanında getirdiği tak
dirde, seçmen yeterliğine haiz bir şahısla birlikte ka
palı hücreye girebilir.» 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Seçim Kanunu Tasarısının 23 

üncü maddesi 5 inci bölüm (c) bendi ikinci paragrafının 
aşağıdaki şekilde düzenlenmesinin daha uygun olaca
ğı görüşündeyim. 

Önerimin Genel Kurulun bilgi ve onayına sunul
masına izinlerinizi saygılarımla dilerim. 

Hayati GÜRTAN 

«Oyunu kullanan seçmen, birleşik oy pusulasını ka
palı oy verme yerinde usulüne uygun olarak katlar 
ve yapıştırır. «Evet» yazılı mühürü sandık kurulu 
başkanına geri verdikten sonra oyunu sandığa atar.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Milletvekili Seçimi Kanun Ta

sarısının 23 üncü maddesinin beşinci bendinde (c) alt 
bendinin ve buna bağlı olarak oyların değerlendirilme
sini açıklayan aşağıdaki fıkrasının metinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ali Mazhar HAZNEDAR 

Madde : 23 

(Beşinci bentten çıkarılacak fıkra) 
Seçmen, oyunu yukarıdaki (c) bendinde belirtilen 

şekilde kullanmış ise, birleşik oy pusulasındaki bütün 
adaylar arasından isimleri hizasındaki boş kareler 
içine (X) çarpı işareti koyduğu adaylara birer oy 
vermiş sayılır. Ancak, isimleri hizasındaki boş kare
ler içine (X) çarpı işareti konulan aday sayısının, 
o seçim çevresinden seçilecek milletvekili sayısından 
az veya çok olmaması gerekir. Bu sayıdan az veya 
çok (X) çarpı işareti kullanılmış, bu işaretler kare
lerin dışına konulmuş, bir parti veya bağımsız aday 
lehine mühür basılmakla birlikte değişik parti aday
ları veya bağımsız adayların isimleri hizasına (X) 
çarpı işareti konulmuş ise oy pusulası geçersiz sayılır. 
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Sayın Başkanlığa 
Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısının 23 üncü 

maddesi beşinci bendinde (b) alt bendine ait oyların 
değerlendirilmesini açıklayan fıkrasının ilk cümlesin
den sonra, çok az sayıdaki seçmen oyunun, parti ter
cihini gösteren ve ağırlık taşıması normal olan, lis
tedeki sıralamayı bozması ihtimalini önlemek üzere, 
aşağıdaki metnin ilavesini ve bundan sonra gelen cüm
lesinin başında bulunan «Ancak» sözcüğünün metin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ali Mazhar HAZNEDAR 

Madde : 23 
(Beşinci bende eklenecek metin) 

...ancak (X) çarpı işareti konulmuş oyların de
ğerlendirmeye alınabilmesi, o parti için (X) çarpı 
işareti konulmadan kullanılmış oyların en az yarısın
dan fazla olması şartına bağlıdır. Eğer bu şekilde 
kullanılan oylar belirtilen sayıdan az ise işaret ko
nulmadan parti için kullanılmış sayılır. 

Yüksek Başkanlığa 
Yeni getirilen 25 inci maddenin son İki fıkrası 

oy verme ile ilgili bulunmamaktadır. Bu nedenle, 
anılan iki fıkranın ayrı bir madde olarak düzenlen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Necip BİLGE Mahir CANOVA 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Daçe'nin 
önergesi üzerinde görüşmeye geçiyoruz. 

Sayın Daçe, bir açıklama yapacak mısınız efen
dim? 

BEKİR SAMİ DAÇE — Mümkünse Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkanım, de
ğerli arkadaşlarım; 

Sayın Dal ve Sayın Alpaslan'la birlikte hazırla
dığımız önerge, daha evvel sayın üyelere dağıtılmış 
bulunmaktaydı. Bu itibarla, arkadaşlarımız önerge 
üzerinde yeterli bilgiye, sanıyorum ki sahip bulun
maktadırlar. 

'Bizim üzerinde özellikle durduğumuz husus, bir 
seçmenin kullandığı te'k oyun partilere verildiği za
man, o seçim çevresinden ne kadar milletvekili seçile-
cekse, o partiye o kadar oy verilmesi hususudur. 

'Bunun birtakım itibarî rakamlar, sunî rakamlar 
meydana getireceğini, sayım ve dökümde büyük zor
luklar yaratacağını ve yeterince anlaşılır bir hüviyet 
taşımadığını ifade etmeye çalıştık. Bunun için de (a) 
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bendiyle ilgili hükümde, «Seçmen, oyunu yukarıda
ki (a) bendinde belirtilen şekilde kullanmış ise, «Evet» 
mührünü bastığı siyasî partiye bir oy ve aynı siya
sî partinin o seçim çevresinden seçilecek milletvekili 
sayısı kadar adayına da baştan itibaren listedeki sı
raya göre birer oy vermiş sayılır» dedik. Bunu, aynı 
zamanda (b) bendi içinde getirmiş olduk. Bu suretle, 
seçmen aded'iyle verilen oylar arasında gerçek bir 
mutabakatın sağlanması imkânını temine çalışmış 
olduk. Aksi halde, şayet halen metinde bulunduğu 
gibi uygulama yapılacak olursa, yarın itirazlar konu
sunda da büyük çapta zorluklar ortaya çıkacaktır. 
Ülke genelindeki barajın hesabında, il seçim çevre
sindeki barajın hesabında, sadece tek tek oyların 
sayılması yetmeyecek, o oyların bünyesinde kimlerin, 
hangi partilerin kaç adayına ne kadar oy verdikleri
nin de tek tek hesa'bının yapılması zarureti ortaya 
çıkacaktır ki, bu, ülke çapında birtakım karışık ye 
istifham yaratacak sonuçların ortaya çıkmasına ve 
çözümlerin güçleşmesine sdbe'biyet verecektir. 

Önergede ikinci olarak üzerinde durduğumuz hu
sus; karma listeye verilen oylar konusudur arkadaş
larım. Karma listeye oy veren seçmen, herhangi bir 
siyasî felsefeyi tercih etmemiştir, muhtelif partiler
den ve bağımsızlardan birçok adayı, o seçim çevre
sinden seçilecek milletvekili adedi kadar insanı al
mak suretiyle, kişilere oy vermiş olmaktadır; orada 
'hedeflemiş olduğu bir siyasî felsefe veya bir siyasî 
parti değil, doğrudan doğruya kişileri tercih etmek
tedir. Hafbuki Tasarıda getirilen sistemde, karma 
listede (A) partisinden iki kişiye oy vermişse, (A) 
partisine iki oy yazılacaktır; (B) partisinden üç ki
şiye oy vermişse, (B) partisine üç oy yazılacaktır ki; 
verilen oyla bunun hesabı arasında bir İrtibat bul
mak mümkün değildir. 

'Diğer yandan, parti geçerli oylarının böyle sunî 
şekilde yükselmesi, bağımsızlarla siyasî parti aday
ları arasında da büyük bir dengesizlik ve bir hak
sızlık yaratmakta ve bağımsızlık müessesesini şeklen 
koymak ve fiiliyatta tahakkuku mümkün olmayan 
'bir duruma götürmek gibi bir sonuç ortaya çıkar
maktadır. 

Aziz arkadaşlarım; 
'Son olarak, tercih mahiyetindeki oylarda bir ba

raj getirilmemesi, partiler sistemini de zaafa uğra
tacak bir mahiyet arz etmektedir. Muhalefet gerek
çemizde de izah etmeye çalıştık, yedi milletvekilinin 
seçileceği bir seçim çevresinde bir tek karma liste, 

yedinci sırada olan insanı birinci sıraya getire'bile-
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«ektir ki, bunun da part 1er sistemini yaralayacak bir ] 
sonuç ortaya çıkaracağı endişesindeyiz. Bu itibarla 
hazırladığımız önergeyi daha evvel değerli arkadaş
larımıza sunduk, takdir Yüce Kurulundur efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Daçe, beş 

dakikalık hakkınızı tamamen kullandınız. 
AYHAT FIRAT — Usul hakkında bir şey söy

leyebilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat. 

' AYHAN FIRAT — Sayın Başkan; şimdi bu 
önergede aşağı yukarı beş altı husus var; bunların 
hepsi üzerinde ayrı ayrı durulması gerekir. Dolayı
sıyla, bunun aleyhinde veya lehinde konuşulduktan 
sonra tümüyle oylanması, neticenin açıklıkla ortaya 
çıkmasına mani olabilir. Dolayısıyla, orada bu ko
nuları paragraf paragraf içeren tek tek verilmiş öner
geler var; onlar da belirtilerek oylanırsa, Genel Ku
rulun temayülü tümüyle ortaya çıkmış olur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Bu konuyu daha evvel bir öner

geyle Sayın Yolga da belirttiler. Arzu edilen bu hu
susu yerine getirmek oldukça zor. Ayrıca, Tüzüğü
müzde önergelerin madde madde ayrılarak müzake- j 
re edileceğine dair bir hüküm yok, yalnız bir mad
denin fıkralarının ayrı ayrı oylanmasına dair hü
küm var. 

O itibarla, biz gayet tabiî bu önergenin hangi 
kısmının lehinde, hangi kısmının aleyhinde konu
şulacağını tespit ettikten sonra, Komisyon bunların 
bir kısmına katılırsa, o kısmı Genel Kurulun kesin 
oyuna sunar, kabul edildiğini belirtiriz ve madde o 
kabul edilen fıkrayla değiştirilmiş olur veyahut Ko
misyon katılmadığı takdirde, hangi teklifin dikkate 
alınması Genel Kurula sunulur, Genel Kurul dikka
te alınmasını kararlaştırırsa, Komisyon dikkate alıp 
almama hususunda karar alır ve maddeyi öyle geti
rir. Bu şekilde uygulamaya devam edeceğiz. 

Bu önergenin lehinde, aleyhinde konuşmak is
teyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Aldıkaçtı; Komisyon olarak önerge üze- I 
rindeki görüşünüzü rica ediyorum. I 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; I 

Değerli arkadaşlarımızın önergesini sadece bir- I 
kaç cümleyle başlık yaparak cevaplandırmak istiyo- I 
rum. I 

Sizlere genel görüşlerimizi arz ettiğim zaman be- I 
lirttiğim gibi, bir oyun sonuç değiştirmesi mümkün J 

değildir. Sistemde, partinin üyeleri, evvelce vermiş 
oldukları oyların istikametinde oy vereceklerdir ve 
arkadan da partinin 10-12 kat fazla seçmeni gelip 
oy kullanacaktır. Burada bir oyla sonuç alınırsa, bu
nu demokrasinin doğal bir kuralı saymak gerekir. 

Sayımın güçlüğünden bahsettiler; tekrarladılar, 
benim için şahsen bir üzüntü kaynağı oldu. Bu sa
yımın çok kolay olduğunu ve Türkiye'de 1950 ila 
1960 arasında yapıldığını arz etmiştim, tekrarlamı
yorum. „ 

Karma' listeye oy vermek sorununa gelince. Bu
rada bir felsefeye bağlı olduğunu bildiren bir adaya 
oy verilmektedir. Adaya oy verilmektedir; fakat o 
adayın (A) partisinin adayı olduğu bilinmektedir. Bi
naenaleyh, bunda ne mantık dışı, ne hukuk dışı bir 
işlem vardır. Tekrar ediyorum, seçmen gayet açık 
olarak iradesini serbestçe hangi partiye mensup ol
duğunu bildiği adaya vermektedir ve bilmektedir ki, 
o adaya verdiği oy o parti için sayılacaktır. Çünkü, 
partinin gücü adaylarının aldığı oylardan oluşmak
tadır. 

Bunun dışında, «Tercihte baraj» dendi. Getirdi
ğimiz sistemin bir tercih sistemi olmadığını açıkla
dık. Eğer ,% 50, % 30 bir baraj kabul edilecek olur
sa, o yapılan işaretlerin iptali anlamına gelir ve 14 
kişiden kimin seçileceği sorunu ortada kalır yahutta 
partinin yaptığı liste başından itibaren olduğu gibi 
geçer. Bu da, parti egemenliğine bir yol açmak de
mektir. v 

Burada şunu da arz etmek İsterim ki, parti ege
menliğine yol açan bir sistem, ferdi, kutsal olarak 
kabul eden demokrasi ilkeleriyle bağdaşmaz. Bu yol
da en aşırı örneği Viyanalı büyük hukukçu Kelsen 
vermiştir. O, Parlamentonun dahi toplanmasını is
tememektedir ve «Seçim yapılır, her parti aldığı oy-< 
lar nispetinde komisyonlar oluşturur, o komisyonlar 
kanunu yapar.» demektedir. Bu fantazist görüş hiç
bir zaman benimsenmemiştir. Buna mukabil, dedi
ğimiz gibi ve biraz evvel de arz ettiğimiz gibi, şa
hıslara oy veren İngiliz, Fransız ve diğer memleket
lerin sistemleri halen yürürlüktedir ve geçerlidir. 

Sayın Başkanım; bundan dolayı önergeye katıla
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Bir soru sorabilir miyim 
Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Önerge üzerinde soru sordurmuyo
ruz, madde üzerinde soru sorduruyoruz efendim. 
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ŞER AFETTİN YARKIN — Sayın Başkan; eğer 
önergeyi tümüyle oya sunacaksanız, usul hakkında 
bir arzım var. 

BAŞKAN — Usul hakkında değerli üyelerimiz
den hem Sayın Yolga, hem Sayın Fırat aynı şeyi 
tekrar ettiler. 

ŞER AFETTİN YARKIN — Sayın Başkan; bir hu
susu arz etmek istiyorum müsaadenizle. 

BAŞKAN — Aynı şeyi tekrar edeceksiniz. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Aynı şeyi söylemeye
ceğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan; evet, 

aynı konuda söyleyeceğim husus şu : Bu önergede 
farklı noktalar var, bu söylendi. Şimdi ben bir tane
sine katılıyorsam, diğer ikisine katılmıyorsam, öner
geye vereceğim oy nasıl olacaktır? örnek olarak 
arz edeyim; «Verilen bir tek işaretli oy, yedinci sı
radaki bir adayı birinci sıraya geçirebilir» diyor. Ben 
buna katılmıyorum; ama katıldığım husus vardır, 
«Toplam oylar partiye verilir,» diyor, katılıyorum 
ona. Nasıl önergeyi değerlendirip oy vereceğim?.. Açık 
değil. Üç tane konu var; eğer üçü ayrı ayrı oylansa, 
hepimiz daha tatmin oluruz. 

— «• •———^^B>-0 ' 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, bu Meclisimizde hem 
de bizden evvelki parlamentolarda, önergelerin tek 
tek oylandığı; fakat parçalara bölünüp ayrı aynoya 
sunulduğu şeklinde bir uygulama olmamıştır. O iti
barla, diğer önergeler var. Onlara sıra geldiğinde tek 
tek onlar da değerlendirilecektir. 

Değerli üyeler, önergeye Sayın Komisyon katılmı
yor. Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dikkate 
alınması kabul edilmemiştir. 

Değerli üyeler, on dakikamız var. Bu on dakika 
zarfında diğer bir önergenin değerlendirilmesi müm
kün olmayacaktır. Bu itibarla, yarın... 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka
nım, bu önergelerin bir miktarı dağıtılırsa; yani Ana
yasa müzakerelerinde önergeler dağıtıldı, bu 25 tane 
önerge arasında arkadaşların karar vermesine bir 
imkân vermiş oluruz. 

BAŞKAN —• Tereddüt olursa, önergeleri dikka
tinize sunduğumuz zaman tekrar okuturuz. Bu defa 
böyle başladık, böyle devam ediyoruz; ama haklı ta
rafınız var Sayın Kırcalı. 

Yarın, 4 Mayıs 1983 Çarşamba günü saat 14.00'de 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.50 
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