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rUTANAK ÖZETİ 

Danışma Meclisi B : ! 

I. — GEÇEN 1 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Paris'te Birleşmiş Milletler tarafından dü

zenlenecek olan Uluslararası Konferansı ile Avrupa 
Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Strasbourg'da düzen
lenecek 72 nci toplantısına katılmak üzere Fransa'ya, 
Brüksel'de Türkiye'nin Avrupa ile ilişkileri konusun
da konferans vermek üzere de Belçika'ya 25 Nisan 
- 3 Mayıs 1983 tarihleri arasında gidecek olan Dış
işleri Bakanı Ilter Türkmen'e, Millî Savunma Bakanı 
Ümit Halûk Bayülken'in; 

Türk-îngiliz diplomatik ilişkilerinin 400 üncü ku
ruluş yıldönümü münasebetiyle Londra'da düzenle
necek törenlere katılmak ve görüşmelerde bulunmak 
üzere, 2-7 Mayıs 1983 tarihleri arasında İngiltere'ye 
gidecek olan Devlet Bakanı M. Nimet özdaş'a, Dev
let Bakanı Mehmet özgüneş'in vekillik etmelerinin 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

1. — Başkanvekili Vefik Kitapçıgil'in, Danışma 
Meclisinin bundan sonraki çalıŞma döneminde, görü
şülecek yasa tasarıları ile çalışma gün, usul ve esas
larının tespiti için, 9 Mayıs 1983 Pazartesi günü saat 
10.00 da özel bir toplantı yapılacağına dair Genel 
Kurula sunuşu. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bir konuda küçük 
bir bilgi arzetmek istiyorum. 

Siz Sayın üyelerin görüşlerinizi almak üzere 9 Ma
yıs 1983 Pazartesi günü saat lö.0Q'da Meclis bina-

uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

2. — Milletvekili Seçimi Kânunu Tasarısının mad
deleri üzerindeki müzakerelere devam olunarak; yeni 
25, 26 ve 28-A maddeler ile 24, 25, 26, 27, 28 inci 
maddeleri kabul edildi. 

5 Mayıs 1983 Perşembe günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 18.55'te son verildi. 

Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanvekıili 
A. Güngör ÇAKMAKÇI Ali Nejat ALPAT 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
M. Talat SARAÇOĞLU 

Kâtip Üye 

BAŞKAN — Değerli üyeler; çoğunluğumuz var
dır, görüşmelere başlıyoruz. 

sındaki grup odalarından birinde özel bir sohbet top
lantısı yapacağız. Bu toplantıda bundan sonraki ça
lışma dönemimizde hangi kanunları ele alıp mü
zakere edeceğimizi, çalışma günlerimizin tespitini ve 
gerek görülüyorsa çalışma usul ve esaslarını bundan 
sonraki dönemde ne şekilde tespit etmemiz gerektiği 
hususlarında sizlerin değerli fikirlerinizi almış olaca
ğız. 9 Mayıs 1983 Pazartesi günü saat 10.00'da bil
hassa rica ediyoruz, bütün sayın üyeler bu özel soh
bet toplantısında hazır bulunsunlar. 

Maruzatım bu efendim. 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KtTAPÇIGtL 
KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU - Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Danışma Meclisinin 96 ncı Birleşimini açıyorum. 

H. — Y O K L A M A 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Değerli üyeler; gündemimizin Ka
nun Tasarı ve Teklifleri Bölümünde Milletvekilleri 
Seçimi Kanunu Tasarısının görüşülmesine devam 
ediyoruz. 

Komisyona verdiğimiz 3, 5 ve 16 ncı maddeler 
Komisyonda yeniden düzenlenerek Genel Kurulu
muza gelmiş bulunmakta. Bu maddelerle müzakere
ye 'başlıyoruz. 

Evvela Komisyondan selen maddelerle ilgili Ra
poru, ondan sonra da ilk madde olan 3 üncü mad
deyi okutuyorum: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza iade olunan Milletvekili Kanu
nu Tasarısının 3, 5 ve 16 ncı maddeleri Kom'isyo-
muzda yeniden görüşülmüş; 3 ve 16 ncı maddelerin 
evvelki metinde olduğu gi'bi muhafaza edilmesi ve 5 
inci maddenin ise ekte olduğu gibi yeniden düzen
lenmesine karar verilmiştir. 

Gereği saygı ile arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI Kemal DAL 

'Başkan Başkanvekili 
Toplantıda 'Bulunamadı 

Şener AKYOL Abbas GÖKÇE 
Sözcü 

TeVfik Fikret ALPASLAN Fuat AZGUR 
Bekir Sami DAÇE Akif ERG1NAY 
Azmi ERYILMAZ İbrahim GÖKTEPE 

Halil İbrahim KARAL A. Mümin KAVALALI 
Feridun Şakir ÖĞÜNÇ tsa VARDAL 

Muammer YAZAR 

(3 üncü maddeye karşı) 
Oy yazısı eklidir. 

3 üncü Madde ile İlgili Karşı Oy Yazısı 
Eski seçim kanunları her ilin bir çevresi olduğu

nu kabul etmişlerdir. Bu, nüfusu ne kadar olursa 
olsun her ile bir milletvekilliği tahsis edileceği anla-

(1) 386 S. Sayılı Basmayazı 25.4.1983 tarihli 89 un
cu Birleşim Tutanağının sonundadır. 

mındadır. Şimdiki tasarının 3 üncü maddesi bu esas
tan ayrılarak, milletvekilliği tahsis edebilmek için il 
nüfusunun son genel nüfus sayımında saptanan mik
tarın 400'e bölünmesiyle bulunacak sayıdan az ol
maması veya söz konusu bölmede b'ir miktar mil
letvekilliğinin artması koşulunu getirmektedir. Buda 
bir geri gidiştir doğru bulmuyorum. 

Anayasa Komisyonu Üyesi 
Muammer YAZAR 

BAŞKAN — 3 üncü maddeyi okutuyorum. 

Seçim çevreleri ve çıkaracağı milletvekili sayısı 

'MADDE 3. — Son genel nüfus sayımı ile belli 
olan Türkiye nüfusunun dörtyüze bölünmesi sure
tiyle elde edilen rakam esas alınarak, her ilin çıka
racağı milletvekili sayısı, il nüfusunun bu rakama bö
lünmesiyle tespit olunur. 

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

Son kalan m'ille'tvekilliğiriin verilmesinde, iki ve
ya daha fazla ilin eşit nüfus artığı göstermesi halin
de, bunlar arasında ad çekilir. 

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

Bölme sonucu teşe'kkkül edecek bir seçim çevre
sinin çıkaracağı m'illetve'kili sayısının, yediye yakın 
ve mümkün olduğu ölçüde üç, beş, yedi gibi tek ra
kamlı olması temel ilkedir. Bu sayı, üçten az olamaz. 

'Bil il, kendi içinde birden fazla seçim çevresine 
bölünürken, ilçelerin mülkî bütünlüğü korunur. Ay
nı seçim çevresinde yer alacak ilçelerin mesafe du
rumu, ulaşım ve haberleşme imkânları göz önünde 
bulundurulur. 
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BAŞKAN — Sayın Komisyonun madde ile ilgili 
bir diyeceği var mı?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKÇTI — Yok efendim. 

BAŞKAN — Komisyonun bir diyeceği yok. 
Değerli üyeler; bu madde ile ilgili olarak iki öner

ge verilmişti. Biri Sayın Tosyalı'nın diğeri de Sayın 
Parlak ve arkadaşlarının. Komisyona dikkate alın-
ma'k üzere gönderilmişlerdi. Bu iki önerge sahibi 
Sayın üyeler, eğer konuşmak isterlerse onlara söz 
vereceğim. 

Sayın Tosyalı, söyleyeceğiniz 'bir şey var mı 
efendim. 

LÜTFULLAH TOSYALI Sayın Başkanım, konu 
çok konuşuldu, Meclisin malumudur. Bu şekilde oy
lansın. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Parlak bir diyeceğiniz var mı? 
EVLİYA PARLAK — Yeteri kadar konuşuldu, 

tartışıldı. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşe'kkür ederim. 
Değerli üyeler; o halde maddeyi oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde fca'bul 
edilmiştür. 

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

çimin yenilenmesine Türkiye Büyük Millet Meclisi 
veya Cumhurbaşkanınca karar verilmesi halinde, du
rum Bakanlar Kurulu tarafından, kırksekiz saat için
de ilân olunur. 

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

Yenileme kararı gereğince yapılacak seçimlerde 
Yüksek Seçim Kurulu, bu Kanun ile 298 sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun seçimlere ilişkin olarak tespit ettiği süreleri 
kısaltarak uygulayabilir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bu maddeyle ilgili 
önerge verilmemiştir. Esasen Komisyon bu tarzda 
düzenlemek üzere maddeyi kendisi geri almıştır. 
Madde bu şekilde getirilmiştir. 

Sayın Aldı'kaçtı, madde üzerinde bir diyeceğiniz 
var mı? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hayır efendim, yoktur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum... 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım, bu madde 
üzerinde önerge vardı. 

BAŞKAN — Hayır, yok. Madde üzerinde önerge 
yok efendim. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, bu maddeyle 
ilgili olarak redaksiyonla ilgili b'ir arzım var efen
dim. 

BAŞKAN — Redaksiyon mahiyetinde teklifiniz 
varsa alalım efendim. 

Buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT — Efendim, 30 uncu sayfada 

yer alan 17 nci maddede «Kararın ilanından» bah
sediliyor; yani «Seçimlerin yenilenmesi kararının ila
nından itibaren yedi gün» deniyor. Halbuki, bu mad
dede «Kararın verilmesinden itibaren» deniliyor; bu
rada bir birlik olması lazım; ya kararın ilanından 
itibaren veya kararın verilmesinden itibaren... Dola
yısıyla, 17 nci madde ile bu maddenin paralel hale 
sokulmasında yarar var zannediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Buyurun Sayın Akyol. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, burada düzenlenen me
sele; yenileme kararı ilan mı edilecek, verilecek mi 
meselesi değil, böyle bir yenileme vukuunda Yüksek 
Seçim Kuruluna süreler bakımından bir elastikiyet 
yötiktei tanınmıştır; bu düzenlemektedir. O özel gös
terme başkadır, buradaki düzenleme başkadır. 

Arz eder, teşe'kkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 

ALI MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başka
nım, bir hususu açıklamama müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Haznedar. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Efendim, ben 

bu madde üzerinde bir konuşma yapmıştım; eksik 
olmasınlar Sayın Komisyon bunu nazarı itibare al
dı ve bu değişikliği yaptı. Benim söylediğim husus
ları tam manasıyla karşı'lıyabiliyor diyebilirim. Yal
nız, hatırımda kaldığına göre Sayın öney'in bu ko
nuda başka bir izahı olmuştu; o da, seçim kış ayına 
gelirse durum ne olacak hadisesi idi. Seçim kış ayı
na rastladığı zaman durum nasıl olacak? 

BAŞKAN — Evet, bunu bir soru olarak kabul 
ediyorum. 

Sayın Komisyondan bu soruya cevap rica ediyo
rum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, Sayın öney'in bu 
sorusunu biz genel görüşme sırasında cevaplandır-
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maya çalışmıştık ve arz etmiştik ki, bu tarih gerçek- I 
ten Şubat ayına düşebilir ve birtakım zorluklar çı
karır; bunu siyasîler aralarında hallederek seçjim ta
rihini ona göre ayarlayabilirler, efendim. I 

Arz etmek istediğimiz buydu efendim. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim; ecvap veril

miştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum. 
Memurların adaylığı 

'MADDE 16. — Hâkimler ve savcılar, yüksek yar
gı organları mensupları, yüksek öğretim kurumların
daki öğretim elemanları, Yüksek öğretim Kurulu 
üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statü
sündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından 
işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevliler» genel 
ve ara seçimlerin başlangıcından iki ay önce, seçi
min yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme 
kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde istifa 
etmedikçe adaylıklarını koyamazlar, aday gösterile
mezler ve seçilemezler 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bu maddeyle ilgili 
olarak Sayın Tutum'un bir önergesi var. 

Sayın Tutum, önergeniz dikkate alınmak üzere 
gönderilmişti. Binaenaleyh dikkate alınmadığı görü
lüyor; bir diyeceğiniz var mı? 

CAHİT TUTUM — Efendim, Sayın Komisyon, 
önergemin neden dikkate alınmadığını söylesinler; 
bu yeterli. Lütfen bunu açıklasınlar. I 

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

AKYOL — Sayın Başkanım, önerge sahibi Sayın 
Arkadaşımız Tütum'la buradaki ifadeleri ve diğer 
arkadaşların ifadeleri karşısında manzur oldu ki; bu 
konudaki düzenleme, illa Devlet Memurlan Kanu
nunda olmayabilir ve başlamış olan, hazırlanmakta 
olan bu esaslar bir başka yerde olursa, bu defa ken
di isteğimizle, daha doğrusu Sayın Tutum'un niyet 
ve temayülünün dışında bir düzenlemeye gitmiş olu
ruz. Biz, sadece Anayasanın ifadesini buraya aldık. 
Eğer ileride bir düzenleme olursa, ki olacaktır; o tak
dirde, o Devlet Memurları Kanunu değil, bir başka 
kanun olma ihtimali çok daha muhtemeldir; Devlet 
Memurları Kanunu da olsa mani değildir. Binaena
leyh, bu metnin böylece kalması, isteğimize, temayü
lümüze daha uygundur diye düşündük. 

Teşekkür ederim efendim. | 

— 301 

5 . 5 . 19Û3 0 : 1 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, bir sorum 

var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım; madde 16' 

da «Genel ve ara seçimlerinin başlangıcı» tabiri var
dır, madde 19'da da «Oy verme gününden iki ay 
önce» denilmektedir. Burada «Başlangıcından iki ay 
önce», öbür tarafta «Oy verme gününden iki ay önce»; 
ikisi de aynı anlama geliyorsa, bunların ifade bakı
mından eşit hale getirilmesi gerekir mi, gerekmez 
mi?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka
nım, benim de bir sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka
nım, önergenin lehinde konuştuğum zaman, Sayın 
Akyol «Devlet Memurları Kanunu olmasa da olabi
lir, ilgili kanun desek olur mu» demişlerdi; şimdi ge
tirdikleri düzenlemede «tlgili kanunun» kelimesi dahi 
yok. Buna karşılar mı; bunu öğrenmek istiyorum 
bir. 

İkincisi, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunun
da, Anayasamızın 130 uncu maddesinde «Yükseköğ
retim» birleşik bir kelimedir; muhterem hocalarımız 
üniversite mensuplarıdır, daha iyi bilirler; orada dü
zeltme yapmak zorundayız. Yükseköğretim kelime
sini beraber yazacağız; ufak bir değişikliktir bunlar. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğ

lu, 
Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, bu mütalaalar içinde 
katıldığımız, «Yükseköğretim» kelimesinin tek keli
me olarak yazılmasıdır; diğerlerine katılmıyoruz. 

Sayın Kantarcıoğlu Hocamız da biliyorlar ki, 
böyle çok hayatiyet arz eden konularda bazen ilgili 
kanun değil, ama bazen kanun gücünde kararname 
hatta tüzükler uygulanabilir. Bu itibarla, bizim met
nin daha esnek olduğunu ve ihtiyaçlara daha elverişli 
olduğunu zannetmekteyiz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkanım, ben de 

bir soru sorabilir miyim? 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim; Sayın Sözcü 

-hakikaten her zaman kendilerine has güleryüzlü eda
sıyla cevap veriyor; tabiî bu güzel bir şey. Onun bu 
son cevabından; şöyle bir soru sormak istiyorum. 
«tlgili kanun değil de, başka bir konu da var» diyor; 
o zaman «tlgili kanun ve mevzuat gereği» denemez 
mi; işi daha sağlam yapabilmek bakımından, bir. 

ikincisi; geçen, bu madde üzerinde konuşulurken 
Sayın Kantarcıoğlu da yeni kanunlardan örnekler ver
diler. Gayet tabiî yönetici durumunda olan Devlet 
memurları, üst kademede olan Devlet memurlarının 
siyasete girişiyle memurluğa dönmesi, hâkimlerin si
yasete girişiyle dönmesi, muhakkak ki, bir özellik ta
şır, ancak kendileri de öğretim üyesidir öğretim üye
lerinin, siyasete girdikten sonra kazanamamaları ha
linde kürsülerine dönmelerinin ne mahzuru vardır?.. 
Çünkü bunların bir etkinliği yoktur, nüfuzu yoktur. 
O bakımdan, bu konuya acaba neden yer vermediler; 
cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
iki meseleyi birbirinden ayırıyorum. Birinci mesele 

şudur : Bu meseleyi düzenleyecek olan yaratıcı hukuk 
kaynağının, daha doğrusu gösterici hukuk kaynağının 
zikredilmesine gerek görülmemiştir; umumî bir dü
zenleme, Anayasa ibareleri alınmıştır. Müsterih olsun
lar; nerede, nasıl düzenlenirse, burada boşluk doğ
mayacaktır. Komisyonumuzun teknik olarak üzerinde 
hassasiyetle durduğu nokta, yaptığı düzenleme ile 
bir hukuk boşluğu, bir kanun boşluğu doğurmamak -
tır. Bu ibare böyle kaldığı sürece bir boşluk doğma
yacaktır. 

ikinci noktaya geliyorum : Çeşitli kamu görevli
leri hakkındaki kanunlarda yer alan; yani Hâkimler 
ve Savcılar Kanununda yer alan, Yükseköğretim Ku
rumu Kanununda yer alan ve 657 sayılı Kanunun 
92 nci maddesinde yer alan meseleye biraz sonra gi
receğiz, orada bu meseleleri tartışacağız, bir karara 
şu veya bu şekilde varacağız; binaenaleyh bu mese
leyi orada konuşmak üzere Sayın Akkılıç'ın iznini rica 
ediyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın Kantarcıoğlu, bu Yükseköğretim Kurulu 

konusunda... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Birinci satırda 
yüksek öğretim birleştirilecek efendim, ikinci satırda 
Yüksek Öğretimde (y) büyütülecek, «öğretim» birleş
tirilecek, «Kurulu» aynen kalacak. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu Yükseköğretim 
Kurulu konusundaki Sayın Kantarcıoğlu'nun teklif 
ettiği değişiklikle ki, Komisyon kabul etti. Maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 16 ncı madde kabul edilmiştir. 

Şimdi dün kaldığımız noktadan müzakereye de
vam ediyoruz. 

29 uncu maddeyi okutuyorum. 
Bir seçim çevresinde siyasî partilerin ve bağımsız 

adayların elde ettikleri milletvekilliği sayısının hesabı. 
MADDE 29. — Yukarıki maddede yazılı oranı 

aşan siyasî partiler ile bağımsız adayların bir seçim 
çevresinde elde edecekleri milletvekilliği sayısı aşağı
daki şekilde hesaplanır : 

Seçime katılmış olan siyasî partilerin ve bağımsız 
adayların adları alt alta ve aldıkları geçerli oy sayı
ları da hizaralarına yazılır. Siyasî partilerin oy sayı, 
lan, önce bire, sonra ikiye, sonra üçe... ilâ, o çevrenin 
çıkaracağı milletvekili sayısına ulaşıncaya kadar bö
lünür. Elde edilen paylar, parti ayırımı yapılmaksızın 
en büyükten, en küçüğe doğru sıralanır. Milletvekil
likleri, bu payların sahibi olan partilere ve bağımsız 
adaylara, rakamların büyüklük sırasına göre tahsis 
olunur. 

Son kalan milletvekilliği için birbirine eşit rakam
lar bulunduğu takdirde, bunlar arasında ad çekilmek 
suretiyle tahsis yapılır. 

Bir seçim çevresinde, kullanılan geçerli oyların 
toplamının, o çevreden çıkacak milletvekili sayısına 
bölünmesiyle elde edilecek sayıdan az oy alan siyasî 
partilere ve bağımsız adaylara milletvekilliği tahsis 
edilmez. Bu gibi hallerde, milletvekilliği elde edeme
yen siyasî partiler veya bağımsız adaylar aldıkları 
oylar nazara alınmaksızın milletvekillikleri geriye ka
lan partiler ve bağımsız adaylar arasında üçüncü fık
ra gereğince paylaştırılır. 

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

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu madde üzerinde 
yazılı olarak Sayın öztürk söz istediler. Başka?.. Sa
yın Parlak, Sayın Bilge. 

Yalnız şunu arz edeyim ki, dün de bu konuda 
küçük bir ihtilaf çıktı. Genel Kurulun kararına göre 
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madde üzerinde konuşan, ayrıca artık önergesi üze
rinde konuşamayacaktır. Bunu hatırlatırım. 

Buyurun Sayın Öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Bana göre bu Tasarının önemli maddelerinden bi

ri de 29 uncu maddedir. Değerli arkadaşlarım, bu
rada Komisyonumuzun getirdiği metinler üzerinde 
dururken, her birimizin müşterek endişesi, daha iyiyi, 
daha doğruyu nasıl bulabiliriz de toplanmaktadır. 
Binaenaleyh, arzımız, Değerli Komisyonumuzun ken
di fikirlerini beğenmediğimiz anlamında değil, daha 
doğruyu ve isabetliyi nasıl tespit edeceğimiz yolunda
ki gayretlerde aramalarını ve fikirlerini bu yolda de
ğerlendirmelerini kendilerinden özellikle istirham edi
yorum. 

Değerli arkadaşlarım; 

Siyasî düşüncelerin ve siyasî metinlerin oluşumun
da toplumumuz bir hayli denemeden geçmiştir. Ko
nuları değerlendirirken eldeki bu deneyimleri de göz 
önünde bulundurmanın gerekliliğine inanıyorum-

Seçim Kanunu üzerinde hepimizin hafızalarında 
olduğu gibi, Anayasadan önce bu memlekette Seçim 
Kanunu öngörülmüş, Merhum Günaltay Kabinesi 
iyi bir Seçim Kanunu hazırlamakla tarihe rrjal olmuş
tur. Binaenaleyh, Seçim Kanununu yaparken bir baş
ka ülkede örnek arama ihtiyacında değiliz. 

Bir müesseseyi getirirken onun ekstrem uçlarına 
kaymamanın gerekliliğine inanıyorum. Partilere veri
len oyların hesabında yeni ölçü ihdas edilmiştir. Sayın 
arkadaşlarım, bu Tasarının önemli konularından biri 
de budur. Bugüne kadar partilerin aldığı oylar, oy 
pusulası ile sayılırken, bugün partilerin adaylarına ve
rilen oyların toplamına yönelmiştir. Bu, giderek seçim 
kanunlarında bir kısım yeni hesaplara, yeni yöneliş 
lere imkân hazırlayacaktır. Hepinizin yine hafızasın
da olduğu gibi, «İzmarit» tabir edilen halk arasında, 
Millî Bakiye Sisteminden Barajlar Sistemine gelmiş 
bulunuyoruz. Dün kabul ettiğimiz maddeyle % 10' 
luk barajı kabul ettik, bugün de seçim çevresi düze
yindeki baraja gelmiş bulunuyoruz. 

Bu sistemleri uygularken, elimizdeki dokümanlar
la acaba diğer ülkeler ne yapıyor diye baktığımızda, 
yakın irtibatımız olan AET ülkelerinden yalnız Fede
ral Almanya'da yalnız % 5'lik bir barajın mevcudi
yetini tespit ediyoruz. 

Biz ne yapıyoruz?.. Hem genelde % 10'luk bara
jı, hem de seçim çevresinde baraj kabul ederek bir 

kısım barajlar sistemine girmiş oluyoruz. Kanım odur 
ki, konuyu tatbik etmeden, denemeden, böylesine 
ekstreme varmak bizi sonunda çıkmaza götürebilece
ğinden korkmaktayım ciddî surette. Dün müzakere et
tiğimiz % 10'luk barajı değerlendirmemiz elimizde
dir. 1961'den başlayarak günümüze değin yapılan se
çimlerde eğer % 10'luk baraj tespit edildiğinde, par
lamentoya en fazla dört parti girmektedir çeşitli se
çimlerde, bir kısmında yalnız iki parti girmektedir. 
Onların detayına girerek sizleri yormak istemiyorum. 

% 10'luk baraj, 400'lü bir parlamentoda 39 mil
letvekilinden vazgeçmeyi tazammun eder; büyük bir 
rakamdır arkadaşlar. Bundan peşinen vazgeçmiş bu
lunuyoruz. Niye?.. İstikrara çok muhtaç olduğumuz
dan hareketle, 39 milletvekiline sahip olan bir par
tinin parlamentoya girmesini reddediyoruz zaruretle
rin gereği, gönül rahatlığı içinde değil. 

Bir başka şeyi arz edeyim; Komisyon Başkanımı
zın sarahatle ortaya koyduğu gönlün arzusu, toplu
mun parlamentoda makes bulmasıdır; ama 11 Eylül 
şartları, bize bu imkânı vermemektedir. O halde 
% 10'luk barajın kabulünden sonra il düzeyindeki ba
raja ne diyeceğiz?.. Onun hesabı içindeyiz. 

11 barajı ne getiriyor arkadaşlar?.. Vaktinizi fazla 
almamak için bir küçük örnekleme yapacağım, iki 
üyeli bir seçim çevresinde 60 bin seçmeni bulunan ve 
60 bin geçerli oy kullanılan bir seçim çevresinde 30 
bin 1 reyi alan parti iki üyelik alacak, 29 999 oy alan 
sıfır üyelik alacaktır, bu bir adaletsizliktir arkadaş
lar. 

Yurt düzeyinde % 10 barajını aşmış ve de (a) böl
gesinde seçime girmiş 29 999 oy alan bir partinin bir 
oy farkla bir üyeliğini elinden almak bana göre ada
letsizdir. Değerli Komisyonumuz oylama biçimi gö
rüşülürken tek oyun çok kıymetli olduğunu söylerken, 
barajlar sistemine girdikten sonra oyların nasıl he
sap dışı bırakılacağının, gayretine düşmüştür. Bir orta 
yolu bulmaya mecburuz, ekstremlerden kaçmaya mec
buruz. 

Seçim sistemlerinde ferdiyetçi, barajlarda istikrarcı 
bir görünümde olan Komisyonumuzdan istirham edi
yorum, il düzeyindeki baraja gerek yoktur. Madde
deki bu hususu öngören fıkraların çıkarılması için 
de ayrıca önergem vardır, önerge üzerinde ayrıca ko
nuşma imkânım olmadığı için bu safhada arz ediyo-

- rum. Herhangi bir pratik faydası bulunmayan ve 39 
milletvekiline kadar parlamentoya girme imkânını' kal
dırdığımız millî baraj sistemi ülkemizin bugünkü ihti
yaçlarına yeterlidir, il düzeyindeki baraja gerek yok-
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tur. Bu fıkraların maddeden çıkarılmasını arz ve tek
lif ediyorum. Kabulünüzü istirham ediyor, saygılar 
sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Sayın Parlak, buyurun. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, saygıdeğer 

üyeler; 

Tasarının genelini burada tartışırken o zaman da 
arz ettiğim gibi, Komisyonumuz Tasarısında açıkça 
ifade edilen iki baraj vardır. Birincisi dün karara 
bağladığımız il düzeyindeki oyların % 10'unu alama
yan partilerin oylarının değerlendirilmemesi. Bunu tas
vip ettiğimiz ve Yüce Genel Kurulun dünkü görüş
melerde de karara bağlandığı bilinen bir gerçek. Bu
nun dışında kapalı olarak bir çok baraj daha getiril
diği hepimizce tartışmalardan da ortaya konulmuş, 
bilinmektedir. 

Şimdi, bana göre, ki bu geçmişte de biraz sonra 
arz edeceğim gibi, ilgili yüksek mahkemece de sap
tandığı üzere adil olmayan, demokratik olmayan bir 
yeni barajı da bünyesinde taşıyan bir maddedir. Mad
denin son iki fıkrasında «bir seçim çevresinde kulla
nılan geçerli oyların toplamının o çevreden çıkacak 
milletvekili sayısına bölünmesiyle elde edilecek sayı
dan az oy alan siyasî partiler bağımsız adaylara mil
letvekilliği tahsis edilmez» şeklinde bir barajlama ge
tirmiştir. Aynı tipte bir hüküm 1968'de 23 Mart ta
rihli Resmî Gazetede yayınlanan 306 sayılı Milletve
kili Seçimi Kanununun 32 nci maddesini değiştiren 
1036 sayılı Kanunda da getirilmiştir. Ancak bu hük
mün Anayasaya aykırılığı iddia edilerek o zamanki bir 
parti tarafından dava açılmış ve Anayasa Mahkeme
sinin 1968/15 esas ve 1968/13 sayılı kararında da bu
nun iptal edilmesini kararlaştırmıştır. Gerekçeyi ince
lediğimizde bu il düzeyindeki barajın arzu edilen oran
da demokratik bir sistem sonucu olarak oyların tem
sil edilemeyeceği noktasında düğümleniyor. Bir nevi 
azınlığın yönetime hâkim olmasını öngördüğü ve özel
likle 1961 Anayasasının 2 nci maddesinde Cumhuri
yetin ilkeleri veya nitelikleri sayıldığında demokratik 
hukuk ilkesi kabul edilmiş olduğu gerekçesiyle bu 
ilkeye ters düşeceği ileri sürülmüştür, ki halen bu
günkü yaptığımız Anayasamızın 2 nci maddesinde 
Cumhuriyetin nitelikleri sayıldığında «demokratik, laik 
ve sosyal bir hukuk devletidir» yani kısaca biz de bu 
ilkeyi aynen yeni Anayasamıza da koymuş bulun
maktayız. 

Kararın ikinci gerekçesi seçme, seçilme serbestisi 
öngörülen, o zamanki; yani 1961 Anayasasının 51 inci 

j maddesinin ikinci fıkrasında geçen serbestlik ilkesi
ne de aykırı olduğu kararda belirtiliyor. Bugün yap
tığımız Anayasamızın 67 nci maddesinde de yine bu 
serbestlik ilkesi seçimler ve halk oylaması serbest, 

I eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve dö
küm esaslarına göre yargı yönetim ve denetimi altın
da yapılır» diye bir esas getirmişizdir. 

Şimdi ben Komisyondan şunu öğrenmek istiyo
rum. Yeni Anayasamızın geçici 15 inci maddesi bu 

\ dönemde ki yeni Meclis gelip Başkanlık Divanını 
seçinceye kadar çıkaracağımız hiçbir kanun veya Yü
ce Konseyin çıkaracağı kararlar konusunda Anayasa 
Mahkemesinde Anayasaya aykırılık iddiasıyla dava 
açılmayacak ve böyle bir aykırılık iddiası ortaya atı
lamayacak. Ancak ben hukukçu değilim, değerli hu
kukçu arkadaşlarımız var. Böyle bir geçici hüküm 
olmasına rağmen göz göre göre geçmişte bir yüce 
mahkemenin aykırılık iddiasıyla, ki bugünkü Anaya
samızda da aynı gerekçeler söz konusudur, nasılsa ay
kırılığı iddia edilemez diye böyle bir hükmü tekrar 
getirmemiz acaba Anayasamızın 2 nci maddesinde 
zikrettiğimiz demokratik hukuk devleti ilkesiyle ne 
derece bağdaşır?.. Bunu öğrenmek istiyorum. 

Bu sebeple bu son iki fıkranın; yani il barajının 
kaldırılmasını önermiş bulunmaktayım. Bunu somut 
bir örnekle, Sayın Hocam, yine diyecek, «Sayın Par
lak hileli yollarını düşünüyor.» aslında üç milletvekili 
çıkaracak bir ilde (mesela bu olabilir; yani olmaya
cak bir şey yoktur) 90 bin seçmen olduğunu kabul 
edelim, bir parti hasbelkader 31, 32 bin oy aldı, geriye 
kalan iki parti 30 bine yakın 29 bin, 28 bin civarın
da oy alsa dahi temsil kabiliyeti bulamayacaktır. Üç 
milletvekilini birden üçte bir oy alan bir partiye ver
mek demek bu Tasarının kabul edilen birinci madde
sindeki, ki şöyle diyoruz «Milletvekili seçimi tek de
recelidir, seçim nispî temsil sistemine göre genel, eşit 
ve gizli oyla bütün yurtta aynı günde yargı yönetim 

| ve denetimi altında yapılır» diye madde oluşturmu
şuz. Buradaki nispî temsil sistemine de ters gelen bir 
uygulama olacağına inanmaktayım. O zaman nispî tem
silden ayrılıyoruz, 60 bin civarındaki o ilde seçme
nin oyuna en ufak bir temsil etme olanağı vermiyo
ruz, çoğunluğa dönüşüp her üç milletvekilini, 30 bin 
civarında oy alan bir partiye veriyoruz. Yani nispî 
temsil sisteminden de böylece ayrılmış olacağız. Bu 

I maddeye de ters düştüğümüze inanmaktayım. Bu se
beple, bu maddenin son iki fıkrasını kapsayan bu 
hükmün metinden çıkarılmasını arz ederim. 

j Saygılarımın kabulünü tekrar arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Sayın Bilge, buyurunuz efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, çok değerli ar

kadaşlarım; 

Dün kabul edilmiş olan 28 - A maddesinin, ülke 
genelinde kabul etmiş bulunduğu barajdan sonra bu
gün de 29 uncu madde ile seçim çevresi barajı geti
rilmektedir. Bu iki baraj bir araya getirildiğinde üç 
milyona yakın veya belki daha fazla oy etkisiz hale 
gelmiş olacaktır. 

Bunun yanında, karma sistemden ve bir arkadaşı
mızın deyimiyle, «Karmaşık sistem»den ve tercih oy
larının kullanılmasından doğan oy iptalleri de dik
kate alınacak olursa, verilen oyların dört - beş mil
yon kadarı heba olup gidecektir. 

Ülke çapında barajın doğuracağı adaletsizlikleri 
gidermek üzere bazı devletlerde kabul edilen ve bir 
partinin veya bağımsız bir adayın bir seçim çevre
sinde oyların yüzde ellisinden fazlasını alması ha
linde, yüzde onluk barajın o parti veya aday hak
kında uygulanamayacağı hükmü, tasarıda kabul edil
mediği için, adaletsizlik daha da açık bir hale gel
mektedir. 

Bu sistemin 1977'de yapılan seçimlere uygulanması 
sonucunda, mesela Halk Partisinin 230 civarında, Ada
let Partisinin de 204 civarında sandalye kazanacağı 
anlaşılmaktadır. Görülüyor ki 1977 seçimi, biraz önce 
söylemiş olduğumuz 1,5, 2, 2,5, 3, 3.5 şeklindeki ya
rımşar aralı aritmetik dizilerle bölünmüş olsaydı, tek 
partinin iktidara gelmesi mümkün olabilecek idi. 

Bunun şu iyiliği de vardı : Diğer partiler dahi 
Mecliste temsil edilmemiş duruma gelmeyeceklerdi. 
Halbuki, 1977 seçimine barajlı sistemi, hele yüzde on
lu barajlı sistem tatbik edildiği takdirde, o Meclis, 
sadece iki partiden teşekkül etmiş olacaktı, yani ço
ğunluk sisteminin vereceği neticeyi vermiş olacaktı. 

Bu itibarla görülüyor ki, 1, 2, 3 diye birer ara
lıklı aritmetik diziyle taksim ve barajlı olsa dahi, 
istenen neticeyi vermemektedir. Ya istenen neticeyi 
vermemekte veyahutta daha aşırı bir netice hâsıl ol
maktadır, yani çoğunluk sistemindeki netice hâsıl ol
maktadır. Bu itibarla bu sistemin sakıncaları ken
diliğinden ortaya çıkıyor. Biraz önce Sayın Öztürk' 
ün de belirtmiş olduğu gibi, yüzde on baraj âdeta 40 
milletvekilinin veya 39 milletvekilinin Meclise gire
memesi neticesini doğurmaktadır. 

Aynı şekilde seçim çevresi barajı dahi, bazı se
çim çevrelerinden hiçbir milletvekilinin gelememesi gi
bi bir durum meydana getirecektir. 

özellikle şu durumda bu sonuç daha çok tebarüz 
etmektedir : Partilerin adaylarına verilmiş olan oy
lar, parti için onların her birisinin yekûnu kadar oy 
sayılacağı için, partilerin oyları yapay olarak daha 
yüksek olacaktır ve bu yükseklik neticesinde de baraj
lar gayet tabiî daha yüksek olacaktır. Yani getirmiş 
olduğumuz sistem, partiler için sayılacak oy bakımın
dan da yapay bir şekilde yükselmiş olacağından do
layı adaletsizliği daha mütebariz bir hale gelmiş ol
maktadır. 

Dinamik bir gelişme süreci içerisinde bulunan 
memleketimizde, değişik siyasal görüşlerin Mecliste 
temsil edilmelerinin doğal olduğu ve memleket için 
yararlı olduğu kanısındayım. Bu kanımca zararlı de
ğil, bilakis yararlı sonuçlar doğurur. 

Bunun tersine bir durum, yani bazı kesimlerin 
temsil edilmemesi gibi bir durum memleket için da
ha zararlı olur; çünkü Mecliste temsil edilmeyen gö
rüşler, Meclis dışı gayrimeşru olan faaliyetlere sapa
bilirler veya saptırılabilirler. Bunları önlemek için 
başka bir çözüm yolu bulmak lazım geldiği kanısın
dayım. 

Barajlarla ilgili olan ve 28 inci maddenin kabu
lünden sonra, 29 uncu madde vesilesiyle bu görüşle
rimi belirtmem belki biraz yadırganabilir; çünkü bu
gün bu düşüncelerimin kabul edilmesi olanağı artık 
kalmamıştır denilebilir. Ancak, belki ileride yararlı 
olabileceği düşüncesiyle görüşlerimi tutanağa geçirt
memin faydalı olacağını düşündüm ve bu bakımdan 
söz almış bulunuyorum. 

Dün, yani 12 Eylül 1980 den önce, Van da veya 
Kırşehir'de meydana gelen bu gibi adaletsizlikler ya
rın başka illerde de meydana gelebilir ve bu gibi du
rumların tekerrürü, siyasî mücadeleyi çok sertleştirici 
bir sonuç da verebilir. 

Böyle durumların meydana gelmemesi için «Türk 
sistemi» denilen ve bir seçim çevresindeki geçerli oy
ların, 1, 2, 3, 4 biçiminde birer aralı aritmetik dizi 
ile bölünecek yerde, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 gibi yarımşar 
aralı aritmetik dizi ile bölünmesinden ibaret olan 
formülün benimsenmesi yeterli olacaktır. Fakat Ko
misyon buna itibar etmemiştir. Halbuki bu yöntem, 
hem büyük partileri klasik d'Hondt sisteminden ve 
hatta barajlı sisteme nazaran daha çok yararlandıra
cak ve böylece istikrarlı hükümetlerin kurulmasına 
yardımcı olacak, hem de iki barajı birden aşamayan 
partilerin meclise girememeleri ve temsil eksikliği gibi 
sakıncalı sonuçlar doğurmayacaktır. 
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Bu arada şunu belirtmek istiyorum, sözlerimi bi
tirmezden önce : Maddenin yazımında iki nokta gözü
me çarptı : Maddenin son fıkrasının üçüncü satırın
daki ve ondan evvelki fıkranın son satırındaki «Üçün
cü fıkra» ibaresinde geçen «Üçüncü» kelimesi herhal
de bir yanlışlık eseri oraya girmiştir. Bunun «İkinci 
fıkra» olması lazımdır. Maddenin eski şeklinde «Üçün
cü fıkra» idi; fakat Komisyonun bugün getirmiş ol
duğu yeni metinde bu, «İkinci fıkra» haline gelmiştir; 
o bakımdan «Üçüncü fıkra» değil de, «ikinci fıkra» 
olarak bunun değiştirilmesi lazım gelmektedir. 

Nihayet son fıkranın başındaki «Eğer» kelimesi, 
bir şart edatıdır ve fiilin şartlı çekim kısmına da ol
dukça uzakta bulunmaktadır. Türkçemizde şartlı çe
kimlerde pek de gerekli olmayan «Eğer» edatı ile 
onun bağlı bulunduğu fiilin arasının uzaklığı ifadeyi 
ağırlaştırmaktadır. Bunlar birbirine yakın oldukları 
takdirde, «Eğer ben gelirsem» gibi çok yakın olur
sa ifadede bir ağırlık bulunmayabilir; ama «Eğer» eda-
ti ile onun ilgili bulunduğu fiil, şartlı fiilin çekimi da
ha sonra uzak yerlerde ise bu, ifadeyi oldukça ağırlaş
tırmaktadır. Bu itibarla, «Eğer» edatının bulunmama
sı da manayı değiştirmeyeceğine göre, bu edatın cüm
le başından kaldırılmasının uygun olacağı kanısında
yım. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Komisyon, buyurunuz efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AK YOL — Sayın Başkanım, saygıdeğer arkadaşlarım; 

Bu Tasarının müzakeresi sırasında daima bir nok
ta üzerinde ısrarla durmuş, bir noktayı çok fazla 
itekrarlamış olmaktan rahatsızlık şahsen duymuyorsam 
da Heyetinizi işgal ediyorum diye doğrusu tereddüt 
duyuyorum. O da, eski seçim sonuçlarına dayalı ola
rak yeni koyacağımız kuralların etkisini ölçemeyiz. 
Bu sözü, basite indirgemek için, seçim mühendisliği 
meselesi, elinizdeki malzemeleri kullandığınız zaman 
ortaya çıkacak sonuçla uygulanabilir bir tatbikattır 
şeklinde özetliyorum. 

Onun için, arkadaşlarımın şurada şöyle olacaktır, 
burada böyle oluyordu, eski seçimlerdeki sonuçlar 
uygulansaydı bu şekilde sonuç verirdi gibi düşüncele
rine külliyen ve kökten katılamıyorum. Sebebi de bu 
barajları önce koyup sonra seçim yapmadan hangi 
sonuçları alacağınızı bilmenize imkân yoktur; hele 
de münferit olaylarda. 
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Bir genel noktaya daha temas etmek istiyorum. 
Pek tabiî olarak, hangi sistemi uygularsanız uygu
layınız, hangi seçim sistemine taraftar olursanız olu
nuz, onu herhangi bir kullanılmış oyların üzerine şab
lon gibi oturttuğunuz zaman, bu şablonun içinde 
memnuniyetbahş olmayacak bazı noktalar çıkacaktır. 
Eğer öyle olsaydı, yani Hocamızın ve arkadaşlarımı
zın dediği gibi, uyguladığımız sistem, bir sistem her
kesi memnun edecek olsaydı, bu takdirde akıl için 
yol birdir; bir - iki sistem etrafında seçim sistemleri 
toplanırdı. Böyle olmamıştır; hepinizin kabul etmiş 
olduğu gibi, 70'e yakın sistem bulunmuştur. Bu sis
temlerden de herbirinin kendisine mahsus, baktığınız 
açıya göre sakıncaları vardır. 

Onun için arkadaşlarımızın şu ihtimalde böyle 
olur, bu ihtimalde şu kadar milletvekili buraya kayar 
gibi düşünceleri, bir defa erken mühendislik diyebi
leceğimiz, araçlar belli olmadan ve ilim belli olma
dan yapılmış olan bir mühendisliktir; mümkün değil
dir. Aya gitmeden ayda mühendislik olmaz. 

İkincisi, arkadaşlarımızın görüşlerine uygun genel 
bir memnuniyetbahş bir sistemi bulmaya da imkân 
yoktur. Mutlaka bu Tasarıyı yapanları bile belki şu 
veya bu noktada tam tatmin etmeyen bazı noktalar 
olacaktır. 

Önemli olan şu: İllere baraj koyalım mı koyma
yalım mı? Elimizdeki önergelere göre, koyalım ve 
koymayalımı tartışmak zorundayız. Bunun dışında, 
elimizde bir ölçek yok. 

Arkadaşlarımızın dikkat etmedikleri bir nokta, ba
raj denilen engelleme sisteminin, aksine ekstrem uçları 
ortaya doğru ve büyük gruplaşmalara doğru itmesinde 
ve bu etkisinde kendisini gösteriyor yararı. Eğer siz 
genel barajı kabul ederseniz, arkadaşımız söyledi, Al
manlar eyalet itibariyle, daha doğrusu seçim bölgesi 
itibariyle kabul ettiler, bunu kabul etmezseniz, o za
man ne olacaktır? Birtakım yerlerde barajı aşma me
selesi olmadığından dolayı, bir çeşit yüklemeler yo
luyla o barajın sunî olarak aşılmasına, daha doğrusu 
genel barajın sunî olarak aşılması yoluna gidilecek
tir. Bizim öngördüğümüz sistem tutarlı ve mantıklıdır. 

Sayın Yolga burada yoklar; «Mantığı çok ileriye 
götürmeyin» demektedir. Biz ileriye götürmüyoruz; 
her olaya tatbik ediyoruz. Diyelim ki, bir ilde, ge
nellikle yüzde sekiz civarında, 10 civarında oy alan 
bir partinin bir ildeki genel oy aldığı oran yüzde 
beşler, altılar olsun. Bu takdirde oradaki yurttaşlar, 
daha doğrusu bu genel barajın altındaki partiye oy 
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verecek seçmenler, her il bakımından da bir defa ka
rarlarını gözden geçireceklerdir. 

Şimdi deniliyor ki, «Efendim, illa o küçük partiler 
ve küçük veya bölgevî veya mahallî, belirli görüşle
rin izleyicisi partiler de gelsinler. Bu görüşler par
lamentoya yansısın» diyorlar. Yani, insanların görüş
leri seçimlerde aldıkları oylarla mı şu veya bu şe
kilde baskı altında tutuluyor?.. Yok. Bu görüşler 
bir süzgeçten geçtikten sonra, büyük bir partinin süz
gecinden geçtikten sonra meclise yansırsa bu, dün 
anlattığımız gibi, ülke için zararlı yanları törpülenerek 
gelir. Bunu anlatmak istiyoruz ve şu sonuç ortaya 
çıkacaktır. Diyelim ki, bir partinin bir ilde eğer barajı 
aşamayacak kadar; fakat belli bir potansiyeli varsa, 
zaten o potansiyele dayanarak bu görüş şu veya bu 
şekilde; ama belli görüşün yakınındaki büyük par
tiden ve onun süzgecinden geçerek yine parlamentoya 
yansıyabilir; ama bu takdirde o görüşe artık bir 
ekstrem, bir aşırı görüş denilemez. 

Böylece yurttaşlar, yüzde beş altılık oranda illere 
bölünmüş olan bu oylar, yavaş yavaş yüzde yediler, 
sekizlere değil, yani istikrarı zedeleyecek noktalara 
değil, aksine yüzde birlere, yarımlara, yani büyük 
gruplaşmalara, büyük fikir gruplaşmalarına doğru 
kayacaklar ve bu şekilde tabiî olarak hem fikir ölme
yecek, çünkü o insanlar vardır, hem de o fikirler 
süzgeçten geçirilecek ve hem de böylece büyüklerin 
yanında toplanan bu fikirler ve oylar, ülkenin istik
rarına hizmet edeceklerdir. 

Amacımız sadece budur. Bunu sağlamaya matuf
tur. Yoksa arkadaşlarımızın yaptıkları, çok ince bir 
hesaplama tarzıyla en ekstrem sonuçları bulmaya 
matuf, yaratmaya matuf görüşlerinin uygulamada, 
özellikle barajlar varken yapılan oylamalarda gerçek
leşeceğine inanmamaktayız. 

Bu itibarla, bu konuya değinen önergelerin reddi
ni talep etmekteyiz. 

Sayın Bilge'nin burada konuşulmuş olan, efen-
ıdim önce birbuçuğa bölelim, sonra yarımşar ilerle
yelim (tarzındaki d'Hondt sistemindeki yeni bölme 
sisteminin doğrusu biz Komisyon olarak, şahıs olarak 
mantığını bulamadık, Çünkü niçin oy alan adayları 
yazıyorsunuz?.. Oylarını yazıyorsunuz; niçin bire 
bölüyorsunuz? Ne diyor bakınız madde, bire, ikiye, 
üçe... Milletvekili sayısına kadar bölünür diyor. Yani 
bire bölünür, birinci milletvekilini bulmak için; ama 
birbuçuğa bölünce birbuçukuncu milletvekilini mi bu
lacağız? 

Onun için, yani yarıma bölmek, birbuçuğa böl
mek vesaire, tabiatıyla hemen söylebilirler, diyebilir
ler ki, böyle bir sistemi 1,4'e uygulayan da var; ama 
sistemin mantığında bir mekanizma varsa, bunu tabiî 
olarak uygulamak daha doğrudur ve alt bir barajla 
bu sonuç sağlanabilir. 

Hepinizi saygılarla selamlarım. (Teşekkür ederim 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Madde üzerindeki önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz «Milletvekili Seçimi Ka

nunu Tasarısının» 29 uncu maddesinin son iki fık
rasının madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Evliya PARLAK 

BAŞKAN — Özer Gürbüz, Kâzım Öztürk, Rem
zi Banaz'ırt önergeleri de aynıdır efendim. 

Diğer önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Seçim Kanunu Tasarısının 29 

uncu maddesinin 5 inci fıkrasının birinci cümlesinin 
aşağıdaki şekilde yer almasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ayhan FIRAT 

«Bir seçim çevresinde kullanılan geçerli oyların 
toplamının, o çevreden çıkacak milletvekili sayısının 
bir fazlasına bölünmesiyle elde edilecek sayıdan az oy 
alan siyasî partilere ve bağımsız adaylara milletve
killiği tahsis edilmez. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Seçim Kanunu Tasarısının 29 

uncu maddesinin 5 inci fıkrası birinci cümlesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesinin uygun olacağını dü
şünmekteyim. Önergemin Genel Kurulun bilgi ve ona
yına sunulmasına izinlerinizi saygılarımla arz ede
rim. 

Hayati GÜRTAN 

Madde 29. — Fıkra 5, Cümle 1. -
«Bir seçim çevresinde kullanılan geçerli oyların 

toplamının o çevreden çıkacak milletvekili sayısının 
iki katına bölünmesiyle elde edilecek sayıdan az oy
alan siyasî partilere ve bağımsız adaylara milletvekil
liği tahsis edilmez.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Seçim Yasa Tasarısının 29 un

cu maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesindeki 
«Önce bire, sonra ikiye, sonra üçe...» ifadesinin «Ön-
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ce birbuçuğa, sonra ikiye, sonra ikibuçuğa, sonra 
üçe...» biçiminde değiştirilmesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 
IBAŞKAN — Diğer Sayın Ali Mazhar Haznedar' 

in önergesi de aynı. 
Dört önerge 5 ve 6 ncı fıkraların çıkarılmasıyla 

ilgili. Sayın Parlak konuştular. 
Sayın Gürbüz, buyurun efendim. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Konu üzerinde ayrıntılı bilgiler verildi, ancak ben 

de birkaç nokta ile de olsa önerge hakkındaki gö
rüşlerimi bildirmek istiyorum : 

Kabul ettiğimiz 1 inci madde ile seçim sistemi 
olarak nispî temsil sistemini kabul etmiş bulunuyo
ruz. Nispî temsil sisteminin seçim ilkeleri yönünden 
sağladığı en önemli ilke adalet ilkesi olmaktadır. Bu
nun da malumlarınız olduğu gibi, verilen oyların par
lamentoya yansıması biçiminde izah edilmektedir! Ek
seriyet usulünde olduğu gibi, yarıdan bir fazlası diğer 
yarıya bir yaklaşan oyları geride bırakıp temsil eden 
ekseriyet sistemi yerine, nispî temsilin alınan oylar 
oranında parlamentoya yansıtabilmesi için ortaya çık
tığı kabul edilmektedir. Biz de bu sistemi kabul et
miş durumdayız. 

IBu sistemi kabul ©dince; geçmiş deneyimlerden de 
yararlanarak nispî temsilin bazı sakıncalarını gider
meyi de yeğlemiş bulunuyoruz. Bu da, bütün küçük 
partilerin aldığı oylarla parlamentoya yansımasını ön
lemekti. Bunu da kabul ettiğimiz % 10'luk genel 
barajla ortadan kaldırmış bulunuyoruz. Yine ikinci 
bir baraj da, yarıdan fazla ilde teşkilat kuramayan 
bir parti yine seçimlere katılamamaktadır. Bu iki 
önemli barajdan sonra il bazında da seçim çevrele
rinde yeni bir baraj getiren bu hükme neden gerek 
görüldüğünü anlayamamış durumdayız. 

Değerli Sözcümüz Sayın Akyol belirttiler, ancak 
belirttikleri gerekçe daha çok % 10'luk barajın gerek-
çesiydi, <% 10'luk barajı neden kabul ettiğimizin ge-
rekçesiydi. îl çapındaki baraj bu kısmî yararın ya
nında çok önemli zararlar ortaya çıkarmaktadır. Ni
tekim, 1961 seçimlerinde, konuşmamın genelinde de 
vermiştim, Van ilinde çarpıcı bir örnek vardı; Van 
ilinde geçerli oylar 64 233'tü, baraj bu üç milletve
kiline bölündüğünde 21 411 idi, bir milletvekili çı-
karabilmenin barajı, Yeni Türkiye Partisi 24 428 oy 
almıştı, Cumhuriyet Halk Partisi 20 963 oy almıştı, 
Adalet Partisi 5 085 oy almıştı, Cumhuriyetçi Millet 
Partisi 13 757 oy almıştı, barajı 2 000 oyla geçen 

Yeni Türkiye Partisi 24 428 oyla 3 milletvekilinin ta
mamını da almıştı. Geriye kalan 39 805 oy parlamen
toya gelebilme imkânını bulamamıştı, 

Değerli arkadaşlarım; 

Bu çok önemli bir sakıncadır. Yine Komisyonu
muzun değerli Başkanı Sayın Hocamız, kitabında da 
ilk konuşmamda da belirttiğim gibi, bu sakıncayı da 
kitabında belirtmişlerdir ve bu sakıncanın giderilme
sini önermişlerdir. Biz gerçekten şimdi neden yarar 
gördüğümüzü doyurucu gerekçelerle açıklamadan 
üçüncü baraj olarak seçim çevresi barajını getirme
meliyiz. Bunun bilemediğimiz birçok sıkıntıları gele
cektir. Millî iradenin yansıması vatandaşın gözünde 
çarpıcı biçimde, üzüntü verir halde parlamentoda tem
sil imkânı verecektir; çünkü demin belirttiğim gibi, 
39 000 oy tek bir milletvekiliyle dahi parlamentoya 
gelemiyor. O zaman insan merak ediyor acaba neden 
ekseriyet sistemini kabul etmedik? 

Ekseriyet sistemini kabul edebilseydik bu mah
zurları da baştan kabul ötmiş olacaktık. Daha açık
çası, bu istek, bu savunmalar bizi ekseriyet sistemi
ne getirmelidir. Bir tarafta nispî temsili ilke olarak 
kabul edeceğiz, bir tarafta birçok barajlardan geçece
ğiz ve yine yararına inanamadığım seçim çevresi ba
rajından geçireceğiz. Bü kez acalba merak ediliyor biz 
millî iradeyi mi yansıtacağız, buraya, yoksa baraj
lardan geçebilen iradeyi mi bir ölçüde barajlar ira 
desini mi yaratacağız Iburada endişeliyim. 

tstikrarı sağlamakta hepimiz tek amaçta birleş
miş durumdayız, ileriye dönük istikran sağlamalıyız. 
Ancak, seçim çevresi barajının istikrara yaran yok
tur değerli arkadaşlarım. Ben vakitlerinizi daha fazla 
almaik istemiyorum, ikonu gereği gibi aydınlanmıştır, 
bu fıkraların çıkartılmasını yüksek takdirlerinize say
gılarımda arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Gürbüz. 
Efendim, Sayın Gürbüz'ün önergesinin lehinde, 

aleyhinde söz isteyen sayın üye?... Sayın Sarıoğlu 
lehte. Sayın Uyguner aleyhte. 

Buyurun Sayın Sarıoğlu lehte. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, değerli 

arkadaşlanm;; 

Seçim Yasasını görüşmeye başladığımız gündem 
beri, yapılan konuşmaları mümikün olduğu ölçüde 
dikkatle izlemeye çalışıyorum. Gerek yapılan ko
nuşmaları ve gerekse Komisyonun verdiği cevapları 
kendi mantık süzgecimden geçirerek sonuçta varmak 
istediğimiz yer acaba bizi beklenilen yere götürecek 
midir diye bir yargıya varmak istiyorum.; 
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Şimdi, yapılan savunmalar ve arkadaşlarımızın bu
rada ileri sürdüğü fikirleri hepimiz dinledik, birçok
larının mantığını bulmak mümkündür ve bunlara 
da liştirak' etmeye gayret ettik; ama bana öyle geli
yor ki, bütün bu yapılanlardan sonra şu anda üze
rinde durduğumuz il barajının kendime göre enine 
boyuna düşündüm bir mantığını, bir gerekçesini bu
lamadım. Değerli arkadaşlarım burada gerekli iza
hatı (kendi görüşleri istikametinde verdiler. 

Değerli arkadaşlarım; 

Şimdi biraz değişik bir açıdan konuya girmek is
tiyorum: 

Türikiye'de kurulacak partilerin bir defa 34 ilde 
teşkilat kurmasını ve buna bağlı bütün ilçelerde teş
kilat kurmasını kabul ettik. 

ikinci ilke olarak dedik 'ki, «Bu 34 ilde Türkiye 
genelinde % 10 barajı aşacak.» 

Üçüncü husus, biliyorsunuz, yararlı olmadığına 
inandığım halde (ki, Sayın Komisyon Başkanımız da 
buna temas ettiler) iki misli aday gösterdik. Yani iki 
misli aday tabiî burada değil, Partiler Kanununa gir
di, buraya da girmiş oldu. 

Şimdi demek ki, kademe 'kademe zaten birtakım 
barajlar kondu. 34 il kondu, 34 ilden sonra % 10 
baraj kondu. Ondan sonra her girdiği ilde iki mis
li aday kondu. Ondan sonra da geliyoruz bir nok
taya, diyoruz 'ki, bu sefer, «tide de bir barajı aşsın.» 
Arkadaşlarım bunların örneklerini verdiler, bunların 
üzerinde durmayı değer görmüyorum. Yalnız şunu 
kabul etmek lazım: Eğer bir parti Türkiye'de % 10 
barajını aşmışsa ve onun seçime iştirak ettiği iller
den birisindeki bir adayı (Arkadaşlarımın demin ver
diği örneklerde olduğu gibi) bir oyla, beş oyla, on 
oyla kaybetmişse bu barajlı sistemde, zannımca bu 
bir haksizliktir; çünkü bir partinin seçime girmesi 
için birtakım şartlar (koymuşuz. Bu kolay iş değildir. 
«Türkiye çapında 34 ilde örgütlen» dedik, «İlçelerin 
tamamında» dedik, ondan sonra «% 10 barajı aş» 
dedik; arkasından bunu 'koymanın bir yararı oldu
ğuna inanmıyorum ve de daha önce -Sayın Komisyon 
Başkanımız da birtakım görüşler ileri sürdüler. Bu
nun onunla da ilgisi yoktur. Artık Türkiye genelin
de % 10'u aşan bir partinin bir seçim çevresinde bir
kaç oyla, tabiî ekstrem de bahis mevzuudur, başka 
türlüsü de bahis mevzuudur; ama herhalde, basit 
d'Hont sistemine göre hakkı olan bir adayın mutla
ka oradan seçilmiş olması lazımdır. 
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O itibarla, bu son i/ki fıkranın buradan çıkmasın
da yarar görüyorum. Bu vesileyle söz aldım. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanoğlu^ 
Sayın Uyguner, buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, Danış

ma Meclisinin değerli üyeleri; 
Ben 'konuya girmeden önce, çok zaman, hemen 

her arkadaşın yaptığı gibi, önce 12 Eylül öncesinde
ki siyasî panoramaya bir göz atmakla başlayacağım. 

12 Eylül öncesinde memleketimiz 1961 Anayasa
sının getirdiği koalisyonlar dizisi hükümetleri devri
ni yaşadı ve bu devirlerde hepimizin bildiği gibi, 
birçok olaylar cereyan etti gözlerimizin önünde, pek 
çok şeylere şahit olduk. Bu arada, Meclise girebil
mek şansını kazanan küçük bazı partilerin koalis
yonlar içerisinde bir anahtar parti olarak yer aldı
ğını ve bu yerde de büyük partilere dahi tahakküm 
etmek imkânını bulduğunu müşahede ettik. Yani, 
burada düşündüğümüz gibi, adil bir sistem kurmak 
isterken bir baktık ki, bu sistem tersine işlemeye baş
ladı, gayri adil neticeler ortaya çıkardı. Çünikü bir 
tarafta çok oy almış, Meclisimize 108'in üzerinde 
milletvekili sokabilmiş büyük bir partiyie koalisyona 
girmiş olan faraza 17 milletvekillik bir parti 180'in 
üzerinde milletvekiline sahip olan partiye tahakküm 
etmek imkânını bulmuştur ve uygulamalarını kendi 
yönüne çevirmek çabasına girmiştir ve kısmen de 
başarı kazanmıştır. 

Burada işaret etmek istediğim husus : Biz, «Adil 
ölçülerin içerisinde kalalım, bütün oyları değerlen
direlim ve adaletli davranalım» derken sonuç ne ol
muştur?... Gayri adil bir uygulamanın içerisine bizi 
itmiştir. 

Buna işaret ettikten sonra, önce Anayasamızın esp
risine değineceğim. 

Kabul buyurduğunuz Anayasa, güçlü devlet sis
temini getirmeye yönelik esaslar vazetmiştir. Ni
çin?... Biraz evvel bahsettiğim sakıncaları ortadan 
kaldırmak için. Güçlü devleti kurmak için önce güç
lü siyasî partilere ihtiyaç vardır, tşte Anayasa siste-
rrfinin devamı olan, tamamlayıcısı olan Seçim Kanu
nuna da bu sistemi yerleştirmek mecburiyetindeyiz 
ki, güçlü devleti kurabilelim, güçlü bir idareye kavu
şabilelim. Aksi takdirde ileride doğacak hükümetler 
zayıf kalacaktır, güçlü hükümetler kurulamayacaktır 

, ve güçlü partiler ortaya çıkamayacaktır. 
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İşte bu sebeplerle getirilen sistem uygundur. Ana
yasanın esprisine uygundur ve geçmişteki sakıncaları 
ortadan kaldırıcı nitelikte olduğu için tercihe şayan 
bir sistemdir. Birinci baraj yurt çapında kurulmuştur, 
işleyecektir; ikinci baraj da ilçe ve seçim çevresi ça
pında kurulacaktır ve bu da işleyecektir. Güçlü olan 
varsa, o zaman Meclislere girmeye layık olan bağım
sız aday veya partilerdir, gireceklerdir ve burada 
fonksiyonlarını icra edeceklerdir. Bu gücü kendinde 
bulamayan partiler de bu imkâna kavuşamayacaklar
dır. 

Biz önergeyi kabul edecek olursak, bu, birtakım 
güçsüz, cılız partilerin işine yarayacak veya birtakım 
bağımsız adayların işine yarayacaktır. Bu bağımsız 
a'daylar da kim olacaktır?... Hepimizin bildiği gibi, 
bilhassa Doğu bölgelerimizde belli nüfuzlu ailelerin 
veya büyük toprak sahiplerinin veya bazı şeyh veya 
tarikat mensuplarının birtakım adamları olacaktır ge
lecek bağimsız adaylar. 

işte bütün bu sakıncaların önlenmesi için burada, 
bu baraj sisteminin de kabulünde zaruret vardır. Ba
na göre iyi işleyecektir ve çak faydalı neticeler hâ
sıl edecektir. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Akyol, Komisyonun önergeler üzerindeki 

görüşünü rica edeyim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Uyguner, il barajının taşıdığı sakıncalardan 

önemlilerini sözünü saklamadan belirtti. Bunları tek
rar etmiyorum. 

Sayın özer Gürbüz'ün verdiği Van misalinde ol
duğu gibi, ben bir ildeki bu türlü barajsızlıktan ya
rarlanmayı veya barajdan korkmayı demokrasinin mi
ni patolojik halleri olarak görüyorum ve «Millî ira
de mi yoksa barajlardan geçen irade mi?...» sözünün 
deruni manasının zevkini kavrayamıyorum. Her se
çim sistemlinde ufak tefek bir baraj vardır. Ekseriyet 
sistemi olsaydı da bir oyla bir blok liste gelseydi, ya
ni orada millî irade yok mudur, olmuyor muydu?... 
Ekseriyet sisteminin uygulandığı dönemlerde Türki
ye'de millî irade gerçekleşmemiştir mi diyebileceğiz?... 
Bu itibarla, tabiatıyla kendimizi haklı göstermek için 
bazı gerçekler vardır ki, hissediyorsunuz ki Komis
yonumuz da bunları kullanmaktan imtina ediyor, kul
lanmanın çok büyük yararı yoktur. Seçim çevresi ba
rajı genelde istikrara hizmet ettiği kadar özelde ülke
mizin özel ihtiyaçlarına cevap verir. Beş il çevresinde 
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belirli milletvekilliği kazanmış olma halini bile oy
larınızla reddedip, barajı silme için yeterli görmediği
nize göre, bütün bunlar, buraya kadar olan oylarınız, 
bize esasen il barajını da gerekli kılıyor izlenimini 
vermektedir. Bu temayül paralelinde önergelerin red
dedilmesini ve maddemizin bu şekilde oylanmasını 
istirham ediyoruz. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Değerli üyeler; bu önergelere Komisyon katılmı

yor. Önergelerin dikkate alınmasını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge
lerin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Fırat; sıra sizin önergenizde efendim, bu
yurun. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer ar
kadaşlarım; 

Benim önergem, getirilen seçim sisteminde öngö
rülmüş olan il barajının nasıl tespit edilmesine dair 
bir önergedir. Aynen Tasarıdaki ifadesiyle söylüyo
rum, getirilen sistemde, «Baraj, o ilde kullanılan geçer
li oyların, o ilin çıkarttığı milletvekili sayısına bö
lünmesiyle elde edilir.» denmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Çok önemli, çok mühim iki kavram var; 'birisi ve

rilen oy miktarı, diğeri geçerli oy miktarı. Burada ba
raj tespit edilirken, «Geçerli oy miktarının, o ilin 
milletvekili sayısına bölünmesinden elde edilen rakam
dır.» denmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi Tasarıyı kendi içinde bir incelemek lazım

dır. Bir milletvekili çılkaran 'Bilecik'te geçerli oylar 50 
ila 55 bindir. Bunun bire bölümü 55 bindir. Demek 
ki, bir aday tüm oyları alsa da barajı aşamıyor, bun
dan fazla olacak. 

'ikincisini bir misalle arz edeyim; yine bir vilayette 
bir parti 39 bin oy alıyor, bir parti 10 bin oy alıyor, 
bir bağımsız da 51 bin oy alıyor; yani 100 bin oyun 
51 binini bağımsız alıyor ve bağımsız barajı aşamıyor. 
Neden?.. Çünkü, o bölge iki milletvekili çıkardığı için, 
partilerin aldığı oylar + bağımsız adayın aldığı oy
lar, (39 000 x 2) + (10 000 x 2) + 51 000 = 149 000 
oluyor. iBunu ikiye bölüyorsunuz, 75 bin oluyor ve 
diyorsunuz ki, 51 bin kişi kendisine oy verdiği hal
de bağımsız aday barajı aşamıyor, 39 bin oy alan par
ti İki milletvekilinin ikisini de çıkarıyor. 

Arkadaşlarım; 
Şimdi burada bir hata var. Sistemin hiç değilse, 

kendi içinde tutarlı olabilmesi için bu hatanın düzel
mesi lazım. 
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Bir misal daha vereyim; 'bir vilayette dört parti 
seçime giriyor; (A) partisi 100 bin, (B) partisi 40 bin, 
(C) partisi 35 bin, (İD) partisi 22 bin, 'bir 'bağımsız da 
30 bin oy alıyor. Verilen oylar değil, Tasarıya göre 
geçerli oylar 1 milyon 15 'bin adet. 'Bunu 'beşe bölüyo
ruz, baraj 203 bin ölüyor. ı(A) partisi 100 bin oy aldı
ğı için beşle çarpıyoruz 500 bin oluyor ve barajı aş
mış ölüyor. Diğerleri 'baraja takılıyor ve t(A) partisi 
oyların % 40 ını aldığı halde beş milletvekilinin beşi
ni, yedi (milletvekili varsa yedisini çıkarıyor. 

Muhterem arkadaşlariım; 
Daha önceki klasik d'Hondt sisteminde, böyle bir 

fl!de (A) partisi üç, i(B) partisi bir, (C) partisi bir mil
letvekili çıkarırdı. 

Yine biraz önce verdiğim misalde eğer baraj, ve
rilen oyların (IBurada belirtilen «geçerli oy» tabiri de
ğil) o ilin milletvekili sayısına bölümü olsaydı, o za
man iki milletvekilliği olan bir yerde 51 bin oy alan 
bağımsız, oyların % 51'ini aldığı için milletvekili ola
caktı. 

Şimdi arkadaşlarım; 

Partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır, 
partiler halktan aldığı oyla yasama organında temsil 
edilirler, bu demokrasinin gereğidir, Türkiye kuvvet
li hükümetlere muhtaçtır, bunların (hepsini kabul edi
yoruz. Ancak, dengeyi iyi teessüs ettirmemiz lazım. 
Zannediyorum ki, burada çok çok sert barajlar getir
miş durumdayız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Teklifim kısaca şudur; diyorum ki, bir milletve

kili çıkaran bir vilayette, eğer o vilayetin oylarının 
% 50'sinin üstünde olan miktarını bir aday alıyorsa, 
bu aday o Vilayette milletvekili ol'sun. O halde nedir?. 
Bir milletvekili çıkarıyor. Nasıl bulunur bu?.. 1 + 1 ; 
yani 2'ye bölünmesiyle bulunur. Yani, 55 bin oyu 
olan bir vilayette bir milletvekili var, 1 + 1; yani 
2'ye bölersek 27 500 oy oluyor. 27 501 oy alan bütün 
ihtimalleri bir tarafa atmıştır ve bu barajı aşmıştır. 

Gelelim iki milletvekilliği -olan ve 51 bin oy alan 
bağımsız olan vilayete. Orada da arzım şudur; 
2 + 1; yani baraj sayısını bulurken 3'e bölelim. Üçe 
böldüğümüz zaman, biraz önce arz etmiş olduğum 
51 bin oy alan bağımsızın artık seçilmemesi diye bir 
şey mevzubahis olamaz. Bunu biz kendimize göre bu
rada, «sistemin tutarı bu» deriz; ama yarım tahakkuk 
ettiği zaman bu halka anlatılamaz. 51 bin oyalan biri
sini milletvekili yapmayacaksınız, 39 bin oy alan bir 
partide iki kişiyi milletvekili getireceksiniz, bunu hal
ka anlatamayız. 

BAŞKAN — Sayın Fırat; süreniz dolmuştur. 
AYHAN FIRAT — Muhterem arkadaşlarım; 
Neticede, vilayet çapındaki barajın daha adil ol

masını düşünüyorum. Onun için de, geçerli oyların, 
milletvekili sayısı + l'e bölünerek baraj sayısının 
teşkil edilmesini teklif ediyorum. Eğer bu husus ka
bul edilirse, emin olun çok daha tutarlı, çok daha iyi 
bir Meclis meydana gelmiş olacaktır. Zira, bu sistem
le, bir ve iki milletvekili çıkaran bölgelerde artık ço
ğunluk sistemiyle nispi temsilin farkı ortadan kalk
mış gibidir arikadaşlarım. 

Takdirlerinize arz ediyorum, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Önerge üzerinde söz İsteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Akyol; buyurun. 

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

Sayın Fırat'ın önergesi, sanki il barajının bütün sa
kıncalarını ortadan kaldırıyor görüntüsüyle takdim 
edildi. Gerçekten arkadaşımız belki farkında olma
dan, esasen seçim sistemleri içinde mevcut olan bir 
sistemi anlattılar, bu sistemin adı; yani adayların bir 
fazlasına bölme sistemi Haageribach-IBischoff sistemi
dir. 

AYHAN FIRAT — Ben bilmiyordum, yeni öğ
rendim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — ©u sistem şu sonucu doğurur, amacı şu
dur; klasik d'Hondt bölünür, bire ikiye, üçe bölerken 
esasen bakiyeleri tasfiye eder. Bütün bakiyeler bu
rada tasfiye edilir. Ark'daşımızın anlattığı artı bire bö
lündüğü zaman, bu d'Hondt sisteminin uygulaması 
ile ilgili değildir, en yüksek bakiyeye en son kalan 
milletvekilliğini verdiği için, harici kısmeti büyük 
tutmamak için artı bire bölünen bir sistemdir. Yani, 
d'Hondt sistemi içinde asla uygulanması olmayacak 
ve kabul edilemeyecek bir sistemdir. Yoksa, arkada
şımızın anlattığı faydaların hiçbirini sağlamaz. 

Saygılarımla, teşekkürler'imle arz ederim. 
BAŞKAN — Değerli üyeler.. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, misal ver

dim; misalimizin... 
BAŞKAN — Efendim, misalinizi Genel Kurul da 

dinledi, Komisyon da dinledi.... 
AYHAN 'FIRAT — Misalin yanlış olduğunu söy

lesinler efendim. Sağlamaz dediler; bana... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. 'Katılmadıkları

nı ifade ettiklerine göre, benim yapacağım şey öner
geyi Genel Kurula sunmaktır. 
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Değerli üyeler, Komisyon önergeye katılmıyor. 
önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Gürtan, sıra sizin önergenizde, buyurun 
efendim. 

HAYATI GÜRTAN — ISayın Başkanım, saygı
değer üyeler; 

Esasında, daha evvelki önergelerin bir tanesi kabul 
edilmiş olsa îdi, ben bu önergem'i geri alacaktım. Efen
dim, maddenin hali hazır tedvin şekli ile bazı sakınca
ları getirdiği uzun uzun burada dile getirildi, gerek bi
raz evvel burada konuşan arkadaşlar tarafından, ge
rekse Yasa Tasarısının tümü üzerinde yapılan ko
nuşmalar sırasında, 

Ben, uzun konuşmayacağım, kısaca önergemi 
arz etmeye çalışacağım. Ancak, şunu bir kez daha 
vurgulamak isterim; 

Değerli arkadaşlarım, bizim verdiğimiz önergeler, 
hiçbir zaman ülkede istikrarı bozmaya, sükunu boz
maya, refahı bozmaya, huzuru bozmaya yönelik de
ğildir. Bunun, bu şekilde düşünülmesi ve kabul edil
mesi gerekir. Bunun aksini düşünmek, hiç kimsenin 
hakkı değildir. Bunu istirham ediyorum bu şekilde, 
bizim arzumuz, hepimizin arzusu, memlekette huzur, 
istikrar, refahtır. Ancak, matematik olarak bazı şey
ler burada ispatlanamadığı için, tereddütlerimiz olu
yor; bu tereddütleri gidermek için daha az sakıncalı 
sandığımız bazı önerileri getiriyoruz huzurunuza; ka
bul edilir veya edilmez, bu yüksek takdire aittir. 

Değerli üyeler; 
Ben diyorum ki, madem ki listede altı isim var

dır. Bu altı isme bölünsün ve 'il barajı böyle tespit 
edilsin. Bu şekilde, burada verilen bazı sakıncalı ör
nekler, belli ölçülerde de olsa, azaltılmış olmaktadır. 
Adalet daha doğru olarak yerine gelmektedir kanı
sındayım. Şöyle ki; bir örnek arz etmeme izin verin: 

Bir ilde, basitleştirme için sayıları küçük tutuyo
rum, 300 seçmen vardır; üç de milletvekili adayı var
dır. Böylece baraj 100 olarak ortaya çıkmaktadır. Bir 
aday 103 aldığı zaman, diğerleri de 98-99 aldığı za
man, üç milletvekili de bir partiye gitmektedir. Kaildi 
ki eğer bu ikiye bölünürse, benim de arzu ettiğim gi
bi, üç katına bölünürse, bu takdirde 103 alan bir; 98 
alan bir; 99 alan bir alacaktır. Acaba hakçası bu de
ğil midir? Bu örneği uzatmak mümkün; 150 oy aldı
ğı takdirde 90, 60 olursa; burada iki, bir, sıfır ola
caktır. Sanırım bu şimdiki uygulamaya göre daha 
da adildir; daha da hakçadır. 

Önergemin özeti budur. Takdirinize sunarım, say
gılar arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
önerge üzerinde söz isteyen saym üye var mı?.. 

Yok. 
Sayın Komisyon, lütfen, görüşünüzü rica ediyo

rum. 

ANAYASA KOMİSYONU ISÖZOÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, biraz önce reddedilen 
önerge, aday sayısı artı bire, yani Sayın Gürtan'm 
verdiği örnekle, üç artı bire bölünmeyi reddetmişti. 
Şimdi, arkadaşımız, yani 100 bin geçerli oy üzerin
den 25 bin oy almayı reddetti. Sayın Gürtan'm teklif 
ettiği önerge bundan daha şedit bir önerge, üç artı 
üç; yani 15 bin civarında oy alana bu sefer tanımak 
istiyoruz ve biraz önce bu Yüce Kurulun tayin eden, 
takarrür eden temayülüne uygun ve paralel olarak bu 
önergeye de elbette ki katılamıyoruz. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Komisyon önergeye katılmıyor. Önergenin dikkate 

alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Genç ile Sayın Haznedar'ın önergesinde sı
ra. 

Önergeyi açıklamak üzere, buyurun Sayın Hazne
dar. 

ALÎ IMAZHAR HAZNEDAR — Saym Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Bu 29 uncu maddede, oyların değerlendirilmesi 
ile ilgili hususta, ben şahsen bir önerge vermiş bulu
nuyorum. Değerlendirme sisteminin d'Hondt sistemi 
yerine bir başka sistemin uygulanmasını öngörüyor. 
Yalnız, bu konuyu açıklamadan önce, çok daha 
önemli bulduğum ve mutlaka değiştirilmesi gerekti
ğine kani olduğum bir hususu takdirlerinize arz ede
ceğim. 

Tasarıda benimsenen ve maalesef üzerinde layıkı' 
ile durma imkânı bulunamadığı için, maddeler anı
sında (kaybolan oy değerleriyle ilgili konunun tekrar 
ve mutlaka ele alınması gerekir kanısındayım. Çün
kü, kabul edilen sistem, Anayasamızdaki eşit oy il
kesi ile taban tabana zıt, hiçbir şekilde hukukî izahı 
mümkün olmayan bir sistemdir. Bu sistem değiştiril-
mezse, ileride yerli ve yabancı literatür ve anayasa 
ya da seçim sistemi konularını işleyen üniversite 
kürsülerinde Anayasadaki açık ve kesin hükme rağ
men, eşit olmayan oya yeni ve yepyeni bir misal ola-
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rak gösterilmeye namzettir. Türk demokratik sistemi
ni ve Yüce Meclisi (böyle haksız bir tarihî yenilgiye 
maruz bırakmak ve bu hale göz yummak, hiçbirini
zin müsaade ve müsamaha edemeyeceği bir husustur 
kanısındayım. 

Komisyonca öngörülen sistem inedir? 
Bu sisteme göre, seçmenin seçim çevresine ve oyu

nu kullanma şekline bağlı olarak oyunun değeri değiş -
mektedir. Nasıl değişiyor?.. Eğer, bir seçmen, yedi 
milletvekili çıkaracak bir seçim çevresinde oyunu 
kullanıyor ise, bir partiye «Evet» mühürünü basarak 
oy vermişse, o partiye yedi oy vermiş sayılmaktadır. 
Eğer, karma liste yaparsa, her partiye işaretlediği aday 
sayısı kadar; bir ilâ altı oy vermiş olmaktadır; toplam 
oy değeri yine yedidir. Aynı seçmen «Evet» mühü
rünü bir bağımsız adayın hizasına basarak oy kulan
mış ise oyunun değeri bir olmaktadır. Eğer, seçim 
çevresinden çıkacak milletvekili sayısı azalırsa, seç
menin oyu da yediden aşağıya doğru; altıya, beşe, 
dörde ve nihayet bire kadar inmektedir. 

Şu duruma göre, Hakkâri'de oy kullanan bir seç
menin ülke düzeyinde oyunun değeri bir ya da eğer 
iki milletvekili çıkaracaksa, iki olabiliyor. Çankaya 
veya Bakırköy'de oy veren seçmenin ülke düzeyinde
ki oyunun değeri ise, sekiz ya da dokuz olabilmekte
dir. Eğer bu seçmenler oylarını münhasıran bağım
sız adaylar için kullanmış iseler, oylarının ülke gene
linde ve mahallî olarak değerleri yine bire inmekte
dir. 

Bu oy sisteminde eşitlik yoktur, hatta büyük bir 
eşitsizlik aşikârdır. Değerlendirme şekline göre, bir 
bağımsız adayın seçim kazanma şansı mevcut değil
dir. Çünkü seçim çevresinde yapılan değerlendirme
de «Evet» mühürlü oylar bir parti ya da bağımsız 
aday için kullanılmasına bağlı olarak değeri bir ya da 
çevreden çıkacak milletvekili sayısı kadar artarak 
değerlendirmeye alınmaktadır. 

Bir misalle konuyu izah etmek gerekirse, bilfarz 
yedi milletvekili çıkaracak bir seçim çevresinde iki 
yüz bin seçmenin oy kullandığını düşünelim. Bu seç
menlerden 70 bini bir bağımsız adaya oy veriyor, ge
riye kalan 140 bin oy da dört parti arasında birine 
elli bin, öbürüne 31 bin, diğerine otuz bin, diğerine 
de 29 bin olarak dağılıyor. Barajı aşmıştır, mahallî 
barajı bütün partiler, milletvekili çıkarabilecek du
rumdadır. D'Hondt sistemine göre (teklif edilen) bun
ları böldüğümüz zaman birinci parti üç milletvekili 
çıkarıyor, ikinci partji iki milletvekili, üçüncü parti 
bir, dördüncü parti bir milletvekili çıkarıyor, yedi 

milletvekili o seçim çevresinden tamamlanmış oluyor. 
Yani tebarüz ettirmek için, yirmi dokuz bin seçme
nin oyunu alan bir parti, bir milletvekili çıkarıyor da 
yetmiş bin seçmenin oyunu almış bir bağımsız, ora
dan milletvekilliğini kazanma şansına sahip olamı
yor. 

Şimdi bu durumda bağımsız aday sistemini kabul 
etmek, pratikte bunu aslında sıfıra indirmek, kabul 
etmemek anlamına gelir. Eğer bağımsız adaylara 
«hayır» diyorsak, o zaman, bunu açık olarak ifade 
edelim ve «bağımsız aday olarak kimse adaylığını 
koyamaz» diyelim, olsun bitsin. 

Bu anormal ve haksız sonucun ortaya çıkmasının 
tek nedeni, biraz evvel ifade ve izaha çalıştığım oy 
değerlerindeki farklılıklar. Eşit olmayan oy sistemi-' 
nin benimsenmiş olmasıdır. O zaman, buna nasıl bir 
çare bulunabilir? Aslında, Sayın Komisyonun bunu 
düşünmüş olması gerekirdi kanısındayım. Şöyle bir 
çare bulmak pekâlâ kabildi: Her seçmen gene bir tek 
ova sahip olacaktır; ama o seçmen de Tasarıda tek
lif edildiği tarzda üç şekilde de oyunu kullanabilir
di. Yani, bir partiye mührünü basarak kullanır, bir 
oy vermiş olurdu partiye; eğer yedi milletvekili çı
karacaksa yedi milletvekiline oyunu bölerdi, herbi-
rine 1/7 oy vermiş olurdu, toplamı gene bir olurdu. 
Bağımsız adaya da mührünü bastığı zaman oyunun 
değeri gene bir olurdu. Bu yedi milletvekili çıkaracak 
olanlara 1/7, beş çıkaracak olanlara 1/5, iki çıkara
cak olanlara 1/2 şeklinde mütalaa edilmek suretiyle 
bir tek oyunu kıymetlendirmiş olurdu ve bu anor
mal neticeler de sureti katiyede ortaya çıkmazdı. Bu
nu mutlak surette tashih etmek mecburiyetinde ol
duğumuzu ifade etmek istiyorum. 

Eğer bu 'husus karâra bağlanırsa o zaman bu oyla
rın değerlendirilmesi bir mana ifade eder, aksi tak
dirde, bu oy değerlendirmesinin D'Hondt sistemi ol
muş, yarımşar aralıklı sayılara 'bölme sistemi olmuş, 
bağımsız aday bakımından hiçbir anlamı olamaz. 

Şimdi, önergenin aslına geliyorum. Oy değerlen
dirmesinde Komisyon, D'Hondt sistemini benimse
miştir. Bu sistem, Komisyon ve Yüce Meclisçe ka
bul edilen iki parti fikrine uygun değildir. İstikrarlı 
hükümet için ne denirse densin, ortaya çıkan neti
ce şu: Koalisyonsuz iktidar düşünülmektedir. Bunu 
tarif etmeye çalıştım, istikrarlı hükümet nedir? diye, 
çeşitli yönlerini incelemeye çalıştık; fakat ortaya çı
kan netice şu: Koalisyonsuz hükümetler istikrarlı hü
kümetlerdir, biz bunu istiyoruz. Mecliste dedik bu
nu çeşitli maddeleri kabul etmekle. Böyle olduğuna 
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göre, o zaman, oyların değerlendirilmesi sistemine de 
güçlü partiye avantaj sağlayacak bir biçimde olması 
çok tabiîdir, bu fikre paraleldir ve uygundur ve man-
tikidlr. D'Horidt sistemi bu sisteme uymaz. Yani mut
laka güçlü partiye avantaj sağlayan bir sistem değil
dir o. Onun yerine, bazı arkadaşlarımız bir buçuk 
ile başlayan bir sistemi önermişlerdir, ben bunu, doğ
rudan doğruya yarımşar aralıklı sayılarla bölme sis
temini teklif etmek 'suretiyle ikisi arasında; ama güç
lü partiye avantaj sağlayan bir sistem olarak teklif 
etmiş bulunuyorum önergemde; takdir Yüce Mecli
sindir. 

Saygılar sunarım. 
ıBAŞKiAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 

Bu önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Sayın 
Bilge, lehinde. Başka?.. Yok. 

Buyurun Sayın Bilge. 

NECİP IBİLGE — Sayın IBaşkan, değerli arka
daşlarım; 

Önergenin lehinde konuşmak üzere söz aldım, 
yalnız, o noktaya geçmezden önce, benim konuşma
ma cevap veren Sayın Sözcünün bir noktadaki ifa
delerine işaret etmeden geçemeyeceğim. Çünkü bu 
nokta ile ilgili bulunmaktadır. 

Dediler ki, «D'Hondt sisteminde bir, iki, üç, dört
le bölünüyor ve bu suretle birle başlamasının sebebi 
bir milletvekilini vereceğiz, ikiye iki milletvekili vere
ceğiz» gibi manaya gelen bir ifade kullandılar. O hal
de, bir buçukla başlayacak olursak, bîr buçuk millet
vekili mi vereceğiz? Mesele o değildir. Alınan geçerli 
oyların bölünmesinde bir buçukla başlamak suretiy
le büyük partilere daha fazla avantaj verilmesi Söz 
konusudur. Burada bölen rakamı bir milletvekili ver
mek vesaire meselesiyle doğrudan doğruya ilgili de
ğildir, daha çok oy almış olan partileri biraz daha 
avantajlı duruma getirmektir ve bu rakamlar ister bir 
olsun, İster bir buçuk olsun bilimsel mantığa daya
nan bir şey değildir, bunlar siyasî tercih meselesi
dir. Nitekim, D'<Hbndt sisteminde bir, iki, üç, dört 
rakamı İle bölünmektedir birer artan diziyle. Diğer bir 
sistem de bir, üç, beş, yedi gibi tek rakamlar ele alın
mak suretiyle bölünme yapılmaktadır; nihayet diğer 
bir sistemde de 1,4 ile başlanmakta, ondan sonra da 
iki, üç, dört vesaire şeklinde gidilmektedir. Bizim tek
lif ettiğimiz yahut benim şahsen vermiş olduğum ve 
şimdi de önerilmiş bulunan şey, bir buçuktan başla
yıp yarımşar ara ile gitmek meselesi söz konusu ol
maktadır. i 

Binaenaleyh, burada bir siyasî tercih meselesi söz 
k'onusu olmaktadır. Siyasî tercih de n'için söz 
konusu oluyor burada? tstikarlı hükümet kurabilmek 
ve tek parti tarafından bir hükümet kurabilmeyi sağ
lamak için. O halde bunu hanıgi sistem elde ediyor? 
Klasik D'Hondt sistemi elde etmiyor. Barajlı D'Hondt 
sisteminin de elde etmediğini, evvelki misallerle bazı 
arkadaşlarımız ve ben söylemiş bulunuyoruz. 

Burada şu noktaya tekrar işaret edeceğim, Sayın 
'Sözcü dediler ki, «Evvelce yapılmış olan seçimlere 
istinat ederek muayyen bazı neticeler çıkarmak doğ
ru değildir.» Evet, o zaman doğru olmayabilir; ama 
elde başka rakam yok. O halde başka rakam olma
dığına göre, elimizde mevcut olan rakamlara istinat 
ederek bir netice çıkarmaya çalışacağız. Gayet tabiî
dir ki, bu iki kere ikinin dört ettiği gibi mutlak bir 
gerçekliği ifade etmez; ama bir olasılıktır ve elde 
mevcut olan rakamlara göre bu neticenin daha çok 
muhtemel olması, o seçimin daha iyi olduğu neticesi
ni verdiği içindir ki, bu noktaya geliyoruz. Kendileri 
neye istinat ediyorlar o halde? Yüzde on barajı ve
yahut tia seçim çevresi barajı kabul etmekle kendile
ri bir rakama istinat etmiyorlar mı? istinat etmiyor
larsa hiç doğru değildir. Nitekim, kendileri gayet ta
biî, halen buraya gelmezden önce üniversitede bulun
dukları içlin meseleleri çözmede mahkemelerin vermiş 
olduğu, evvelce vermiş olduğu kararlara istinat eder
ler ve o kararlarda da «Eğer madde şöyle olsaydı şu 
netice çıkardı veya böyle olsaydı bu netice çıkardı» 
diye birtakım ihtimal hesaplarını yapmak suretiyle 
ona göre bir neticeye varırlar. Biz de aynı neticeye 
varıyoruz; elde mevcut olan rakamlara göre. Yoksa 
ta Birinci Meşrutiyet zamanında yapılmış olan seçim
lere istinat ermeye gitmiyoruz. 1961 'den bu tarafa ya
pılmış olan seçimlere istinat etmek suretiyle bir neti
ceye varıyoruz ki, o neticeye de varılabilmesi için, 
yani istikrarlı bir hükümet neticesine varılabilmesi 
için de klasik D'Horidt sisteminin ve barajlı sistemin 
iyi netice vermediğini,' bilakis, bir buçuktan başlamak 
suretiyle yarımşar ara ile bölünmek şeklinde olan 
formülün daha iyi netice vereceğini söylemek istiyo
rum. 

iBu itibarladır ki, önergenin, memleketimiz bakı
mından daha iyi netice vereceğine kanî olduğum için, 
sizlerin de bu hususta takdir hakkınızı kullanmanızı 
istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Buyurun iSayın Komisyon, görüşünüzü alalım efen

dim. 
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ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞjENBR I 
AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Haznedar arkadaşımız önergesiyle ilgili ko- I 
nuşmasını yaparken, bir başka arkadaşımızın da ile- I 
ri sürmesine rağmen, görmezlikten ve bilerek cevap I 
vermezlikten geldiğimiz bir noktanın altını bir defa I 
daha çizince, bu noktanın da Heyetiniz önünde açıklan- I 
masına zorunluluk hâsıl olmuştur. O da şudur; Ar- I 
kadaşımız, Sayın Evliya Parlak gibi «(Bu iş, giderek 
Anayaisaya aykırı hale gelmiştir.» demektedir ve bu I 
bahsettiği mesele de oylanmış, bitmiş, oylarınızla ke- I 
sinleşmiş bir mevzua taalluk etmektedir. Anayasa- I 
nın geçici 15 inci maddesindeki «Danışma Meclisinin I 
ve Konseyin çıkardığı kanunların Anayasaya aykırılı- I 
ğı iddia edilemez.» 'hükmünün biç bir şekilde arka- I 
sına sığınarak, Anayasaya aykırı bir şeyi öneriyor I 
veya yapıyor değiliz. Yaptığımız şey; ülkemizde mil- I 
lî iradenin tezahür şekli olan seçimleri bir emniyete, 
bir nizam ve ülke hayrına ve menafime uygun şekle I 
getirmeye çalışıyoruz. Bütün sistemlerde, bütün me- I 
kanizmalarda, bütün hesaplama tarzlarında mutlaka I 
beğenmeyeceğimiz, mutlaka bir artık, bir değerlen- I 
dirilmeyen bölüm meydana gelebilir. I 

Sayın Haznedar/ın antidemokratik bulduğu meşe- I 
le, bağımsızların parti adayları kadar favorize edil- I 
memiş olmasıdır. Doğrudur; bunu başından beri s'öy- I 
lemekteyiz. Bir partiye 20 milyon oy kullanılan bir I 
yerde 2 milyona yakın bir baraj getiriyorsunuz . Son- I 
ra, bir milletvekili çıkaran, aşağı yukarı 115 bin seç- I 
meni yahut nüfusu olan bir ilde, tek milletvekili çı- [ 
karan bir yerde, bağımsız aday çıkacak bir şahıs ve I 
ona hiçbir müeyyide getirmeyeceksiniz, hiç bir ba
raj getirmeyeceksiniz... 2 milyon baraj getireceksiniz, I 
bu, Anayasaya aykırı olmayacak; ama bir adaya hiç I 
baraj getirmeyeceksiniz. Sayın Haznedar, bu müm- I 
kün değildir. 

Sayın Başkanım, I 

Bu noktayı özellikle belirtmek istiyoruz ki, ba- I 
ğımsız adaylığın da altında yatan bazı şeyler vardır; 
bilerek ve meş'ur olarak bunu yapıyoruz, bilinçli I 
olarak yapıyoruz bunu; ama bir aday bütün bu en- I 
gel'leri geçip o ilden çıkabiliyorsa, artık o takdirde 
de onu millî iradenin bir parçası olarak Mecliste gör- I 
mekten rahatsızlık duymamalıyız. 

Pek tabiî olarak, nispi temsilin mantığının içinde, I 
hareket noktasında bazı arızalar olabilir; zaten bütün 
klasik kitaplara geçmiş olan cümlelerden birisi de şu
dur; «Nispi temsilin d'Hondt'a göre değerlendirme
sinde en uygun rakamlar 7 ile 9 arasındadır.» Demek i 

5 . 5 . 1983 O : 1 

ki, 7 ile 9'un üstüne çıktıkça ve altına indikçe bazı arı
zalar olacaktır. Biraz önce Sayın Fırat'ın teklif ettiği 
sistem de uygulanmaktadır; ama o, bir başka hesap
lama ve değerleme sistemine bağlı olmaktadır. 

Şimdi geliyorum, özellikle kamuoyunun iyi anla
ması, zabıtnameye de iyi geçmesi bakımından söylü
yorum; hatırlayacaksınız Sayın Haznedar da sonunda 
dedi ki, «Oyları 7'ye bölelim.» Demek ki, bir bölme 
veya bir çoğaltma işlemine ihtiyaç var. tşte onun 
böldüğünü biz çarptık; ama bağımsız aday hariç ol
mak üzere. 

Bir başka noktadan bakarsanız; bir milletvekili 
seçilen yerde verilen oylar, Ankara'ya geldiği zaman 
kaç oydur?, 50 bin oy, 100 bin oy, ama 40 milletve
kili çıkaran bir ilden gelen ise 2 milyon, 2,5 milyon
dur. Bunun 7 ile çoğaltılması, global olarak her iki 
tarafta da olmaktadır; ama tekrar ediyorum, mün
hasıran bağımsızlar için konulan baraj sadece bu 
noktadan çıkmaktadır. İşte bu nedenle arkadaşımız, 
bağımsızları ayırarak düşünürse, görecektir ki, öner
gesiyle »de, fikriyatıyla da getirmek istediği sistem bi
zim getirmek istediğimiz sistemle aşağı yukarı aynı 
sonuçlara varacaktır. 

Şimdi, Sayın Bilge sistemin özünü anlatırken, Sa
yın Haznedar'a ve önergesine destek vermek için, 
«1,5'a bölersek baraj olur» dedi. Arkadaşlarım hatır
lıyorsunuz, arkadaşlarımızın teklif ettiği bu sistem, 
başlı başına müstakil bir sistemdir ve o sisteme da
hil olan unsurlar oylarınızla kabul edildi, tedvin edil
di, Tasarıda şu anda kesinleşti. Arkadaşlarınızın öner
gelerinin özü şuydu; Diyorlardi ki, «Önce 1,5'a böle
lim, burada bir baraj meydana gelir, ondan sonra 
yarımşar ilerleyelim.» Şimdi oylarınızla yüzde 10 ba
rajı kabul ©dince, bir de 1,5'dan başlayan bölmeyle 
ilgili bir ikinci alt baraj daha kabul etmeye gerek kal
mış mıdır?.. Kalmamıştır ve arkadaşlarımızın teklif 
ettiği önergenin bir bölümü, baraj bölümü kesinleşti
ğinden, artık oyların değerlendirilmesine ilişkin 1,5 
ile başlama mantığını kaybetmiştir, temelini kaybet
miştir, elbisesini kaybetmiştir. Bu itibarla, bu nedenle 
de önergenin esasen reddedilmesi lazımdır. 

Şimdi geliyorum niçin l'e, 2'ye, 3'e bölmek lazım 
geldiği meselesine. Bütün bu meseleyi anlatan kitapla
rın da içinde olduğu gibi, klasiği, basiti kolayı budur. 
Bunun için bu basit, bu klasik, bu olağan bölüm tarzı 
bizde de uygulanmış ve iyi sonuç vermiş olduğu için, 
en elverişli olarak takdir edilmiş; örneksemelere, Dev
let İstatistik Enstitüsünden alman rakamlara dayanıl-
mıştır. Hocamız müsterih olsunlar, onun teklif ettiği 
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ve önerdiği şeyi biz de yaptık, ama yaptığımız şeyle
re dayanmanın kuvvetini tartmak zorundayız. Biz 
bunu yaptık, «yapmadık» demiyoruz. Yaptık; ama 
ona matematik bir katiyet izafe etmek bizi yanıltır, 
yoksa kendilerinin de verdiği altlama örneklerinde; 
yani supsumsiyon örneklerinde olduğu gibi, elbetteki 
bilimsel realiteleri ararken bazı araştırmalar yaparız; 
ama o araştırmaları bilimin diğer verileriyle mutlaka 
denetlemek zorundayız. 

Bu itibarla, buraya kadar gelmiş ve esasen teme
linden çok şey kaybetmiş olan 1,5 ile bölüme başla
ma sistemini öneren önergenin reddini istirham eyle
mekteyiz. 

Hepinize, dikkatleriniz ve bir madde üzerindeki 
bunca baraj koyan önergeler karşısında Komisyonu
muza gösterdiğiniz âlicenap ve yüksek destek için de 
ayrıca teşekkür ediyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 

ALt MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 
bir yanlış anlama var. Şimdi önergeyi okuyabilir mi
yiz acaba?.. 

BAŞKAN — önergeyi okuduk. 
ALt MAZHAR HAZNEDAR — Yalnız başlama 

şekli değil, yanlış ifade ettiler. 
BAŞKAN — Efendim, bahsettikleri şekilde de 

olsa... 
ALt MAZHAR HAZNEDAR — Yanlış anlatıldı 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Peki, buyurun doğrusunu anlatın 

Sayın Haznedar. Bir soru şekli olabilir. 
ALt MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Verilen önerge, 1,5'la başlayıp, ondan sonra ya

rımşar aralıklı sayılara bölme önergesi değildir. Ora
da bir baraj vardır, dedikleri doğrudur. O barajı na
zarı itibara aldığımız için, doğurdan doğruya evvela 
l'e böleceksiniz, sonra 1,5'a, sonra 2'ye, sonra 2,5'a. 
Yani 1,5'la başlatıp da böldükten sonra çıkan sayıla
rın mukayesesi değil, ilk alınan oyların mukayesesi 
şeklinde milletvekilllerinin dağıtımını ilgilendirmekte
dir. Adı da «Yarımşar aralıklı sayılarla bölme me
todundur. 

Onu arz ediyorum; yanlış anlama oldu. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Akyol, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım; 

Bu konuyla ilgili arkadaşlarımızın «1 ile başlıyor» 
demesini kabul ediyorum; ama ondan sonra yarımşar 
bölmeye gerek yok. Bu konunun teorisini yazanlar; 
(Okumuyorum, Heyetinizi işgal etmiyorum, Sayın 
Başkanım kitabı kürsüye gönderdiler, okumaktan iç
tinap ettim, şimdi elimdedir) bire, ikiye, üçe, dörde, 
beşe bölünmelidir. özü budur, esası budur, doğrusu 
budur; olağanı budur, normali budur. Ekstrem ve uç 
çözümler başkadır. Biz bunları buraya getirmiyoruz 
ve bunları reddediyoruz; oylarımızla hep reddettik. 

Arz ederim Sayın Başkanım. 
Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Değerli üyeler; önergeye Sayın Komisyon katıl

mıyor. 

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

Madde üzerinde, zannederim soru hususunda Sa
yın öney siz de işaret etmiştiniz. Soruları yazıyorum 
efendim: 

Sayın öney, Sayın öztürk, Sayın Hazer, Sayın 
Tutum, Sayın Dikmen, beş soru sorulacaktır. Soru 
kaydetme işlemi bitmiştir. Sayın Başbuğ'un isteği re
daksiyonla ilgilidir. Sayın Gelendost da redaksiyonla 
ilgili bir hususu belirtecekler. 

Buyurun Sayın Öney. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım; çok kısa bir 
maruzatım var. Buna, redaksiyona ilişkin bir soru 
denebilir. 

29 uncu madde şöyle başlıyor; 
«Yukarıki maddede yazılı oranı aşan siyasî par

tiler ile bağımsız adayların bir seçim çevresinde elde 
edecekleri milletvekili sayısı aşağıdaki şekilde hesap
lanır.» dedikten sonra, aşağıda; «Seçime katılmış olan 
siyasî partilerin ve bağımsız adayların adları alt alta 
yazıldıktan sonra...» diye devam ediyor. 

Şimdi, yukarıdaki maddede yazılı oran, bildiğiniz 
gibi ı% 10 barajıdır. Maddenin yazılış şekli, hem par
tilerin, hem de bağımsız adayın % 10 barajını aş
ması gerektiğini adeta ifade eder gibi. Elbette böyle 
değil ama, yani meramımız bu değil ama, yazılış bi

çimi sanki böyle. Çünkü, «Yukarıdaki maddede yazılı 
oranı aşan siyasî partilerle bağımsız adaylar...» deni
yor. 

Ben şunu demek istiyordum : Acaba Komisyo
numuz maddenin yazılış tarzını; «Bağımsız adaylarla, 
yukarıdaki maddede belirtilen oranı aşan siyasî par-
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tilerin...» şeklinde düzenlemeyi düşünmezler mi? Çok 
daha açık ve sarih olur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
ANAYASA 'KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım; 
Bu noktaya, diğerlerinden belki ayrılarak hemen 

cevap vermek istiyorum. Arkadaşımızın yerden göğe 
hakkı var; her zaman sarih düşünceli arkadaşımızdır. 
Doğrudur; böyle yapalım efendim. 

«Bağımsız adaylar ile yukarıdaki maddede yazılı 
oranı aşan siyasî partilerin bir seçim çevresinde elde 
edecekleri milletvekilliği sayısı aşağıdaki şekilde he
saplanır.» tarzında düzeltirsek, zannediyorum daha 
açık olur. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN —Ben de teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın Öztürk, buyurun efendim. 
KAZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, değerli ar

kadaşlarım; 
Seçim sistemimize yeni getirdiğimiz bu müessese 

üzerinde daha duyarlı olduğumuzdan dolayı bendenizi 
affediniz. 

Şimdi, genelde bir baraj sistemi getirdik, bu '% 
10'dur. % 10 barajın ülke çapında nasıl bir etki yap
tığını elimizdeki dokümanlarda, Dokümantasyon Mer
kezinin teşekkürle karşıladığımız neşriyatında bulabi
liyoruz. Örneğin; 1977'de % 10 barajla iki parti, 
1973'te dört parti, 1969'da iki parti, 1965'te iki parti, 
ve 1961'de de dört parti Parlamentoya girebilmiştir. 
Binaenaleyh, % 10 geneldeki barajı kabul ederken, 
neyi kabul ettiğimizi biliyoruz. 

1946'dan bugüne kadar dokuz kez genel seçim 
yapmış deneyimli bir toplum olarak, il düzeyindeki 
bugünkü barajı kabul etseydik, Parlamentoda görev 
alan bu partilerin üye adedi ve üye seyyaliyeti hangi 
biçime dönüştürülecekti; acaba tetkik olundu mu, yok
sa mefruz bir esas üzerinden böyle bir şey mi ihdas 
ediyoruz?.. Eğer bilimsel bir araştırmaya, arşiv araş
tırılmasına gidilmemiş ise, son derece tehlikeli bulu
yorum! 

Arz ederim ve bu hususun bilimsel bir araştır
maya müstenit olup olmadığının ifadesini rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Akyol, soruların hepsini tamamlayalım mı, 

yoksa tek tek mi cevap vereceksiniz? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Nasıl emrederseniz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Estağfurullah. Siz unutmazsanız eğer, 
toplayalım. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Unutmamaya çalışırım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — O halde toplayalım efendim hepsini. 
Sayın Hazer, buyurun efendim. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, bir sorum 

var. Sandıkla seçmen arasına yığılan bu engeller, bu 
barikatlar, sağ-sol çekişmesi arasında bir dönemde bu
lunan Türkiye'de bir orta parti kurulmasını engeller 
mi, engellemez mi? Bu sorunun cevabını rica ediyo
rum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın Tutum, buyurunuz. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Ben, Sayın Komisyon Sözcüsünün son açıklama

sında tespit ettiğim bir cümlesinden başlayarak, bir 
, küçük soru sormak istiyorum. 

Sayın Komisyon Sözcümüz, «Yeni Anayasamızın 
geçici 15 inci maddesinde yer alan, Anayasaya aykı
rılık iddiasında bulunamayacağı yolundaki ilkenin ar
kasına sığınarak, Anayasaya aykırı birtakım şeyler 
getirmiyoruz.» dediler. 

Şimdi sorumu soruyorum ve soruma başlangıç 
olarak Anayasa Mahkemesinin, il barajı ile ilgili ola
rak almış olduğu bir iptal kararından bir pasaj oku
yorum : 

«'Serbest oy esasına göre yapılan seçim, seçmenin 
oyunu baskıya, kanun dışı bir müdahaleye uğrama
dan kullanılabildiği bir seçimdir. Ancak, bir eylemin 
serbest oy esasını zedelemesi için, baskının mutlaka 
fiilî ve maddî olması gerekmez. Serbestlik ilkesi aynı 
zamanda seçmen iradesine dolaylı yollardan müdaha
lede bulunacak veya etki yapacak bir engel ve ted
birlerin seçmen karşısına çıkartılmamasını da zorunlu 
kılar. 

Oysa bu hüküm, (yani iptal edilen hüküm) seç
mene kendisiyle aynı doğrultuda kullanılan oyların 
belli bir sayıyı doldurması halinde bu oyların tümü
nün nazara alınmayacağını önceden bildirmekte ve 
seçmen daha başlangıçta bir ruhî baskı altına ve te

reddüt içine düşmektedir. Bu, bir müdahaledir ve her 
ne kadar kanunun içinde yer almışsa da, meşru ol
mayan 'bir müdahaledir.» 

Sorum; Anayasanın 'biçimsel olarak aykırılık so
runu değil, 'öze ilişkin bu hukukî argümana rağmen, 
Anayasaya aykırılığı, Komisyon Sözcümüzün nasıl 
anladığı doğrultusundadır. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Dikmen, buyurun efendim. 
ALİ DİKMEN — Sayın Baş'kanım, benim sor

mak istediğim soruya Sayın öztürk kısmen temas 
etti; fakat ben yine bir açıklama bakımından kendi 
sorumu sormayı uygun (buldum. 

Malumları, Sayın Komisyonumuzun başlangıç 
yazılarında bu sistemin maksadı açıklanmıştı. Bu da 
kısaca «Çok parti istemiyoruz. Bunun da sebebi koa
lisyonlar olmasın, bir pafti çoğunlukla iktidara gel
sin ve istikrar sağlansın» şeklinde idi. Yani, bizim 
kuracağımız sistem veyahut da seçim sistemi diye
lim, bizi bu maksada götürecekti. Bu maddenin ka
bulüyle hemen hemen son uca gelmiş bulunuyoruz. 
Yani, artık seçim sistemi belirlenmiş bir duruma gir
di. Çünkü, bu maksadı sağlayabilmek için, malumu
nuz ya çoğunluk sistemi ya nispî temsil sistemi ve
yahut bunun karışımı bir sistem kabul etmek du
rumunda kalacaktır. Kendilerinin de belirttikleri gi
bi, 70'e yakın bir sistem; şimdi 71 inciyi de biz bul
duk, buraya, ortaya koyduk. 

Şimdi, sonuç belli oldu. Bd olduğuna göre, aca
ba yapmış olduğumuz bu kanun, getirmiş olduğu
muz bu sistem, şu başlangıçta kendilerinin belirttiği 
sonuca bizi götürüyor mu?.. Daha açık bir tabirle; 
ister iki parti, isterse 10 parti seçimlere katılsın, aca
ba Türkiye'de ilk seçimlerin sonucunda kaç parti ge
lir veyahut da çoğunlukla bir parti iktidara gelebilir 
mi yahut da bu Meclise gelebilir mi?... Böyle bir 
tahmin yaptılar mı?.. Sonucu nasıl görüyorlar; bu
nu istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
FENNİ İSLİMYELİ — Sayın Başkanım, redak

siyon mahiyetinde bir hususu hatırlatabilir miyim? 
BAŞKAN — Sayın İslimyell, evvela Sayın Ko

misyon sorulara cevap versinler, ondan sonra re
daksiyonla ilgili hususta size söz vereceğim efendim. 

Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Öztürk, «Dokümantasyon Merkezinden, bir 

taraftan % 10 baraj, bir taraftan il barajı uygula
nırsa durumun ne olacağına dair bilgiler aldığını 
bu Merkeze müteşekkir olduğunu» açıkladılar. Biz, 
böyle bir teşekkür beklemeksizin, kendisine, yaptığı
mız araştırmaların bütün sonuçlarını derhal ve bu
rada tevdie amadeyiz; her an Komisyonumuzdan, 
yapılan yazılı ve çok nüshalı araştırmalardan yarar-
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lana'bilirler ve bu araştırmalar da, bütün diğer bi
limsel araştırma yapan kaynakların dayandığı ra
kamlara dayanmıştır. 

Bir noktaya yeniden dönmüyorum; yani «Bu ra
kamlara göre durum ne olur..?» Sayın Baysal'ın gö- , 
rüşmesinden itibaren hep tekrar ediyorum; bu se
çim mühendisliğinin bazı özellikleri var, onları ay
rıca eski konuşmalarıma atıfla ve rücuen cevaplan
dırmış sayıyorum kendimi. 

Sayın Hazer; barajları, sandıkla seçmen arasın
daki barikatlara benzetti. Biz, seçmenle sandık ara
sındaki barikatlar dönemini geçtik; onun ne oldu
ğunu biliyoruz. Şimdi, seçmenin oyunun en iyi de
ğerlenmesi yoluyla, seçmenle yönetimi, seçmenle 
parlamentosu, seçmenle Devlet arasındaki barikat
ları toptan kaldırmak için çalışıyoruz; müsterih ol
sunlar, bundan emin olsunlar. 

Geliyorum, «Orta parti kurulur mu, kurulmaz 
mı?» meselesine. Bu, politik bir sorudur; kurulur 
veya kurulmaz. Fiilî bir sorudur; böyle bir parti 
yaşar mı, yaşamaz mı?.. Doğrusu, .bir partinin ya
şayıp yaşamayacağına bu seçim sistemi karar ver
mez; o partiyi kuranların tutumu karar verir. Bu 
noktada da, bu Kanunla ilgili olmak üzere yayın or
ganlarında, yazılı basında çıkmış olan bir açıklama
ma rücuen ifade edeyim ki; eğer millete, milletin is
teklerine, milletin içinde yeşermiş olan fikirlere da
yanıyorsanız ve bu fikirleri eğer ortalarda derleyip 
toparlayıp bir buket haline getirebiiiyorsanız, bir or
ta partiyi de yaşatabilirsiniz; ama bu sorunun bir 
seçim kanunu tekniği dışında olduğunu hemen işa
ret etmek mecburiyetindeyim. 

Sayın Tutum, konuyu, yeniden Anayasaya aykırı
lık meselesine getirdi. Soru sahibi arkadaşımızın huku
kî zevkine ve ilmine olan hürmetimi müteaddit defa 
söylemişimdir; ama bu soru karşısında bir noktayı 
açıklamak istiyorum. Herhalde dikkatlerden kaçıyor 
ve sik sık kaçtığını da müşahede ediyorum. 1982 Ana
yasası kabul edilip, yürürlüğe girmedi mi?.. O kadar, 
1961 Anayasasına göre, 1961 Anayasasının şartlan 
içinde kurulmuş olan Anayasa Mahkemesi tarafından 
verilmişti. O Anayasa Mahkemesi, bir seçim sistemin 
tümüyle ortadan kaldırmıştı. O dönemi, iyi ve sağlam 
bir perde ile tarihe bıraktık; derinliklerini, eleştirilerini 
Üniversitelerde yaparız: ama o dönemin bazı problem
lerini, şimdi ümit duyduğumuz bir dönemin sahne
sine taşımasak da olur. İnanıyorum ki, hiçbir şekilde 
bu Anayasanın getirdiği nizam içinde, bir Anaya
saya aykırılık yoktur. Çünkü, 1961 Anayasasının da-
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yandığı felsefelerle, 1982 Anayasasının dayandığı fel
sefeler, hareket noktaları ve koruduğu menfaatler 
aynı değildir; bazı farklar vardır ve bu farkları, bu 
Meclis alkışlarla kabul etmiştir; bunu biliyoruz. 

Binaenaleyh, müsterih olsunlar; ana üst norm 
olan 1982 Anayasasının meşru ve sağlam zemini üze
rindeyiz ve inşallah bundan sonraki binalar da son 
derece sağlam olacaktır ve Sayın Tutum dahil, top
lumumuzu üzmeyecektir; buna bütün kalbimle ina
nıyorum. 

Bu noktadan hareketle, Sayın Dikmen «Bu Ta
sarı çok parti istemiyor» diyerek sözlerine başladı. 
Tabiatıyla «çok parti istemiyoruz» konusu, Ana
yasa Komisyonunun mütevazi yeteneklerinin içinde 
olan !bir konu değil, ama kastettiğimiz şu: Ülke ça
pında güçlenmemiş, yayılmamış, ülkeye dağılmamış, 
bir yere sıkışıp kalmış olan partileri siyaset sahne
sinden silmek, parlamentoyu onlara kapamak ama
cımız. Eğer parti ülke çapında güçlenirse; iki parti, 
üç parti, dört parti olabilir. Biz, (Sayın Haznedar da 
vurguladılar) iki partili bir sistem istemiyoruz. Böyle 
bir sistem içinde yaşarsak ne olur?.. Tabiî, hemen, 
bir takım fetvalar duymaktayız, okumaktayız; «Efen
dim, biri bir tarafta diğeri diğer tarafta iki kutup
laşma olur...» Yani, izanın çarkına bu kadar mı çok 
su kaçtı; illa, mutlaka en iki uçta mı toplanması la
zım iki partinin?.. Asla 'bunu kabul etmiyorum. 
Türk insanının izanına güvenmek zorundayız. Türk 
insanının geleceğine güvenmek zorundayız ve ben 
güveniyorum, inançla güveniyorum. (Alkışlar) 

İki parti de olsa, üç de olsa, dört de olsa, Tür
kiye'nin önündeki güçlükler yenilecektir ve ben ge
lecekte bu üç partinin, dört partinin, geçmişten ders 
alarak, ekstremizme kaçmanın mahzurlarını görerek, 
ülkenin menfaatleri etrafında birleşeceklerine de bü
tün gönlümle inanıyorum. 

Şimdi, pratik bir soru sordular; Paşama engin 
hürmetim sebebiyle Sayın Başkanım, bunu da cevap
landırmak istiyorum, iki partiyle veya on partiyle 
yola çıkarsak ne olur?.. Yani, sonunda kaç parti par
lamentoya girer?.. Doğrusu bu işin sonu bir seçim 
toto gilbi oluyor; ama ben bilimsel kanaatimi açık
layayım. Bu nizamla, elimizjdeki bu hükümlerle, eğer 
ülkemiz içinde meydana gelmiş olan fikir birleşme
leri tabiî cereyanı içinde taazzuv eder, seçimlere öyle 
gidilirse, bu barajlar bazı yan gruplaşmaları tasfiye 
edeceğinden, kuvvetli bir hükümetin seçilebileceği bir 
mekanizmanın meclise geleceğini ve bir-iki partinin 
de ona memleket hizmetinde, illa muhalefet değil; 
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fakat yardımcı olmak üzere meclise geleceğini ümit 
ve zannetmekteyim. 

Saygılarla arz ederim Sayın Başkanım. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın Başbuğ, buyurun efendim. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Efendim, bu maddenin 

son satırında «üçüncü fıkra» deniyor; sondan ikinci 
fıkranın da yine son satırında yine «üçüncü fıkra» 
var. Zannediyorum bunların «ikinci fıkra» olması 
lazım; çünkü dağılımın düzenlenmesi ikinci fıkrada 
yapılıyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet, bunu soracağım; çünkü Sayın 

Bilge de daha evvel bu konuya işaret ettiler. Teşek
kür ederim Sayın Başbuğ. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Doğrudur Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gelendost. 

HALİL GELENDOST — Efendim, benim teklif 
edeceğim konulardan bir tanesini Sayın Başbuğ dü
zelttirdiler. 

İkinci konu şu oluyor. Başlıkta, ikinci satırda 
«elde ettikleri» deniliyor, Halbuki 29 uncu madde
nin baştan ikinci satırında «edecekleri» deniyor. Bu, 
«edecekleri» dalha doğru oluyor, kanısındayım; çün
kü istikbale muzaf bir işlem yapılacak; binaenaleyh 
yukarıdaki ibarenin de «edecekleri» olması gerektiği 
kanısındayım. 

BAŞKAN — Komisyona soralım, teşekkür ede
rim Sayın Gelendost. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Uygundur Sayın Başkanım. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın İsîimyeli, buyurun. 
FENNİ ISLIMYELİ — Sayın Başbuğ tarafından 

sorulan sual ile aynı mahiyetteydi, cevaplandırıldı, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, maddede redaksiyon bakımından; 

'başlıktaki ikinci satırda «ettikleri» «edecekleri» ola
caktır. 

29 uncu maddenin başına, «bağımsız adaylar ile 
yukarıdaki maddede yazılı oranı aşan siyasî partile
rin bir seçim çevresinde...» şeklinde bir düzenleme 
yapılmıştır. 

Dördüncü fıkranın sonundaki satırda «üçüncü» 
yerine «ikinci»; en son fıkranın son satırındaki 
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«üçüncü» yerine «ikinci» ve bh de Sayın Bilge'nin 
bir teklifi vardı, «En son fıkradaki (eğer) kelimesi 
lüzumsuz ve yersizdir» demişlerdi; onun da neticesi
ni alayım Sayın Komisyondan. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AK YOL — Sayın Başkanım, son derece uygun olur, 
daha da güzelleşir cümle. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. «Eğer» kelime
sini de çıkarıyoruz. Bu değişikliklerle maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler, Birleşime 20 dakika ara veriyo
rum. 

Kapanma Saati : 16.45 

\>m<ı 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati 17.05 

BAŞKAN : Başkanvekiü Vefik KİTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU - Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 96 ncı Birleşimimizin 
ikinci Oturumunu açıyorum. 

Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısının 30 uncu 
maddesine gelmiş bulunuyoruz. 30 uncu maddeyi oku
tuyorum. 

Siyasî parti adaylarından seçilenlerin tespiti 
MADDE 30. — Bir seçim çevresinden, siyasî 

partilerin adaylarından seçilenler aşağıdaki şekilde 
tespit edilir: 

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

1. Adayların adları alt alta yazılır. 
2. Her adayın ismi hizasına 24 üncü maddenin 

birinci fıkrasına göre hesaplanan geçerli oy sayısı 
kaydedilir. 

3. En çok oy alandan başlamak üzere, o parti
den milletvekilliğine seçilenler sırasıyla tespit edilir. 

Bu işlemler açık olarak yapılır ve adaylarla müşa
hitler hazır bulunabilirler. 

il seçim kurulu başkanı, milletvekilliğine seçilen
leri gösteren tutanağın bir suretini o seçim çevresin
de derhal ilan ettirir; diğer bir suretini de bir hafta 
süre ile il seçim kurulu kapısına astırır. 

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

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

Sayın Bilge redaksiyonla ilgili konuyu lütfen tek
rar edin, söyleyin bilahara tümünü kabul ettiğimiz 
zaman o bir maddî hata olarak tashih edilir. 

NEClP BlLGE — Başka başka maddelerde olsa 
önemi yoktu ama, aynı madde içerisinde birinci bende 
«adayların adları alt alt yazılır» dedikten sonra, ikin
ci bentte «Her adayın ismi» denilmektedir. Onun da 
«ad» olarak değiştirilmesini önereceğim. 

BAŞKAN — Fakat büyük bir hata sayılmaz. De
ğil mi Sayın Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Büyük bir hata değildir. 

BAŞKAN — Büyük bir hata sayılmaz. Teşekkür 
ederiz Sayın Bilge. 

Madde 31 'i okutuyorum. 
Milletvekilliğine seçilenler Yüksek Seçim Kuruluna 

bildirilmesi ve tutanakların verilmesi 
MADDE 31. — Milletvekili seçilenler belli olur 

olmaz, seçilenlerin ad ve soyadları ve parti adayı ise
ler mensup oldukları siyasî parti, il seçim kurulların
ca en seri şekilde telgrafla (varsa ayrıca telefonla veya 
telsiz ile) seçim çevreleri de gösterilerek Yüksek Se
çim Kuruluna bildirilir. 

Milletvekili seçilenlere, il seçim kurulu tarafından, 
milletvekili seçildiklerine dair derhal • bir tutanak 
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verilir. Bu tutanaklardan birisi Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına verilmek üzere, iki nüshası 
da Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına en seri vasıta 
ile gönderilir. 

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

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

Madde 32'yi okutuyorum. 
Seçim sonuçlarının ilanı ve yayımı 
MADDE 32. — Yukarıdaki maddenin birinci fık

rası gereğince il seçim kurullarından bilgi verildikçe, 
Yüksek: Seçim Kurulu, bu bilgileri bekletmeden rad
yo ve televizyon ile derhal yayımlar. 

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

Seçim sonuçlarını gösteren tutanakların bütün iller
den gönderilmesi üzerine, Yüksek Seçim Kurulu, en 
kısa zamanda Türkiye Radyo ve Televizyonları ve 
Resmî Gazete ile ikinci bir bildiri yayımlayarak, iller 
itibariyle, milletvekili seçilenlerin ad ve soyadlarını, 
seçmen sayısını, katılma oranını, geçerli oy pusulası 
sayısını her parti ile partili ve bağımsız adayların ka
zandıkları oy sayısını açıklar. 

Devlete ait bütün ulaştırma ve haberleşme araçları, 
seçim kurulları arasında araç, gereç, haber, yazı ve 
bilgilerin ulaştırılmasında öncelikle kullanılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Kurtoğlu Başka?.. Yok. 

Buyurun Sayın Kurtoğlu. 
SERDA KURTOĞLU — Komisyondan bir sual 

sormak istiyorum. «Devlete ait bütün ulaştırma araç
ları» nın içerisine askerî araçlar giriyor mu? Girmi
yorsa «Devlet» kelimesi askerî araçları kapsıyor mu? 

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

AK YOL — Sayın Başkanım, bu madde eskiden de 
böyle idi. Umumiyet itibariyle sivil araçlardır, Dev
lete ait; ama öyle yerler var ki, oralarda eğer askerî 
araçlar varsa bunlar da kullanılıyor; ama bunu tabiî 
son derece dikkatle söylüyorum, genelde sivil araçlar 
kullanılıyor, istisnaen bazı yerlerde de kullanılıyor. 
O bakımdan madde yerindedir efendim, uygundur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SERDA KURTOĞLU — Maksat hâsıl oldu, 

zapta geçti. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim Sayın Kurt

oğlu. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
33 üncü maddeyi okutuyorum. 
Seçim sonuçlarının Devlet İstatistik Enstitüsü Baş

kanlığı tarafından yayımlanması 
MADDE 33. — Devlet İstatistik Enstitüsü Baş

kanlığı, Yüksek Seçim Kurulu tarafından kendisine 
verilecek vesikalara dayanarak, iller, seçim çevreleri, 
ilçeler, seçim bölgeleri ve sandık bölgeleri itibariyle, 
sandık tutanaklarında bulunan bilgileri en geç, se
çimi takibeden oniki ay içinde yayımlar. 

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

Sayın Bilge buyurunuz efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Huzurunuzu sık sık işgal ettiğim için özür dile

rim. Burada Sayın Sözcünün ifadesiyle silistik bir de
ğişme önermek istiyorum, o da şudur : 33 ve 34 ün
cü maddeler, dördüncü bölümün içerisinde doğrudan 
doğruya orayla pek ilgili gözükmemektedir. 

Diğer taraftan, beşinci bölümün hem başlığı yok
tur, hem de tek maddeden oluşmaktadır. Tek maddeli 
bir bölüm biraz yadırganabilir. Bu itibarla 33 ve 34 
üncü maddelerin beşinci bölüme 34 ve 35 inci mad
de olarak aktarılmasının uygun olacağı kanısında
yım. Maddenin içeriğinde fazla bir değişiklik söz ko
nusu değildir. Sadece beşinci bölümü tek madde ha
linden kurtarmak ve 'bu suretle orada «Çeşitli Hü
kümler» adı altında üç maddelik bir bölüm meydana 
götirmdktir. Zaten dediğim gibi 33 ve 34 üncü madde
ler de dördüncü bölümle doğrudan doğruya pek ya
kın ilişki halinde değildir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu konuda Sayın Bilge'nin önergesi de var. Öner

ge aynı ifadeyle önümüzde; tekrar okutmuyorum. 
Buyurunuz Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, önerge olsun ya da 
olmasın, silistik değil; ama sistematik olan bu öner
geyi kabul ediyoruz, uygundur, katılıyoruz efendim. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Bilge'nin öner
gesine Komisyon katılıyor. Kesin oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiş
tir. 

O halde, 33 ve 34 üncü maddelerin beşinci bö-
lüme 34 ve 35 inci madde olarak alınması kabul 
edildi. 

35 inci maddeyi okutuyorum:. (Ki, bilahara deği
şecektir tabiî.) 

Seçimin veya tutanağın iptali 

MADDE 35. — Milletvekili tutanaklarına yapı
lan itiraz oyların dökümüne, sayımına veya bu oy
ların partiler ile partili ve bağımsız adaylara taksi
mine ilişkin oîduğu ve yeniden yapılan döküm, sa
yım ve hesap sonucunda tutanakların iptaline karar 
verildiği takdirde, yeniden yapılacak döküm, sayım ve 
hesap sionucuna göre seçilmiş oldukları anlaşılanlara 
Yüksek Seçim; Kurulu tarafından tutanakları verilir. 

Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim iş
lemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde, o 
seçim çevresinde yeniden seçim yapılır ve Yüksek Se
çim Kurulu seçimin iptaline dlair kararla birlikte o 
çevrede, seçimin yapılacağını Resmî Gazete ve diğer 
vasıtalarla derhal ilan eder. 

Bu ilanlardan sonra gelen altmışıncı günü takibe-
den ilk Pazar günü oy verme günüdür. 

Yukarıki fıkralar dışında milletvekillerinden bir 
veya birkaçının tutanaklarının iptaline karar verildiği 
takdirde, tutanakları iptal olunan milletvekilleri yeri
ne, aynı partinin, 29 uncu madde gereğince belirlenen 
listesinde sırada bulunana tutanak verilir. 

Sırada olanlar yetmediği takdirde, açık kalan mil
letvekillikleri için Kanunun ara seçimi hakkında ka
bul ettiği hükümlere uyulur. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorunı : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum. 

'BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Seçim sonuçlarının Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanlığı tarafından yayımlanması. 

MADDE 33. — Devlet İstatistik Enstitüsü Baş
kanlığı, Yüksek Seçim Kurulu tarafından kendisine 
verilecek vesikalara dayanarak, iller, seçim çevreleri, 
ilçeler, seçim bölgeleri ve sandık bölgeleri itibariyle, 

sandık tutanaklarında bulunan bilgileri en geç, seçimi 
ta'kibeden oniki ay içinde yayımlar. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen?... 
Yok. 

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

34 üncü maddeyi okutuyorum. 
Seçimlerin belgelerinin saklanması 
MADDE 34. — Hesaba katılan ve katılmayan ve 

itiraza uğramış olan oy pusulaları, sayım ve döküm 
cetvelleri ve milletvekilliğine seçilme tutanakları ve 
seçimle ilgili diğer her türlü evrak, iki yıl süre ile, il
çelerde ilçe seçim kurulu başkanı, illerde il seçim ku
rulu başkanı tarafından sa'klanır ve Yüksek Seçim 
Kurulunun talebi olmadıkça hiçbir yere gönderile-
mez. 

BAŞKAN — Mad'de üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

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

36 ncı maddeyi okutuyorum. 
Özel hüküm bulunmayan hallerde uygulanacak ka

mın 
MADDE 36. — Bu Kanunda özel bir hüküm bu

lunmayan hallerde 26,4.1961 tarih ve 298 sayılı «Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak^ 
kında Kanun»un işibu Kanuna aykırı olmayan hü
kümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Değiştirilen Kanun Hükümleri ve Geçici Madeler 

EK MADDE 1. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun maddelerinde bulunan «Cumhuri
yet Senatosuna ilişkin hükümler» madde metinlerin
den çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurunuz Sayın Bilge. 

NECİP BİLGE — Bir sorum var efendim. Bu 
Kanunu yeni düzenliyoruz. Yeni düzenlediğimize gö
re ek madde 1, ek madde 2 şeklinde, yeni düzenle
nen bir Kanuna böyle ek madde konulması uygun 
olur mu? 

BAŞKAN — Sayın Akyol buyurunuz. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, bir kanunun sistematiği 
bakımından genellikle söylenen bu sözler doğrudur. 
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Mesele şuradan ileri geliyor : Bu Kanun biliyorsu
nuz tümü itibariyle iptal edilmemiştir; birçok hükmü 
alınmıştır, yeniden düzenleme yapılmıştır. 

Bu nedenle de bu eklenen maddeler genel siste
matiğin dışındadır. Eğer Genel Kurul uygun görürse 
bunlara madde numarası veririz; uygun görmezse böy
le kalır, ama bu maddeler bir çeşit eklemedir. Sayın 
Tosyalı'nın da bu konuda bir önergesi vardır (Ki, ona 
katılacağız) Böylece bu mesele daha aydınlığa kavu
şacaktır. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
•BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, Sayın Tosyalı'nın bir önergesi var. 

Önergeyi okutmayacağım da kısaca açıklayacağım. 
Bu, bir, iki, üç, dört, beşinci ek madde yerine 37, 38, 
39, 40, 41 diye sıra numarası vererek bu madeleri 
bu şekilde sıralayalım derler. Sayın Bilge'nin aslında 
temas ettikleri konu ve Sayın Komisyon da bu konu
da 37, 38, 39, 40, 41 şeklinde devamı... 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Uygundur Sayın Başkanım. 

ıBAŞKAN — Evet, «uygundur» diyorsunuz. 
Sayın Tosyalı'nın önergesinin artık lehinde aley

hinde söz vermeye herhalde gerek yok. Komisyon ka
tılıyor. O itibarla önergeyi kesin oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmiştir. Binaenaleyh, ek 1, ek 2, ek 3, ek 4, 
ek 5 demeyeceğiz, devam ettireceğiz maddeleri. Bu 
takdirde 36'dan sonra bu madde 37 oluyor. Aslında 
bilahara madde numaraları tamemen sonunda değişe
cektir. 

AHMET SENVAR DOĞU — Altıncı bölümün 
de değiştirilmesi gerekir Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Evet, o da değişecek. 
Bu takdirde demin okuduğumuz maddeyi oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — Aynı Kanunun 7 nci madde
sine aşağıdaki 3 numaralı bent eklenmiştir. 

Madde 7. — (Bent 3) Ceza ve tevkif evlerinde bu
lunan hükümlü ve tutuklular. 

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

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

EK MADDE 3. — Aynı Kanunun 14 üncü mad
desinin 4 üncü bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 14. — (Bent 4) Tüzüklerine göre ilk ge
nel kongrelerini yapmış olup illerin en az yarısında ve 

en az altı ay evvel il ve ilçe teşkilatını kurmuş bulu
nan siyasî partilerin adlarını, ilçe seçim kurullarının 
yeniden kurulması için öngörülen ayların ikinci haf
tasında tespit ve ilan etmek, 

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

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

EK MADDE 4. — Aynı Kanunun 52 nci madde
sinin bir ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 52. — (Fıkra 1) Özel kanunlardaki hüküm
ler saklı kalmak üzere, seçime katılan siyasî partiler 
oy verme gününden önceki 12 nci günden itibaren oy 
verme gününden önceki gün saat 18.0O'e kadar radyo 
ve televizyonda son genel seçimlerde aldıkları geçerli 
oy oranına göre Yüksek Seçim Kurulunca tespit edi
lecek süre kadar propaganda yapabilirler. 

(Fıkra 6) Radyo ve televizyonda yapılacak pro
paganda yayımlarının, tam bir tarafsızlık ve Anayasa 
ilkelerine uygun biçimde yapılması, Yüksek Seçim 
Kurulu ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 
tarafından sağlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Sayın Yarkın, buyurunuz efendim. 
ŞERAFETTÎN YARKIN — Sayın Başkan, Danış

ma Meclisinin sayın üyeleri; 
Tasarının ek dördüncü maddesiyle, şimdiye kadar 

seçimlere katılan siyasî partilerin seçim gününden 12 
gün öncesinden itibaren eşit şekilde yaptıkları radyo 
ve televizyon propagandalarındaki bu eşitlik kaldırıl
makta ve bu propagandanın partilerin son genel se
çimlerde aldıkları geçerli oy oranına göre tespit edil
mesi öngörülmektedir. 

Böylece, ek dördüncü maddeyle, 298 sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrasında, 
bu söylediğim yönde değişiklik yapılmakta, ayrıca ay
nı maddeyle 298 sayılı Kanunun 52 nci madesinin al
tıncı fıkrasında yer alan «Radyo ve televizyondaki pro
pagandanın eşitlik içinde yapılması» hükmü de kaldı
rılarak, altıncı fıkra yeniden düzenlenmektedir. 

Her ne kadar bu değişikliğin, önümüzdeki ilk ge
nel seçimlerde uygulanmayacağı, bu ilk seçimlerde 
propaganda hakkından partilerin eşit şekilde yarar
lanacağı geçici birinci maddede belirtilmekteyse de 
bu, elbetteki, ilk seçimden sonraki seçimler için ge
tirilen hükmün niteliği ve gerekliliği üzerinde durul-
mamayı gerektirmez. 
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Anayasa Komisyonumuz, seçimlere katılan siyasî 
partilere radyo ve televizyondan eşit şekilde propa
ganda yapmaları hakkını, yani uzun süreden beri, 
1961 seçimlerinden itibaren beş genel seçimde uygu
lanmış olan bu eşitlik hakkını neden kaldırmayı ön
görmüştür? 

Ek dördüncü maddenin gerekçesine bakıyoruz, 
sadece «52 nci maddenin değişikliği hakkındadır» de
nilmektedir. Yani bu kadar önemli bir konuda, şim
diye kadar uygulanan bir hakkı kaldıran bir konuda, 
hiçbir gerekçe ne yazık ki, herhalde aceleye gelmiş 
olacak, gösterilmemiştir; ama şimdi Komisyondan 
bunun gerekçesi nedir diye soracak olursam, herhal
de denilecektir ki, biz radyo ve televizyondan eşit şe
kilde partilerin yararlanma hakkını kaldırırken, bir 
başka yönden eşitlik getirmiş olduk. Hiç oyların yüz
de 40'ını alan bir partiyle yüzde sekizini, yüzde 
15'ini alan partiler eşit olabilir mi? Eşitlik ancak eşit 
unsurlar arasında olur, burada da ölçü, Türk seçme
ninden aldığı oy oranıdır. Biz de işte bu orana göre 
kendilerine hak tanınsın, ona göre konuşma süresi 
verilsin istedik; diyeceklerdir. 

İlk bakışta bu fikir, bu düşünce doğru gibi gele
bilir; ama şimdi arz edeceğim nedenlerle bu düşünce 
sanıyorum doğru ve haklı olmayacaktır. 

Şimdi, bu getirilen hükmün sakıncalarını arz et
meye çalışacağım: 

1. Önce neden şimdiden oy potansiyeli yüksele 
olacak partilerin lehine olan, yararına olan bir hük
mü ilk seçimden sonraki seçimlerde uygulanmak üze
re getirmekteyiz? Bu eğer çok haklı bir düzenleme 
olacak ise, ilk seçimden sonraki dönemde de yapıla
bilirdi; ama biz şimdiden büyük partilerin lehine işle
yecek bir maddeyi kabul edersek, tüm partilerin rad
yo ve televizyondan seçimlerde eşit şekilde propagan
da yapma hakkını tekrar kazanmaları belki de hiç 
mümkün olmayacaktır; çünkü büyük partiler kendi 
lehlerine olan bu hükmü değiştirmeyi düşünmeye
ceklerdir. 

2. Bilindiği gibi, 198 sayılı Kanunun «Radyo ve 
televizyonda propaganda» başlıklı söz konusu 52 nci 
maddeye göre seçim gününden 12 gün önce başlayan 
radyo ve televizyon konuşmaları 11 gün devam et
mektedir. Bu müddet içinde 52 nci maddenin 2 nci 
fıkrası uyarınca siyasî partilerin konuşmalarından ilki 
20 dakikayı ve bundan sonrakiler de 10 dakikayı aşa
mayacaktır. Seçimlere katılan bütün partiler bu süre
lerden şimdiye kadar aynı şekilde eşit olarak yarar
lanmaktadırlar. 

Bilindiği gibi, 1950 yılında kabul edilen 5545 sa
yılı Milletvekili Seçimi Kanununun 45 inci maddesine 
göre bu yararlanma farklı şekildeydi. 5 ilden az yerde 
seçime katılana hiç yoktu, 20 ilde seçime giren 10 da
kika, 20 ilden daha fazla seçime girenlere de 20 da
kikaydı. 1961'de kabul edilen 298 sayılı Kanunun 
52 nci maddesiyle bu farklılıklar kaldırılmış ve beş 
genel seçim bu eşitlik esasına göre yürütülmüştür. 

Hatta 1979 yılında çıkarılan ve 298 sayılı Yasanın 
bazı hükümlerini değiştiren 2234 sayılı Kanunla sö
zünü ettiğimiz 52 nci maddenin 6 nci fıkrasına se
çimlere katılan siyasî partilerce radyo ve televizyon
da yapılacak propaganda yayınlarının tam bir taraf
sızlık ve eşitlik içinde yapılması ayrıca vurgulanmıştır 
ve bu hüküm o tarihteki parti gruplarının anlaşarak 
aldıkları müşterek bir karar sonucu kabul edilmiştir. 

Hatta bu konu, parlamentoda müzakere edilirken 
Muammer Aksoy ve beş arkadaşı tarafından bir öner
ge verilerek, şimdi Tasarıda getirilen hükme benzer 
bir önerge verilerek denilmiştir ki bu önergede, öner
genin birinci maddesinde; radyo ve televizyonda bü
tün partiler için toplam olarak kaç saatlik bir süreyle 
propaganda yapabilecekleri belirtildikten sonra, 2 nci 
bendinde bu belirtilen sürenin yarısı seçime katılma 
hakkını kazanan bütün partilere eşit biçimde dağıtıl
sın, ama öbür yarısı seçime katılma hakkını kazanan 
bütün partilere son genel seçimlerde aldıkları oy ora
nına göre Yüksek Seçim Kurulunca verilsin denil
mişti. iBu önerge, az oy alan partiler için şimdi ek 4 
üncü maddeye göre daha da fazla imkân verdiği hal
de kabul edilmemiştir; parti grupları adına yapılan 
bütün konuşmalar önergenin aleyhine olmuştur; hatta 
özellikle kendi lehlerine olduğu halde iki büyük parti 
grupları adına yapılan konuşmalarda beş siyasî par
tinin bu konuda, yani radyo ve televizyondan eşit şe
kilde yararlanma konusunda anlaşma yaptıklarını, 
şimdi bu anlaşma dışına çıkmak için haklı bir neden 
bulunmadığı belirtilmiş ve önerge reddedilmişti. 

Böylece 20 seneden beri uygulanan bu eşitlik hakkı 
üzerinde şimdi her parti aldığı oy oranına, yani bo
yuna boşuna göre konuşsun şeklinde bir değişikliğe 
gitmekte herhangi bir zorunluluk olmadığı kanısında
yım. 

Ayrıca, bu uygulama kendi içinde de birtakım zor
luklar gösterecektir. Diyelim ki, bir parti tarafından 
alınan en çok oy oranı % 40'tı, bu en çok oyu alana 
tam süre verilecektir, yani ilk gün 20 dakika diğer gün
ler 10 dakika. Diğer partiler de bu orana göre ayar
lanacak bu hüküm gereğince, ,% 5 oy alan bir parti 
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1 dakika 25 saniye konuşacak, yani şöyle bir tele
vizyonda görünüverecek, % 13 oy alan bir parti ise 
3 dakika 1 saniye konuşacak. Buna eşitlik gözüyle 
bakılabilir mi, küçük partiler büyük partileri bu sü
reler içinde mi eleştireceklerdir, belki bunların söyle
yecekleri daha çok söz olabilecektir. 

Diğer taraftan bu getirilen hükme göre seçim
lerden sonra kurulan bir partiye nasıl bir süre veri
lecektir, bu hükme göre buna imkân da yoktur. 

Yine bir önceki genel seçimlerde aldıkları oy ora
nına göre konuşma imkânı verilirse, yani ilke bu olur
sa bu partilerin yapılacak seçimlerde alabileceği oy 
oranı üzerinde, yani gelecekteki oy potansiyeli üze
rinde yasa ile bir kısıtlama yapma anlamına da gel
mez mi? Bu hüküm partiler demokrasisiyle nasıl bağ
daşabilir? 

Ayrıca, bir önceki genel seçimde aldıkları oy oranı 
Tasarıda olduğu gibi ölçü alınırsa, bu partilerin bir 
sonraki genel seçimlere kadar geçecek 5 yıl içinde nasıl 
bir gelişme gösterdiğini nereden bilebiliriz? Yani 5 se
ne önce aldığı oy oranı, 5 sene sonra yapılacak bir 
genel seçim için nasıl ölçü olabilir? Bir önceki genel 
seçimde % 5, % 10 veya % 15 oy alan parti, 5 yıllık 
bir çalışma sonunda yeni yapılacak seçimde acaba na
sıl bir boyut kazanmış, nasıl bir gelişme göstermiştir 
bunu bilmiyoruz, bilemeyiz, ama Tasarıyla getirilen 
hüküm bildiğini ifade ediyor, bunu âdeta o noktada 
donduruyor ve 5 sene önceki oy oranını ölçü yapıyor. 
Ayrıca, 5 sene önceki oy oranı yüksek olan (% 30-40) 
bir partinin de yine 5 sene sonra aynı oranı koruduğu 
da düşünülemez, koruyacağı da düşünülemez. O hal
de, bu yöndende bir önceki "seçim oranlarının ölçü 
alınması yanlış olmakta, bizi yanıltıcı ve çelişkili bir 
duruma götürmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Yarkın bir dakikanız var. 
ŞBRAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, topar

lıyorum önerge üzerinde ayrıca konuşmayacağım. 
3. Anayasamızın 79 uncu madesi uyarınca se

çimler yargı organlarının yönetim ve denetimi altında 
yapılmakta ve seçimlerin düzen içinde yönetimi ve 
dürüstlüğü ile ilgili bütün iş ve işlemleri yapma ve 
yaptırma yetkisi Yüksek Seçim Kuruluna verilmiştir. 

Ayrıca, 298 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin 
6 ncı fıkrasında da aynen biraz önce kısmen belirt
tiğim gibi, «Radyo ve televizyonda yapılacak propa
ganda yayınlarının tam bir tarafsızlık ve eşitlik içinde 
ve Anayasa ilkelerine uygun biçimde yapılması Yük
sek Seçiım Kurulu ile Türkiye Radyo ve Televizyon 

Kurumu tarafından sağlanır.» Bu hüküm 1979 yılında 
getirilmiştir. 

Bu hükümlere göre 1961 yılından beri bütün ge
nel seçimler için Yüksek Seçim Kurulu eşitlik ve ta
rafsızlık esasına uygun olarak çeşitli ilke kararları al
mış, yani Yüksek Seçim Kurulu son derece hassas 
davranarak bu eşitlik ilkesinde dakika* saniye hatta 
kelime eşitliğini dahi aramış. Yine seçimlerde seçimle
rin eşitliği, yani bütün partilerin seçimlere eşit şart
larla katılması ilkesine dayanılarak, Yüksek Seçim 
Kurulunca bütün partilerin seçim zamanı TRT ha
berlerinde bile eşit saniyede yer almasını sağlamış
tır. Bütün bu ilke kararları ve içtihatları ve kabul edil
miş, yerleşmiş sistemi değiştirmeye gerçekten lüzum 
yoktur. 

4. En önemli bir husus da getirilen bu değişikli
ğin seçimlerin eşitlik ilkesine de aykırı olmasıdır. 
Anayasamızın 67 nci maddesinde, «Seçimler serbest, 
eşit, gizli, tek dereceli yapılır» denilmektedir. Aynı 
hüküm Tasarının 1 inci maddesinde de yer almış
tır. Bu hükümdeki seçimlerin eşit yapılması ilkesi 
içinde, seçimlere katılan siyasî partilerin yasalar kar
şısında eşit olması, kanunla sağlanan imkânlar karşı
sında eşit olması, özellikle Devletin radyosundan, te
levizyonundan seçim zamanı propaganda amacıyla 
yararlanma konusunda eşit olması da vardır, aksi 
düzenleme Anayasanın bu hükmüyle de bağdaşmaz. 

Öte yandan Komisyonun getirdiği bu değişiklik
ten hareketle ben de derim ki, o halde küçük parti
lere diğer propaganda alanlarında da, yani örnek ola
rak hoparlörden daha az yararlanma, açık ve kapalı 
yer toplantılarını daha az adette ve daha az süreyle 
yapma gibi birtakım farklılıklar getirelim, vatandaşı 
rahatsız etmesinler veya bu propaganda alanlarında 
da bir önceki seçimde aldıkları oy oranına göre ya
rarlansınlar dersek doğru olur mu, uygun olur mu? 
Olmaz. Neden? 

Partilerin seçimlere eşit şekilde katılmaları veya 
seçimlerin eşitliği ilkesine uymaz da ondan. Bu arz 
ettiğim propaganda alanlarında aksini düşünmediği
miz eşitlik ilkesini, radyo ve televizyondaki propa
ganda hakkı üzerinde varsaymamak, hem de şimdiye 
kadar uygulanan bir sistemi kaldırma pahasına var
saymamak doğrusu kabul edilebilir bir değişiklik ol
masa gerektir. 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, yarına bir konu bı
rakmama arzusundayız, bir, iki madde için yarına 
bırakmayalım. 
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ŞERAFETTlN YARKIN — Peki efendim, ta
mam, bitiriyorum. 

Büyük ve güçlü partilerin esasen imkânları da ona 
göre çok ve yaygındır. Dolayısıyla daha az oy alan 
partilerin bir de kanunla şimdiye kadar sahip olduğu, 
halka ve kamuya hitap ederken sahip olduğu bir 
eşitlik imkânını da lütfen kaldırmayalım. 

Ayrıca, radyo ve televizyonda propagandayı par
tilerin oy potansiyelini artırmaları, program ve tüzük
lerini bu en kuvvetli ve müessir haberleşme iletişim 
amacıyla milyonlara duyurma konusundaki yararları 
kabul ediliyorsa (ki, öyledir) bir önceki seçimde az 
oy alan partiye farklı süre tanımak ona yasayla «Sen 
küçük partisin, böyle kalmalısın» gibi hiç de amaç
lanmayan bir sonucu reva görmek gibi bir netice 
doğurmaz mı?.. 

Bütün bu saydığım nedenlerle partileri büyük, kü
çük diye bir ayrıma tabi tutmak ve devletin radyo ve 
televizyonundan farklı şekilde yararlanmasını benim
semek, siyasî partileri demokratik siyasî hayatın vaz
geçilmez unsurları olarak kabul eden Anayasa hük
müyle de bağdaşmaz. 

Değerli üyeler; 

Daha fazla zamanınızı almak istemiyorum; ama 
büyük - küçük ayrımını bir de kanunla yapmayarak, 
11 gün süren radyo ve televizyondaki propaganda hak
kının şimdiye kadar uygulanan eşitlik ilkesi içinde 
yine sürdürülmesi sanıyorum daha doğru olacaktır. 

Bu nedenlerle, getirilen bu ek 4 üncü maddenin 
metinden çıkarılması hususunda bir önerge takdim 
etmiş bulunuyoruz. 

Durumu takdirlerinize arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — »Teşekkür ederim Sayın Yarkm. 
Komisyonun hemen cevap vermesini pek uygun 

görmüyorum. Onun için önergeyi okutayım, öner
geyle birlikte madde üzerindeki konuşmaya cevap 
lütfedersiniz. Olmaz mı Sayın Akyol?.. Evet. 

Önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Milletvekili Seçimi Kanunu 

Tasarısının seçime katılan siyasî partilere radyo ve 
televizyonda eşit şekilde propaganda yapma imkânını 
veren 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Hakkındaki Yasanın 52 nci madde
sinin 1 inci ve 6 ncı fıkralarını değiştirerek bu pro
pagandanın son genel seçimlerde alınan oy miktarına 
göre tespit edilmesini öngören ek 4 üncü maddesinin 
seçimlerin eşit şekilde yapılmasına ve siyasî partilerin 
demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlar oldu

ğuna ilişkin Anayasa hükümlerine uygun bulunmaması 
nedeniyle Tasarı metninden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Şerafettin YARKIN Necip BİLGE 
Muhsin Zekâi BAYER Bahtiyar UZUNOĞLU 

Cahit TUTUM Özer GÜRBÜZ 
Evliya PARLAK Vahap GÜVENÇ 
Hayati GÜRTAN Nermin ÖZTUŞ 
Ayhan FIRAT Remzi BANAZ 

BAŞKAN — önergenin lehinde aleyhinde söz is
teyen sayın üye?.. 

M. FEVZt UYGUNER — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Lehinde. 
BAŞKAN — Uyguner'e «Buyurun» dedik, bila-

hara Sayın Uzunoğlu sizi de rica edeyim. 
Buyurun Sayın Uyguner. ' 
M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 

Seçim Kanununun kabulüyle genel seçimlere gidi
lecektir ve bu yol açılmıştır ve genel seçimler sonu
cunda da siyasî partiler oy potansiyellerini ortaya 
koymuş olacaklardır. Bu oy potansiyellerine göre 
bir kısmı iktidar görevini yüklenecektir, bir kısmı 
anamuhalefet partisi görevini yüklenecektir, bazıları 
da muhalefet partilerini teşkil edeceklerdir ve bu ara
da 5 yıllık bir siyasî iktidar devresi başlayacaktır. 
Siyasî iktidar 5 yıl, eğer dayanabilirse tabiî iktidarını 
sürdürecektir ve icraat yapacaktır, çeşitli yönlerde 
uygulamalar yapacaktır. Tabiî gene bu 5 yıl içerisin
de muhalefet partileri de onun karşısında muhalefet 
görevlerini yapacaklardır, tenkitlerini yapacaklardır, 
birtakım yayınlarla, diğer vasıtalarla görevlerini ye
rine getireceklerdir. 

Şimdi, düşünelim ki, bu 5 yılın sonunda yeni se
çimlere gidilecektir ve iktidar partisi bu 5 yıllık icra
atının hesabını verecektir. Hem de kime karşı?.. Kar
şısında teşekkül edecek 4, 5, 6, belki daha fazla mu
halefet partilerine karşı. Yani bu seçim kampanyası 
içerisinde iktidar partisine karşı 5, 6, 7 parti fiiliyatta 
saldırıya geçmektedirler. Hepsi kendi yönünden ikti
dar partisini alıp yerden yere vurmaktadır ve çeşitli 
tenkitler ve yöneltmektedir. Tabiî iktidar partisi bu 
icraatının hesabını vereceği gibi kendisine yöneltile
cek tenkit ve eleştirilere de cevap vermek durumun
da kalacakır. Keza ikidar olma durumunda olan, 
yolunda olan anamuhalefet partisi de pozisyonunu 
ona göre ayarlayacaktır ve iktidar partisine bütün 
gücüyle yüklenecektir; çünkü onun için iktidar olma-
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ya yol yakındır ve kendine göre de birtakım düşünce- i 
leri ve gerektirici sebepderi olacaktır. Gene diğer 
partiler de sırasıyla hepsi muhalefet görevlerini yapa
caklar ve seçim kampanyasına katılacaklardır. I 

Şimdi bu arena içerisinde öyle bir durum hâsıl 
oluyor ki, bir tarafta savunma durumunda olan ikti
dar partisi, diğer arafa onu zedeleme yahut yıpratma 
hevesinde olan anamuhalefet partisi ve diğer partiler 
var. Bunlar arasında ismi cismi pek duyulmamış ve
ya başarısızlığı sebebiyle parlamentoya dahi bir tek 
üye sokamamış birtakım partiler var. Bu partiler de 
eşit haklardan istifade ederek geleceklerdir radyoda, 
televizyonda ve savunma durumunda olan, 5 yıllık 
icraatın hesabını vermek durumunda olan iktidar 
partisiyle aynı süre istifade edecektir, aynı süre ko
nuşma hakkını elde edecektir. 

BAŞKAN — Sayın Uyguner, süreniz dolmuşur. 
Lüfen. 

M. FEVZİ UYGUNER — Bu adil bir sistem ol
mayacaktır. Herkesin kendi pozisyonuyla mütenasip 
konuşma süresi tanınması en adil yol olarak akla ge
len yoldur. Bu sebeple, önergenin aleyhindeyim. 

Takdirlerinize saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Uzunoğlu, buyurun efendim, buyurun. 
AKİF ERGİNAY — Önergede imzası var, ko-

nuşamazki. 
BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, önerge üzerinde 

imzanız var değil mi?.. Siz zaten önerge sahibisiniz. 
Gayet tabiî hiç gerek yok artık, gerek yok. (Gürül
tüler) 

Efendim, önergeyi imza etmişsiniz. Ya Sayın Yar-
kın yerine konuşacaksınız Sayın Uzunoğlu. Gerek 
yok artık. j 

ŞERAFETTtN YARKIN — Şimdiye kadar aksi 
uygulama olmuştur yani. 

BAŞKAN — Peki, buyurun efendim. Kısa, bu
yurun. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Değerli arkadaşla
rım; 

Esasen uzun uzun konuşarak huzurunuzu çok 
fazla işgal etmeyeceğim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Hangi partinin hangi seçimde ne kadar büyüye
ceği veya ne kadar küçüleceği önceden 'belli olama
yacaktır. Bu belki (A) partisi, belki de (B) partisi 
olacaktır. Bir küçük parti belki hemen ilk seçimde 
büyüyebilecekir veya bir büyük parti de küçülebile- J 
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çektir. Bunu kimsenin daha önceden bilebilirlesin© ka
naatimce pek olanak görülmemektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Her seçim bir yarıştır, bir müsabakadır. Bu ya

rışın veya müsabakanın yasal şartları da bütün par
tiler için aynı ve eşit olmalıdır. Bir parti diğerine oran
la gayri müsait şartlarla bu yarışa iştirak etmemeli
dir, katılmamalıdır. Kanaatimce radyo ve televizyon
dan konuşmalar her parti için eşit şartlarla ve Ana
yasa ilkeleri içinde eşit esaslar dahilinde gerçek
leştirilmelidir. Esasen 1961'den bu yana uygulanan 
sistemler bu olmuştur. 

Önergemizin desteklenmesini değerli arkadaşları
mın takdirlerine sunar, saygılar arz ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Evet, Sayın Komisyon önergeyle ilgili görüşünüz 

lütfen. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, dleğerli arkadaşlarım; 
Siyasî Partilerle ilgili Anayasanın bütün hükümle

rini okusak, siyasî partilerin demokrasi için lüzumla
rına ve faydalarına ilişkin bütün kaziyeleri de alt alta 
yazsak, sonra arkadaşlarımızın önergelerini bu açıdan 
değerlendirsek bile 'bu önergeye yine katılmaya im
kân yoktur. Çünkü, önerge temelinde bir temel ha
tasından hareket ediyor. O da şudur; diyor ki, «Par
tilere eşit mualrıele edin.» Hangi şartla?... «Aşağı yu
karı hiç oy almamış bir siyasî partiyle % 50 çoğun
luğu geçse bile bir diğer partiye eşit muamele edin.» 
diyor. Bu mümkün değildir. iBu mantık, eşitlikle ilgi
li bütün teorilerin, bütün fikirlerin ve bütün mantı
ğın temeline aykırıdır. Eşit olmayanlar arasında eşit
lik aramak beyhudedir, biyhudedir. 

Bu zamana kadar olan uygulamanın temelinde 
hangi nedenlerin bulunduğunu arkadaşımız benim ka
dar iyi bilir; ama bu Meclis o nedenler olmasın di
ye şimdi çalışmaktadır.. 

Huzurunuzu bu noktada fazla işgal etmeyeceğim; 
ama şunu söylemefk istiyorum, siyasî partiler dokunul
maz hale gelince, birtakım dokunulmaz yerler bu
lununca, şerir odakları buralara sığınırlar, buraları 
merci edinirler, bunu önlemek zorundayız. Korkarım 
ki, eğer bu fikir kabul edilirse, gayri meşru fikirleri
ni söylemek isteyenler, hiçbir yerde nıerci bulamayan
lar, bu sefer Devletin radyosunu, televizyonunu işlgal 
ederler; örneği görülmüştür, isterseniz listesini her
hangi bir mahkemeden de alabilirsiniz. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Öyle bir yayın za
ten yapılamaz. 
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ŞERAFETTIN YARKIN — 1979'daki değişiklik 
de Anayasa hükümlerine göre yapılmıştı. 

BAŞKAN — Sayın Yarkın; lütfen söz verme
den müdahale etmeyelim Sözcüye. Siz konuşurken 
kimse müdahale etmedi. Binaenaleyh, siz de lütfen 
dinleyin. Bir cevap hakkı doğarsa söz veririm. 

Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Objektif olarak anlatmak istiyorum ki... 
REMZt BANAZ — Bizde öyle. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — tşte bü noktada eğer bu fikri sonuna ka
dar götürürseniz, arkadaşımızın hissiyatından dahi 
geçmemiştir, fikrinden dahi geçmemiştir; ama o so
nuca varırız. Çünkü, o konuşmalarda da çok söylen
miştir, iyi niyet yetmez, Devlet tedbir ister. Devletin 
istediği tedbirse budur. Ümit ederim ki, bu tedbir ye
terlidir ve yeterli olacaktır. 

Düşününüz, bir seçim kazanma şansı olmayan 
paftiyi sonunda, «Partiler eşittir» diye yaşatıyor mu 
Siyasî Partiler Kanunu?... Yaşatmıyor. Anayasa, 
«eşit» diyor mu, eşit hüviyet veriyor mu?... «İktidar 
partisi, anamühalefet partisi.» diyor. Grupların ku
rulması bakımından eşitlik var mı?... Yoktur. Ne di
yor?... «Belirli bir yüzde milletvekili olanın grubu 
olabilir, Öbürleri Meclis çalışmasına bile grupla katı
lamazlar, komisyonlara katılmaları ancak güçleri 
oranındadır.» diyor. Nerede eşitlik?. Eşitlik dediğiniz 
şey öyle her derde deva ve her yerde kullanılacak bir 
kavram değildir. 

l1şte bu nedenle ve hele bu Milletvekili Seçimi Ka
nunu ve bu dönemde kabul edilen Anayasa, bu dö
nemde kabul edilen Siyasî Partiler Kanunu, esasen 
arkadaşımızın şiddetle sarıldığı «siyasî partilerin illa 
ve mutlaka bir eşitlikle muamele görecekleri» yolun
daki ilkeyi kökünden, teknik olarak, hukukî olarak, 
Anayasa olarak kabul etmemektedir; fakat tekrar edi
yorum, bu meselenin özü, birtakım uçların, birtakım 
imkânlardan yararlanarak, bizim istediğimiz ve ön
gördüğümüz istikrarın unsurlarından daha fazla bu 
vasıtalardan yararlanmaya başlamalarının önüne geç
mektir. 

Eğer küçük bir mukayese yapmış olsalardı görür
lerdi ki, dünyadaki umumî temayül de budur. Hele 
öyle «Her siyasî parti bir diğerinin eşitidir» gibi bir 
düşünce, bazı kamu araçlarından yararlanma bakı
mından söz konusu değildir ve bu önergenin esasına, 
fikriyatına, temeline ve içinde taşıdığı hataya Komis
yonumuz katılmamaktadır ve kabul edilmemesini ri
ca etmektedir. 

Tekrar ediyorum, arkadaşımızın inançları içinde 
kendisinin ferdiyetçi olduğunu hep müşahede etmi
şizdir, inançları içinde, iyi niyeti içinde bir leke ara
mıyorum; ama bu inançları... 

REMZt BANAZ — Bu Mecliste bir üyeye bu şe
kilde bir ithamda bulunulur mu?... Ne lekesi... 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Bu inançları eğer sonuna kadar götürür
seniz, çok uç, çok azınlıkta kalan birtakım düşünce
lerin Devlet radyo ve televizyonundan eskiden olduğu 
gibi, örneğini gördüğümüz gibi açıklanması fırsatı 
doğar. Bunu engellemek istiyoruz. Takdir Heyetini
zindir. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
BAHTİYAR UZUNOÖLU — Sayın Başkan, kı

sa bir söz istiyorum. 

VAHAP GÜVENÇ — Soru soracağım Sayın 
Başkan. 

ŞERAFETTIN YARKIN — İzin verirseniz bir 
şey arz edeceğim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun lütfen, soruya da 
imkân vereceğim tabiî. 

Buyurun Sayın Yarkın. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Arkadaşlarımızla birlikte verdiğimiz bu önerge 
üzerinde konuşmamı yaparken, daha doğrusu madde 
üzerinde konuşmamı yaparken, Anayasa açısından, 
yasalar açısından, partiler açısından bütün noktalan 
bir bir' ortaya koyarak ve hiçbir başka fikriyat ol
madan arz etmeye çalıştım; bir başka fikriyat olması 
da mümkün değil, ne olabilir?... 

Ayrıca şunu da ifade edeyim; siyasî partiler rad
yo ve televizyonda Anayasa ilkeleri dışına çıkarak 
bir konuşma yapabilecekler midir?. Bunu imkân da
hilinde görüyorlar mı ki, bu endişenin var olduğu 
kabul edilerek önergenin aleyhinde bulunulması is
tenilmektedir?... 

Kaldı ki, Türkiye'de bugün ancak 34 ilde teşkilat 
kurarak seçimlere katılma hakkını kazanan partiler 
bu imkândan eşit şekilde yararlanacaklardır. Hem 
% 10 barajı aşmayı düşünecek, hem 34 ilde teşkilat
lanacak. Bu partilerin hepsi, «Biz güçlü partiyiz» di
ye meydana atılacaklardır ve bunlara Devletin rad
yosundan verilen propaganda imkânının eşit şekilde 
verilmesinde Anayasa ilkelerine aykırı herhangi bir 
şey olamaz; Türkiye'de kanunlar vardır, Türkiye'de 
adalet vardır. 
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Bunun dışında, bu propagandanın bu ilkelerin 
dışında yapılmasına müsaade edileceğini ka'bul ede
rek önergenin aleyhinde olmayı doğrusu kabul etmi
yorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkan; soru sor

mak istiyorum. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Soruyu bilahara, maddeyi oylatma-

dan evvel sorduracağım. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Soru değil Sayın | 

Başkan; müsaade ederseniz Komisyon Sözcüsünün 
bir ifadesiyle ilgili olarak bir açıklamada bulunmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu; bakın, size kar
şı bir iddiada bulunmadılar. 

REMZİ BANAZ — Lekeden bahsediyor Saym ! 
Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen siz müdahale etmeyin Sayın 
Banaz. 

REMZÎ BANAZ — Lekeden bahsediyor. 
BAŞKAN — Hayır efendim, müdahale etmeyin 

lütfen, müsaade buyurun. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Çok kısa sayın 

Başkan, iki kelimeyle arz edeceğim. 
BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu; bakın, Sayın Ak-

yol hiçbir şekilde,bu fikirde olmadıklarını gayet açık
lıkla ifade ettiler. Bu itibarla... 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan; 
Mecliste böyle bir konuşma oTmaz; böyle bir leke de 
söz konusu değildir önergemizde, bu bir düşüncenin 
izharıdır. 

BAŞKAN — Tabiî efendim. 
REMZİ BANAZ — O halde niçin lekeden bah

sediyor?... 
BAŞKAN — Sayın Banaz; lütfen müsaade edin, 

herhalde bu Genel Kurulu ben idare ediyorum. 
VAHAP GÜVENÇ — Soru soracağım efen

dim. 
BAŞKAN — Soruya sıra gelecek efendim, lütfen. 

önergeyi değerlendirelim, sonra soruya geleceğim. 
Değerli üyeler; önergeye Sayın Komisyon katıl

mıyor. Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
genin dikkate alınması kalbul edilmemiştir. 

^ŞERAFETTİN YARKIN — Anlaşılmıyor efen
dim. 

BAŞKAN — Önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir; bunda anlaşılmayacak bir şey yok. | 

5 . 5 . 1 9 8 3 0 : 2 

AYHAN FIRAT — Ayağa kalkılarak oylansın. 
BAŞKAN — Kayır Sayın Fırat. Bize bu görevi 

yaptığımız ilk günden itibaren, bugüne kadar Genel 
Kurulun itimadı tamdır. İki değerli arkadaşım, bü
tün dikkatleriyle saydılar. Netice budur. (Bravo ses
leri, alkışlar) 

Değerli üyeler, Sayın Tosyalı'nın bir önergesi var. 
Okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Normal çalışma saati olan 19.00'da görüşmelerin 

sonuçlanmayacağı anlaşılmaktadır. 
Kısa zamanda bitecek olan görüşme ve konuş

maların ertesi güne kalmaması için, Seçim Kanunu 
Tasarısı kabul edilinceye kadar çalışma süresinin uza
tılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Lütfullah TOSYAL 

AHMET SENVAR DOĞU — Olmaz Saym Baş
kanım. 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge var. Oylarınıza 
sunarım; kabul edersiniz veya etmezsiniz. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkanım, 
yediye beş kala okunsun. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, belki kabul et
mezsiniz; saat 19.00'da yarına bırakırız. Gelmiş bir 
önerge var; niçin 18.55'de oylatayım? 

AHMET SENVAR DOĞU — Kararlara uygun 
değil de onun için. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Yani, 
şimdi okutmakla 18.55'de okutmak arasında hiçbir 
fark yoktur... 

AHMET SENVAR DOĞU — Var Sayın Başka
nım. Belki bitireceğiz; dört madde kaldı şurada,.. 

BAŞKAN — Efendim, bitiremeyeceğimizi sanı
yorum. Burada, geçici madde olarak yedi madde tek
lif ediliyor. Yedi geçici madde üzerinde önerge sa
hipleri konuşacaklar; lehte, aleyhte konuşulacak. Ben 
oylarınıza sunayım; kabul ederseniz devam ederiz, et
mezseniz yarın yaparız. 

Değerli üyeler, Sayın Tosyalı'nın önergesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Değerli üyeler, üzerinde görüştüğümüz madde için 
soru sormak isteyen sayın üyeler vardı, şimdi o im-
iânı veriyorum. 

Sayın Hazer, Sayın Güvenç, Sayın Tutum, Sayın 
Sarıoğlu, Sayın Haznedar, soru sormak istemişlerdir. 

Sayın Hazer, buyurun. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, Komisyon

dan şunu öğrenmek istiyorum. Memnuiyetler, mahru-
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miyetler, cezalar kıyas yolu ile genişletilebilir mi; 
yani Anayasamız ve kanunlar sadece grup teşkilinde 
veya başka hususlarda hüküm koymuşsa, bunu baş
ka mahrumiyetlere tevsi etmeye yetkimiz var mıdır; 
hukuk anlayışına sığar mı? Bu birincisi. 

Bir başka soru da; yeni kurulacak partiler, yeni 
Partiler Kanunundaki esaslara göre kurulacak ve bun
ların radyo ve televizyon konuşmaları da eskiden ol
duğu gibi, adlî mercilerce de kontrol edileceğine gö
re, buralarda nasıl aşırı solun, ekstrem fikirlerin ya
yılacağı endişesi ileri sürülerek yanlış bir yolda ka
rar alınmak isteniyor? Bunun cevaplandırılmasını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Aldıkaçtı, siz biraz yoruldunuz galiba; so
rulara tek tek cevap lütfedin. Hepsi birden belki ha
tırda kalmayabilir. 

Bu soru hakkında Komisyonun görüşünü rica edi
yorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKlLt 
KEMAL DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Hazer'in burada getirilen düzenlemeyi bir 
sınırlama olarak değerlendirdiklerini görüyoruz. Şim
di, Anayasanın çeşitli hükümlerine göre yaptığı dü
zenleme ve siyasî partilerde daha çok sandalyeye sa
hip olanlara grup kurma hakkı vermesini veya daha 
az sandalyeye sahip olanlara grup kurma hakkını ver
memesini ve kıyas yolu ile burada getirdiğimiz dü
zenlemenin bir sınırlama olarak değerlendirilmesine, 
biz şahsen katılmıyoruz. Kıyas yolu ile de getirilmiş 
değil; bu bir düzenlemedir. Bu, Anayasanın genel tan-
dansı havası içerisinde yapılmış bir düzenlemedir ve 
daha çok oy alan partilerin daha çok konuşma hak
kına sahip olması, daha az oy alan partilerin daha az 
konuşma hakkına sahip olması şeklindeki bir sınırla
madır. 

Sayın Hazer'in ikinci sorusuna gelince «Aşırı sol 
veya aşırı sağ, Anayasa sınırları içerisinde kalındığı
na göre, nasıl radyoda, televizyonda konuşacaklar
dır?» şeklindeki sorusuna gelince; 

Efendim, 1961 Anayasasının uygulaması dönemin
de de aynı hükümler vardı ve radyo ve televizyon
da aşırı uçlar rahatlıkla konuşabilmişlerdir. Zaman
la, kendiliğinden oluşan bir müsamaha ortaya çıkmak
tadır ve azınlıkta olan, özellikle ekstrem uçlarda olan 
düşünceler, tahrip edici fikir ve düşüncelerini parti 
kanalı ile ülke çapına yayabilmişlerdir ve rahatlıkla 
yayılmıştır bu; o zaman da vardı Anayasa. Bunu, 

Türkiye'nin genelinde ortaya çıkmış bir problem ola
rak değerlendirmek gerekir ve buna göre biz bu dü
zenlemeyi getirmiş bulunuyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dal. 
Sayın Güvenç, buyurun. 
VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkanım, iki se

çim dönemi arasında şartlan yerine getirerek kurul
muş olan bir partinin, bir evvelki seçime katılmadığı 
için, radyo ve televizyonda konuşması bu hükme göre 
mümkün değildir. Bunun için ne düşünüyorlar? Bel
ki, halkın büyük çoğunluğunun güvenini kazanacak bir 
parti olacak. 

ikinci sorum; 
Sayın Başkan, iki ekonomi modelinin konu ola

rak görüşüldüğünü, tartışıldığını düşünecek olursak, 
aynı zaman içerisinde karşılıklı tartışılması lazım ge
lirken, halkın aydınlanması için, bunu aldıkları oy 
oranında zaman tanınarak bu ekonomi modelinin tar
tışmasını nasıl karşılarlar? Bunlara cevap istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güvenç. 
Sayın Dal, buyurun. 

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

Sayın Güvenç'in birinci sorusu; mümkün değil, 
gayet açık; ancak oy alır, ondan sonra o hakkı elde 
edebilir. 

Bir ekonomi modelinin savunulması ile ilgili gö
rüşlerine gelince; bir partinin düşüncesi sadece Dev
let organları kanalı ile yayılmaz, radyo ve televizyon
la yayılmaz. Gazeteleri var, çeşitli imkânlar sağlarsa 
yayar ve ilk gireceği seçimlerde, bu düşünce rağbet 
görürse, ondan sonraki seçimlerde aldığı oyla kendi 
fikir ve düşüncesini pekâlâ radyo ve televizyonda ya
yabilir. Radyo ve televizyon, fikir ve düşünceyi yay
mak için tek araç değildir; başka yayın vasıtaları var
dır; onlardan da yararlanabilir. Kamuoyu kendisini 
benimserse, basında pekâlâ yer bulabilir kendisine ve 
fikir ve düşüncesini yayabilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dal. 
Sayın Tutum, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Aslında sorum savunma biçimine ilişkin olduğu 

için, Saygıdeğer Komisyon Sözcüsü şu anda burada 
olmadığından, yönelteceğim soru doğrudan doğruya 
daha evvel savunmada bulunan değerli Sözcüye mü-
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teveccih olacak; ama yine de Komisyona belki bir 
miktar sorunun yöneltilmiş olduğu da kabul edilebi
lir. 

Sorumun temel varsayımı, siyasî partilerin, de
mokrasi için vazgeçilmez unsurlar olduğu noktasın
dan kaynaklanmaktadır. Şöyle soruyorum : 

Genellikle birçok bilimsel literatürde raslandığı 
gibi, demokrasi bazen azınlıkta olan düşüncelerin, ya
rın çoğunluk haline gelebilme şansının ve imkânları
nın esirgenmediği bir rejim olarak tanımlanagelmiş-
tir. Bu, benimsenir veya benimsenmez; ancak benim 
sorduğum buna dayanarak şu soru olmaktadır : 

«Meşru; fakat azınlıkta kalan düşüncelerin hep 
azınlıkta kalması gerekir biçiminde ifade edilebilecek 
bir demokrasi anlayışına mı sahipler Sayın Komis
yon Sözcüsü?..» diye soracaktım. 

Sorumu tekrarlıyorum efendim : 

Sayın Komisyon Sözcüsü iki büyük partiyi savu
nurken, mutlak eşitlik, aritmetik eşitlik ilkesinden ha
reket ettikleri için, anladığım kadarıyla (Yanlış anla
dıysam onun tavzihini istirham ediyorum.) «Meşru; 
fakat azınlıkta kalan düşünceler hep azınlıkta kalma
lıdır. Bunlarda eşitlik ilkesini öyle anlamayız biz, azın
lıklar asla çoğunluk haline gelemezler,» biçiminde özet
lenebilecek bir demokrasi anlayışını mı anlatmak iste
diler? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Dal, cevaplamak üzere buyu
run efendim. 

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

Sayın Tutum, sorusunun başında da belirttiği gibi, 
şayet soruları Komisyon Sözcüsü arkadaşımızın (Ki, 
bir mazereti dolayısıyla salondan ayrılmıştır.) şahsıy
la ilgili ise kişisel olarak, dışarıda sorabilirler, geldik
leri zaman da sorabilirler; ama Komisyona yöneltil
miş bir soru da olduğu için cevaplandırmak isteriz. 

Bir defa, ne Komisyonumuzun düşüncesi, rie Ana
yasamızın genel prensipleri, azınlıkta olan fikir ve 
düşünceler (Bizim kabul ettiğimiz fikir ve düşünce ga
yet tabiî) Anayasa çerçevesi içerisinde olan; fakat 
azınlıkta kalan fikir ve düşüncedir. Bunların her za
man, toplumda rağbet gördüğü sürece, daima çoğun
luk düşüncesi haline gelme imkânı vardır ve getirdiği
miz düzenleme bunu önleyici nitelikte değildir, ön
leyici olduğu kanısında değiliz. Girdiği seçimlerde 
oy alırsa, gayet tabiî, bu oy oranında kendisine Dev
letin radyosunda ve televizyonunda imkân sağlanacak-
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tır. Sayın Tutum müsterih olsunlar, Komisyon da bu 
düşüncede değildir. Yani, azınlığın devamlı ve ilele
bet azınlık olmaya mahkûm edilmesi, hiçbir şekilde 
kabul ettiğimiz bir düşünce değildir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dal. 
Sayın Sarıoğlu, buyurun efendim. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, benim sor

mak istediğim iki sorudan birisini Sayın Hazer, biri
sini de Sayın Güvenç sordular. Bunun için lüzum kal
madı efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Sayın Haznedar, buyurun efendim. 

ALt MAZHAR HAZNEDAR - Sayın Başkan, 
benim soracağım soruyu da Sayın Güvenç sordular. 
Haklı idiler kanımca. Bunun yanında ayrı bir sorum 
şudur : Bir süre tayin ediliyor aldıkları oy oranına 
göre. Aldıkları oy oranına göre, eskiden kurulmuş 
olan partiler için, bu süre çok kısa olabilir. Acaba Su 
yın Komisyon, buna asgarî bir sınır getirmeyi, bir 
nispet koymayı düşünüyorlar mı asgarî sınırın altın
da olamaz şeklinde?.. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Sayın Dal, 'buyurun efendim cevaplayınız. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ 

KEMAL DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Bunu Yüksek Seçim Kurulu tayin edecektir. Yük
sek Seçim Kurulu objektif ve tarafsız bir organ
dır. Bunu o kurul tayin edecektir getirdiğimiz dü
zenlemeye göre. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, madde üzerinde
ki görüşmeler bitmiştir. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Ka'bul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan redaksi
yon ile ilgili 'hatalar gitti efendim. 

BAŞKAN — Söylemediniz efendim. Yalnız önem
li bir hata ise lütfen işaret buyurun son oylamada 
onu düzeltiriz. 

SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, ilk cüm
lede «'bir» kelimesi «birinci» olarak; «Aynı Kanu
nun 52 nci maddesinin birinci ve altıncı fıkraları» 
şeklinde olması gerekir. 

Ondan sonra, altta «Madde 52. —» diye başlı
yor, onun ikinci satırında «12 nci günden itibaren» 
deniyor. 12 nci, rakamla değil, yazı ile olması gere
kir. 
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Bir de «saat 18.00'e kadar» denmiş; o da yazı 
ile yazılacak efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kurtoğlu, son söylediğiniz 
husus metinde doğrudur efendim. Saatler o şekilde 
yazılmaktadır. Yalnız o sıfırlar aslında biraz küçük
tür; fakat burada, matbaa büyük koymuş. 

Biz bu tash'ihatları, Tasarının tümü oylandığı za
man yapar öyle bastırırız efendim. 

Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Uygundur Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Uygun diyorsunuz; teşekkür ede

rim. 
Ek madde 5'i okutuyorum : 

EK MADDE 5. — 26.4.196i'tarih ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunla diğer Kanunların bu Kanuna ay
kırı bulunan hükümleri milletvekili seçimlerinde uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa1. ir. 
üye?.. Yok. 

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

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yayımlan
masından sonra yapılacak ilk genel seçimlerde se
çime katılan siyasî partiler 26.4.1961 tarih ve 298 
sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri Hakkında Kanunun 52 nci maddesinde öngö
rülen radyo ve televizyonda propaganda yapmak 
hakkından eşit olarak istifade ederler. 

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

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

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yayımın
dan sonraki ilk genel seçimle sınırlı olmak üzere, 
26.4.1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 
19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasına göre kurulacak 
olan ilçe seçim kurullarına, ilçelerde mevcut bütün 
siyasî partiler birer asıl ve birer yedek üye verirler. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Değeri! üyeler, geçici madde tekliflerine geldi 
sıra. 

önergeleri tasnif eden değerli Heyetin tespit et
tiği birbirine benzeyen üç geçici madde ile ilgili öner

geleri, tek tek, birini okuttuktan sonra diğerini oku
mak suretiyle görüşmeye başlayalım efendim. 

Danışma Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısına, aşağıdaki 

geçici maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

GEÇİCİ MADDE. — Yapılacak ilk genel seçim
lere milletvekili adayı olarak katılacak Danışma Mec
lisi üyeleri hakkında 2802 sayılı Hâkimler ve Savcı
lar Kanununun 51 inci maddesi, 2547 sayılı Yüksek
öğretim Kurumu Kanununun 59 uncu maddesi ve 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 92 nci 
maddesiyle bu Kanunun 16 ncı maddesi hükümleri uy
gulanmaz. 

Enis MURATOĞLU 
Turgut KUNTER 

Recep MERİÇ 
İhsan GÖKSEL 
Kamer GENÇ 

Nihat KUBÎLAY 
Paşa SARIOÖLU 

Ahmet SARP 
Utkan KOCATÜRK 

Necdet GEBOLOĞLU 
Necmi ÖZGÜR 

Halil GELENDOST 
Zeki ÇAKMAKÇI 

V. Muhlis DABAKOĞLU 
Fikri DEVRİMSEL 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Recai DİNÇER 

Halil Erdoğan GÜREL 
Remzi BANAZ 

Alâeddin AKSOY 
Mehmet AKDEMİR 

Ali DİKMEN 
Hayati GÜRTAN 
Vahap GÜVENÇ 
Türe TUNÇBAY 
Nermin ÖZTUŞ 
Fahri ÖZTÜRK 
Yılmaz ÖZMAN 

Zeki ÖZKAYA 
Mehmet KANAT 

M. Ali Öztürk TEKELİ 
Zeki YILDIRIM 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
- Salih İNAL 

Ayhan FIRAT 
Mahmut Nedim BİLGİÇ 

Avni ŞAHİN 

Evliya PARLAK 
Doğan GÜRBÜZ 
Mehmet AYDAR 

Nurettin ÂYANOĞLU 
Ali GİRMEN 

Şadan TUZCU 
Cemil ÇAKMAKLI 

Aydemir AŞKIN 
Hikmet ALTUĞ 

Hamdi AÇAN 
Serda KURTOÖLU 

Feridun İGÜRAYİ 
Feridun Şakir ÖĞÜNÇ 
Ertuğrul Zekâi ÖKTE 

İsmail ŞENGÜN 
Abdullah Asım İĞNECİLER 

Osman YAVUZ 
Orhan BAYSAL 

Mustafa ALPDÜNDAR 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte bulunduğumuz Milletvekili Seçimi 

Kanunu Tasarısına, aşağıda açıkladığım geçici madde
nin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Muhsin Zekâi BAYER 
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GEÇİCİ MADDE. — Yapılacak ilk genel seçim
lere milletvekili adayı olarak katılacak kamu görevli
leri hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kurumu Ka
nunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
12.5.1982 tarih ve 2670 sayılı Kanunla değişik 92 nci 
maddesiyle bu Kanunun 16 ncı madesi hükümleri uy
gulanmaz. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Milletvekili Seçimi Kanunu 

Tasarısına aşağıdaki geçici maddenin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

GEÇÎCt MADDE — 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 12.5.1982 tarih ve 2670 sayılı Ka
nunla değişik 92 nci maddesinin ikinci fıkrasında 
yer alan, Seçim Kanunu gereği Devlet Memurluğun
dan istifa edip Yasama Organı üyeliğine seçileme
yenlerin, Devlet memurluğuna atanamayacaklarına 
ilişkin hükmü bu Kanunun yayımlanmasından son
raki ilk genel seçimlerde uygulanmaz. 

Şerafettin YARKIN Cahit TUTUM 
Bahtiyar UZUNOĞLU Kâzım ÖZTÜRK 

Selçuk KANTARCIOĞLU Necip BİLGE 
tbrahim GÖKTEPE I. Hakkı DEMİREL 

Recai DİNÇER Turgut TAN 
Avni MÜFTUOĞLU Necmettin NARLIOĞLU 

Kamer GENÇ Necdet GEBOLOĞLU 
A. Senvar DOĞU Hayati GÜRTAN 

Vahap GÜVENÇ 

BAŞKAN — Sayın önerge sahiplerinden, evvela, 
şu hususu sormak istiyorum: Birinci önergeye diğer 
iki önerge sahipleri katılıyorlar mı?.. Çünkü birbirine 
çok yakın önergeler, üçünü birden müzakere edelim. 

MUHSİN ZEKÂl BAYER — Sayın Başkanım, 
ben, Sayın Şerafettin Yarkın Beyin önergesine katı
lıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, diğer iki öner

ge arasında farklar var. 
BAŞKAN — O halde ilk okuduğumuz önerge üze

rinde Sayın Muratoğlu, buyurunuz efendim. 
ENİS MURATOĞLU — Sayın Başkan, çok de

ğerli arkadaşlarım; 
Yüksek huzurunuza getirdiğimiz bu önergeyi, esas

ta iki hususu içerdiği tarzında açıklayabilirim. 
Kamu kurum ve kuruluşlarından gelip de henüz 

emekli olmayan Danışma Meclisi üyelerinin bu görev
lerinden istifa etmeksizin, bir defaya mahsus olmak 
üzere, adaylıklarını koyabilmeleri imkânının veril
mesi. Bu, önergemizin birinci kısmı oluyor. 

Aynı önergenin ikinci kısmı ise, kamu kurum ve 
kuruluşlarından Danışma Meclisine gelip halen bura
dan emekli olmuş bulunan Danışma Meclisi üyele
rinin yine bir defaya mahsus olmak üzere, girecek
leri ilk genel seçimlerde kaybetmeleri veya kazan
maları halinde dahi, bilahara milletvekilliğinden ay
rılmaları hallerinde yeniden Kamu kesimine, Devlet 
memuriyetine (istekleri halinde) dönebilmelerini derpiş 
eylemektedir. 

Şimdi, ilgili mevzuattan müsaadenizle bahsetmek 
istiyorum. 657 sayılı Personel Kanununun değişik 92 
nci maddesine göre, mesleğinden ayrılarak seçime ka
tılan bir Kamu görevlisi, bilahara seçimi kaybetsin 
veya etmesin Devlet hizmetine dönememektedir. Bu 
husus 650 sayılı Kanunla getirilmiş bir hükümdür. 

Bununla birlikte Anayasamızın, seçimle ilgili 76 
inci maddesi hükmü var. Bu hükme göre, bir Devlet 
memuru istifa etmedikçe seçime katılamaz. 

Şimdi derhal, hatıra önergemizin 76 ncı mad
desine Anayasanın, aykırı olup olmayacağı hususu 
gelmektedir. 

Çok değerli arkadaşlarım; 

Anayasanın bu maddesi, yine Anayasanın 177 nci 
maddesinin (C) fıkrasına göre, yapılacak ilk genel 
seçimlerin neticelerinin ilanından itibaren yürürlüğe 
gireceği içindir ki, halen önergemizin görüşülmekte 
olduğu veya kesbi kanuniyet edebilip edemeyeceği 
şu sıralarda, yürürlükte olmadığı cihetle, kanaatimize 
göre, kesinlikle Anayasanın 177 nci ve dolayısıyla 
76 ncı maddesine aykırı düşmemektedir. Tabiî, Sa
yın Komisyonun da noktaî nazarını alacağız. 

Bu arada değerli arkadaşlarım; Seçim Kanunu 
(Tasarısının 16 ncı maddesiyle getirilen yasak, Kamu 
görevlisinin görev ve yetkisini seçimlerle ilgili olarak 
partisi veya şahsı için menfaati babında siyasî bir 
amaçla kullanamamasını istihdaf etmektedir. Oysa ki, 
Danışma Meclisinde bulunan ve henüz emekli olma
mış olan arkadaşlarımızın esas meslekleri ile uzun 
zamandan beri sadece şeklî bir bağlantıları bulun
maktadır. Bu sebeple, Kanunun öngördüğü mahzuru 
(bize göre) taşımamaktadırlar bu arkadaşlarımız. 

Şu hususu da belirtmekte fayda mülahaza edi
yorum. Bütün bunlardan başka, 657 sayılı Kanun, 
Devlet Personel Kanunudur, değerli arkadaşlarım. 
Biz, yine naçiz kanaatime göre, bu Kanunun dışında 
Yasama organı üyesi durumundayız. Kadrolarıyla bu 
arkadaşlarımızın ilgisi, sadece 2485 sayılı Kanunun 
gereğidir. Bu itibarla, Danışma Meclisi üyeleri, 
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Devlet memuru hüviyetinde sayılmamak icap eder. 
Kaldı ki, Danışma Meclisi üyeleri için siyasî faali
yette bulunma yasağı da, bildiğimiz gibi yoktur; fa
kat Devlet memurları için hittabiî bu yasak mevcut
tur ve bunu söylemek de zaittir. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Devletin yeniden kuruluşu sırasında büyük ve hat

ta tarihî bir sorumluluk taşıyarak görev alan ve fe-
dakârane bir şekilde bu görevi yerine getiren çok şe-' 
refli bir Meclisin üyeleri durumunda bulunan bu ar
kadaşlarımızın, daha emeklilik hakkını kazanmadan 
istifa gibi bir mecburiyetle karşı karşıya bırakılması, 
bize göre, haklı olmayacaktır. Esasen, kanunî yönden 
de durumu arz etmiştim. Bu bakımdan, mezkûr ka
nunî manilerin bu arkadaşlarımıza bir defaya mahsus 
olmak üzere, uygulanmaması herhalde isabetli olacak
tır. 

Danışma Meclisinde görev yaparken mesleklerin
den istifa etmiş veya emekliye ayrılmış arkadaşları
mız için de aynı şeyler varit bulunmaktadır. 

Önergemizin maksadı, gayesi ve hukukî mahiyeti 
ve müstenidatı arz ettiklerimden ibarettir. Takdir, her 
zaman olduğu gibi, Yüksek Heyetinize aittir. 

En derin saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu; 
tam beş dakikayı doldurdunuz; sağolun. 

Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, üzerinde ko
nuşabilir miyim? 

BAŞKAN — Hayır, ya lehinde ya aleyhinde. Tü
züğümüzün hükmü bu. Üzerinde, lehinde demektir. 

CAHİT TUTUM — O zaman, lehinde. 
BAŞKAN — Başka, söz isteyen yok değil mi efen

dim?.. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Aslında önergelerden birinin altında imzam bu

lunması dolayısıyla konuşmamı belki o önerge vesi
lesiyle yapmam daha doğru olurdu. Ancak, saygıdeğer 
arkadaşlarımın gündeme getirdikleri Danışma Meclisi 
üyeliği statüsü konusunda benim hukuk anlayışıma 
göre, belki açıklayıcı nitelikte bazı bilgiler vermenin 
zorunlu olduğunu düşündüm. O nedenle söz almış 
bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Danışma Meclisinde memur kökenli olarak bu

lunan değerli üyelerimizin statüsü bence memur hu
kuku açısından atipik bir statüdür. Bunun emsaline 
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rastlayamadım; hukuk litatürünü karıştırdığımda bu
na benzer bir statü durumuna rastlamadım. Filhakika 
daha evvel de Kurucu Meclis olmuştur; ama oradaki 
statü ile buradaki statü arasında önemli bazı farklar 
olduğunu tespit ettim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Birinci noktayı belirtmek istiyorum; aslında Da

nışma Meclisi statüsü öyle anlaşılıyor ki, gerek Ku
rucu Meclis Hakkındaki Kanun Hükümleri, gerekse 
diğer yürürlükte olan mevzuat karşısında Danışma 
Meclisi üyelik statüsü, her şeyden önce daha önce 
işgal edilen statü ile ilişiği bulunmayan ve ondan 
önemli ölçüde bağımsız olan bir statü niteliğindedir. 
Örneğin memur kökenli bir üye, kadro ile ilişkisi 
devam etmekte olan bir üye istifa etse, yani kadro
sundan ayrılsa veya emekliye ayrılsa Danışma Meclisi 
üyeliği statüsü devam ediyor. Bu sui generis bir dü
zenlemedir, yani sanki ikili bir statü varmış gibi gö
züküyor; ama aslî olan statü sanıyorum burada ga
lip olan statüdür. 

İkinci nokta: Öyle anlaşılmaktadır ki, 2485 sayılı 
Yasanın 12 nci maddesinde kadro ile ilişkilerinin de
vam etmekte olduğu yolundaki hüküm, geriye dönü
şü güvenceye alan bir hukukî rabıtadır, yani bir ola
nak, bir imkân veren bir maddedir. 

Saygıdeğer üyeler; 

Üçüncü nokta; Danışma Meclisi üyeliği devam 
ettiği sürece, sayın önerge sahibi arkadaşımızın be
lirttiği gibi, üyelerin eski statülerine özgü kurallar 
değil, Meclis üyeliğine özgü kurallar uygulanmakta
dır. Değerli Arkadaşım Sayın Muratoğlu belirttiler, 
aylık ve sosyal haklar dahil, disiplin hükümleri dahil 
diğer birçok mükellefiyetler açısından tamamen Mec
lis statüsü uygulanmaktadır. 

'Bir bakıma bunu belki benzetmek, tam bir ben
zeri bulunmamakla beraber, 12 Eylülden sonra Dev
let Memurları Kanununda yapılan bir değişiklikten 
sonra kamu görevlilerinden askere gidenlerin duru
muna oldukça yakınlık arz etmektedir. Bildiğiniz gibi, 
askere giden kamu görevlileri görev yerleri saklı 
kalmak kaydıyla, maaşsız izinli sayılıyorlar ve tabiî 
gittikleri yerin hukukî rejimine girmiş oluyorlar, eski 
rejim ile bigünah ilişkileri kalmıyor. 

Beşinci nokta : Danışma Meclisinin memur köken
li üyeleri şayet memur oldukları kabul edilirse ve do
layısıyla memur yükümlülüklerine tabiî oldukları var-
sayılırsa, bu takdirde bu kimselerin yerine getirdik
leri fonksiyon açısından da bir çelişki ortaya çıkacak 
demektir. Bu bir hayli telafisi veya izahı güç bir çe-
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lişki, hele hele Danışma Meclisi üyelerimizden bir 
kısmının 20 Mayıstan sonra partilerin kurucu üyele
ri arasında yer alması veya partilere girmesi söz ko
nusu ise, o zaman bir kısım üyeleri memur statüsünde 
diğer bir kısım üyeleri de siyasî faaliyette bulunan ve 
siyasî partilere üye olan iki grubun aynı çatı altında 
farklı statülerle mesailerini sürdürmesi gibi bir çe
lişkiyi de açıklamak oldukça güç olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, konuşma süreniz dol
muştur efendim. 

CAHİT TUTUM — Bitiriyorum sözlerimi Sayın 
Başkanım, teşekür ederim efendim. 

Sanıyorum ki, aslında yalnız Danışma Meclisi 
üyeleri için değil, belki tüm kamu görevlileri için bir 
defaya mahsus bu kısıtlayıcı hükmün uygulanmaması 
yolunda bir karar almamızda isabet olabilir. Danışma 
Meclisi üyeleri bana göre statüleri, hatta özel düzen
lemeye gerek kalmayacak kadar sanıyorum ki, açık
lık arz etmektedir. 

Bu nedenle önergenin esprisine katıldığımı arz 
eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyonun önerge ile ilgili görüşünü rica 

ediyorum. 
Buyurun Sayın Dal. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
KEMAL DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Çok kritik bir konuyla karşı karşıya bulunuyo
ruz. Burada ister istemez o durumdayız ki, ne kadar 
haklı da olsak, kamuoyunda kendi lehimize verilecek 
bir karar için oy kullanımış durumda olacağız. O ba
kımdan, ister istemez hissî davranıyor gibi bir durum 
içerisinde bulunuyoruz. Bununla beraber haklı olan 
arkadaşlarımız, haklı düşünen arkadaşlarımız olabi
lir, Komisyon olarak biz açıkça belirtelim; bu öner
geye katılmadık, katılamadık. Sebebi; objektif ola
rak ele alınmak gerekirse, bir defa Anayasanın 177 
nci maddesi Sayın Muratoğlu tarafından ileri sürül
dü, «henüz yürürlüğe girmemiştir ve Anayasaya aykı
rılık bu nedenle ileri sürülemez» dendi. Hem Ana
yasayı yapalım, hem de yaptığımız Anayasa' ile aynı 
zamanda uygulanacak olan Kanunun Anayasaya ay
kırı olmasına rağmen, henüz yürürlüğe girmemiştir; 
o halde Anayasaya aykırı bir düzenleme getirebiliriz 
şeklindeki bir mantığa şahsen ve Komisyonumuz ka-
tılamamaktadır, yani bu gerekçe ile bu önergeyi be
nimsemek mümkün değildir. 

Diğer taraftan, Sayın Tutum arkadaşımızın be
lirttiği noktalar açısından ele almak gerekirse; Danış
ma Meclisi üyelerinin memur kökenli, memur kesi
minden gelenlerin durumu; sadece Danışma Meclisi 
üyesi olmadan başka görevlere getirilenler için de söz 
konusu olmaktadır. Geçici görev niteliğinden birtakım 
hizmet yapanlara da aynı durumda aslî görevinden 
izinli olmak suretiyle geçici görevle bir yere atandık
ları söz konusu olmaktadır ve bununla beraber aslî 
görevlerinden bağları koparıimamaktadır. Bu bakım
dan, Danışma Meclisi üyesi olmakla beraber, memur
luk sıfatları ortadan kaldırılmış değildir. Danışma 
Meclisi üyesi olarak başka statüde bulunsalar dahi, sı
fatları yine köken itibariyle memur statüsü durumun
dadır ve memuriyetle bağlantıları devam etmektedir. 

Sadece Danışma Meclisi üyeleri için Sayın Mu
ratoğlu ve arkadaşlarının önergesi evvela ele alınmış
tır; bütün bu yönleriyle Komisyonumuz bu önergeye 
katılmamıştır. Memurlar için diğer önergeler de bu 
istikamettedir; Sayın Bayer'in ve diğer arkadaşları
mızın da bütün memurlara aynı nitelikte ilk yapılan 
milletvekili seçimlerinde istifa etme şartının bir de
faya mahsus uygulanmaması ile ilgili önergeler var
dır. Biz, onlar için de aynı görüşü muhafaza etmek
teyiz. Bir taraftan Anayasanın siyasî partilerle ilgili 
hükümleri, diğer taraftan Anayasanın 76 ncı, yani 
milletvekili seçilme yeterliği ile ilgili maddeleri me
mur olanların milletvekili seçilebilmesi için istifa şar
tını getirmektedir. Siyasî partilerle ilgili hükümler, 
ister istemez memurların aday olamayacağını, siyasî 
partiye giremeyeceğine dair hükümleri ihtiva etmek
tedir. Şimdi, bir milletvekili, bir memur bağımsız 
olarak aday olabilir. Bir siyasî partiye girmek iste
diği takdirde istifa etmek durumundadır. 

Açıkçası, özellikle 76 ncı madde hükümleri ile 
kesin olarak bağdaşır nitelikte değildir. Yürürlüğe 
girmediği gerekçesi ile bu hükmü görmemezlikten ge
lemeyiz. Kaldı ki, 177 nci maddenin açık hükmü şu 
şekildedir; seçimle ilgili mevzuat yürürlüğe girdiği an
dan itibaren Anayasanın bu hükümleri de yürürlüğe 
girecektir. O halde, yürürlüğe girer girmez Anayasaya 
ters, Anayasaya aykırı, Anayasa ile bağdaşamayacak 
bir hükmü burada benimsemek mümkün değildir. Bu 
bakımdan, Komisyon olarak önergeye katılmıyoruz, 
kabul etmiyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dal. 
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TURGUT TAiN — Sayın Başkanım, mümkün
se soru sorabilir miyim?. 

BAŞKAN — Şu 'bakımdan soruya imkân verece
ğiz; çünkü bu bir maddedir, yalnız önerge değil. 

Buyurun Sayın Tan. sorunuz. 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım, konunun ay

dınlanmasını sağlamak bakımından ve Komisyonu
muzun da bu sorunun çözümüne nasıl yaklaştığını 
öğrenmek bakımından sadece bunu soruyorum. Bu 
önergenin sahiplerinden değilim, onu da belirteyim. 

Şimdi, memuriyet statüsünün devam ettiği, memu
riyetle ilişkinin devam ettiği yolunda Sayın Komis
yon Başkanvekilimiz bir açıklamada bulundular. Bu 
devamı nasıl anladıklarını öğrenmek istiyorurn; çün
kü somut 'bir örnek vermek isterim, biz Danışma 
Meclisi üyeliğine seçildiğimizde, (benim gibi bazı öğ
retini üyesi arkadaşlar) başladığımız ve devam etmek
te olan bir dersimiz Vardı, iki ay sonra bitecekti. Bu
raya girdiğimizde ileride 'herhangi bir problem çık
masına engel olmak için, Başkanlık Divanına bir di
lekçe verip, aca'ba hu fakültede başlamış olduğumuz 
ve haftada sadece iki saat olan dersimizin iki ay sü
re ile elbette ki bunun karşılığında herhangi bir üc
ret de oradan ödenmeyecekti, sadece dersin öğrenci
ler açısından devamını sağlamanın mümkün olup ol
madığını sorduk. Meclisimizin Sayın Hukuk Müşavi
ri yedi sekiz sayfalık bir mütalaasıyla bunun imkân
sız olduğunu belirttiler. 

Şimdi bu açıdan nasıl bir memuriyetle ilişkidir?. 
Komisyonumuz bunu nasıl anlamaktadır?. Onu sor
mak istiyorum; bir. 

İkinci nokta da; 1982 Anayasasının 109 uncu 
maddesi de dışarıdan atanacak Bakanlar Kurulu üye
lerinin de milletvekili seçilmeye yeterliğine sahip ol
ması gerektiğini öngörmektedir. Acalba, Meclis dışın
dan atanacak Bakanlar Kurulu üyeleri açısından da 
76 ncı maddeye dolaylı bir atıf söz konusu olduğuna 
göre, milletvekili seçilme yeterliği, bakımından aynı 
şekilde çekilme söz konusu olacak mıdır?. Komisyo
numuz nasıl anlamaktadır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Buyurun Sayın Dal. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

KEMAL DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Bir defa herhalde meselenin üzerinde fazla durul
duğuna göre, daha çok memurları ilgilendiren bir 
konu, memur olmayanlar için bir endişe söz kbnu-
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su değil. Neden bu şekilde sürdürülüyor mesele bil
miyorum. 

Ayrıca, Sayın Tan'ın belirttiği gibi, ilk geldiğimiz 
zaman, «Derslerimizi verebilir miyiz?» dendi ve Ge
nel Sekreterlik Hukuk Müşaviri buna muvafakat et
medi, «Mevzuat müsait değil» şeklinde yorumda bu
lundu dediler. Bu, Kurucu Meclisin kurulmasıyla il
gili Kanun, memursunuz; fakat şu şartla «Danışma 
Meclisi üyeliğine talip iseniz, gelin «dediler. Siz bunu 
kabul ettiniz; geldiniz. Ondan sonra da, «Memuriyet
teki işlerimi de sürdürebilir miyim?» şeklinde bir ta
lepte bulunuyorsunuz. Bu, gayet tabiî reddedilecek. 
Çünkü, sizin gelme şartlarınız belli. Hepimizin gelme 
şartları belli idi. izinlisiniz, bu görev devam ettiği 
sürece sizi izinli sayıyorum, görevinizle ilişkiniz kesi
lecek, nevi şahsına münhasır bir geçici görev veriyo
rum Danışma Meclisi üyesi olarak ve bu şarta talip 
iseniz, bu şartlar altında bu hizmeti görmeye talip 
iseniz 'buyurun gelin dediler. Kurucu Meclisin kurul
masıyla ilgili Kanun hu şekilde düzenlendi ve bizler 
talip olduk. Talip olduktan sonra da dönüyoruz; efen
dim, geldim; ama 'ben memurum, eski görevimi de 
devam ettirebilir miyim veya istifa etmeden aday da 
olabilir miyim vesair gibi hususlar geçerli olmadığı 
kanısındayım. 

Bakanlarla ilgili düzenlemeye gelince, bugün üni
versitede görevli olup, memur olup bakanlık yapan 
Bakanlar Kurulu üyelerimiz var; daha evvel de ol
muştur. Bunlar için mevzuatın ayrı düzenlemesi var
dır. Bunlar milletvekili seçilme yeterliğine sahip kim
seler, dışarıdan bakan olabilir; ama bunlar milletve
killiği görevini yapmaz. Bakan olarak görev yapmak
tadır. Bu bakımdan, geçici olarak izinli sayılmakta
dır; fakat seçilmemektedir. Bakanlarımızdan bu şekil
de göreve atananlar, Bakanlık görevini yaptığı sürede 
öğretim üyesi iseler istisnaî olarak ders verebilmekte
dirler. Onların görevlerini milletvekillerinin yerine ge
tirdiği görev ve fonksiyonları bakımından birbirine 
karıştırmak gerekir. Milletvekili, doğrudan doğru
ya bir temsil görevi yapmaktadır. Bakanıriki daha çok 
dışarıdan atanma, bir icraî nitelikte görevdir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dal. 
Değerli üyeler, Komisyon önergeye katılmıyor. 

FİKRÎ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, bir 
açıklamaya müsaade eder misiniz?. Sayın Komisyon 
Sözcüsünün açıklamalarından önergenin zannediyo
rum ki yanlış anlaşıldığı kanısındayım, hem de çok 
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yanlış anlaşıldığı kanısındayım. Bu nedenle iki cümle 
söylememe müsaade eder misiniz?. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

FİKRÎ DEVRÎMSflL — Efendim; önerge dik
katle incelendiğinde sadece memur kökenli memuri
yetle ilişkisi olan üyeleri kapsamıyor, tüm Danışma 
Meclisi üyelerini kapsıyor; gerçekçi olmak lazımdır. 
Önerge dikkatle incelenirse, bu Danışma Meclisinde 
memur kökenli olan kamu kurum ve kuruluşlarından 
gelen arkadaşların bir kısmı maddî ve manevî ola
naksızlıklar nedeniyle genç yaşta mesleklerinden çekil
diler, istifa etmek zorunda kaldılar, emekli oldular. 
Şimdi emeldi olmayanlar, hak etmedikleri için emek
li olmayıp şeklî kadro irtibatları devam edenler de 
vardır gayet tabiî. 

Şimdi, «Sadece memur olanları kapsıyor» şeklin
de Sayın Sözcü ifade ettiler; böyle değildir. Bir 
şeklî kadro irtibatları olan nevi şahsına münhasır olan 
bugünkü statüden dolayı irtibatları bulunan kadro-
larındaki o sıfatlarını, ki bunlar siyasî gelecekleri 
için kullanma imkânından zaten mahrumdurlar, üni
versiteden gelen bir insanın üniversitedeki kürsüsünü 
siyasî geleceği için kullanmaya imkânı yok ki, yargı 
organından gelenin keza kendi çıkarı için kullanma 
imkânı yok. Sağlık hizmetlerinden gelenin de kullan
ma imkânı yok. Yine emekli olan arkadaşlarım, genç 
yaşta emekli olan arkadaşların, şurada hakikaten fe
dakârlıkla yapılan çalışmalardan sonra bir siyasî şan
sını denemiştir diyelim ve de kazanamamış olabilir
ler. Bugünkü yasal düzenlemeler içinde genç yaşta 
bir arkadaşın bu Devlete gidip, ben sende hizmet yap
mak istiyorum deyince, bugünkü yasalara göre, «hayır 
bana gelemezsin; ben sana görev vermem» diyor; Da
nışma Meclisinde üyelik yapmak, herhalde Türk Dev
letinde görev almamayı gerektirecek kadar ağır bir 
suç değil; meseleyi bu açıdan değerlendirmek lazım. 
Tüm Danışma Meclisi üyelerini ilgilendiriyor. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrim

sel. 
Buyurun Sayın Dal, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 

KEMAL DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Biz önergeyi yanlış anlamış değiliz. Sadece, cevap 
verirken ben şunu ifade ettim : Sadece memur olan 
arkadaşların istifası söz konusudur dedim; gayet ta-
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biî diğerleri için bir şeyimiz yok. Ayrıca, teferruata 
girmeyeceğim, kökeni memur olmak durumu itibariy
le Anayasanın anladığı istikamette her memur poli
tikaya girdikten sonra bir dereceye kadar memur ola
rak geri döndüğü veyahut da olmadan istifa etti; bir 
taraftan politikayı sürdürdüğü, bir taraftan da memur 
olduğu takdirde her halükârda gördüğü hizmet ba
kımından bir sa'kınca görülmüştür, düşünülmüştür ve 
bundan dolayı istifa zorunluğu getirilmiştir. 

Şimdi, Anayasanın bu açık hükmü bulunur iken, 
biz buna karşı istifa etmeme hükmünü nasıl kabul ede
lim; takdirlerinize bırakıyorum. Bu bakımdan, ka
tılamıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dal. 
Değerli üyeler; önergeye Komisyon katılmıyor. 

önergenin dikkate alınmasını aylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dik
kate alınması kabul edilmiştir. 

FİKRÎ DEVRÎMSEL — Sayın Başkanım, kesin 
olarak oylayalım. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Nasıl kesin olarak oylayalım; katıl
madık ki. 

BAŞKAN — önergeyi Komisyona veriyorum; 
madde halinde getirecekler. 

Diğer önerge Sayın Yarkın ve arkadaşlarının... 
Evet, Sayın Yarkm?... 

ŞERAFETTtN YARKIN — Sayın Başkanım, be
nim önergem 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun değişik 92 nci maddesinin ikinci fıkrasının bu 
seçimlerde uygulanmamasıyla ilgilidir. Takdir ederse
niz ki, bu 10 dakikalık süre içerisinde görüşülmesi 
mümkün değildir. O bakımdan, müsaade ederseniz, 
önergemi yarınki birleşimde görüşelim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Değerli üyeler; yedi arkadaşımızın bir önergesi 

var... 
S. FERİDUN GÜRAY — Eğer, Komisyon mad

deyi geri alacaksa, önergenin anlamı kalmıyor. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hangi maddeyi geri alıyoruz?... 

BAŞKAN — Hayır, madde yok ki, geri alsın... 
Önergeyi tabiî, belki... Eğer, sizin bu önergenizle bir 
süre daha bu akşam çalışma kararı verirsek ve bu 
müddet zarfında da Komisyon getirirse, esasen gerek 
kalmaz. 
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Mümkün müdür Sayın Aldıkaçtı?... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Hayır efendim, mümkün değildir 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — O halde, Sayın Güray müsaade eder
seniz önergenizi işleme koymayalım; bir saat daha 
çalışmamızı teklif ediyordunuz. 

S. FERİDUN GÜRAY — Geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Esasen süre de kalmadı. 

Değerli üyeler; 6 Mayıs Cuma günü saat 14.00'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.55 
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