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Danışma Meclisi B : 

I. — GEÇEN 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda: 
1. — Başkan, Danışma Meclisinin bundan son

raki çalışma döneminde, görüşülecek yasa tasarıları 
ile çalışma günü usul ve esaslarının tespiti için, 9 
Mayıs 1983 Pazartesi günü saat 10.00'da özel bir top
lantı yapılacağını Genel Kurulun bilgisine sundu. 

2. — Milletvekilli Seçimi Kanunu Tasarısının mad
deleri üzerindeki müzakerelere devam olunarak; 3, 
5, 16, 29, 30, 31 ve 32 nci maddeler kabul edildi. 

33 ve 34 üncü maddelerin, Beşinci Bölüm «Çe
şitli Hükümler» başlığı altına alınması onaylanarak 
kabul edildi. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Danışma Meclisi
mizin 97 nci Birleşimini açıyorum. 

1. — İslam Konferansı çerçevesinde kurulan Bi
limsel ve Teknolojik İşbirliği Komitesi'nin îslamabad' 
da yapılacak olan ilk toplantısına katılmak üzere, 
10 - 13 Mayıs 1983 tarihleri arasında Pakistan'a gi
decek olan Devlet Bakanı M. Nimet ÖZDAŞla, Dev
let Bakanı Mehmet ÖZGÜNEŞ'in vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/572) 

BAŞKAN — Sunuşlarda Sayın Cumhurbaşkanlı
ğının tezkereleri var, sırayla okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Taif Zirvesinde alınan karar uyarınca îslarn Kon

feransı çerçevesinde kurulan Bilimsel ve Teknolojik 
işbirliği Komitesinin tslamabad'da yapılacak olan 
ilk toplantısına katılmak üzere 1 0 - 1 3 Mayıs 1983 

6 . 5 . 1983 O : 1 

TANAK ÖZETİ 

35, 36, Ek Madde 1, Ek Madde 2, Ek Madde 3, 
Ek Madde 4, Ek Madde 5, Geçici Madde 1 ve Ge
çici Madde 2 kabull edildi. 

6 Mayıs 1983 Cuma günü saat 14.00'te toplan
mak üzere Birleşime saat 18.55'te son verildi. 

Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanvekili 

M. Talât SARAÇOĞLU Erdoğan BAYIK 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

tarihileri arasında Pakistan'a gidecek ollan Devlet Ba
kanı Prof. D. Nimet ÖZDAŞ'ın dönüşüne kadar; 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet ÖZGÜ
NEŞ'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — 'Bilgilerinize arz ederim. 
2. — İktisadî İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Ba

kanlar Konseyinin Paris'te yapılacak toplantısına 
katılmak üzere 7-10 Mayıs 1983 tarihleri arasında 
Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İlter TÜRK
MEN'e, Millî Savunma Bakanı Ümit Halûk BA-
YÜLKEN'in vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (31571) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KİTAPÇIGlL 

KÂTİP ÜYELER : Ali Nejat ALPAT, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
İktisadî İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Bakanlar 

Konseyinin Paris'te yapılacak toplantılarına katılmak 
üzere 7-10 Mayıs 1983 tarihleri arasında Fransa'ya 
gidecek olan Dışişleri Bakanı İlter TÜRKMEN'in dö
nüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma 
Bakanı Ümit Halûk 'BAYÜLKEN'in vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 
3. — Kore Ticaret ve Sanayi Bakanının davetlisi 

olarak 8-15 Mayıs 1983 tarikleri arasında Kore'ye 
gidecek olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet 
TURGUT'a, Ticaret Bakanı Kemal CANTÜRK'ün 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/570) 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Kore Ticaret ve Sanayi Bakanının davetlisi ola

rak 8-15 Mayıs 1983 tarihleri arasında Kore'ye gi
decek olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet 
TURGUT'un dönüşüne kadar; Sanayi ve Tekno
loji Ba'kanlığına, Ticaret Bakanı Kemal CAN
TÜRK'ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

'BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 
4. — iktisadî İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Ba

kanlar Konseyinin Paris'te yapılacak toplantılarına 
katılmak ve Avrupa İskân Fonu yetkilileriyle görüş
melerde bulunmak üzere 9-10 Mayıs 1983 tarihleri 
arasında Fransa'ya gidecek olan Maliye Bakanı Ad

nan Başer KAFAOĞLU'na Devlet Bakanı Sermet 
Refik PASİN'in vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/569) 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İktisadî İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Bakanlar 

Konseyinim Paris'te yapılacak toplantılarına katıl
mak ve Avrupa- İskân Fonu yetkilileriyle görüşme
lerde bulunmak üzere 9-10 Mayıs 1983 tarihleri ara
sında Fransa'ya gidecek olan Maliye Bakanı Ad
nan Başer KAFAOĞLU'nun dönüşüne kadar; Ma
liye Bakanlığına, Devlet Bakanı Sermet Refik PA
SİN'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu 'bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 
5. — Lâmi SÜNGÜ'nün, hastalığı nedeniyle 25 

Nisan 1983 tarihinden itibaren 15 gün müddetle izin
li sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Meclis Baş
kanımızın bir tezkeresi var, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Danışma Meclisi Üyesi Lâmi SÜNGÜ'nün has

talığı nedeniyle 25 Nisan 1983 tarihinden itibaren 15 
gün müddetle izinli sayılması hususunun Genel Ku
rula arzı, Başkanlık Divanının 4 Mayıs 1983 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Süngü'nün 15 günlük has
talık iznini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul Etmeyenler... Kabul edilmiştir.- Sayın Süngü' 
ye acil şifalar diliyorum. 

III. - 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 bölümüne geçiyorum. Mil
letvekili Seçümi Kanunu Tasarısı üzerindeki görüş
melere devam ediyoruz. 

AYHAN FIRAT — Bizim bir geçici matfde ek
lenmesine dair önergemiz vardı, onu geri alıyorum. 

BAŞKAN — Hay hay Sayın Fırat, teşekkür 
ederim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, hangi önerge efen
dim? Biz de öğrenmek istiyoruz, lütfen. 

AYHAN FIRAT — 6 Kasımda yapılacağına 
dair. 

BAŞKAN — Sayın Fırat'ın 6 Kasımda yapılaca
ğına daiir önergesi. 

Aynı mealde Sayın Gökçe'nin de önergesi var. 

(1) 386 S. Sayılı Basmayazı 25.4.1983 tarihli 89 
uncu Birleşim Tutanağının sonundadır. 
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Değerli üyeler, yeni 'bir geçici madde teklifinde 
bulunan Sayın Yarkın ve arkadaşlarıyla Sayın Ba-
yer'in önergeleri var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan, Milletvekili Seçimi Kanunu 

Tasarısına aşağıdaki geçici maddenin eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

«Geçici Madde 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 12.5.1982 tarih ve 2670 sayılı Kanunla de
ğişik 92 nci maddesinin ikindi fıkrasında yer alan, 
Seçim Kanunu gereği devlet memurluğundan istifa 
edip Yasama Organı üyeliğine seçilemeyenlerin dev
let memurluğuna atanamayacaklarına ilişkin hükmü 
bu Kanunun yayınlanmasından sonraki ilk genel se
çimlerde uygulanmaz.» 

Şerafettin YARKIN 
Bahtiyar UZUNOĞLU 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
İbrahim GÖKTEPE 

Recai DİNÇER 
Avni MÜFTÜOĞLU 

Kamer GENÇ 
Ahmet Senvar DOĞU 

Cahit TUTUM 
Kâzım ÖZTÜRK 

Necip BlLGE 
ismail Hakkı DEMÎREL 

•Turgut TAN 
Necmettin NARLIOĞLU 

Necdet GEBOLOĞLU 
Hayati GÜRTAN 

Vahap GÜVENÇ 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, bu 
Muhsin Zekâi Bayer'in önergesindeki 16 ncı mad
de ile ilgili kısmını kaldırdığı için aynıdır, okunması
na gerek yok. 

BAŞKAN — Efendim Sayın Tutum?.. 
CAHİT TUTUM — Bu madde ile ilgili söz is

tiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hay hay efendim. 
Buyurun Sayın Yarkın. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Danış
ma Meclisinin değerli üyeleri; 

Önergemizle ilgili açıklamada bulunmadan evvel, 
bu önergenin tamamen yepyeni bir madde niteliği ta
şıdığı için bir madde gibi mütalaa edilmek suretiyle 
konuşma süresi verilmesini hepimizin ve Başkanlık 
Divanımızın takdirlerine sunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Dikkate alacağım Sayın Yarkın, bu
yurun. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sağolun. 
Yüce Meclisimizin takdirlerine sunduğumuz bu ge

çici madde önergesiyle, Devlet Memurları Kanunu
nun 92 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 
«Seçim Kanunu gereği görevinden istifa edip millet
vekilliğine seçilemeyenlerin Devlet Memurluğuna ata

namayacaklarına ilişkin» hükmün önümüzdeki ilk ge
nel seçimlerde uygulanmamasını istemekteyiz. Konuyu 
açıklamaya başlamadan önce hatıra gelebilecek bir 
soruyu aydınlatmak, açıklamak isterim. Denilebilir ki, 
neden bu önergeyi geçici olarak verdiniz ve neden 
sadece bu önümüzdeki ilk seçimlerde uygulanmamasını 
İstiyorsunuz? Yani önümüzdeki ilk genel seçimlerde 
kamu görevlisi olup da seçilemeyenler görevine dö-
nebilme imkânına kavuşsun, bundan sonraki dönem
lerde bu imkân verilmesin mi?.. Elbetteki değil. Öner
gemizin geçici olarak verilmesinin nedeni tamamen ka
nun düzenleme tekniğine dayanmaktadır. Biz bura
da bir seçim kanunu - yapıyoruz, seçim kanununun 
herhangi bir maddesiyle Devlet Memurları Kanunu
nun bir maddesini yürürlükten kaldırmak veya değiş
tirmek kanun tedvin tekniğine uymayabilirdi. Bu ne
denle geçici olarak verdik. Elbetteki bu konu Devlet 
Memurları Kanununda yeni bir düzenleme yapılırken 
dikkate alınarak ona göre bir hükme kavuşturulabilir. 

Yine önergemiz sadece 657 sayılı Kanunda yer 
alan 92 nci maddeyle ilgili bulunmaktadır. Çünkü 
Yasama Organı üyeliği için istifa edip seçilemeyen
lerin göreve dönemeyeceklerine ilişkin hüküm yal
nız bu yasada vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bildiğiniz gibi, Anayasamızın 68 inci maddesinin 

son fıkrasında «Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı 
organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki 
öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, 
kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki gö
revlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği 
taşımayan diğer kamu görevlilerinin siyasî partilere 
giremeyecekleri» hükme bağlanmıştır. 

Hemen ifade edeyim, siyasî partilere girememe 
hükmü birçok kamu görevlisini ilgilendiren yasalarda 
da aynen vardır ve siyasî partilere giren kamu gö
revlisinin kamu görevi biter, bir daha da devlet me
murluğuna veya kamu görevine alınmaz. Ancak si
yasi partilere girme ile bir partiden milletvekili adayı 
olma farklı şeylerdir. Çünkü milletvekilliği adaylığı 
için partiye üye kaydı şartı, Siyasî Partiler Kanununa 
göre yoktur. 

Anayasamızın 68 inci maddesinde sayılan bu kamu 
görevlileri için Anayasamızın milletvekili seçilme ye
terliliğine ilişkin 76 ncı maddesinin son fıkrasında 
da, bu kamu görevlilerinin «görevlerinden çekilmedik
çe, aday olamazlar ve milletvekili seçilemezler» hük
mü yer almıştır. Görüşmekte olduğumuz Milletvekili 
Seçimi Kanun Tasarısının 16 ncı maddesi de Anaya-
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samızın 76 ncı maddesinin son fıkrasıyla getirilen, 
(ifade ediyorum bu hükmün yürürlükte olup, olma
ması önemli değildir) bu hükme uygun olarak ge
tirilen bir düzenlemedir, yerinde bir düzenlemedir. 
Bu konuda hiçbir itiraz ileri sürülemez. Esasen Ana
yasamızın 68 inci maddesinin son fıkrasında yer al
dığı gibi, biraz önce de ifade ettim, kamu görevlile
rinin siyasî partilere giremeyecekleri konusunda ya
salarımızda şu hükümler vardır. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 59 uncu 
maddesinde «Yükseköğretim Kurumundaki öğretim 
elemanlarının siyasî partilere ve bunların her türlü 
yan kuruluşlarına üye olamayacakları ve bir parti 
hesabına siyasî faaliyet gösteremeyecekleri» hükme 
bağlanmıştır. Yine 24.2.1983 tarih ve 2802 sayılı Hâ
kimler ve Savcılar Kanununun 51 inci maddesinin son 
fıkrasında da «Hâkimler ve savcıların siyasî partilere 
giremeyecekleri, girenlerin meslekten çekilmiş sa
yılacakları ve siyasî partilere girenlerin bir daha mes
leğe kabul edilemeyecekleri» hükmü yer almıştır. 

Aynı şekilde 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 12.5.1982 tarih ve 2670 sayılı Kanunla De
ğişik 7 nci maddesinde aynen «Devlet memurları 
siyasî partiye üye olamazlar. Herhangi bir siyasî par
ti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef 
tutan bir davranışta bulunamazlar. Görevlerini yerine 
getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî 
inanç, din ve mezhep ayrımı yapamazlar, hiçbir şe
kilde siyasî ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde 
bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar» denil
mektedir. Elbetteki bütün bu hükümlere riayetsizlik 
halinde durumuna göre idarî ve adlî yönden gerekli 
müeyyideler yasalarımızda yer almıştır. Örnek olarak 
Devle11 Memurları Kanununun disiplin cezalarına iliş
kin 125 inci maddesinde «siyasî partiye girmek, ideolo
jik ve siyasî amaçlarla aynı maddenin ilgili bentlerin
de sayılan eylemlerde bulunmak devlet memurluğun
dan çıkarmayı gerektirir ve devlet memurluğundan 
çıkarmanın fiilî ve hukukî sonucu da bir daha devlet 
memurluğuna alınmamadır.» 

Bütün bunları arz etmemin nedeni, kamu görevlile
ri için tarafsızlığın esas olduğu, bunun ihlali, bir si
yasî partiye girme veya leh ve aleyhte davranışta bu
lunmanın kesin müeyyidelerinin mevzuatımızda Ana
yasamızın biraz önce belirttiğim hükümlerine uygun 
olarak yeni getirilen somut hükümlerle yer aldığını 
belirtmektir. Önemli olan, kendi hiyerarş'ik ve dene
tim düzeni içinde bu hükümlerin iyi işlemesini sağ

lamak ve tarafsızlık ilkesinin kamu görevlilerinin 
inanarak uygulayacağı bir ilke haline gelmesini temin 
etmektir. 

Şimdi önergemizin kapsamıyla ilgili bu lüzumlu 
girişten sonra önerge ile getirilmek istenen hususlarla 
ilgili açıklamalarda bulunmak istiyorum. 

657 sayılı Kanunun 92 nci maddesindeki bu hü
küm; yani «görevinden istifa edip Yasama Organı 
üyeliğine seçilemeyenlerin devlet memurluğuna tekrar 
atanamamaları» hükmü, kabul etmek gerekirki kamu 
görevlilerine Yasama Organı üyeliği yolunu büyük 
ölçüde kapamaktadır. Elbetteki bu hüküm getirilir
ken görevinden istifa ederek seçimlere bir siyasî parti 
adayı olarak katılan ve seçim mücadelesine giren bir 
kamu görevlisinin seçilememesi halinde, tekrar kamu 
görevine atanabilmesi halinde ola ki, muhtemeldir ki, 
ve siyasî eğilimi de bilindiği göz önünde tutularak, 
kamu görevlilerinin uyması zorunlu olduğu tarafsız
lık ilkesinden sapmalar olabilir. Kamu hizmeti bun
dan zararlar görebilir endişesiyle getirilmiştir. Bu hü
küm bu haklı endişeyle düzenlenmiştir, saygı duyu
yoruz; ancak yukarıda arz ettiğim gibi, bunun müeyyi
deleri yasalarımızda yer almıştır, önemli olan bu 
hükümlerin iyi işletilmesidir. 

Kaldı ki, adaylığını koyup seçilemeyen kişilerin 
tekrar atanması halinde bu görevliler her davranışında 
yanlış yorumlanır veya hep politik yönde yorumla
malara gidilir endişesiyle her işleminde ve davranı
şında tarafsızlık esaslarına karşı daha da duyarlı ve 
dikkatli olmak zorunluluğunu hissedecekler ve bu 
his içinde görevlerini yapacaklardır. Biraz önce 92 nci 
maddedeki hüküm yürürlükte kaldığı; yani görevinden 
istifa ederek adaylığını koyan kamu görevlisi seçile
meyeceğine tekrar atanamadığı takdirde arzetmiştim ki, 
Yasama Organı üyeliği yolu büyük ölçüde kamu gö
revlilerine kapalı olmaktadır. 

Önce, emeklilik hakkını kazanmamış olan kamu 
görevlileri için belki bu yol tamamen kapalı sayılabilir. 
Evet, mani bir hal yoktur; ama kim ve nasıl yüzde 
yüz seçileceğini garanti altına almış olur; bu müm
kün değil. İstisnalar olabilir, biz burada istisnaları ko
nuşmuyoruz. 

Çeşitli kamu hizmet dallarında iyi yetişmiş eleman
ların, Yasama Organı üyeliğinde de yararlı hizmetler 
vereceği inancı içinde, bu hüküm, bu niteliğiyle ya
sama hizmetinin bütünüyle yararına bir hüküm her
halde olmayacaktır. 
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Emeklilik hakkını kazanmış; ama halen görev 
başındaki kamu görevlilerinin durumuna gelince; bu 
durumda olanlar, Yasama Organı üyeliği için istifa 
edip seçilemeyince 92 nci maddeye göre tekrar ata-
namasalar da bunlar için sorun yoktur; emekliliklerini 
'isterler mesele kalmaz deyip geçemeyiz. Meslek ha
yatlarının 25 hizmet yılını doldurmuş bu yetişmiş 
elemanlardan Kamu hizmetinin yararlanabilme im
kânını açık tutmakla kamu hizmetinin gerekleri yö
nünden elbette ki yine faydalar vardır. 

Esasen yukarıda arz ettiğim sakınca, burada da 
söz konusudur. Yani emeklilik hakkını kazanmış olan
lar da 92 nci madde hükmü dolayısıyla ve adaylığını 
koyup yüzde yüz seçilme gibi bir garanti de olama
yacağı için bu yola girmeyi, yani ayrılarak adaylığını 
koymayı denemeyeceklerdir veya çok tereddütlü ola
caklardır. 

Dolayısıyla 92 nci maddede var olan ve bu seçim
de uygulanmamasını istediğimiz hüküm, yürürlükte 
kaldığı takdirde, hem Yasama Organı üyeliği hizmeti 
alanı, hem kamu hizmeti alanının yararına sonuçlar 
doğurmayacaktır. 

IBu konuda Tasarının tümü ve gerekse 16 nci mad
de üzerinde yapılan konuşmalar esnasında bazı sayın 
üyeler, hatırımda kaldığı kadarıyla : Sayın Bayer, Ha-
mitoğulları, Tutum ve Banaz da milletvekili seçile
meyen kamu görevlilerinin tekrar atanamamasına 
ilişkin hükmün, hem kamu hizmeti alanı, hem yasa
ma hizmeti alanı için olan iki yönlü sakıncalarına 
değinmişlerdir. 

Ayrıca önergemizde, «Seçilemeyenlerin Devlet 
memurluğuna atanamayacaklarına ilişkin hüküm uy
gulanmasın» diyoruz; ama «Adaylığını koyup seçi
lemeyenler otomatik olarak görevlerine dönsünler, 
kendilerine bu imkân verilsin, kadroları saklı tutul
sun» demiyoruz; bu, yasalara göre de mümkün de
ğildir. Yani bizim burada istediğimiz, sadece müsta
fi bir memurun yeniden atanabilme hakkına sahip 
olması söz konusudur; neye göre?.. Devlet Memurla
rı Kanununun hükümlerine göre. Bununla ilgili 
olarak 92 nci maddenin ilk fıkrası aynen şöyle de
mektedir : 

«İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan 
kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hü
kümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar me
murluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş 
kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak 
şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık 
derecesine eşit derecenin aynı kademesine atanabilir-
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ler.» Madde açık. Müstafi bir memurun tekrar alın
ması için şartlar gösteriliyor, ayrıca bu şartların var
lığına rağmen, idare atamayabilir de. Bu hükmün 
sonu, dikkat buyurmuş olacağınız gibi, «Atanabilir
ler» şeklinde bitmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, lütfen bağlayınız efen-
dirru 

ŞERAFETTİN YARKIN — Bağlıyorum efen
dim. 

Demek oluyor ki, 92 nci maddenin ikinci fıkra
sındaki adaylığını koyup seçilemeyenlerin Devlet me
murluğuna atanamayacaklarına ilişkin hükmün uy
gulanmaması, göreve otomatik olarak dönüşü sağla
madığına göre, 'bu yönden de bir sakınca doğurma-
makta, sadece müstafi memurun atanabilme imkânı 
verilmiş bulunmaktadır, 

Sayın üyeler; 

Özellikle 12 Eylül öncesi koalisyon hükümetleri 
dönemlerinde, Devlet kadrolarının karşılıklı taviz 
politikası içinde nasıl politize olmuş elemanlarla dol
durulduğunu, nasıl taksim edildiğini biliyoruz. Hepi
miz bütün bunların sakıncalarını yakinen gördük 
ve yaşadık. Aday olup kazanamayanların, değil kad
rosuna atanmak, taltif en daha üst görevlere de atan
dığını gördük. Devlet daireleri politikalarla dolup 
taştı. Sırf daha üst kadroya atanmak için adaylığını 
koyanlar oldu ve bu amaca da ulaşıldı. 

Ancak, gireceğimiz yeni dönemde, 12 Eylül Ha
rekâtının ülke çapında getirdiği büyük, yaygın ve de
vamlı huzur ve güven ortamı içinde kurulacak ye
ni hükümetler, geçmişin bu acılarından ders alarak 
bu tür atamaları yapmayacakları gibi, Devlet me
murlarının 12 Eylül öncesi görülen politize davranış
larına da asla müsaade ve müsamaha etmeyecekler
dir. 

Ayrıca sözlerimin başında okuduğum hükümler
de de belirttiğim gibi, 657 sayılı Kanunda, 2547 sa
yılı Kanunda, 2802 sayılı Kanunda hep yeni, hu dö
nemde kabul edilmiş hükümlerle somut, açık, belir
gin hüküm ve müeyyidelerle huna asla imkân veril
meyecektir.! 

Bunları vurgulamamamın nedeni, Sayın Komis
yonun, «sizlerin bu önergesiyle doğan sonuç, Devlet 
dairelerinde yeniden politize olmuş elemanların yer 
alması olacaktır.» şeklinde amaçlanması mümkün 
olmayan bir yorum yapmamaları içindir, 

Dünkü Birleşimde Sayın Komisyon Sözcüsü, 29 
uncu madde ile ilgili soruları cevaplandırırken ay
nen şöyle söylemişlerdi : «Sayın Haznedar da vur-
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guladılar, iki partili bir sistem istemiyoruz. Böyle 
bir sistem içinde yaşarsak ne olur? (Sayın Haznedar 
böyle bir soru sormuş olacaklar). Tabiî hemen birta
kım fetvalar duymaktayız, okumaktayız. Efendim, 
biri bir tarafta diğeri diğer tarafta (İki partinin) iki 
ayrı kutup olur.» Bu noktada Sayın Sözcü şöyle de
vam etti : «Yani izanın çarkına bu kadar mı çok su 
kaçtı? İlla, mutlaka en iki uçta mı toplanması lazım 
iki partinin? Asla bunu kabul etmiyorum. Türk in
sanının izanına güvenmek zorundayız. Türk insanının 
geleceğine güvenmek zorundayız ve ben güveniyo
rum, inançla güveniyorum, tki parti de olsa, üç de 
olsa, dört de olsa Türkiye'nin önündeki güçlükler 
yenilecektir ve ben gelecekte bu üç partinin, dört par
tinin geçmişten ders alarak, aşırılığa kaçmanın mah
zurlarını görerek ülkenin menfaatleri etrafında birle
şebileceklerine de bütün gönlümle inanıyorum» de
diler. 

ceğine de aynı inancı duymalarını ve önergemizi bu 
ölçüye göre de değerlendirmelerini bekliyoruz. 

Sayın üyeler, sözlerimi burada bitiriyorum. Bu
raya kadar arz ettiğim nedenlerle kamu hizmeti ve 
Yasama Organı üyeliği hizmeti alanları için iki yön
lü yarar sağlayacağını ka'bul ettiğimiz bu önergemi
zin, Sayın Anayasa Komisyonumuzca ve Yüce Mec-
lisinizce destekleneceği inancıyla hepinize saygılar su
nuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Tutum, buyurunuz efendim. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, çok değerli 
üyeler; 

Meşrutiyet döneminden bu yana geçen uzun dev
let yönetiminde bürokrasiyle siyasal iktidar arasın
daki ilişkileri düzenleyen ve belirleyen sistemde bir
çok değişiklik yapılmıştır. Sanıyorum ki, 1982' den 
sonra, geçen bütün bu dönemlerde rastlanmayan de
ğişik bir sistemi puygulamaya koyacağız. İnşallah bu 
sistem bürokrasiyle siyasal iktidar arasındaki ilişkiler
de sağlıklı işlemesi imkânını yaratsın. 

Saygıdeğer üyeler; 

Dün Danışma Meclisi üyelerinin seçimlere giriş 
ve hizmete dönüş koşullarını belirleyen ve uygulama
da doğabilecek tereddütlerin giderilmesini amaçlayan 
bir geçici maddeyi dikkate alınmak üzere oylamış ve 
kabul etmiştik. O vesileyle belirttiğim gibi, asıl ko
nu, dün karara bağladığımız konu değil, belki bugün 
müzakere etmekte olduğumuz ve tüm kamu görevli
lerini yakından ilgilendiren geçici madde teklifiyle 
ilgilidir. Çünkü bu teklif benimsenirse, dün kabul 
ettiğimiz maddeye artık büyük bir ölçüde gerek kal
mayacaktır. Aksi takdirde endişem odur ki, dünkü 
madde ayrıcalıklı bir madde durumuna düşebilir. 

Değerli üyeler; 

Önce teklifin amacı üzerinde durmak istiyorum. 
Teklifin amacı bana göre, yeni siyasal düzene geçişte 
sivil bürokrasiye siyasete girme yolunu açık tutmak 
ve böylece geçiş döneminde oluşacak siyasal siste
mi geleneksel destekten yoksun bırakmamaktır. 

Teklifin gerekçesine gelince : Teklif iki temel 
varsayıma dayanmaktadır. Bunlardan birincisi, seçi
me katılmak için istifa eden; fakat seçimi kazana
mayan memurların hizmete dönüşlerini yasaklayan 
Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi "hük-
münün amacı aşan katı bir düzenleme olduğu fikri, 
ikincisi ise geçiş dönemi eşiğinde bu yasaklamanın 
dondurulmasının yerinde olacağı düşüncesi. 

(Sayın Sözcünün, hepimizin 'bütünüyle katıldığı bu 
görüşünde yer alan Türk insanının izanına olan 
inancı, ne yazık ki siyasî partilerin radyo ve tele
vizyonda yapacakları konuşmada daha da fazlasıyla 
gösterebileceklerine inanmadılar, büyük şüpheye düş
tüler. Öyle ki sanki Türkiye'de kabul ettiğimiz Ana
yasa hükümleri, kabul ettiğimiz Siyasî Partiler Ka
nunu hükümleri ve özellikle bu Kanunun 101 - c 
maddesindeki radyo ve televizyondaki konuşmanın 
siyasî partilerle ilgili yasaklar kısmındaki hükümlere 
aykırılık halinde kapatılacaklarına ilişkin hüküm 
yokmuş gibi... 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, maddenin dışına çık
mayın. Siz bir cevap vermeye çalışıyorsunuz. Cevap 
değil, yalnız madde üzerinde görüşlerinizi açıklayınız. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Tamam efendim, 
başüstüne. 

Radyo ve televizyonda aşırı uçların propaganda
sını rahatlıkla yapabilecekleri endişesini ileriye süre
bildiler-

Şimdi, bugün arz ettiğim konuyla ilgili olarak 
Sayın Komisyonun Türk insanının izanına ve gele
ceğine olan ve hepinizin ittifakla katıldığı inanç ve 
güveni, Türk insanı kamu görevlisine de duymaları
nı ve özellikle yeni dönemin Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetlerine de, hem böyle partizan atamalar için
de olmayacakları, hem de yasalardaki müeyyideleri, 
tarafsızlık ilkesine aykırı hal ve davranışlara, yani 
siyasî davranışlara müsamaha göstermeyeceklerine, 
tarafsız bir idarenin yerleşmesi için muhalefet ve ik
tidar olarak elbirliğiyle her türlü çabanın gösterile-
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Bu iki temel varsayımı irdelemeden önce, me
murların siyasete girme yolunu güçleştiren düzenle
menin genel gerekçesi ve mantığı üzerinde kısaca 
durmak istiyorum. 

Kanımca getirilen düzenlemelerin genel amacı, 
memurları milletvekilliğine özendirmemek suretiyle 
partizanlığı önlemektir. Benim varabildiğim sonuç 
bu. Burada, seçime girmek için istifa zorunluluğu 
getiren anayasal düzenleme üzerinde durmuyorum. 
Çünkü, anayasal düzenleme bir siyasal tercihi de ifa
de eder ve bu tercih yapılmıştır. Binaenaleyh, tartış
ma gündemimizin dışındadır. Ancak, benim değin
mek istediğim, tartışmak istediğim, Devlet Memur
ları Kanununun siyasete heveslenen ve bu alanda 
hizmet sunmak isteyen kamu görevlileri için getir
diği katı yasaklamalar ve güçleş'tirici hükümlerdir. 

Bu yasaklamanın mantığına^ bir miktar değinmek
te yarar var. Çünkü bir yasak haklı bir nedene daya
nabilir; ama amacı aşan bir genişlik kazanırsa, haklı
lık derecesinden büyük ölçüde kaybeder. 

Değerli üyeler ; 
Gerçekten çok partili siyasal yaşamda partizan

lık illetinden çok çektik. 12 Eylülden önce devlet 
memuriyetlerinin parsellenmesi sonucunu doğuran 
partizanca uygulamaların izlerinin daha çok uzun yıl
lar bürokrasinin bünyesinden silinebileceği kanısında 
değilim. Gerçekten çok büyük tahribat yapılmıştır. 
Partizanlık o düzeye varmıştı ki, onu başlatan siya
sal iktidarlar da en sonunda bundan feryada başla
mışlardı; ama bir türlü partizanlıktan vazgeçemiyor-
lardı. Çünkü bu bir bakıma doğaldı. Siyasal iktidar
ların partizanlık tutkusu, şeker hastalarının suya tutt 
kunluğu gibidir : Hasta içtikçe daha çok içmek is
ter, sonunda tabiî komaya girer. Bizde de böyle ol
muştur değerli arkadaşlarım. 

Talan ve yağma anlamında partizanlığın, uzun 
vadede ne onu başlatanlara, ne de ona alet olanlara 
bir hayır getirmediği acı deneyimlerle anlaşılmıştır. 

Şimdi, yapılmak istenen şey nedir?.. Benim teşhi
sim odur ki, yapılmak istenen şey yasaklamalar yo
luyla partizanlığı önlemektir. Benim burada görebil
diğim temel zafiyet şuradadır. Elbetteki yasaklama
lar olabilir; ancak yasaklamaları böyle bütüncül bir 
yaklaşımla toptan yasaklama yerine belki belli me
muriyet kategorileri ve meslek mevkileri 'bakımın
dan, memuriyet mevkileri bakımından birtakım ka
yıtlamalar getirilebilir. Nitekim, 12 Eylülden sonra 
bu 92 nci maddenin tadil teklifinde, Konseye sunu
lan tadil teklifine bakıldığı zaman, orada yasaklama

ları ancak belli kurumlara dönüş biçiminde sınırlan
dırmaktaydı. Diyelim ki, İçişleri Bakanlığı, Adalet 
Bakanlığı gibi; ama bu yasaklama 92 nci madde ka
bul edilirken nihaî şekilde, kesin ve katı bir yasakla
ma biçimine bürünmüştür. 

Aslında, yasakçı bir yaklaşım yetersiz bir yakla
şımdır; çünkü tecrübeler göstermiştir ki, pozitif ön
lemler alınmadıkça negatif yasaklamalarla partizan
lık önlenemez. Bu konuda pozitif anlamda üç ön
lem getirilmesi gerekirdi. Şu anda bizim gündemi
mizin dışındadır; ama bu önlemler getirilmeliydi. 
Bunlardan ilki memuriyette kariyer düşüncesinin 
yerleştirilmesidir. Bu yapılamamıştır. İkincisi kariyer 
güvencesidir. Siyasal iktidarlar zannederler ki, çoğu 
zaman kamu görevlileri ne ölçüde siyasetçilerin insa
fına terkedilirse o derece iyi olur; ama hep bunun 
tersi olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, süreniz dolmak üze
redir. 

CAHİT TUTUM — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlar; 

Memurları aslında siyasetten yalıtma istekleri bel
ki popüler eğilimlere ters düşmez, düşmediği söyle
nebilir. Çünkü siyaset sözcüğü halk arasında çoğu 
kez negatif anlamda kullanılmaktadır, örneğin öz 
çıkarlarını üstü kapalı biçimde ustaca savunabilen ya 
da 'herkese mavi boncuk dağıtan yahut ayak oyunla
rında beceri sahibi olan kişiler çoğu kez siyasî dav
ranmak ya da siyaset yapmakla nitelendirilir. Hat
ta otur oturduğun yerde siyasete bulaşma uyarısı da 
sıkça tekrarlanan bir temennidir. Böylece siyaset, iyi
lerin, erdemli kişilerin değil, serüvencilerin bir uğ
raş alanı olduğu imajı yaratılmaktadır. Oysa soru
nun çözümü bu popüler imajı yasal düzenlemelerle 
pekiştirmekten çok, siyaseti bulaşıcı hastalık olarak 
nitelenmesine yol açacak yaklaşımlardan çok, belki 
siyasetin memurlar açısından yüklendikleri görevin 
bir sonucu olarak devlet yönetiminde fonksiyonel 
farklılaşma ifade eden pozitif bir kavram haline 
getirilmesine yardımcı olmak daha gerçekçi, olur. 

Sonuç olarak, teklif şunu söylemektedir kısaca. 
Memurların geriye dönüşlerini yasaklayan düzenle-

, me, amacı aşan bir genişlik ve katılık arz etmektedir. 
Ancak bunun düzeltilmesi yeri Seçim Kanunu değil
dir. Ne var ki, geçiş döneminin sağlığı açısından bu 
yasaklamayı dondurmakta yarar vardır. Teklif, ya
saklamanın gerekliliği ve ölçüsü konusunu geleceğe 
ertelemekte ve bu konuda geçici bir çözüm yolu öner
mektedir. Teklif, seçimi kazanamayan ya da yasama 
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dönemi sona eren eski bir memurun geriye dönüşü
nün şeklinin ve şartlarının ileride düzenlenmesine en
gel de değildir. Yapılmak istenen, bugün esasen var 
olan kısıtlamayı daha da ağırlaştırmamaktır. Çün
kü bugün seçimlere katılmak isteyen memur istifa 
etmek zorundadır, istifa eden bir memur ise, mev
cut düzenleme değiştirilmediği sürece bir yılı geçme
den geriye dönememektedir. 

İşte teklifin amacı, mevcut durumu daha da ağır
laştırmadan memura hiç olmazsa bu dönem için si
yasal sürece katılma yolunu açık tutmaktır, takdir 
Yüca Kurulundur. 

Saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
ıSayın Komisyon, buyurun Sayın Dal. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 

KEMAL DAL — Sayın Başkan, Danışma Meclisi
nin değerli üyeleri; 

Sayın Yarkın ve arkadaşlarının vermiş olduğu 
önerge üzerindeki Komisyon görüşlerini açıklama
dan sizlere saygılarımı sunarım. 

Devlet memurlarının adaylık dolayısıyla istifa 
etmelerinden sonra seçimi kazanamadıkları takdirde 
görevlerine geri dönmeleriyle ilgili konu 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiş bulun
maktadır ve bu nedenle istifa eden memurlar görev
lerine geri dönemezler. 657 sayılı Kanunun düzenle
mesi bu istikamettedir. 

Komisyonumuz bu önergeyi benimsememiştir, 
zira Sayın Yarkın'ın da veciz olarak belirttikleri gi
bi, bu konu Seçim Kanununun konusu içerisinde dü
zenlenen bir konu değildir, doğrudan doğruya Dev
let Memurları Kanununda düzenlenmiştir ve o Ka
nunu ilgilendiren bir konudur. 

1982 Anayasamızda Devlet memurlarının aday ol
madan önce, her kategorideki Devlet memurlarının 
istifalarını şart koşmaktadır; ama milletvekili seçim
lerini kazanamayan Devlet memurlarının görevlerine 
geri dönmeleriyle ilgili herhangi bir hüküm ihtiva 
etmemektedir. Bu bakımdan, böyle bir hükmün ka
nunlarda bulunmuş olması veya bulunmaması üze
rinde düşünülecek bir konu olabilir. Anayasa açısın
dan Devlet memurlarının görevlerine dönmeleri ge
rektiği şeklinde bir iddiayı ısrarla ileri sürmek müm
kün olabildiği gibi, bunun aksini de iddia etmek 
mümkün olabilir. 

Yani bir kanun Devlet memuru aday olduğu tak
dirde görevine geri dönmemelidir şeklinde hüküm 
taşıdığı takdirde, bu kanunun açık olarak Anayasa

ya aykırı olduğu iddiası pek tutarlı olamaz; ama bu 
şekilde hüküm bulunmadığı takdirde de bir şey den
mesi de mümkün değildir. Şunu belirtmek daha doğ
rudur, Anayasada bu hususta açık hüküm mevcut 
değildir; ama ne yapalım ki, 1980 12 Eylül'den sonra 
takip edilen genel politika bu istikamettedir ve 1980 
Eylül'ünden sonra çıkarılan kanunlarda Devlet me
murlarının a'day oldukları ve kazanamadıkları tak
dirde geri dönmelerini yasaklayan, önleyen hüküm 
daha bundan bir yıl önce kabul edilen Devlet Me
murları Kanunu ile mevzuatımıza girmiş bulunmak
tadır, 

Şimdi, daha bundan bir yıl önce kabul edilen böy
le bir 'hükmü tekrar yürürlükten kaldırmak için bir 
önerge ile karşı karşıya bulunuyoruz, Komisyon ola
rak genel politikanın bu 'istikamette olması dolayısıy
la Komisyonumuz bu önergeye katılamamıştır. 

Ayrıca, Komisyonumuz konunun bu Kanunun 
konusu olmadığı dolayısıyla bu önergeye katılama
mıştır, yani doğrudan doğruya Seçim Kanununda 
Anayasa Komisyonu tarafından dikkate alınması ge
reken bir konu değildi, arkadaşlarımız isterlerse, bu 
konuyu 657 sayılı Kanunu değiştiren Kanunda bir 
değişiklik yapma teklifiyle yeniden gündeme getire
bilirler. 

Bütün bu yönleriyle ben 12 Eylül'den önceki dö
nemin Devlet memurlarının içinde bulundukları du
rum ve Devleti nasıl partizanca politize ettikleri hu
susundaki birtakım görüşleri yalhutta dedikoduları 
burada dile getirmek niyetinde değilim, tekrarında 
yarar görmüyorum. Ancak, şunu belirtiyorum 1980 
12 Eylül'den sonra kabul edilen genel bir politikanın 
yeniden değiştirilmesinin bize ait bir mesele olmadı
ğını burada vurgulamak istiyorum. Bu daha ziyade 
siyasî organların göreviyle ilgili bir meseledir, onla
ra ait bir meseledir, gerekirse onlar bu düzeltmeyi 
yapabilirler-

Bütün bu nedenlerle Komisyonumuz bu önerge
ye katılmamaktadır. 

Saygılarımla. Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dal. 
Değerli üyeler; Komisyon bu önergeye katılmı

yor. 
CAHİT TUTUM — Soru sorabilir miyim Sayın 

Başkan? 
BAŞKAN — Hayır. 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge
nin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 
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Değerli üyeler; dün dikkate alınmak üzere karar
laştırdığınız Sayın Muratoğlu ve arkadaşlarının öner
gesi üzerinde Komisyonun Raporunu ve kararını 
okutuyorum, 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
5.5.1983 günlü Birleşimde Yüksek Genel Kurul

ca dikkate alınması kararlaştırılan Enis Muratoğlu 
ve arkadaşlarına ait önerge Komisyonumuzda yeni
den görüşülerek önergenin benimsenmemesine oybir
liği ile karar verilmiştir. 

Saygıyla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 
Anayasa Komisyonu 

Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Muratoğlu, bir söz hakkınız 
vardır, kullanmak istiyorsanız buyurun. 

ENİS MURATOĞLU — Sayın Başkan, dün söy
lenmesi icap eden hususları Sayın Genel Kurula arz 
ettim, tekrar ederek zamanlarını almak istemiyorum, 
Komisyon kararının reddini arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Evet. 
AL/1 DİKMEN — Lehte, aleyhte konuşma var 

mı? 
BAŞKAN — Hayır lehte, aleyhte konuşma yok

tur. Yalnız, Komisyonun bir söyleyeceği varsa Ko
misyonu dinledikden sonra bir önerge var, o öner
ge esasları dahilinde önergeyi oya sunacağım. 

Buyurun Sayın Dal. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ 

KEMAL DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; 

Bu hususta Komisyonun ilave edecek bir görüşü 
yoktur, görüşünü belirtmiştir; daha genişini Genel 
Kurul reddettiğine göre, bu daha dar bir konudur, 
reddetmesi normaldir, oylanmasını rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; bu önergenin oylanmasıyla ilgili 

bir önerge var, okutuyorum. 

BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkan, usul hak
kında efendim. Bizim önergemizse usul hakkında bir 
söz: rica ediyorum. 

BAŞKAN — Okutayım önergeyi, usulle ilgili 
görüşünüzü alayım Sayın Daçe. 

Sayın Başkanlığa 
Sayın Enis Muratoğlu ve arkadaşları tarafından 

teklif edilen ve «yapılacak ilk genel seçimlere mil
letvekili adayı olarak katılacak Danışma Meclisi 

üyeleri hakkında 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun 51 inci maddesi, 2547 sayılı Yükseköğ
retim Kanununun 59 uncu maddesi ve 657 sayılı Ka
nunun 92 ve 16 ncı maddelerinin uygulanmaması
na» mütedair geçici madde teklifinin, İçtüzüğün 108 
ve 112 nci maddeleri gereğince ad okunarak açık 
oylama suretiyle yapılmasını saygılarımızla arz ede
riz;. 

Bekir Sami DAÇE Kemal DAL 
Fuat AZGUR Azmi ERYILMAZ 

Mahir CANOVA Halil AKAYDIN 
A. Ali GİRMEN Muzaffer ENDER 

Vehbi Muslis DABAKOĞLU T. Fikret ALPASLAN 
Mümin KAVALALI Halit ZARBUN 

Necmi ÖZGÜR 

FİKRİ DEVRİMSEL — 10 kişi olması lazım. 
BAŞKAN — 16 üye imzalamışlar. 
Sayın Daçe, zannederim siz şu hususu belirtmek 

istiyorsunuz : 
Komisyonun bu önergesini işari oyla sunayım, 

diğer, önergeyi, eğer bu reddedildiği takdirde diğer 
önergeyi açık oya sunayım. Budur söylemek istedi
ğiniz ve istek bu. 

BEKİR 'SAMİ DAÇE — Evet efendim. 
(«'Anlayamadık, hangisi?..» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Bakın, 
madde teklifi bir önergedir, Komisyonun gönderdiği 
de bir önergedir. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Açıklamadır Komisyo
nun ki. 

BAŞKAN — Hayır, açıklama değil efendim, 
«Maddem eski maddedir» diyor. Bu da bir öner
gedir, tabiî. 

Değerli üyeler; 
Böyle yaptık hep şimdiye kadar oylamayı. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Hayır efendim. 
Sayın Başkanım; 
Komisyon «'Biz katılmıyoruz» diyor. Katılmama

yı beyan etmek önerge olarak kabul edilir mi?.. Çok 
istirham ederim. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Madde yok. Tabiri ca
izse, mazur görülürse bir taktikle yani meseleyi ge
tirmeye lüzum yok. Komisyon «Katılmıyoruz» di
yor açık açık. Bunun önerge olacak hali var mı Sa
yın Başkanım?.. 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun. Komisyon eski 
maddesinde ısrar ediyor. («Madde yok, madde yok» 
sesleri) 

Pardon, doğru, haklısınız. 
FİKRÎ DEVRİMSEL — Eski madde mi var?.. 

BAŞKAN — Sayın Daçe, ben bu uygulamayı 
mevcut bir madde üzerinde düşünerek bu tarzda ifa
de ettim; ama sizin yine bir açıklamanız varsa din
leyeyim, 

'BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkanım; usul 
hakkında izin verirseniz efendim. 

Sayın Başkanım; 

Arkadaşlarımız tarafından bir madde teklifi yapıl
mıştır. Madde teklifi konusunda Komisyonun görü
şü istenmiş, Komisyon katılmamıştır. Bu Komisyo
nun vermiş olduğu raporu oya sunmayack mısınız?. 
Bu bir rapor değil midir?.. (Gürültüler) 

ıSayın Başkanım; 

Şimdi izin verirseniz arz edeyim : Şimdi 78 inci 
maddenin sonunu okuyorum efendim. (Gürültüler) 

(BAŞKAN — Değerli üyeler; 97 nci Birleşimimi
zin İkinci Oturumunu açıyorum. 

Sayın Muratoğlu ve arkadaşlarının verdikleri yeni 
maddeyle ilgili önergeyi, Sayın Daçe ve arkadaşları
nın önergeleri istikametinde açık oylamayla oylarını
za sunacağım. 

Evvela açık oylama önergesini veren sayın üyele
rin burada olup olmadıklarını yoklayalım : 

Bekir Sami Daçe?.. Burada. 
Kemal Dal?.. Burada. 
Fuat Azgur?.. Burada. 
Azmi Eryılmaz?.. Burada. 
Mahir Canova?.. Burada. 
Halil Akaydın?.. Burada. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim. 
Değerli üyeler; 
Konunun aydınlanması bakımından; çünkü ilk 

defa uyguluyoruz. Bir hata yapmış olmayalım. 
BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkanım; 
Bu konu gerçekten ilk defa uygulanmaktadır; fa

kat Tüzüğümüzdeki ilgili maddeyi okuyorum : 

«Komisyon dikkate alınan değişiklik önergelerine 
uymak zorunda değildir. Komisyondan gelen metin 
önergelerden önce oylanır. Komisyonun metni Ge
nel Kurulca kabul edilmekle işlem tamamlanmış olur. 
Komisyon metni reddedilirse, evvelce dikkate alınan 
önergeler yeniden işleme konur. Son karar Genel Ku
rula aittir.» («Nerede metin, hani metin?..» sesleri) 

Şimdi yeni bir uygulamanın içerisindeyiz... (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Konuyu incelemek üzere Birleşime 15 dakika ara 

veriyorum, 

Kapanma Saati : 14.55 

Ali Girmen?.. Burada. 
Muzaffer Ender?.. Burada. 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu?.. Burada. 
Tevfik Fikret Alpaslan?.. Burada. 
Mümin Kavalalı?.. Burada. 
10 kişi oldu, oylamaya başlıyoruz efendim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan; neyi oyluyo
ruz evvela onu öğrenelim? 

BAŞKAN — Önergeyi, arz ettim efendim. 

KAMER GENÇ — Evvela Komisyon raporunu 
oylayın, o reddedilirse ondan sonra önergeyi oylayın. 

BAŞKAN — önergeyi arz ettim efendim, oylu
yoruz. 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.10 

BAŞKAN : BaşkanvekiÜ Vefik KİTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : Ali Nejat ALPAT, A. Güngör ÇAKMAKÇI 
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EVLİYA PARLAK, — Önce Komisyon raporu
nun oylanması gerekir. 

MEHMET HAZER — Oylamaya lüzum yok 
efendim. 

BAŞKAN — Oylamaya başlıyoruz efendim. 
(Ad okunmak suretiyle açık oylama yapıldı.) 
BAŞKAN — ismi okunmayan sayın üye var mı 

efendim?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Oylama sonucunu arz ediyorum : 
Oylamaya 89 sayın üye katılmış olup; 
11 çekimser 
36 kabul, 
42 ret oyu ile bu madde reddedilmiştir. Arz ede

rim. 
Değerli üyeler, Sayın Bilge, Sayın Tosyalı ve Sayın 

Kuzuoğlu'nun geçici bir madde teklifi ile ilgili öner
geleri var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Seçim Kanunu Tasarısının 

6 nci maddesi ile, nüfus sayım sonuçlarının açıklan
masından itibaren 6 ay içerisinde, illerin çıkaracak
ları milletvekili sayılarının ilanı gerektiği hükme bağ
lanmıştır. 

Buna göre yapılacak ilk genel seçimler için aşa
ğıdaki geçici maddenin metne eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Necip BİLGE Lütfullah TOSYALI 

Fehmi KUZUOĞLU 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yayınlanma
sından sonra yapılacak ilk genel seçim için seçim 
çevrelerinin çıkaracakları milletvekili sayısı, Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından 3 üncü madde uyarınca tes
pit edilerek Kanunun yayımını izleyen 20 gün içeri
sinde Resmî Gazete, radyo ve televizyonla ilan edilir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
KEMAL DAL — Sayın Başkan, izin verir misiniz 
bir hususu beyan etmek istiyorum?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dal. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

KEMAL DAL — Sayın Başkan, arkadaşlarımızın 
vermiş oldukları bu önergeyi Komisyonumuz benim
siyor. Ancak buradaki 20 günü 30 gün olarak teklif 
ediyor. Bunu belirtmek isterim. Teşekkür ederim. . 

BAŞKAN — Sayın Bilge, Komisyon sizin teklif 
ettiğiniz 20 günü 30 gün olarak değiştiriyor, katılı
yor olusunuz?.. 

NECİP BİLGE — Evet Sayın Başkan, katılıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor. Öner

geyi kesin oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 3 üncü madde olarak oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum : 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Yürürlükten kaldırılan kanun 
MADDE 37. — 25.5.1961 tarihli ve 306 sayılı Mil

letvekili Seçimi Kanunu bütün ek ve değişiklikleriyle 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, re
daksiyon ile ilgili bir önergemiz vardı. 

BAŞKAN — Evet Sayın Tosyalı. Sayın Komisyon, 
Sayın Tosyalı'nın Madde 37 ile ilgili önergeleri var. 
304 sayılı Kanunun da yürürlükten kaldırıldığına dair 
bir teklif bu. Öyle mi Sayın Tosyalı?.. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, «Cum
huriyet Senatosu Seçim Kanunu da ipıal edilmiştir.» 
yazılabilir. 306 sayılı Kanun yürürlükten kalkıyor; 
ama Cumhuriyet Senatosu Seçim 'Kanunu da zaten 
kalkmış olacak yürürlükten. Bunun belirlenmesini is
tiyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
KEMAL DAL — Benimsiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Maddeyi bu değişiklikle oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde değişik şekliyle 
kabul edilmiştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 38. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Değerli üyeler, daha evvelki bir maddede Sayın 

Kuzuoğlu'nun bir düzenlemesi vardı; Ek 4'de «Bir» 
kelimesinin «birinci», ayrıca, yine ek madde 4'de 
«Madde 52. — (Fıkra 1)» diye başlayan paragrafın 
ikinci satırındaki «12 nci günden» ibaresinin yazı ile 
yazılmasını istemektedirler. 

37 nci maddede Sayın Tosyalı'nın teklifi ve Ko
misyonun da katıldığı husus vardır. Bu da 304 sayılı 
Kanunun da bu maddeye eklenmesidir. 
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Son oylamayı yapmadan evvel, «Sayın üyelerin 
işaret etmiş oldukları maddî hataları düzeltiriz.» diye 
arz etmiştim. Başka var mı efendim?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 
KEMAL DAL — Sayın Başkan bir hususu açıkla
mak lüzumunu duyuyoruz. Siyasî Partiler Kanunu
nun bazı maddelerinde «Seçim bölgesi olarak geçmiş
tir» tabir. Bizim hazırladığımız ve şimdi en son mad
desi kabul edilen Seçim Kanununda «Seçim çevresi» 
olarak ifade ettik birçok maddelerde. Zapta geçmesi 
ve Konseye gönderilirken işaret edilmesi kaydıyla 
belirtiyoruz. Yukarıda bu iki deyim üzerinde bir uyum 
sağlanması yararlı olur. 

Bunu arz etmek istedim, teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — «Seçim çevresi» yerine «Seçim böl

gesi» mi diyelim?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 

KEMAL DAL — Siyasî Partiler Kanununda «Se
çim bölgesi» deyimi kullanılmıştır. Biz «Seçim çevre
si» deyimini kullandık, aynı büyüklükteki yer için. 
Yukarıda, Konseyde görüşülürken, bu iki deyim ara
sında uyum sağlanmasında yarar vardır. 

BAŞKAN — Sayın Konsey bu dengeyi kurarlar 
belki; fakat biz bu Tasarıda «Seçim çevresi» deyi
mini, «Seçim bölgesi» olarak mı anlayacağız, bütün 
metin içinde?' 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 
KEMAL DAL — Hayır efendim. Biz, Siyasî Partiler 
Kanununda «Seçim bölgesi» olarak kullanılan deyimi, 
bu Tasarıda «Seçim çevresi» şeklinde kullandık. Bu 
ikisi arasında farklılık var. Uyum sağlanması gerekir 
Konseyde gözden geçirilirken. Bunu belirtmek istedim, 
zapta geçsin diye. 

NECİP BİLGE — Sayın 'Başkan, burada bir hu
susa değinebilir miyim efendim?. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — 298 sayılı Kanunda «Seçim 

bölgesi» tabiri sadece muhtarlık çevresini ifade eden 
bir tabir olarak kullanılmıştır. Halbuki, burada «'Se
çim bölgesi» tabirinden maksat, Siyasî Partiler Ka
nununda il olarak, esas itibariyle «il seçim bölgesi» 
diye söylenmiştir. Kanımca yanlıştır. Seçim çevresi 
ildir. Ancak, İstanbul, İzmir gibi yerlerde seçim çev
resi birtakım parçalara ayrılabilir bir il içerisinde. 
Yani seçim bölgesinden maksat, 298 sayılı Kanunda, 
hatırımda kaldığına göre, her bir muhtarlık çevresi 
seçim bölgesi olarak ifade edilmiştir. 

BAŞKAN — Elvet, zapta geçti teşekkür ederim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 

KEMAL DAL — Sayın Başkan, biz Komisyon ola
rak Seçim Kanunundaki düzenlemede, Seçimlerin Te
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 298 
sayılı Kanunda seçim çevresini, Sayın Hocamızın be
lirttiği şekilde aldığımız için, seçim bölgesi ve seçim 
çevresini, ö istikamette biz bu Kanunda kullandık, 
fakat Siyasî Partiler Kanununda değişik istikamette 
kullanılmıştır. Bunu belirtmek istedik. 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim. Sonuncu maddeyi 
okutuyorum : 

Yürütme 
MADDE 39. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Değerli üyeler; Tasarının tümünü oylarınıza sun

madan evvel, lehinde Sayın Koran, aleyhinde yazılı 
olarak Sayın Hazer söz istediler. 

Buyurun Sayın Koran. 

MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkan, 
Danışma Meclisinin muhterem üyeleri; 

Cenab-ı Hak'ka yüz bin defa şükürler olsun ki, 
kuruluş gayemizin esasını teşkil eden Türkiye Cum
huriyeti Anayasası, Türkiye Cumhuriyeti hudutla
rı içerisinde demokrasinin gereği olarak kurulacak 
Siyasî Partiler Kanunu ve onun yol göstericisi son 
kanun olan Seçim Kanununu çıkarmak bizlere nasip 
oldu. 

'Bu mutluluk içerisinde, bu, Cenab-ı Hak'kın ver
miş olduğu lütuf içerisinde, emekleri geçen Muhte
rem Komisyon üyelerine, en ince teferruatına kadar 
vermiş oldukları önergelerle, bugünün gerçeklerine 
uygun en iyi şekilde bir seçim kanununun çıkma
sında emeği geçen arkadaşlarıma bütün kalbimle 
teşekkür ederken, vazifesini yapmış olan bir Mec
lisin duymuş olduğu en büyük hazzı duyduğumuz 
şu anda konuşmayı bir vecibe kabul ettim ve onun 
için huzurunuza çıktım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Her faniye bu nasip olmaz; ama Allah'a çok şü

kür ki, Cenab-ı Hak, Yüce Meclisin muhterem üye
lerine bu şerefli vazifeyi yerine getirmeyi nasip etti. 
Türk Milleti önüne alnımız açık olarak çıkıyoruz. 
Hiç kimseye taviz vermeden ve hiç kimseden bir şey 
beklemeden, hiç kimseden talimat alma ihtiyacını 
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duymadan ve talimat almadan, kendi aklımızın yet
tiği kadar, kendi gücümüzün yettiği kadar, kendi 
imkânlarımız içerisinde, hiçbir yasama organına na
sip olmayacak bir titizlik ve kısa zaman içerisinde bu 
üç büyük 'kanunu çıkarmanın huzuru içerisindeyiz. 

Naçiz bir arkadaşınız olarak, kendimi de dahil 
etmek şartıyla, hepinize ve hepimize bu mutlu an 
kutlu olsun. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
Sayın Hazer, buyurun efendim. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 

Müzakeresi tamamlanmış bir kanun hakkında ilk 
defa aleyhte konuşmak mecburiyetinde kaldığım için 
üzgünüm; fakat bir vazife yapmak, bir uyarıda bu-
lunma'k, bir de, bu gibi yanlışlıkların bu Mecliste 
tekerrür etmemesini sağlamak niyet ve maksadıyla 
bazı konulara Yüce Huzurunuzda değinmek istiyo
rum. 

Anayasa kabul edilmiş, Partiler Kanunu kabul 
edilmiş, Seçim Kanunu aşamasına gelinmiş olması, 
bu Meclis için, hakikaten ;başarılı, Övünülecek bir ça
lışma örneği vermiştir; bununla hepimiz iftihar ede
biliriz. Yarın tarih de bu çalışmalarımızı herhalde 
hayırlı kaydedecektir. Fakat, seçim sathı mailine gi
rildiği bu dönemde, yani sandık yolu üzerinde bu
lunduğumuz bu sırada birtakım yanlışlıkların, eksik
liklerin de var olduğunu kabul etmek, herhalde o 
mutlu heyecanı gölgelemez. 

Seçim Kanunu yapılırken kamuoyunda beklenen 
şey, dünkü şikâyetlerin tekrarlanmaması, kaldırıl
ması, daha doğrusu, sandığa giden yol üzerindeki en
gebelerin düzeltilmesi, engellerin kaldırılması, kolay
lıkların sağlanması, vatandaşa serbestçe, kolayca 
oy ıkullanma imkânı verilmesi idi. Dün şikâyet etti
ğimiz, kusurlu bulduğumuz önseçim, merkez tazyiki 
ve buna benzer engeller bu Seçim Kanununda da 
maalesef yer almıştır. Hele, vatandaşın oy hakkı üze
rinde eşitlik ilkesine, Anayasa prensiplerine, seçimde 
adalet ilkesine aykırı birta'kım tedbirler, maddeler 
geçmiştir. Siz, vatandaş olarak bir oy sahibisiniz; fa
kat bizim bu getirilen sistemde, o yerden çıkarılacak 
milletvekili sayısı kadar oy kullanma hakkına sa
hipsiniz. Halbuki bir vatandaşın oyu, getirilen siste
mi esas alarak söylüyorum, yedi milletvekili için oy 
kullanan bir vatandaş, eğer müstakile de oy kullan
mışsa, sadece bir oy kullanma hakkı kalıyor. Bu, eşit
lik ilkesine aykırıdır. 

Bir başka husus: Seçim çevresinde o yerin çıka-
acağı milletvekili sayısına bölünen seçim sayısından 

az oy alanların oyları zayi olmaktadır. Bu da eşit
lik esasına aykırıdır. Bunu, arkadaşlarım rakamlarla, 
hesaplarla ispatladılar; tekrar etmek istemiyorum. 

Bir başka husus: Memleket ölçüsünde baraj 
getirildi, bu barajda adeta yeni partiler kurulmasını 
önleyen aşırı bir tedbirdir. Yeni pjartilerden kaçınmak 
için hiç 'bir sebep yoktur. Yeni parti kurulmadığı tak
dirde eski partiler, eski tabanı, eski havasıyla yeniden 
yeşerecektir. İçinde bulunduğumuz ortamı unutma
mak durumundayız. Sağda-solda göze çarpan küme
leşmeler bir orta partileşmeyi zorunlu hale getirmiş
tir, fakat getirilen baraj kimseye bu hususta cesaret 
verecek vasıfta değildir. 'Bir vatandaş yeni oy vere
ceği bir partinin eğer belli ölçüde oy almaması hesabını 
yaparsa, başlangıçta adım atmakta tereddüt eder. 

Oyların bu şekilde engellenmesi tedbir olarak dü
şünülmüş. Neye tedbir?.. Yeni partiler kurulmasın. 
Hangi partiler?.. Küçük partiler kurulmasın. Hangi 
partiler? Aşırı uçları temsil eden partiler kurulmasın, 
koalisyonlara mahal kalmasın. 

Arkadaşlarım; 

Aşırıları Anayasamız törpülemiş. Biz şimdi alışıl
mışları törpülemek durumundayız. Aşırılar zaten par
ti kuramaz, zaten partileşemez. Anayasa içinde par
tiler ancak kurulabilir, yaşayabilir ve ancak o şekilde 
hayatlarını devam ettirebilirler. Şimdi Anayasa için
de tanınan yoldan, koridordan geçmek icap ediyor, 
sağa-sola itiliyor; ya sola, ya sağa gideceksin, ortada 
gidemezsin; çünkü yeni partilerin kurulması birtakım 
engellemelere tabi tutulmuştur. Yüzde 10 oy oranı 
Türkiye çapında ve bugünün şartları içinde bir hesap 
yapılırsa; 34 ilde teşkilat kurmuş bir parti için bu bir 
hesaba görev yüzde 20'de yüzde 30'da olabilir, orada
ki seçmen sayısına göre; yüzde 30 oy feda edecek bir 
parti nasıl başlar?. Nasıl adımını atabilir?.. O parti
nin saflarında vazife almak isteyen milletvekilleri na
sıl böyle bir işe teşebbüs edebilir. 'Bunlar tedbir ola
rak getirilmiştir. 

Arkadaşlarım; 

Sizlere geçmişten misal vereyim; 1961 Anayasasın
da birtakım tedbirler düşünülmüştür; Anayasa yapı
lırken, hep geçmişteki idarenin kusurları, hataları na
zara alınarak idarenin, icranın eli kolu 'bağlandı, ted
birler de çünkü ifrata gidilmişti. Sonra ne oldu?.. Tür
kiye'de güçlü devlet hasreti başladı, kuvvetli devlet 
hasreti başladı ve 12 Eylüle bu hasret içinde girdik. 
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Şimdi de vatandaş oylarına konan bu sınırlama
lar, bu tahditler yeni fikirlerin gelişmesini engeller. 
Partileri küçük-büyük diye bölmek hatalıdır. Küçük 
parti yarın büyük parti olur; büyük parti de yarın kü
çülür, muhalefette kalabilir. Partileri Anayasamızın 
tespit ettiği esaslarda mütalaa etmek mecburiyetinde
yiz. Anayasa sadece Meclislerde grup kurma bakı
mından partiler arasında farklılık gözetmiştir. Ka 
nunların Anayasaya uygunluğu zarureti yok mudur?. 
Anayasa partiler arasında sadece bu noktada kısıtla
ma getirmiş olduğu halde, yeni düzenlemelerle parti
ler seçimlerde radyo, televizyon konuşmalarında da 
eşitlik haklarından mahrum edilmek istenmiştir. Ru 
na sebep olarak da bazı arkadaşlarımız; efendim b'r-
den çok küçük.parti muhalif parti konuşacak, iktidar 
partisi tek başına bunların karşısında kalacaktır. Hal
buki iktidar partisi seçimden önce her gün her vesi
leyle radyodan, televizyondan zaten yararlanmakta, 
zaten icraatını millete ilan etmek, anlatmak imkânı
nı bulmaktadır. 

Bir başka bakımdan da; yeni parti kurulurken 
reylerin kolayca akışını sağlamak lazımdır. Şimdi de
min arz ettiklerimden başka, teknik hatalar yapılmış
tır. Oy vermeye gidecek vatandaş evvela eline «Evet» 
mühürünü alacak. iBir de çarpı (X) işareti kullanmak 
zaruretinde kalacaktır. (Bir taraftan «Vatandaşa kar
ma oy yaptırma imkânını verelim.» diyoruz, bir ta 
raftan da vatandaşın karşısına birbirine zıt güçlükler 
çıkarıyoruz. «Evet» mühürünü alan bir vatanda? ter
cih edeceği isimlerin yanına koyacağı işareti de aynı 
şekilde, ya çarpı işaretiyle veya «Evet» mühürüyh 
kullanabilmelidir. Hele bunların karma liste yaprr-.ak 
için, gerçi bizim burada karma liste yok ya, onu da 
burada teknik olarak yanlış kullanıyorlar; listede kar
ma vardır, karma liste dışarıdan yapılarak geti: 'Vn 
listedir. Bu müşterek oy pusulası üzerinde adları bir
leştirmek, o mıntıkadaki çıkarılacak milletvekili sayı
sı kadar oy kullanmak anlamınadır. 

Bu Seçim Kanununun gönülden tasvip ettiğim bir 
tarafı; karma oy yapabilmek. Oy pusulasında kar
ma yapabilmektir, yani istediği isimleri vatandaşın 
yazabilmesidir. Eski sistemlerde bu yoktur. 

Bir başka mahzurlu taraf da şudur; aynı parti 
içinde yanyana aynı cephede çalışacak insanlar ara
sında itimadı zedeleyecek, parti listesinde oy sıralarını 
değiştirmek. Bunun bizim tarihimizde mahzurlu yön
leri ve misalleri olmuştur, yarın da olabilir. O bakım
dan bir partiye «Evet» oyu veren bir seçmen, artık 
o partinin listesi üzerinde oynamamalıdır. Oynamak 

istiyorsa partiye evet dememelidir. Çünkü, parti itti
fak isteyen, tesanüt isteyen, bağlılık isteyen, birlik 
isteyen bir topluluktur. Böyle topluluklarda karşıda
ki ile mücadele edecek adam, yanındakinden, arka-
sındakinden şüphe etmemelidir. Bu aynı listede olan
ların kaderi birbirine o kadar bağlıdır ki, biri diğerin
den şüphe ettiği müddetçe sağlıklı bir seçim mücade
lesi, çalışması yapılamaz. Teknik bakımdan da bu ha
talar yapılmıştır. 

Seçim çevrelerinin kısaltılması belki seçmenle seçi
lecek arasında bağ kurmak ve kolaylaştırmak için lü
zumludur, ama görüldü ki, biraz evvel seçim bölgesiy
le seçim çevresi bile daha kanun meriyete girmeden 
ihtilaf mevzuu olabiliyor. Bizim siyasî tarihimizde se
çim çevreleri illerdir, vilayetlerdir. Seçilen, vilayetin 
temsilcisi olarak seçiliyor. Temsil seçim çevresinde 
oluşuyor, seçim sandığı etrafında oluşmaktadır. Hal
buki bu getirilen sistemde iller parçalanmakta, parça
lanmalar da esaslı bir kıstasa tabi bulunmamaktadır. Bu 
da yarın birtakım ihtilaflara, ihtilatlara, şikâyetlere 
neden olabilir. 

Kısaca arz ettiğim bu nedenlerle ifrata kaçan bu 
sınırlamalar, bu barajlar, bu engeller yeni fikirlerin, 
yeni gelişmelerin önünde daima bir karanlık gölge 
olarak kalacaktır. (Bunları azaltmak lazımdır. Türk 
insanının izanına hepimiz güveniyoruz, hepimiz ona 
inanıyoruz; hem buna inanıyoruz, hem onun oyları
na birtakım sınırlamalar getiriyoruz. Mademki, öyle 
eşittir, serbesttir. !Bu Anayasa ilkesidir; ona göre de 
eşit, serbest oy kullanma imkânı verilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın Başkan ika/, edi
yor, bilhassa Anayasanın temel ilkesi, siyasî mücade
lenin baş hedefi eşitlik ilkesidir, eşitliktir. İnsanlık 
tarihi eşitliğe kavuşmak için asırlarca mücadele et
miş; ölmüş, öldürmüş, kan dökmüştür. İBu eşitliği şu 
veya bu mülahaza ile bertaraf ettiniz mi, demokrasi 
tarihinin, o muazzam, o muhteşem mücadelesine göl
ge düşmüş olur. Bırakalım herkes istediğini seçsin, 
oyunu istediği gibi versin. (Küçük partiler her zaman 
engel olmaz, her zaman anahtar olma iddiasında bu
lunmaz, telifçi de olabilir, uzlaştırıcı da olabilir ve 
bugünkü şartlar içinde ikiden fazla partiye olan ihti
yaç ufukta görünmekte, memlekette istenmektedir. 

Bu inançla yüce Heyetinize kısaca maruzatta bu
lundum. Teşekkür ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Değerli üyeler; 
Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısı üzerindeki 

görüşmeler tamamlanmıştır. Tasarıyı kesin oylarınıza 
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sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarı ka
bul edilmiştir. (Alkışlar) 

Değerli üyeler; 
'Danışma Meclisine geliş amacımızı teşkil eden ana-

kanunların üçüncüsü, ıSeçim Kanununu kabul etmiş 
bulunuyoruz. Kanunun hazırlanmasında çok büyük 
emek ve gayreti geçen Anayasa Komisyonu Başkanı 
ile üyelerine, Genel Kurulumuzdaki müzakereler sıra
sında önemli katkılarda bulunan sayın üyelere teşek 
kürlerimi sunarım. 

Seçim Kanununun, 'Meclisimizde tamamlanması 
münasebetiyle Türkiye'de seçim kanunları ve seçimler 
üzerinde çok kısa bir bilgi arz etmek istiyorum. 

Seçimlerin demokratik parlamenter rejimin tem 1; 

olması ve halkın Devlet idaresine katılmasını sağlama
sı 'bakımından önemi 'büyüktür. Türkiye'de ilk seçim 
belgesi 1876 tarihini taşır. Adı, «Ayan ve Mebusan 
İntihabı Talimatı IMuvakkata»dır. tik Seçim Kanunu 
1877 yılında yapılan intihabı Mebusan Kanunudur. 
Bu tarihten itibaren Osmanlı Döneminde dört. Cum
huriyet Döneminde 26 seçim Kanunu ile değişiklik 
kanunları çıkarılmıştır. Bu kanunlara göre seçmen 
yaşı evvela 25, sonra 18, 22 ve nihayet 21 olarak ka
bul edilmiştir. 1934'e kadar yalnız erkeklere, ondan 
sonra da kadınlara oy hakkı tanınmıştır. Seçmen c!a-
bilmek için 1923'e kadar vergi mükellefi olmak şartı 
aranmış, o tarihten itibaren bu koşul kaldırılmıştır. 
Adaylar 1942 yılına kadar parti genel başkanlığınca 
tespit edilmiş, sonra merkez organlarınca belirlenmiş, 
1965'ten sonra önseçim yoluna gidilmiştir. Seçim sis
temi olarak 1957'ye kadar çoğunluk, bilahara nisDİ 
temsil sistemi kabul edilmiştir. 1946'ya kadar çift de
receli, 1946'dan sonra tek derereli seçime dönülmüş
tür. 

Türkiye'deki seçimlere gelince; ilk seçim 1877'de 
yapılmış, Cumhuriyete kadar altı seçim olmuş, Cum
huriyet döneminde ise, ara seçimleriyle birlikte 21 se
çim yapılmıştır. 

Değerli üyeler; 
Tanrının izniyle kısa bir süre sonra Danışma 

Meclisi olarak görevimizi bitirmiş olacağız. Yeniden 
demokrasiye dönüşü sağlayacak olan ilk seçim 6 Ka
sımda yapılacaktır. Kabul ettiğimiz Seçim Kanunu 
esasları dahilinde yapılacak yeni seçim sonunda Dev
let faaliyetlerinde istikrarın temin edileceğine, güçtü 
hükümetlerin kurulacağına inanıyoruz. Anayasa ve 
Siyasî Partiler Kanunu ile bu Kanunun memleketi
mizin siyasî hayatına özlenen, ahenkli ve huzurlu bir 
veçhe vereceğine, müreffeh ve mutlu yarınlara yol 

açacağına güveniyoruz. Neticede yalnız demokrasi 
değil, Türkiye ve Türk Milleti kurtulacaktır. 

ıSeçirn Kanununun Milletimize hayırlı olmasını 
diliyor; hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar). 

Sayın Aldıkaçtı, birkaç söz lütfedecek misiniz?.. 
Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri, aziz arkadaşlarım; 

Kuruluş gayemizin üçüncü temel kanunu olan Se
çim Kanununu da tamamlamış ve bu üçlü temeli bi
tirmiş, tümlemiş bulunuyoruz. 

Seçim Kanununun kabul edilmesinden önce söz 
alan arkadaşlarımızdan Sayın Mehmet Hazer'in, her 
insana olan saygı borcumuz dolayısıyla her şeyden 
önce yermelerini cevaplandırmak isterdim; fakat maa
lesef 'bu imkânı bulamadım ve şimdi bunu cevaplan
dırmayı uygun görmeden bu üç temel kanun hakkın
daki görüşlerimi sizlere arz etmek istiyorum. 

Gerçekte üç temel kanun istenilenden belki de da
ha çabuk bir süre içerisinde Yüce Meclisimizce kabul 
edilerek ikisi yürürlüğe konmuş, üçüncüsü de bugün 
Millî Güvenlik Konseyine sunulmak üzere bulunmak
tadır. Bu temel kanunların konmasında Komisyonu
muza hâkim olan görüş, burada birçok defalar açık
landığı gibi, 12 Eylül öncesine dönülmemek, o ıstırap
lı günleri tekrar yaşamamak arzusudur. ıBunun içindir 
ki, birçoklarınca yerilen hükümler getirilmiştir; fa
kat bu hükümler Yüce Meclisimizce ve Güvenlik 
IKonseyimizce kabul edilerek, değiştirilerek, düzelti
lerek yürürlüğe konmuştur ve yeni hukuk düzenimizi 
oluşturmaktadırlar. 

'Bu şekilde biz, demokrasiye doğru olan gelişme
mizde, burada «Demokrasiye doğru olan gelişmemiz» 
dediğim zaman, hiçbir zaman bunu küçümser bir eda 
ile söylemiyorum, her memleket demokrasiye doğru 
devamlı surette gelişmektedir. Modern çağlarda bu 
alanda ilk adımı atan İngiltere gelişmesine 1215'te 
başlamıştır, hâlâ devam etmektedir ve insanlar var 
oldukça bu gelişme durmayacak, devam edecek
tir; biz de bu gelişmede milletimizin payına düşen 
yeni bir aşamaya girmiş bulunuyoruz. 

Bu aşamayı oluşturacak, bu aşamayı meydana ge
tirecek hukuk kurallarının elbette ihtiyaçlara göre de
ğiştirilmesi ve yeni durumlara uydurulması doğaldır. 
Bu da olacaktır ve bu hükümlerin hugün için biz ge
çerli olduklarını, bu hükümlerin bugün toplumumu
zun faaliyetlerini düzenleyecek olan Devlet organları
nın işlemesinde temel olacakları görüşünü savunurken 
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bunların uygun birer hüküm olduklarını savunuyo
ruz, iddia ediyoruz ve getirdiğimiz düzenin memle
ketimiz için 'hayırlı olacağına inanıyoruz. 

Elbette ki, getirilecek değişiklikler, soyut olarak 
insanlık idealine ve insanlığın gelişmesinde insanların 
insan haysiyetine uygun bir tarzda yaşamaları olana
ğına yol açacak ve bunu gerçekleştirecek bir faaliyet
ler serisi, düzeni olmalıdır. iBu da, birkaç defa bura
dan açıkladığım gibi, değerli arkadaşlarımızın da 
vurguladıkları gibi, her şeyden önce gelecekteki siyasî 
güçlerin ve gelecekte Devleti yönetecek siyaset adam
larının basiretine, geleceği görmelerine bağlıdır. 

Biz, bu alanda, özellikle Seçim Kanununun ya
pılmasında belirtmeye çalıştığımız gibi gerekli olan 

reformların ancak birisini meydana getirmiş bulunu
yoruz; diğerleri Türk toplumunu yönetecek olan ida
recilere aittir. Onun içindir ki, onlara şimdiden ba
şarılar dileyerek sözlerime son verir ve birbirimizi 
kutlamaya hakkı olan insanlar olduğumuzu kamu
oyuna bir kere daha açıklamak isterim. 

Hepinizi saygı ile selamlarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler; dün arz ettiğim gibi Pazartesi gü

nü saat 10.00'da büyük grup salonunda özel bir has
bıhal toplantısı yapacağız; onu tekrar arz ediyorum 
ve 9 Mayıs 1983 Pazartesi günü saat 14.00'de toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.20 

— 355 — 



Danışma Meclisi B : 97 6 . 5 . 1983 O : 2 

Enis Muratoğlu ve Arkadaşlarının Yeni Bir Geçici Madde Konulmasına İlişkin Önergesinin Açık Oylama 
sonucu : 

(Reddedilmiştir) 

A 
Mahmut Akkılıç 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Altop 
İmren Aykut 

B 
Remizi Banaz 
Muhsin Zekâi Bayer 
Orhan Baysal 

ç 
A. Güngör Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

Al 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfilk Fikret Alpaslan 
ismail Arar 
E. Yıldırım Avcı 
Ethem Ayan 
Fuat Azgur < 

B 
Reetai Batur»aJfp 
Necip Bilge 

D 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 

Üye sayısı : 160 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çdkümaerlor : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

89 a 
36 
42 
11 
64 

7 

(Kabul Edenler) 

D 

Fikri Devrimsel 
Ati Dikmen 

£ 
Sadi Erdem 

F 
Ayhan Fırat 

G 
Abdurrahman Ali Girmen 
Özer Gürbüz 
Hayati Gürtart 

' K 
Mehmet Kanat 

(Redd 

• E 

Muzaffer Ender 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlu 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 

O 
Halil Gelendost 
Abbas Gökçe 
İbrahim Göfkıtepe 
Feyyaz Gölcüklü 
î.. Doğan Gürbüz 

H 
I Mehmet Hazer 

Süleyman Sırrı Kırcah 1 
Nihat Kubilay ı 
Turgut Kunter 

M 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

ö 
Nazmii Önder , 
Nuri Özgöker 
Fahri öztürk 
Kâzım Öztürk 

P 
Evliya Parlak 

ıdenler) 

Ali Mazhar Haznedar 
t 

Fenni îslimyeli 
K 

Selçuk Kantarcıoğlu 
Halil İbrahim Karal 
Cevdet Karslr 
A. Mümin Kavalalı 
M. Velid Koran f 

O 
Adnan Orel { 

O 
Feridun Şakir Öğünç 
Necmi Özgür 

S 
Muzaffer Sağışman 
Paşa Sarıoğlu 

tsmail Şengün 
İbrahim Şenocak 

T 
Ragıp Tartan 
Tan doğan Tok göz 
Lütfuliah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Bekir Tünay 

Zeki Özkaya 
P 

Atalay Peköz 
S 

Ahmet Sarp 
T 

Turgut Tan 
Cavidan Tercan 

\\ 
îsa Vardal 

| Y 
Osman Yavuz 
Muammer Yazar 

Z 
Halk Zarbun 
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A 
Mehmet Akdemir 
Ali Nejat Aılpat 

B 
İbrahim Barangil 

c 
Mahir Canova 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Ahmet Senvar Doğu 

(Çekimserler) 

G 

Kamer Genç 

M 
Recep Meriç 

Ö 
Salih Necdet Özdog 
Hamdi Özer 

Yi 
Şerafettin Yaıfcm 

(Oya Katılmayanlar) 

A 
Eşref Akıncı 
Alâeddin Aksoy 
.Şener Akyol 
Erluğrul Alatlı 
Hikmet Altuğ 
Aydemir Aşkın (Rap) 
Nurettin ÂyanoğJu 
Mehmet Aydar 

B 
Şükrü Başbuğ 
Erdoğan Bayüc 
M. Nedim Bilgiç 

C 
AfodülbaM Cebeci 
Ender Ciner (İz.) 
Orhan Civelek 

C 
Zeki Çakmakçı 

D 
î. Hakiki Demire! 

Recai Dinçer 
E 

Siyami Ersek 
Adnan Ersöz 
Halil Evliya ı 

O 
Necdet Geiboloğlu 
İhsan Göksel1 

A. Pulat Gözübüyük 
S, Feridun Güray 
Halil Erdoğan Gürel 
Turhan Güven {Bşkv.) 
Vahap Güvenç 

H 
Beşir Hamitoğulları 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

î 
Raf et tbrahimoğlu 
A. Asım Iğnecileı 
SalUı înal 

Rahmi Karahasanoğlu 
M. Vefik Kitapçıgil <Bşkv.) 
M. Utkan Kocatürk (İz) 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

N 
Necmettin Narhoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 

ö 
Ertuğrul Zekâi ökte 
Tülay Öney 
Teoman Özalp 
M. Yılmaz Özman 
Nermin öztuş 

P 
Mehmet Pamak 
Abdurralıman Pütürgeli 

S 
Hilmi Sabuncu 

M. Talât Saraçoğlu 
Hayri Seçkin 
Dündar Soyer 
A. Lâmi Süngü (Rap) 

A. Avni Şahin 

T 
M. Ali Öztürk Tekeli 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 

U 
Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

Y 

Zeki Yıldırım 
Fuat Yılmaz 
Namik Kemal Yolga 
Mustafa Yücel 

> • • -
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

97 nci BİRLEŞİM 

6 Mayıs 1983 Cuma 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIÖIN GENEL KURULA SU 
NUŞLARI 

2. SEÇİM 
3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

KOMİSYONLARDAN OEDEN İŞLER 
(1) Milletvekili Seçimi 'Kanunu Tasarısı ve Ana

yasa Komisyonu Raporu. {1/672) (S. Sayısı : 386) 
(Dağıtma tarihi: 19.4,1983) 
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