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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

9 Eylül 1982 Perşembe 

1312 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, İki Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırılması, Bazı Madde, Bent ve 
Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/392) 
(S. Sayısı : 446) kabul olundu. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek, birleşime saat 
15.35'te son verildi. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.05 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devle* Başkam, Genelkurmay ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSÎN (K. K. K. ve Millî GüvenSik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramıiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 117 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

/ . — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriye
ti Arasında Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma ve 
Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 1/471; M. G. Konseyi: 1/394) (D. Meclisi 
S. Sayısı : 177; M. G. Konseyi S. Sayısı 447) (1) 

BAŞKAN — Gündemimize göre, kanun tasarı 
ve tekliflerinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Gündemin birinci sırasında, Türkiye Cumhuri
yeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Cezaî Konu-

(1) 447 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

larda Adlî Yardımlaşma ve Suçluların Geri Veril
mesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi 
Adalet Komisyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 447 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Adalet Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık temsil

cileri yerlerini almışlardır. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum ve kısa bir izahatta bulunmak üzere ilk sözü 
Sayın Muzaffer Başkaynak'a veriyorum. 

Buyurun. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai-
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resi Başkanı) — Sayın Başkanım, Türkiye Cumhu
riyeti ile Tunus Cumhuriyeti arasında 7 Mayıs 1982 
tarihinde, her iki hükümetin yetkili kılınan kişileri 
tarafından, 46 maddelik Adlî Yardımlaşma Sözleş
mesi imzalanmış bulunmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 65 inci mad
desi gereğince, hükümetler tarafından yapılan bu 
türlü sözleşmelerin, Millet Meclisi tarafından da 
onaylanması koşulu vardır. 

Hazırlanan veyahut da her iki Devlet tarafından 
imza altına alınan konular, Özellikle adlî konularda 
usul işlemlerinin tebliği, bilirkişi ve şahitlerin karşı
lıklı dinlenmeleri, adlî sicil belgelerinin istenildiği 
takdirde gönderilmesi ve yine suç ihbarı, kovuştur
ma ve soruşturma açılması için devletlerin karşılıklı 
olarak birbirlerine bilgi vermesi ve bir de bunun dı
şında, suç işleyen kişilerin iadesini içermektedir. 

Bu maksatla tasarı huzurunuza gelmiştir ve 46 
maddeden ibaret bir sözleşmedir. 

Ben, şimdilik bu kadarını arz edeceğim. Arzu 
buyurulursa, komisyon sözcüsü arkadaşımız bu ko
nuda daha teknik bilgi sunacaklardır. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Yani, izahatı Dışişleri Bakanlığı 
Temsilcisi mi verecek? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Bizim arkadaşlar izahat verecekler 
efendim; ama arzu ederseniz Dışişleri Bakanlığı 
Temsilcisi de arz edebilir. 

BAŞKAN — Ne zaman yapılmıştı bu ilk söz
leşme? 

ORHAN KULİN (Dışişleri Bakanlığı Temsilci
si) — Sayın Başkanım, sözleşme mart ayında mü
zakere edildi, Mayıs ayında imzalandı ve bu söz
leşmenin yanı sıra, Hukukî ve Ticarî Davalarda da 
Adlî Yardımlaşma ve bir de Konsolosluk Sözleş
mesi aynı zamanda müzakere edilip imzalanmıştı; 
bu kere, Sayın Başbakanımızın Tunus'u ziyaretleri 
vesilesiyle Adlî Kararların Temyizi Sözleşmesi de 
imzalanacaktır. 

Bu dört anlaşmanın imzalanmasıyla beraber, Tu
nus'la, hususî hukuk alanlarında, konsolosluk alan
larında bir ahdî münasebet şebekesi bütünü teşek
kül etmiş olacaktır. Bunun, gerek siyasî yönden, ge
rek hukukî yönden faydaları büyüktür; iki memle
ket arasındaki ilişkileri artıracaktır. 

Tunusluların görüşüne göre -ki, bu görüş hükü
metimiz tarafından da paylaşılmaktadır- bu sözleş-
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meler üzerine, Tunus'la Türkiye arasındaki iktisadî 
ve diğer münasebetlerin gelişmesi daha sağlıklı bir 
hava içinde olacaktır. 

Bu tip sözleşmelerin siyasî yönden faydası, söz
leşmeler olmadığı vakit siyasî bir mesele haline ge
lebilecek durumlara, sözleşmelerin öngördüğü hü
kümlerle hukukî bir çözüm yolunun otomatik ola
rak bulunmuş olmasıdır efendim. Esasen, iki Devlet 
arasındaki fayda bakımından da bu, önemli rol oy
namaktadır. 

Sözleşme, Sayın Tümgeneralimin buyurduğu gibi, 
klasik bir sözleşmedir ve Avrupa Konseyi çerçeve
sinde akdettiğimiz Yerli Mücrimin Sözleşmesinin 
hemen hemen aynı hükümlerini ihtiva etmektedir ve 
özellikle pratik faydası şudur: Tunus, bir ölçüde bir 
melce olmaya başladı; gerek Avrupa'dan ve gerek
se Libya'dan Tunus'a gitmeler oluyor. Bunları ora
da tespit ettiğimiz vakit, Tunus'la olan yakın mü
nasebetlerimiz çerçevesinde de, bu sözleşme ile, hiç
bir zorluğa maruz kalmadan, iadelerini temin ede
bilme durumu hâsıl olabilecektir. 

Maruzatım budur efendim. 

BAŞKAN — Tunus bunu tasdik etti mi? 
ORHAN KULİN (Dışişleri Bakanlığı Temsilci

si) — Öğrendiğimize göre Sayın Başkanım, Tunus, 
tasdik muamelelerini başlatmış vaziyette; fakat yaz 
tatili olduğu için Ağustos ve Temmuzda bitirilemez-
di, zaten biz de bu sözleşmeleri müzakere ettiğimiz 
vakit tatil ayı olduğundan' biraz gecikme olabilece
ğini söylemişlerdi; ancak, biz, tasdik muamelelerine 
başladığımızı bildirdiğimiz andan itibaren onlar da 
hızlandırdılar Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı 

efendim?. Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasın
da Cezai Konularda Adlî Yardımlaşma ve Suçlula
rın Geri Yerilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus 

Cumhuriyeti arasında 7 Mayıs 1982 tarihinde An
kara'da imzalanmış olan Cezaî Konularda Adlî Yar
dımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesi'-
nin onaylanması uygun bulunmuştur. 
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BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.., 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 noi maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak iste

yen?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmişitJir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul ed'ilmişıflir. 
Tasarının tümünü oyluyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teşekkür ederim. 

2. — Anayasanın Halkoyuna Sunulması Hakkında 
Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Milli Güvenlik Konseyi Anayasa Ko
misyonu Raporu. (D. Meclisi : 11494; M. G. Konseyi: 
1/395) (D. Meclisi S. Sayısı : 183; M. G. Konseyi 
S. Sayısı: 448) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin ik'inci sırasına geçi
yoruz; ikindi sırada, Anayasanın Halkoyuna Sunul
ması Hakkında Kanun Tasarlısının Danışma Meclisin
ce Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi 
Anayasa Komisyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 448 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Anayasa Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık temsil

cileri yerlerini almışlardır. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açı

yorum; söz almak isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Başkaynak. 

HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ 
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, Kurucu Meclis Kanununun 2 nd maddesi, 
Danışma Meclisince, Anayasanın yapılması ve Ana
yasanın Halkoyuna Sunulmasına İlişkin Kanunun dü
zenlenmesi görevini vermiştir. 

(1) 448 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

O İtibarla, Danışma Meclisinin Anayasa Komis
yonu, Anayasanın Halkoyuna Sunulmasına İlişkin bir 
kanun tasarısı hazırlayıp Danışma Meclisinden geçir
miş bulunmaktadır. 

Bunda anailke, 2687 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütüklerinin Düzenlenmesiyle, 
298 sayılı Seçimlere İlişkin Yasaların uygulanmasını 
öngörmekte; orada boşluk bulunması halinde de, 
halen yüksek huzurunuza getirilen bu kanun tasarısı 
ile sorunun çözüleceğine karar vermiş bulunmaktadır. 

Kanun 8 maddeden ibareütir. Zaten, kabul buyu-
rulan 2687 sayılı Kanunla, seçimlerin temel hükümleri 
ve seçmen kütükleri düzenlenmiş ve yürürlüğe kon
muştur ve listeleri de asılmış bulunmaktadır. 

Bu kanu, seçmen kütüklerine kayıtlı olan oy ve
recek kişilerin, bu yasa hükümlerine göre Anayasaya 
ret veya kabul tarzında oy vermelerini; kabul eden
lerin beyaz kâğıt kullanacaklarını ret oyu kullanan-
ıların mavi kâğıt kuUanacalklannı, bunların filigranlı 
kâğıtlara yazılı bulunacağını, zarflara konulacağını, 
okunmaz tarzda atılacağını; yine, Yüksek Seçim Ku
rulunun bu konuları organize edeceğini, il seçim kurul
larının, ilçe seçim kurullarının görevli bulunduğunu, 
yine demin arz etmiş olduğum 2687 sayılı Kanuna 
göre de sandık kurullarının teşekkül edeceğini öngör
mektedir. 

Yine, bu gdtİrilen metne göre, kısıtlı bulunanlar 
oy kullanamayacaklar, sandık listesinde ismi bulun
mayan kişilerin itiraz hakları olacak, sandık listesin
de ismi bulunmuş olmasına rağmen kendisine oy ver-
dirilmıeyen kişilerin itiraz hakkı olacak, kendi bölge
sinde kaymakamların ve valilerin seçimlerin normal 
gidip gitmediği yönünde itiraz hakları bulunacak, seç
men kütüklerinde kaydı bulunmuş olmasına rağmen 
mazeretsiz oyunu kullanmayanlar da beş yıl süreli 
seçme ve seçilime halklarını kullanamayacaklarıdır. 

Ancak, Anayasa oylamasından itibaren bir ay 
içerisinde, kendilerinin oy vermemesi mazerete da
yanıyor ise, ilçe seçim kurullarının bu konuda alacak
ları bir kararla bunlara oy kullanma hakkı verilecek; 
aksine bir karar alındığı zaman da bunların mahru
miyetleri sürecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Tümü üzerimde başka söz isteyen?.. 

Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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1 indi maddeyi okutuyorum : 
Anayasanın Halkoyuna Sunulması Hakkında 

Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 29.6.1981 gün ve 2485 sayılı Ku

rucu Meclis Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ha
zırlanan Anayasanın halkoyuna sunulmasında bu Ka
nun 'hükümleri, 1.7.1982 gün ve 2687 sayılı 2485 Nu
maralı Kurucu Meclis Hakkındaki Kanun Hükümle
rine Göre Anayasanın Halkoyuna Sunulması için Ha
zırlanacak Oy Verme Kütüklerinin Düzenlenmesine 
Dair Kanun hükümleri ile bu kanunlarda özel bir hü
küm bulunmayan hallerde, 26.4.1961 gün ve 298 sa
yılı Selimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükle
ri Hakkında Kanunun bu kanunlara aykırı alma
yan hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 1 indi madde üzerinde söz almak is
teyen?.. 

Buyurun. 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY FERİDUN BALAT-

LIOĞLU (Anayasa Komisyonu Üyesi) — Sayın 
Başkanını, bu kanun hükümleri, halk oylamasında 
anakanun olarak uygulanacak. Bunun dışında, 298 nu
maralı Seçimlerin Temel Esasları ve Seçmen Kütük
leri Hakkında Kanun ve 1982 tarihinde çıkanılmış olan 
2687 numaralı Kanun hükümleri uygulanacak; ancak, 
bu kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanacak, 
aykırı olan hükümleri uygulanmayacak. Böylece, bu 
kanun ve diğer iki kanun, bu halk oylamasında uy
gulanacak üç yasa olarak elimizde bulunacak. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, 2687 saydı Kanun ile 298 sayılı Kanunun 
hangi hükümlerinin uygulanacağı elimizde not olarak 
var, takdim edebiliriz. 

BAŞKAN — Orada, «1.7.1982 gün ve 2687 sayılı», 
diğerimde «2485 numaralı». 

Kanunun birisinde «ayilı», birisinde «numaralı» 
denmiş. Niye öyle? 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY FERİDUN BALAT-
LIOĞLU (Anayasa Komisyonu Üyesi) — Kanu
nun biri «sayılı, biri «numaralı» olarak çıkmış : 
«2485 Numaralı Kurucu Meclis Hakkındaki Kanun 
Hükümlerine Göre Anayasanın Halkoyuna Sunulması 
Hakkında Kanun.» 

BAŞKAN — Bunlara dJkkaıt etmek lazım. Aynı ke
limeyi kullanalım; ya sayılı ya numaralı; farklı ol
masın. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Bila-
hara, «numaralı» diye buyurmuştunuz; buyurduğu-
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nuz tarihten itibaren, «numaralı» olarak çıkıyor; daha 
öncekiler, «sayılı.» 

Sayın Başkanım, tabiî ki, 2687 sayılı Kanunun 
ilçe seçim kurullarına ilişkin 5 ve 6 ncı maddesi, 
itiraz ve şikâyetlere ilişkin 11 ve 12 ndi maddesi, Yük
sek Seçim Kurulunun bu konuya ilişkin 13 üncü mad
desi, satın alma, kira işlerine ilişkin 14 üncü mad
desi, personel - araç teminine ilişkin 16 ncı maddesi 
bu yasa ile beraber uygulanacak. 

Bunun dışında, 298 sayılı Kanunun seçim kurul
larına ilişkin 10 uncu maddesi, Yüksek Seçim Kuru
luna ilişkin 11 ve 14 üncü maddeleri, il seçim ku
ruluna ilişkin 15 ve 16 ncı maddeleri, ilçe seçim ku
ruluna ilişkin 20 noi maddesi, sandık işleriyle ilgili 
70 ve 78 indi maddeleri, sandık başı düzenine ait 81 
ve 85 indi maddeleri, oy verme işlemine ilişkin 88 
ve 94 üncü maddeleri, itiraz işlemlerine ilişkin 111 ve 
115 inci maddeleri, şikâyetlere ilişkin 116 ve 121 inci 
maddeleri de bu yasalarla beraber uygulanacak. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde başka söz 
isteyen?.. Yok. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Anayasanın halkoylaması 7 Kasım 

1982 Pazar günü yapılır. 
BAŞKAN — 2 ndi madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Halkoyuna sunulma işlemleri, Yük

sek Seçim Kurulunun yönetim ve denetiminde seçim 
kurullarınca yürütülür. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Yüksek Seçim Kurulu : 
a) Anayasanın halkoyuna sunulması için gerek

li bütün tedbirleri alır ve hazırlıkları yapar, 
b) Halkoylamasının sağlıklı ve düzenli yürü

tülmesi için gerekli ilke kararlarını alır ve yayımlar, 
c) Halkoylaması için beyaz ve mavi olmak üze

re, iki ayrı renkte, beyazın üzerinde KABUL, mavi
nin üzerinde RED yazılı iki çeşit oy pusulasını yete
ri kadar, eşit sayıda bastırır; zarf ve oy pusulalarını 
zarf dışından renk ayrılığını belli etmeyecek şekilde 
ve aynı ölçüde hazırlatır. 
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BAŞKAN — «Aynı ölçü'den kasıt, yani eşit ola
rak mı?.. 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Başka
nı) — .Sayın Başkanım, zannediyorum, aynı büyük
lükte; ebat olarak alınmış. 

BAŞKAN — Aynı büyüklükte olursa, içine gir
mez; biraz büyük olması gerekir, içine girmesi için. 

KEMALETT1N ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, buradaki zar
fı ayrı mütalaa etmek, maVi ve beyaz kâğıtları ayrı 
mütalaa etmek lazım; yoksa, zarfın büyük olacağı 
mutlak. Buradaki eşitlik, beyaz ve mavi kâğıtların 
ebatlarının eşitliği. 

1 BAŞKAN — Beyaz ve mavi aynı ölçüde; zarflar 
da bir ölçüde olacak. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Zar
fın da değişik olması dikkati çeker, pusulaların da 
değişik olması dikkati çeker. Zarflar bir ölçüde, pu
sulalar bir ölçüde olacak. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz iste
yen?... 

Buyurun efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Mavi ve 
beyaz renk üzerinde endişem var, bunu belirtmek is
tiyorum. 

Seçmenlerin birçokları okur - yazar değil; bunu 
kolaylaştırmak için ayrı renklerle belirtilmiş. Be
yaz pusula kabulü; mavi pusula da reddi gösteriyor. 
Kötü niyetli birçok kimseler zaten tariflerde bulu
nacaklardır, «maviye at, beyaza at, diye. Doğru söy
leyeni kabul edeceğim de, renk kolaylığı kötü ni
yetli insanlara kolaylık getirecek. 

Acaba ikisini de beyaz yapsaydık?.. Birisine ret, 
birisine kabul yazılacaktı; bu sefer, okuması yazma
sı olmayanlara yine de telkinde bulunabilecek «iş
te şunu at» denecekti. Bunu kolaylaştırmak belki de 
güç olacak diyor; fakat burada da bazı mahzurla
rın olacağını düşündüm. Çünkü bazı seçmenler bil
meyecek; köitü niyetliler de, «maviye at, en iyisi ma
vi» diyecek. 

BAŞKAN — Bu konuda radyo ve televizyonda 
bilgiler verilecek; artık, halk biraz da bunları dinle
sin. O türlü olursa bir hayli zor olur; çünkü, okuma 
yazma bilmeyen bir hayli insan var bizde; hangisi 
reddir, hangisi kabuldür bilemez. O zaman, onun 
üzerine şekil yapmak lazım; mesela, oy pusulaların
dan «evet»'in üzerine bir sandık, ötekinin üzerine 

"bir çarpı koysak, okuma yazması olmayan kimseler 
onu gene anlamaz. 

Buyurun Sayın Ekinci. 
FİKRET EKİNCİ (Özel Müşavir) — Sayın Baş

kanım, bu kanun klasik bir kanundur maddeleri iti
bariyle, yazılışı itibariyle. 

28.3.1961 tarihinde çıkarılan 283 numaralı Ka
nundaki madde yalnız renkleri değiştirilmek suretiy
le alınmıştır; oradaki husus da şudur : «Yüksek Se
çim Kurulu halkoyu için gerekli bütün hazırlıkları 
yapar. Bu maksatla lüzumlu araç ve gereçlerin zama
nında ulaştırılmasını sağlar. Halkoyu için ik'i ayrı 
renkte, birinin üzerinde «evet», diğerinin üzerinde 
«hayır» kelimeleri bulunan iki çeşit oy pusulasını 
yeteri kadar ve eşit sayıda bastırır. Zarf ve oy pusu
lalarının zarf dışından renk ayrılığını belli etmeye
cek şekilde ve aynı ölçüde hazırlatılması şarttır.» 

Sayın Orgeneralimin belirttikleri husus varit; an
cak, dikkat buyurulursa, son fıkrada işaret edildiği 
şekilde oyların içine konmuş olduğu zarfların, oyun 
rengini belli etmeyecek tarzda bastırılması lazım. 
Bu mahzur ve renk meselesi, zatıdevletimizin de be
lirttiği şekilde şu tarzda önleniyor : Bugün, 13 mil
yon vatandaşımız okuyup yazma bilmiyor; bunlar 
için de en kolay şekil, ancak renk ayırımı olabiliyor. 
Bu bakımdan, bunun dışında başka türlü bir yol bu
lamadık, aynen muhafaza ettik. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Renk körlüğü olanlar maviyi nasıl 
görür? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Maviyi görüyor efen
dim. 

BAŞKAN — Maviyi görüyor... Onun çin sor
dum; kırmızıyı göremez. 

ORGENERAL NECDET ÜRUÖ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Kırmızı ve yeşili fark 
etmez. 

BAŞKAN — Evet, kırmızı ve yeşili fark edemez. 
Zannediyorum, renk körlüklerinde mavinin etki

si yoktur. 
ORGENERAI NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yalnız kırmızıdadır 
mahzur. 

BAŞKAN — Kırmızıyı başka türlü görür, yeşil 
görür. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu yönden de bir 
mesafe alındı, basıldı. 
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BAŞKAN — Tabiî basıldı. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sizin isteklerinize gö
re, ilk defa tasvip buyurduğunuz gibi, mahzurlarına 
binaen, Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımın arzu 
ettiği husus kabul buyurulsa dahi, zaman geç
ti efendim; bundan böyle yapamayız. 

BAŞKAN — Onun mahzuru daha çok. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Tabiî, ayrıca onun 
mahzuru 13 milyon insanda daha büyük, 

BAŞKAN — Şaşırır veya okuyup yazması yok 
ise, eski haldeki ^gibi, alıp koyacak; ama, renk olun
ca bilir, mavi... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — İşte onun için ma
viyi seçtik efendim. Hatırlarsanız, kırmızı bayrak 
rengi, bayrağa sadakat duygusu istismar edilmesin 
dedik. Mavinin istismar edilecek bir yanı yok. 

BAŞKAN — Efendim, 4 üncü madde üzerinde 
başka söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Anayasanın halka tanıtılmasın

da : 
a) 26.4.1961 gün ve 298 sayılı Kanunun propa

ganda serbestliğine ilişkin hükümleri uygulanmaz. 
b) Anayasa metninin Resmî Gazetede yayımlan

masını takip eden günden 24 Ekim 1982 günü saat 
18.00'e kadar, Millî Güvenlik Konseyinin 5 Ağustos 
1982 gün ve 70 sayılı Kararı hükümleri çerçevesi içe
risinde Anayasanın açıklanması ve tanıtılması ser
besttir. 

c) 25 Ekim 1982 tarihinden itibaren Anayasanın 
çeşitli vasıta ve yollarla halka tanıtılması ve açıklan
masına ilişkin esaslar Millî Güvenlik Konseyince be
lirlenir ve düzenlenir. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde bir açıkla
ma yapar mısınız? 

HARIM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, 298 sayılı Kanunun propaganda ile ilgili 
49 ve müteakip maddeleri, özellikle seçimlerde siya
si partilerin var olduğu esasına dayanır. O itibarla, 
bunu uygulamamıza imkân yoktur. Burada propa
ganda yapılacak konu Anayasadır. Tabiî ki, Anaya
sayı hazırlayan, kabul eden bir ekip tarafından ge
rekli propagandanın ötesinde, anlatılması ve açıklan

ması ağırlık kazanmaktadır. O itibarla, bu görev Da
nışma Meclisi tarafından Millî Güvenlik Konseyine 
bırakılmıştır. 

BAŞKAN — Yani, (c) fıkrasına göre, Millî Gü
venlik Konseyi tarafından Anayasa üzerinde yapıla
cak açıklamalar, konuşmalar serbesttir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evet. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
bunu yöneten belli. Bir kere, (b) fıkrasını dikkatleri
nize sunmayı faydalı görüyorum. 

BAŞKAN — 24'te kesiliyor. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet. 20 Ekime ka
dar yani Anayasanın, Yüksek Konseyden geçip ba
sılmasına kadar olan safha ve ondan sonraki dört 
günlük süre üzerinde 70 sayılı Konsey Kararının çer
çevelerinde kalınmak kaydıyla, bir tartışma ve eleş
tirme için buna dört günlük bir zaman ayrılıyor, 
ayın 25'inde de bu suretle bütün eleştiriler kesiliyor; 
70 numaralı Konsey Kararına göre, hiç kimse -müsa
ade edilen kuruluşlar, kurumlar ve kişiler- ne basın
da, ne toplantı ile ne de sözlü artık hiçbir şekilde gö
rüşme yapamayacak. 

(c) fıkrası ise, 25 Ekimden sonra, Anayasanın ka
muoyuna tanıtılmasının nasıl yapılacağına dair esas
ları Millî Güvenlik Konseyinin belirleyeceğini tespit 
ediyor. 

BAŞKAN — Evet, işte, «Millî Güvenlik Konse
yince belirlenir ve düzenlenir» deniyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet; ama «Millî 
Güvenlik Konseyi, yapıyor» demiyor da... 

BAŞKAN — Hayır; nasıl olacağını belirtiyor. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Ana
yasanın halkoyuna sunulmasından önceki dört gün 
içerisinde, Anayasa hakkında 70 numaralı bildirinin 
çerçevesi içinde herkesi serbest bırakıyor. Yani halk, 
onları da dinlemiş, onlardan da birtakım izlenimler 
edinmiş olsun. Sonra kesilivor... Millî Güvenl'k Kon
seyi düzenleyeodk; 'tabiî, loendüsıi bizatihi müzakere 
edebileceği gibıi, muhtelif vasıtalarla düzenleme ya-
pa'büeoeik. 

BAŞKAN — Eleştiri, yalnız menfi yönde olmaz, 
müspet yönde de olur, 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK. (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Tabiî. 

— 305 — 



M. G. Konseyi B : 117 24 . 9 . 1982 O : 1 

BAŞKAN — ©uyurun. 
FİKRET EKÎNCÎ (Özeli Müşavir) — Sayın Baş

kanım, Danışma Meclisinde bu maddenin görüşül
mesinde - 'faydalı olur mülahazasıyla arz etmek is-
ıtıiyorum - özellikle şu fikirler belirgin bir vaziyete 
ıgeldi: Sayım Orgeneralimin dedikleri gibi, propa
ganda burada diki kışıma bölünüyor. Danışma Mec
lisi, «•Bizim 25 Ekime ikadar, 70 numaralı Millî Gü-
venliilk Konseyi kararı geçerlidir demeye yetkimiz 
var mıdır, yok ımudur?» tartışması üzerinde durdu. 
«Böyle bir yetlki belki de mevcut değildir, 24 ünden 
sonra. 25inden sonra Millî Güvenlik Konseyi ta
mamen yetkilidir» sekinde 'bu biır yetki tartışması
na dönüştü; ama, kendilerime, «Millî Güvenlik Kon
seyinim yetkilerimi aşıyor muyuz acaba; onun yetki 
sahasına giriyor muyuz?» endişesi hâkim oldu. 

Sayın Orgeneralimin 'belirttikleri gibi, Anayasa 
hakkında yapılacak olan gerek açık oturum, gerek 
panel, kapalı yer toplantısı, açılk yer toplantısı, afiş 
veya muhtelif sekililerde tanıtılmanın düzenlenımıesu 
yetkisi 25 "inden sonra münhasıran M'illî Güvenlik 
Konseyimin yeni kararlarıma, yeni düzenlemelerine 
bağlıdır. ' 

Danışma Meclisi, 3224 sayılı Anayasa Düzeni 
(Hakkındaki Kanunu, kurucu iktidar olan Yüksek He
yetinizin egemen 'iradesini düşünerek, kanunun bu 
maddesinin böyle tedvinine karar verdi. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
5 imci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yok. 
5 inci maddeyi oyluyorumı: Kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. — 1.7.1982 gün ve 2687 sayılı Ka

nun hükümleri gereğince düzenlenmiş bulunan oy 
verme kütüğünde ve sandık listesinde kayııtlı olan ve 
oy kullanma yeterliği bulunan her vatandaş balkoy-
lamasıma katılır -ve oyunu kullanır. 

Anayasayı kabul edenler, üzerimde KABUL ya
zılı 'beyaz renkli, kabul etmeyenler, üzerimde RET ya
zılı mavi renkli pusulayı kullanarak oy verirler. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak 
İsteyen?... 

Buyurun., 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, Komisyonumuz bir değişiklik yaptı; Da
nışma Meclisinden gelen metinde, birinci fılknanın 
sonunda, «kullanabilir» deyimi vardı. Komisyonu

muz - bilahara gelecek bir maddemiz var - yasak 
getirdiği için «kulianur» ibaresini buraya ilave et
meyi uygun görmüştür.; 

BAŞKAN — Kendi serbest iradesine bağlı de-
ğildiır; muhaiklkalk kullanacak. Çünkü, biz seçmen 
kütüklerinim hazırlanmasında da mecbur kıldık. Böy
le olmamış olsa, mecbur kılmazdık. Ne diye mecbur 
kıldık o zaman? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Danışma Meclisi çı
karttı; Anayasadan da çıkarttık, geçici maddeden de 
çıkarttık. 

BAŞKAN — O zaman, o seçmen kütüklerinl'n 
tanzimi için koyduğumuz fıkra gereksiz kaldı. 
Eğer halkoylamasıma katılmaya mecbur tutmazsak, 
o zaman seçmen kütüklerinin tanzimimde koyduğu
muz fıkra gereksiz kaldı. Onlara da bir ceza get'ir-
ımıişıtik... Ne diye hepsini kaydettirdik? Bu, nüfus 
sayımı değildi ki... Ters düşer ona... Onun için, doğ
rusu budur. 

6 ncı madde" üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Ycfc 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler..s 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 ncü maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 7. — Oy verme günü saat 08.00'den 

19.00'a ikadar geçen zaman, oy verme süresidir. An
cak saat 19.00'a geldiği halde sandık 'başında oy ver
mek için bekleyen varsa bunların samdık kurulu baş
kanı tarafımdan sayımını müteakip oylarımı kuUamı-
maları sağlamıır. 

Kurucu Meclis Üyeleri kimlik kartlarımı göster
mek suretiyle bulundukları mahal sandığında oylarına 
kullanaibilirier. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak 'is
teyen?... Yok, 

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

8 iincti maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. — Anayasamın halkoyuna sunulma

sında: 
a) Sandık lisitesıinde adı yazılı olduğu halde her

hangi 'bir nedenle kendisine oy 'kullandurulmayan ki
şi bu işleme karşı şikâyet ve itirazını sözlü veya yazı
lı olarak, 

b) Oy sayımına İlişkin sandık tutanaklarına kar
şı şikâyet ve itiraz, o sandıkta oy hakkını kullanmış 
en az 10 kişi tarafından müştereken yazılıp imzala
nacak bir dillelkçe ile ve 298 sayılı Seçimlerin Temel 
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Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Kanımundaki usul 
ve esaslara göıre yapılır. 

c) Valiler ve kaymakamlar sandık, ilçe ve il se
çim kurulları tutanaklarına itiraz edebilirler. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde bir izahatı
nız olacak mı Sayın Komisyon? 

Buyurun. 
HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, Anayasaya oy kullanacak kişiler ister as-
temez (a) fıkrası ile; sandık işteşinde adı yazılı ol
duğu halde kendisine oy kullandınlmıadığı zaman şi
kâyet ve itirazda bulunacaklar; bu, 298 sayılı Kanun 
hükümlerine göre yapılacak: Evvela sandık kurulu 
başkanına, arkadan ilçe seçim kurulu başkanlığına 
şikâyet ve ih'barda bulunacaklar. 

ı(lb) fıkrası ile; oy sayımına ilişkin sandık 'tuta
naklarına karşı da - en az 10 kişi - o sandıktan bir 
Buliis'tknal varit olmuş, veya kendileri tarafından 
muteber olmayan bir zabıt düzenlenmiş ise, onlar da 
bu konuda şilkâıyette bulunacaklardır. 

BAŞKAN — 298 sayılı Kanunda da böyle mli 
idi, 10 kişi maydli? 

KEM ALETTİN ALÎKÂŞÎFOĞLU (Adalet. Ba
kanlığı Temsilcisi) — Hayır efendim. 

HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
'Başkanıım; orada, tabiî, seçime giren kişilerin itiraz 
hakkı vardı, partilerin itiraz hakkı vardı. Zaten par
ti temsilcilerinin de sandık kurullarında bulundukla
rı için, onlarım itiraz 'haklan vardı. 

BAŞKAN — 10 rakamını niye koydunuz? 
HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Daralt
mak İçin yaptık Sayın Başkanım. Çok müracaat 
olur, bir yerde iş bunalımı olabilir, onun için 10 kişi 
ile kısıtladık. 

BAŞKAN — Evet. 
Buyurun. 
(HÂKÎM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 

'(Anayasa Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanıım, bu
rada üç bölümlü bir itiraz sistematiği kuruldu. Bi
rincisinde; sadece kişisel itiraz. 

İkincide; 10 kişi olarak bir sınırlama getirdik. 
Bu da, münferit itirazlar meşgul etmesin, seçim so
nucu kısa zamanda alinsin, o sandıkta oy kullan
mış en az 10 'kişi mazbatayı imzaladığı takdirde ge
çerli olsun ve de itirazı esas kabul edilsin. 

Bir de üçüncü bent olarak; seçmenlerin, yani 
halkoyuna katılanların dışında herhangi ıbk suıidısıtıi- 1 

mali - ki bu halkoylamasına katılan kişi bu hakkını 
kullanmamış lise ve de belirgin 'bir suiistimal de söz 
konusu ise - kim dille 'getirecek? Bu hususta, belki, 
«Kurucu Meclis üyeleri tarafından getirilebilir» sek
inde bir alternatif var. Bir ilkimcM de, valiler, kay
makamlar, yani mülkî idare amirleri olarak şu met
ne geçmiş olan çözüm 'biçimi; fakat her halükârda 
mülkî idare amirlerinden ziyade, Kurucu Meclis üye
lerine bu hakkın tanınmasında 'biz fayda mülahaza 
etmekteyiz.: 

'BAŞKAN — Bu, sizlin 'hazırladığınız metin... 
«Mütalaa etmekteyiz» de nedir? Bu, Komisyonun 
hazırladığı metin... 

HÂKÎM ALBAY FERÎDUN BALATLIOĞLU 
(Anayasa Komisyonu Üyesi) — Tatodirierinıize sun-
mtak üzere efenıdim şu hususu açıkladıım': Yani, Tür-
fcüye*de bugüne kadar seçimler yargının denetiminde 
ve gözetiminde olduğu için, mülkî idare amirlerinin 
denetim ve gözetimi, 'bir yerde itirazının esas alınma
sı acaba bir sakınca doğurabilir mi? Bunu sadece 
'bir tartışma açılması 'amacıyla arz ettim. 

BAŞKAN — Evet. Vatandaş itiraz ediyor da, 
mülkî idare amiri neden itiraz etmesin? Erken ka
panmıştır, kendine bir müracaat vaki olmuştur... 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, Komisyonda zaten bu konu tartışılırken, 
«Vatandaşın dışında kim itiraz etsin?» dedik ve Ku
rucu Meclis üyesi iıtiraz edebilir diye düşündük. 

BAŞKAN — Kurucu Meclis Üyesi Türkiye'nin 
her tarafında nasıl hazır ve nazır olur? 

HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAS-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Kuru
cu Meclisin içerisinde, Millî Güvenlik Konseyi ve 
Danışma Meclisi vardır, 'Düşündük; ibu biraz müm
kün değil. 

Valililer ve kaymakamları da düşündük.,;: Tabiî, 
bunun bir alternatifi de var; çünkü Danışma Meclisi 
de 'bunu koymamış, böyle bir ilkeyi getirmemiş; 
ama biz ilke olarak dedik ki, sandık kurullarında biz 
devlet memurlarım istihdam ettiğimiz için, demek ki, 
bir yerde devlet devreye girdi; vali ve kaymakam
lar da devrede olabilir. Tabiî, arkadaşım, «ilke ola
rak, bu 'türlü konular devamlı yargı denetiminde ya
pıldığı için, vali ve kaymakamların devreye girmiş 
olması, acaba yargı denetimini dışarda 'bırakabilir 
mıi veya yargıyı zedeler mi?» diye söylemek 'istedi
ler herhalde. 
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Sanıyorum, 'bu (kanıkta Hükümet TemsiiMsiırein, I 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanının (beyanları olacak
tır efendilim. 

BAŞKAN — Buyurun, 
KEMALETTÎN ALİKÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım,, 1961 Anaya
sasının 75 inci ınad'desünde, «Seçimler yargı organ
larının genel yönetim ve denetimli altında yapılır» 
hükmü yer almıalktadır. 

Yüce) huzurunuza gelen Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasa tasarısımuı 91 incıi maddesinde de keza, yar
gı organlarının genel yönetimi ve denetimi altında 
yapılması gereken 'seçimlerin başlatılmasından, biti
mlin© kadar seçirnin düzeiı ılçiınde yönetimli ve yürür
lüğü lilie ilgili 'bütün işlemleri yapmak ve yaptırmak; 
ıseçiım süresince ve seçimden sonra, seçim kurulları I 
ille lilIgiM ibütün yolsuzlukları, şlilkâyet ve itirazları I 
linoeleımlö ve kesin karara bağlamak ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi seçim 'tutanaklarıını kabul eitımefc gö-
meJvli Yüksek Seçim Kuruluna verâHmişttir. 

Bunıun yanında, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Halkıkınıdalkli Kanunun 
9 uncu maddesinde ise, valiler, kaymakamlar, bele-
dıiye başkanları ve muhtarlarla ilgilli şu hüküm yer ıal- I 
maktadır: «Valiler, kaymakamlar, belediye başkan
ları, 'muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her tür
lü seçim işleri ve seçim kütükleri yazımında, seçim 
Ikuruiannın istediği bilgileri ve 'bölgeleri, gecikmeden 
ve süresinde ve doğru olarak göndermeye mecbur-
ıdurlar.» 

Görülüyor ki, 'aslında 298 »ayılı Kanunda yer 
alan hüküm, valii, kaymakam, belediye başkanlları ve 
muhtar ve diğer görevliler yönünden sadece 'bilgile
rin ve 'belgelerim zaımianmda verilımesine yöneliktir; 
ancak, meseleye daha geniş zaviyeden bakmak 
ve değerlendirmek gereği de ortadadır. Bu bir 
halkoylamasıdır ve Devletimizi direkt olarak il
gilendirmektedir. 

Geçmiş uygulamada seçimler menfaat açısı yönün
den ele alındığı için, seçimlerde ancak müstakil olarak | 
seçime giren kişi veya partiler listesinden giren kişiyi 
ilgilendirmekte ve dolayısıyla, itiraz, müstakil olarak 
girenlere ve parti listelerinden girenlere yönelmekte 
ve genellikle bunlara itiraz hakkı getirilmektedir. 

O halde, bir yerde, sandık kurullarının yapmış 
oldukları hatanın Devlet adına takibinin de, burada 
söz konusu olması gereken bir husus olduğunu belir
tiyoruz. 

Ancak, burada şöyle bir husus var; bütün karar
larına karşı bir itiraz konusu var. j 
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«Acaba bütün kararlarına karşı mı bir itiraz söz 
konusu olsun, yoksa ikinci maddenin (b) fıkrasında 
sözü edilen oy sayımına ilişkin kararlarına karşı mı 
bir itiraz söz konusu olsun ve bu itiraz konusu sa
dece valiler ve kaymakamlara yönelik mi olsun, 
yoksa bu sadece valiler ile sınırlı mı tutulsun?» me
selesi, huzurunuza getirmeyi düşündüğümüz mesele
dir. 

Takdir Yüce Konseyindir. 
Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Zaten bu itirazı nereye yapacak? 
İl ve ilçe seçim kurullarına değil mi? 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanı) — Sayın Başkanım, itirazlar, tabiî, bir üst ku
rula, ilçeninki il seçim kuruluna... 

Kaymakama ve valilere itiraz konusu getirilince, 
bir de mekanizmanın birlikte gelmesi gibi geniş bir 
teşkilat doğuyor. Vali ve kaymakam nasıl itiraz ede
cek? Olayı nasıl öğrenecek? Şu hale göre otomatik-
man bunu öğrenip itiraz hakkını kullanabilmek için 
sandık kurullarının başında birer müşahit bulundura
cak demektir. 

Şimdi, kanunda böyle bir şey yok; valilerin ve 
kaymakamların sandık kurullarında müşahit bulun
duracağı, onların vereceği rapor üzerine işlem yapa
cağı hususunda kanunda açık bir hüküm getirilmi
yor; getirilmeyince, demek oluyor ki, vali ve kayma
kamlar sandık kurulundan başlayacak, il, ilçe seçim 
kurullarını denetim altına alacak. Bu da, yargı de
netimine, yargı tarafından yapılan seçime hukukî 
yönden bir gölge getirir. Çünkü idareyi, tamamen se
çimin dışında bırakmıştır şimdiye kadar olan bütün 
ilkelerini. 

Eğer öyle bir mekanizma kurulacaksa, o tabiî ya
sa koyucunun tercih sebebidir. Bizim, uygulayıcı ola
rak bunlara boynumuz eğridir, yani en ufak bir iti
razımız dahi olmaz; ama bunu vali ve kaymakam 
başka türlü uygulayamaz. Şu hükmün uygulama yeri 
yoktur; ya müşahit bulunduracak, müşahit bulun
durduğu zaman bir mekanizma kuracak, mekanizma 
kurduğu zaman da seçimi denetimi altına alacaktır. 

BAŞKAN — Bu o manaya gelir mi? öyle bir 
şey koymamış. 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanı) — Fıkrayı okuyayım efendim : «Valiler ve 
kaymakamlar sandık, ilçe ve il seçim kurulları tuta
naklarına itiraz eder.» 

Nasıl itiraz edecek? Nereden bilecek efendim? Va
linin, kaymakamın sandığın başında beklemesi müm-
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kün değil; ya bir vatandaş çıkacak valiye, doğru ve
ya yanlış, ihbar edecek ki, o zaman % 80'i yanlış, 
delilsiz bir ihbardır, boşa bir ihbardır. 

Onun kendi güvenliği, itimat ettiği bir şahidi bu
rada bulunduracaksa, o, bir mekanizma doğurur. 

Takdir zatıalilerinizin. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu şekilde, böyle 
sandık başında bir müşahit bulundurmayı düşünme
dik. Oranın - bir köyü arz edeyim - emniyet kuvvet
leri emrindedir, orada gezeceklerdir. Zaten ilçe seçim 
kurullarında sandıklara memur tayin olacak, mahallî 
memurlar, namuslu adamlar, şunlar bunlar vazife 
yapacak. 

BAŞKAN — Sandıkların başında yargıdan kim
se yok ki. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu yapılan yeni sis
teme göre, idare mekanizması mecburen seçim işlemi
nin dışında tutulmamıştır; bilakis, idare mekanizma
sı, seçimi yürütmek üzere tertiplenmiş bulunmakta
dır. 

Bu bakımdan, bu kanunî yönden, Sayın Başkanın 
endişesi varit değil tabiî. Ancak, bu hazırlanırken, 
komisyon çalışmalarında böyle bir hali, her sandıkta 
vali ve kaymakam müşahit bulundurur diye düşün
medik. işi genelinde kontrol eder ve genelinde bir iti
raz mekanizması olması için yapılmıştır; ama tabiî 
daha iyi bilirler. Takdir zatı âlinizindir efendim. 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Başka
nı) — Sayın Başkanım, ben de Sayın Orgeneralimin 
fikrine kat lıyorum; gayet mantıklıdır. Ancak, vali
ler eğer müşahit bulundurmayacaksa, o zaman po
lisleri ve jandarmayı kullanacak demektir. O, özel
likle daha tehlikeli bir durumu doğurur. 

BAŞKAN — Zaten şahıs, itirazını sandıkta ya
pıyor; netice alamazsa ilçe seçim kuruluna yapıyor, 
ondan da netice alamazsa il seçim kuruluna yapa
cak. 

Bu itiraz hakkını bu makamlara kadar tanıdığı
mıza göre, vali ve kaymakama nasıl itiraz edecek? 
O zaman hiç bunlara gitmeden doğrudan doğruya 
kaymakama veya valiye giderse ne olacak? 

FİKRET EKİNCİ (Özel Müşavir) — Sayın Baş
kanım, malumlarınız olduğu üzere, Yüksek Seçim Ku
rulunun bütün bu itirazlara vermiş olduğu karar ke
sindir. 

Bizim için burada en önemli sorun şu idi : îlk 
etapta üçlü bir mekanizma getirdik : Hakkı herhangi 

i bir sebeple kulland rılmamış olan bir vatandaşın fer
dî itiraz hakkı. Nereye yapacak? Sandığa yapacak. 
Bu tamamen şahsı ile ilgili, şahsî bir hakkının kulla-
nılmamasından doğan bir itiraz hakkıdır. 

j ikincisi, sandıkta oyların sayım ve dökümünde 
j sandık kurulunun yapmış olduğu muamelenin kanu

na aykırı olduğunu tespit eden vatandaşların itirazı-
I dır; 10 kişi halinde Yüksek Seçim Kuruluna yap la-
j bilir. Burada bir kademe getiriliyor; ama ortada bir 

boşluk kalıyor. 
Peki, bütün bir ilçede, ilde yüzlerce, binlerce san-

î dik var; buralarda yapılmış olan suiistimallere veya 
kanun dışı eylemlere karşı daha üst makamlardaki 

I kesin hüküm verecek olan Yüksek Seçim Kurulunu 
harekete geçirecek nasıl bir mekanizma kurmamız la-
zımdır? Eskiden partiler vardı, bu mekanizmayı geti
riyordu. 

Burada iki alternatif veriyor; birisi, Danışma 
Meclisi üyelerine, herhangi bir tarzda muttali olur
larsa, Yüksek Seçim Kuruluna veya il seçim kurulu
na, o ilin, ilçenin neticeleri hakkında itiraz etme yet
kisini tanımak. 

ikincisi; valilere, kaymakamlara bunun tanınmas1. 
Bu tamamen siyasî bir tercih konusu ve hukukî 

bakımdan - yalnız, müsamahanıza sığınarak, düşün
düklerimi olduğu gibi ve samimiyetle arz etmek is
tiyorum - 1946 yılında yapılmış olan seçimlerde, söy-
lenildiği ölçüde bir seçim düzeni mevcut olmamıştır; 
ama 30 sene müddetle bunu karşı partiler «valiler 
şöyle yaptı, böyle yaptı» diye Halk Partisinin karşı
sına bunları getirmiştir. 

Arkadaşlarım zın ve Komisyonun endişesi; valile
rin, kaymakamların böyle bir itirazları olursa, aca
ba seçimlerin meşruiyetine ve bu kadar titizlikle üs
tünde durduğumuz halde seçimlere bir gölge düşer 
mi? 

I Çünkü, burada itirazda iki esas var; birisi, taraf 
olması, kendi menfaatinin haleldar olması lazım : 

I «Hakkımı kullandırmadınız, sandığa itiraz ediyorum.» 
İkincisi; vatandaş olarak, tarafın, «Bu Anayasayı 

kabul ediyorum. Siz oyları yanlış saydınız» demesi 
lazım. İdare ise, taraf s z olması lazım gelen bir key
fiyet. Mesele buradan çıkıyor; çünkü, gerek 1961 Ana
yasasında, gerekse bugünkü Anayasanın 76 ncı mad
desinde, seçimlerin tek dereceli, gizli, eşit oyla, açık 
dökümünün yapılacağına dair hükümler var. Bu hü
kümle çelişir bir vaziyet ortaya çıktı yahut öyle yo
rumlandı diye düşünerek Anayasa Komisyonu da bu 
endişenin altında bu hükmü ondan sonra metinden 
çıkarttı. 
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Takdir Yüce Heyetinizindir. Biz, meselenin bü- I 
tün yönlerini zatı devletlerinize ve heyetinize sunmak I 
durumundayız. I 

BAŞKAN — Peki. 
Buyurun. I 
ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Bunlara ila

veten bir de şu konuyu herhalde göz önüne almak 
lazım : Eskiden, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü- I 
kümleri ve Seçmen Kütükleri Kanunundaki temel, 
birkaç partinin bu sandık başında birbiri ile müca
dele edeceği ve o nedenle birçok olayların çıkacağı 
esasına dayanmış. Halbuki bu seferkinde, böyle bir 
mücadele olacağına dair herhangi bir konu yok. 
«Evet» veya «Hayır»... Bu konuda, yani «Evet» di
yenlerle «Hayır» diyeceklerin bir mücadelesi olaca
ğını ben hiç tahmin etmiyorum. Binaenaleyh, vatan
daş kendisi hangi rengi kabul edecekse, koyacak. Ya
ni, itiraz olacak büyük bir problem yok; sandığın ba
şında da bu problemi yaratacak bir ekip yok. 

Binaenaleyh, hakikaten bu (c) fıkrası ilave edilir
se, valiler ve kaymakamlar oylamaya gölge düşürür 
kan sındayım. Yani, Devlet, istediği sandığı bu vasıta | 
ile değiştirebilir sakıncası doğabilir ve bu kadar dik
katle, bu kadar herkesin hakikaten hakkını çok rahat 
ortaya koyacağını hesaplayarak bugüne kadar getir
diğimiz oy verme sistemine bunun sonucunda bir 
gölge kendiliğinden düşmüş olur. 

Binaenaleyh, hiçbir şey kaybedilmez kanısında
yım. Danışma Meclisinin hazırladığı (a) ve (b) fıkra
ları yeterli gibi geliyor. 

(c) fıkrasının çıkmas nı teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, ta
biî, bizim buradaki nezaret yahut itiraz kavgadan fi
lan değil. Bütün mesele, sandık kurulunun hüsnüni
yetle çalışması ve muteber oy sayısı mühimdir. 

Sandık kurulundan muteber oylar alınır, muteber 
addedilmez. Mesela, sandık kurulunun zihniyetine gö
re, öyle bir sandık kurulu oluşmuştur ki, der ki, «kö
tü çıksın.» O halde, alır, bir nokta düşmüştür, ada
nı n elinden teri damlamıştır, leke olmuştur; işaretli 
diye muteber oyu, «evet» oyu kabul etmez. Bütün me- I 
sele, muteber yahut muteber olmayan oyların doğru I 
dürüst tasnif edilip, sayılıp sandığa girmesidir. I 

İtiraz böyle olacaktır; yoksa, «Sen hayır» dedin fi
lan değil. Sandık kurulunun tasnifleri değil, onları 
kontrol altında bulundurmaktı. Endişemiz bu idi. | 
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ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Efendim, ma
vi ve beyaz olduktan sonra, böyle ufak tefek silinti 
ile herhangi bir şey olacağını sanmıyorum. 

BAŞKAN — İmza sebebiyle. 
ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Başka

nı) — Sayın Başkanım, o gelecek maddede; onla
rın muteber sayılacağı depoze edilmiş, al nmış. 

BAŞKAN — Peki «vali ve kaymakam» yerine, 
«Kurucu Meclis üyeleri» desek ne olur? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — O anlamsız olur efen
dim. Kurucu Meclisin kanunen böyle bir yetkisi yok. 

BAŞKAN — Biz bu yetkiyi kanunen veriyoruz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Ama onların kuruluş 
kanununda böyle bir şey yok. 

BAŞKAN — Valilere ait kanunda da böyle bir 
şey yok... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sonra, onları ka
rıştırmamak da eftaldir. Konya'dan gidecek iki kişi; 
biri Çumra kazasında, birisi Koçhisar kazasında... 

BAŞKAN — Hayır, hayır; ona müracaat ede
cekler, o yapacak itirazını. O gidip de sandıkları do
laşmayacak. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Zaten orada müracaatını 
yapacağ' yerler var efendim; ilçe seçim kurulu var, 
il seçim kurulu var; ama, bir de bunun üstünde Yük
sek Seçim Kuruluna karşı... Bir boşluk var; partilerin 
yerini alacak; eskiden partiler itiraz ediyordu, bu va
tandaşların itirazı vardı efendim. Şimdi partilerin iti
razı... 

BAŞKAN — «Partinin yerine hükümeti koyma
yalım» diyor; doğrudur; gölge düşürülür. Çünkü, «Da
nışma Meclisi üyesi» dersek, hükümete dahil bir kim
se değildir o; ayrı bir kimsedir ve dokunulmazlığı var
dır, kanunla tespit edilmiş, milletvekilidir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Fonksiyonu yok efen
dim. 

KEMALETT1N ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, burada kay
makam ve vali böyle bir görev almasa dahi, böyle bir 
yolsuzluğu haber alması halinde ihbar yetkisi var; il
çe seçim kuruluna ihbar eder; ilçe seçim kurulundan 
bir netice almazsa, yine ihbar yetkisini kullanarak, il 
seçim kuruluna kadar getirir. Tabiî burada Devletin 
de âli menfaati ortada. 
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Yalnız, böyle bir düzenleme de bütün kararlara 
karşı itiraz sözkonusudur. Bu mekanizmada şahsen 
bizim endişemiz, ancak olsa olsa sayımla ilgili bir 
itiraz sözkonusu olur. Diğer kararlara karşı itiraz, 
meseleyi biraz daha geniş bir satıhta, daha büyük 
münakaşa mevzuu yapacak bir yöne iter bizi. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHÎNKAYA — Yani 
böyle bir şeyin olacağını ben düşünemiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Necdet Paşanın dediği husus var, 
olabilir belki; ama nihayet kaç tane olur, nerede olur? 
Böyle bir şey olursa, Yüksek Seçim Kuruluna ihbar 
eder, Seçim Kurulu buna bakar. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHÎNKAYA — Şim
di, benim düşündüğüm, bundan önceki seçimlerde ol
duğu gibi, oy sayarken sandıktan çıkan beyaz ve ma
vi kâğıtları - hep onu düşünüyorum - bir tarafa geçi
rirken, «mavi, beyaz, mavi» hepsini maviye çeker 
efendim, bir de bu var. 
• BAŞKAN — Hayır, sonunda sayacaklar; mavile

ri bir tarafa, beyazları bir tarafa ayıracaklar, ondan 
sonra sayacaklar; yoksa çizgi çizerek değil. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHÎNKAYA — Yani, 
bu, tabiî onların kullanacağı bir sayım usulü, şekil 
efendim. Bir sakatlık, olsa olsa burada olur; onun dı
şında herkes oyunun rengini biliyor, beyazsa beyaz, 
mavi ise mavi oyunu atacak. Maviyi de atsa, beyazı 
da atsa., zaten kasıtlı geldi ise, onu o şekilde atacak; 
ama öbürü ona, «Niye bunu attın?» diye karşı çıka
mayacak efendim. Usulsüzce müdahale edecek, bunun 
dışında herhangi bir şey yapamayacak; çünkü men
faat yok. 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Başka
nı) — Sayın Başkanım, bence hiç endişeye gerek yok. 
Eğer maviyi beyaz, beyazı mavi adedine yazmışsa, o 
memur yahut o sayımı yapan suç işlemiştir. 

BAŞKAN — Onlar saklanmıyor mu?.. 
ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Baş-̂  

kanı) — Onu arz edeceğim efendim. 
Maviler bir banda bağlanacak, «geçersiz oylar» 

diye üzerine zabıt tutularak konulacak; beyazlar yi
ne bir banda bağlanacak «geçerli oylar» diye zabıt 
tutulacak. Bunu yapacak beş kişi; beş kişinin topla
nıp da geçerliyi geçersiz veya geçersizi geçerli şeklin
de yapması biraz muhal olur ve valilerle kaymakam
ların olaya müdahalesi hem fiilî bir sonuç doğurmaz 
- hukukî demiyorum - ancak, gereksiz olan bir ten
kide sebep olur. 

BAŞKAN — Çünkü bunlar muayyen bir süre 
saklanıyor. Tekrar sayılabilir. 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanı) — iki sene süreyle saklanır, gerektiği zaman 
derhal kontrol edilir. 

BAŞKAN — itiraz olursa tekrar sayılabilir. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHÎNKAYA — Bu da 

ortadan kalktığına göre efendim, bundan başka ora
da yapılacak olan davranış, birisinin birisine tesir 
ederek, «şunu yap, bunu yap» gibi hareketinden da
ha ileri gitmez kanaatindeyim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, mü
saade ederseniz bir endişemi arz edeyim. . 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, bu sistem
de bu referandum muallakta bırakılır; kişi, «Neme la
zım, bana ne, biz duymadık» der; ama bu Devleti 
seven, bu Devletin kurucusu resmî makam muttali 
olursa, getirir. Bu şartları eğer koymazsak yahut baş
ka türlü bir ifadeyle, idare mekanizmasına vazife 
vermezsek referandum muallakta kalır. 

BAŞKAN — Yok; seçim kurulları var. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, seçim ku
rullarına giderse, olur. 

BAŞKAN — Valiye gideceğine seçim kuruluna gi
decek. Vali nereden bilecek bunu? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, vatandaş 
seçim kurulundan şikâyetçi ise, kalkıp da bir ilçeye 
gitmez; ama kaymakama gelir söyler. 

BAŞKAN — Hayır, il seçim kurulu, zaten ilçe
de. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — İlçe seçim kurulun
dan müştekiyse, kalkıp il seçim kuruluna gitmesi la
zım; kalkıp da, Koçhisar'dan Konya'ya gitmez; «Ba
na ne, ne yaparsa yapsın» der. Endişem o efendim; 
muallakta kalmasın. 

Evet, belki böyle bir şey var; bu kayıtla, bunu 
hükümetin nezaretinde yaptırıyoruz; ama bu imajı 
silecek başka türlü bir şey koyalım; ancak, bunu va
tandaşın şikâyet arzusuna bırakmayalım, öbür taraf
ta, eski seçimlerde parti, resmî bir makamdır, bir dev
let organıdır, onun itirazı geçerlidir. 

BAŞKAN — Yalnız, Necdet Paşa, parti herhangi 
bir sandıkta yapılan usulsüzlüğü oradaki müşahidi va
sıtasıyla haber alıyor. Vali ve kaymakam bunu na
sıl haber alacak?.. Dediği gibi, eğer her sandığın ba
şında hükümetin bir temsilcisi bulunacaksa haber 
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alır, mesele yok; koyamayacağına göre, - «öyle dü
şünmedik» dedi - düşünmediğimize göre, bir vatan
daş gelecek valiye veyahut kaymakama, «Böyle bir 
şey yaptılar efendim» diyecek. Şimdi, inansın mı, 
inanmasın mı?.. Onun diyeceği şu : «Sen gidip ilçe 
seçim kuruluna söyledin mi bunu? İlçe seçim kuru
luna niye söylemedin?» «Efendim, bilmiyorum ben.» 
«Haydi git, evvela oraya söyle» diyecek. O halde, 
bunlarn takibini yapacak olan, bu kurullar. Kayma
kam ve vali itiraz ederse, kime edecek? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir üst kurula efen
dim. 

BAŞKAN — Onu kendi yapacağına vatandaşa 
yaptırır; «Gel otur buraya, ben sana yazdırayım, git 
itirazını yap» diyecek. 

Arkadaşların dediği, böyle konursa gölge düşürü
rüz seçime. Bütün mesele burada. Yine muallakta ka
lacak, yani bunu koysak da yine muallakta kalacak; 
valilerin ve kaymakamların sandık başında müşahidi, 
gözlemcisi olmadığı için bunu takip edemeyecekler. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, vatandaşa 
bir güvence oluyor, yani itiraz ederse o sandık din
lemezse valiye gidecek. 

BAŞKAN — Vatandaş bunu bilmez. Bu kanu
nu hangi vatandaş okuyacak? Hiç kimse okumaya
cak. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bunlar Yüksek Se
çim Kurulu tarafından anlat lacak tabiî. 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanı) — Sayın Başkanım, müsaade ederseniz bir hu
susu daha arz edeyim. 

Tabiî, burada «müşahit» kelimesi geçmediği için, 
valiler ve kaymakamlar bunu uygulayabilmek için 
bu yola gidecekler; Yüksek Seçim Kurulu olarak bi
ze soracaklar : «Bir müşahit bulunduruyor. Kabul ede
lim mi?» Elimizdeki tasarıda açık bir hüküm olma
dığı için, biz diyeceğiz ki, kanunda açık bir hüküm 
olmadığına göre, yasa istese idi müşahit bulundurma 
hakkını tanırdı. Demek ki, böyle bir şey istemiyor; 
hayır, bulundurmayın diyeceğiz, şu elimizdeki tasa
rıya göre. Biz bunu söyleyince, «bulundurmayın» de
yince, tabiî, bulundurmayacak ve ancak vatandaşın 
normal bir ihbarını alacak. O vatandaşımız hâkime 
çıkıp sözle de anlatsın bu ihbarı genişletelim; «ya
zılı» yerine, «şifahî de ihbar yapabilir» şeklinde o 
kısım genişlesin. 

BAŞKAN — Var zaten, «sözlü veya yazılı» diyor. 
ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Baş

kanı) — Burada 10 kişininki yazılı olarak belirtili
yor. 10 kişi, istiyorsa, sözlü de yapabilsin veyahut 10 
kişiyi azaltalım, 5 kişi olsun. Bu vatandaş, varsın, is
tediği ihbarı yapsın. 

BAŞKAN — Ben onun için sordum, «Niye 10 
kişi?» dedim. 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanı) — Bunu daha geniş bir sahaya alalım, 5 kişi
ye indirelim. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sürat
lendirmek için düşünmüştük; yoksa, başka bir husus 
yok. 

BAŞKAN — Bir taraftan süratlendirelim diyoruz, 
bir taraftan da 10 kişi diyoruz. 10 kişi de her sandı
ğın başında bulunmaz, mümkün değil, Gece sayacak
lar bunu; «Adam sende, bana ne» diyecek gidecek. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — «5 ki
şi» diyelim; itirazına da «sözlü veya yazılı» diyelim. 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanı) — Sözlü veya yazılı diyelim, kapsamını geniş
letelim. 

BAŞKAN — Evet, (b) fıkrasını şöyle düzenler
sek; «en az 5 kişi tarafından müştereken sözlü veya 
yazılı...» Çünkü 10 kişiyi sandığın başında bulamaz
sınız, kalmaz. 

FİKRET EKİNCİ (Özel Müşavir) — Sayın Baş
kanım, bir yer daha açık kalıyor; şöyle ki : 1961 yılı 
referandum sonuçlan itibariyle seçmen sayısı 12 735 000 
oy verenler 12 322 169; muteber oy 10 282 169; 
2 040 000 oy geçersiz sayılmıştır. Sayın Orgenera
limin belirtmek istediği budur. 

Şimdi bu 2 milyon oy aynı şekilde bir «evet», bir 
«hayır» şeklinden ibaretti; birisi siyah, birisi beyaz 
kâğıttan ibaret bir pusulayı sandığa atan vatandaş
larımızın, bunu atmakta birtakım usulsüzlükler yap
tığı iddiasıyla 2 040 000 oy geçersiz sayılmıştır. O za
man, tabiî, partiler mevcuttu ve itiraz edebiliyorlardı. 

Nihaî kararı verecek, Yüksek Seçim Kurulu ol
duğuna göre, Yüksek Seçim Kurulunu harekete geçi
recek bir mekanizma oluşturmak zorundayız. İllerin 
toplam sayısına Yüksek Seçim Kuruluna itiraz ede
cek bir mekanizmanın temini gerek. 

O bakımdan, buna, ya «idare» diyeceğiz, onun 
mahzurlarını da belirteceğiz veya başka bir meka
nizma düşünmemiz lazım. 
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BAŞKAN — Başka mekanizma olarak Kurucu 
Meclis var işte, başka mekanizma yok. 

FİKRET EKİNCİ (Özel Müşavir) — «Kurucu 
Meclis» dersek, o daha kapsamlı olur ve imkânları 
daha da genişletmiş oluruz. 

BAŞKAN — Şimdi, Yüksek Seçim Kuruluna 
müracaat edecek makam hangisi olacak? Dediği doğ
ru. 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanı) — Şu şekilde : Bir üst dereceye, ancak itiraz 
hakkıyla gelinebilir. 

BAŞKAN — O, gene vatandaş olacak. 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanı) — Gene o vatandaşın itirazı veya beş kişinin 
itirazı olarak gelecek; bunun da sonuca etkili olması 
lazım gelir. Yüksek Seçim Kuruluna gelebilmek için, 
eğer arada bir milyon fark var da, itiraz konusu 500 
oy ise, bu tabiî, inceleme konusu yapılmaz; çünkü 
iptal edilse de, kabul edilse de sonuca tesir etmez. 

Yüksek Seçim Kuruluna gidilebilmesi yetkisini es
ki 298 sayılı Kanun, parti genel başkanlarına ver
mişti. Şimdi, bunda bir parti olmadığına göre, Kon
sey Genel Sekreterliği veya Yüksek Konsey Üyeleri 
veya eğer Kurucu Meclisin tamamına bu verilmek 
istenmiyorsa veya mahzurlu görülüyorsa veya bu gö
revi benimsemiyorsa - olabilir bunlar, hepsi olabilir -
Danışma Meclisi Başkanının tensip edeceği filan fi
lanla veya Millî Güvenlik Konseyi Başkanının veya 
Konseyin tensip edeceği üç kişi, beş kişi, on kişi ge
nel anlamda itirazları Yüksek Seçim Kuruluna sonuç 
itibariyle getirebilir, şeklinde bir kayıt da konabilir; 
bu da hukukî hiçbir sakınca doğurmaz. 

BAŞKAN — «Meclis Başkanına» diyorsunuz? 
ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Baş

kanı) — Meclis Başkanına verilir. 
BAŞKAN — Veya Konseye... 
ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Baş

kanı) — Konsey Başkanına da verirsiniz. Onların 
emeğidir, onların eseridir bu; herkes eserini korur. 
Hukuken gayet muteber ve normaldir; onlara da bu 
genel anlamda Yüksek Seçim Kuruluna gitme hakkı 
verilebilir. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — «Ko
misyon» diyor. «Konsey» değil, «Komisyon Başkanı» 
diyor. 

BAŞKAN — Hayır, Konsey. 
ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Baş

kanı) — Konsey de olabilir, Anayasa Komisyonu 
dahi olabilir. 

BAŞKAN — Onu kendileri hazırladığı için, o ol
maz; kendi eserini kabul ettirme yolunu güder. 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanı) — Bu Millî Güvenlik Konseyi Başkan ve Üye
lerine veya onların görevlendireceği Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreterliğine genel anlamda itiraz 
hakkı tanınabilir ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 
tarafından bütün sandıkların kontrolü tekrar sağlana
bilir. Bu biraz işi uzatır efendim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Millî Güvenlik Konseyi
ni sureti katiyede buna karıştırmamak lazım efendim, 
olamaz. Asıl tehlike o zaman başlar Sayın Başkan, 
asıl müdahale o zaman olur. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Millî Güven
lik Konseyi olmaz efendim. Yüksek Seçim Kurulu 
bence en salahiyetli mercidir efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Seçim 
kademeleri kendi arasında bunu yapmıyorlar mı? 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Başka
nı) — Otomatikman yapmaz efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Sandık 
kurulu ilçe seçim kuruluna; ilçe seçim kurulu il se
çim kuruluna; il seçim kurulu da Yüksek Seçim Ku
ruluna doğru itiraz yapamaz mı kendi örgütleri için
de? 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanı) — Yapamaz efendim; çünkü halen yürürlük
te bulunan kanuna göre, itiraz sonucu ancak incele
yebilir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, usulsüzlük 
yapıldığını birisi görecek; o gören, itirazını Yüksek 
Seçim Kuruluna götürerek, direkt olarak, halka boş 
kalacak efendim. Bunu belirtmek istiyorum, vatandaş 
«adam sen de derse, gider bu iş. 

BAŞKAN — Var halka var da, vatandaşa kalı
yor; on kişilik, beş kişilik gruplara kalıyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — 1961 
Anayasasında nasıl yapılmış bu; yalnız partilere mi 
bırakılmış? 

BAŞKAN — Kanun zaten öyle, partilere bıra
kılmış. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Şimdi, 
sandık kurulları, mavileri bir tarafa, beyazlan bir ta
rafa saydı ve tutanaklan tuttu; bunu ilçe seçim ku
ruluna gönderdi; tutanaklar birleşti. İlçe seçim kurulu 
bu tutanakların doğruluğunu, orada mavileri ve be
yazları sayarak tekrar tespitini yapmaz. 
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ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanı) — Yapmaz efendim, tutanaklara geçirir, tuta-
naklardaki rakamları alır; tekrar saymaz, kanun ona 
müsait değil. 

BAŞKAN — Onun için kompütür en iyisi. Ba
tılılar kompütür sisteme geçmişler, veriyorlar, hemen 
çıkarıyorlar. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHINKAYA — Evet 
efendim, hiç kimse bir şey yapamaz. 

KEMALETTİN ALIKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, zannediyorum 
ki, 7 nci maddeye ilave edilen bir fıkrayla, Kurucu 
Meclis üyelerinin, kimlik kartlarını göstermek sure
tiyle, bulundukları mahal sandıklarında oy kullan
malarına bir imkân sağlanmış. Bu, geçmiş dönemde 
de vardı; zaten sandık kurulu başkanları hangi san
dıkta yazılı olursa olsun, belgeye isimlerini yazarlar, 
orada oylarını kullanırlardı. 

Bağışlasınlar, ilk anda karşı çıktılar; ama bu at
mosfer içerisinde acaba gene Kurucu Meclisi buraya 
alamaz mıyız efendim? Bir ayırım yapmadan tabiî 
efendim. Sayın Yüksek Seçim Kurulu Başkanımız/da 
kabul ediyorlar. 

BAŞKAN — Ben onu dedim işte. 

KEMALETTİN ALIKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Genel Sekreterimiz ne 
der bilmiyorum; Devletin bir murakabesinin şart ol
duğunu biz de kabul ediyoruz, kesinlikle Devletin 
murakabesi şart; çünkü Devleti ilgilendiren bir konu; 
Türk Milletinin varlığını ilgilendiren bir konu; hatta, 
vatandaşla birlikte bir mekanizmanın daha girmesi 
gerekir. 

BAŞKAN — Danışma Meclisinde görüşülürken 
Kurucu Meclis üyelerinin bunu yapmasına dair ko
nuşma oldu mu? 

FİKRET EKİNCİ (Özel Müşavir) — Sayın Baş
kanım, bizden giden tasarıda mevcut değildi; onlar 
bu konuya hiç girmediler. Yalnız, kendilerinin iste
dikleri sandıkta oy vermeleri hususundaki maddeyi 
tedvin ettiler; ama eğilim o idi ki, yani böyle bir şey 
olsaydı, ondan, tabiî çok mütehassıs olacaklardı. » 

KEMALETTİN ALIKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, ben Hüküme
ti temsilen bulundum; Sayın Feyzioğlu sözcüydü; bu 
kadar büyük ve şerefli bir görevi almaya hazır ol
duklarını belirttiler; fakat sizin vereceğiniz bir kara
ra sizin iradenize müdahale niteliğinde görünür diye 
bunun çekingenliği içerisine girdiler. Yoksa, aslında 
zabıtlar da tetkik edildiği zaman görülecektir ki, bu, 

Kurucu Meclis üyeleri tarafından büyük bir özlem 
içerisinde dile getirilmiştir. 

BAŞKAN — Bizim arzumuz bu mekanizmayı iş
letmek değil mi? Yani Yüksek Seçim Kuruluna mü
racaat edebilecek bir mekanizma olsun. 

KEMALETTİN ALIKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Tabiî, Devleti temsilen. 

BAŞKAN — Devleti temsilen. Her ilden de Ku
rucu Mecliste üye olduğuna göre, belki, bunlara söy
leriz, o illere giderler, o müracaatları buraya aksetti
rirler. Bence o daha iyi... Çünkü, «Valiler ve kayma
kamlar üzerinde Konseyin emir verme yetkisi vardır. 
İdare vasıtasıyla verdirmiştir, itiraz ettirmiştir, itiraz 
neticesinde şöyle çıkmıştır - doğru da olsa - o itiraz 
neticesinde rakamları değiştirdiler» falan diyecekler
dir; ama Danışma Meclisi üyeleri Hükümet içerisin
de olmadığına göre, bu büyük bir mahzur çıkarmaz. 
Bence onu öyle yapalım. 

«Kurucu Meclis üyeleri sandık, ilçe ve il seçim 
kurulları tutanaklarına itiraz edebilirler.» 

Uzatmayalım bunu; ya buna evet diyelim ya büs
bütün çıkaralım; yani vali ve kaymakama bırakma
yalım. 

Sizde mi daha uygun görüyorsunuz? 
ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Başka

nı) — Biz de daha uygun görürüz. 298 sayılı Kanun
da, milletvekillerine genel itiraz hakkı tanınmıştır. 
Şimdi bunlar milletvekillerinin yerini almış oluyor
lar. 

BAŞKAN — Bitti, mesele kalmadı. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Biz gir

meyelim, «Danışma Meclisi üyeleri» diyelim. 
BAŞKAN — «Danışma Meclisi üyeleri» diyelim. 
ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Baş

kanı) — Bu bir tercih meselesidir; Kurucu Meclis de 
denebilir; bir sakınca doğurmaz. 

BAŞKAN — «Danışma Meclisi üyeleri sandık, 
ilçe ve il seçim kurulları tutanaklarına itiraz edebilir
ler.» 

(HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAîFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komlisyonu Başlkanı) — «Da
nışma Meclisti üyelerinlkı samdık, Mçe ve il seçta iku-
ıruılflan ıtuıtanıaHcIlarına itiraz halkları vardır.» 

BAŞKAN — Maddeyi »bir daha dkutuyorunı: 
«'MAIDDE 8. — Anayasamın hallkoyuna sunul-

tmasında : 
a) Sandı'k işteşinde adı yazılı olduğu halde her

hangi 'bir nedenle fcenıdisıiıne oy ıkolandurıfaayan fldşli 
ıbu listeme fcarşı şikâyet ve foürazıını sözlü veya yazılı 
olaraik, 
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b) Oy sayımıma ilişkin sandık tutanaklarına kar
şı şikâyet ve 'itiraz, o sandıkta oy hakkımı kulan
mış em 'az 5 kişi tarafından müştereken sözlü olarak 
veya müştereken yazılıp imzalanacak bir dilekçe ile 
ve 298 sayılı...» 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — İkisi de 
«müştereken» oluyor. 

BAŞKAN — Efendim, artık «sözlü» dedikten son
ra, «(müştereken İmzalanacak» filan demeye lüzum 
ydk.: 

«...Kişi tarafından müştereken sözlü ve yazılı 
müracaat İle 298 sayılı Seçimlerin Temıel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Kanunundaki usul ve esaslara 
göre yapılır.» 

IHÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkamı) — Mü
saade eder misimiiz Sayın 'Başkanımı? 

«Oy sayımına ilişkin sandık tutanaklarına (karşı 
şikâyet ve 'itiraz, o sandıkta oy hakkını kullanmış en 
az 5 kişi taraflından müştereken sözlü ve yazılı mü
racaatları 'ile, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri Kanunundaki usul ve esas
lara ıgöre yapılır,»' 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba- , 
kanlığı Temsilcisi) — Bir tutanak düzenlenecek Sa
yım Başkanım, ıen az 5 'kişinin zaten imzasını veya 
parmalk izinli alacak. 

Yalnız, özür dilerimi Sayın Başkanım, burada 
rakamla yazılmış; yazı ile yazdım müsaade ederse
niz. 

BAŞKAN — Bu 5 rakamımı yazı 'ile yazalım. 
©en daha evvel de söylemiştim, bu rakamları da

ima yazı ille yazmak lazım. Bu 5 rakamının yanına 
yanlışlıkla bir şey gelir 15 olur, 50 ölür. 

ı('b) fıkrasını yeniden okutuyorum': 
«b) Oy sayımına ilişkim sandık tutanaklarıma kar

şı şilkâyet ve itiraz, o sandıktan oy hakkını kulan
mış en az beş İkisi tarafından müşteröken sözlü veya 
yazılı müracaatları ile ve 298 sayılı Seçimlerin Te
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Kanunundaki 
usul ve esaslara göre yapılır, 

c) 'Danışma Meclisi üyelerinin sandık, ilçe ve il 
seçim Ikurullaırı tutanaklarına itiraz 'halkları vardır.» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî GüVe'n-
flıilk Konseyi Genel Sekreteri) — Buradaki (b) fıkra
sında düşüklük oldu. «Tarafından müracaatları ile» I 
olmaz efendim, «©eş İkisi tarafından müştereken söz- | 
lü ve yazılı müracaatları ile...» Bu, «Beş ikisi tarafın
dan yapılacak sözlü ve yazılı müracaat ile» olacak. «Ta-
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rafından» libaıresiimlî koyacaksınız, burada bir dü
şüklük var. 

BAŞKAN —' «..5 Kişinin müracaatları ile» okur. 
(K'EMALETTİN ALÎKAŞİFOĞLU (Adailet Ba

kanlığı Temsilcisi) — «Tarafımdan»a lüzum yok, 
«beş İkisinin müştereken...»; zatemı müşterek. 

'Bir de Sayın Başkanım, özür diterim, «Seçimle
rim Temel Hükümleri ve 'Seçmem Kütükleri Hakkım
daki Kanunda» olacak,? «'hakkında», kelimesi düşmüş 
buradan, Kanunum isimli bu, 

BAŞKAN — O zaman, «Seçmen Kütükleri Hak
kındaki Kanunda 'belirtilen usuıl ve esaslara göre ya
pılır.» 

(b) fıkrasını bir daha okutuyorum: 
«b) Oy sayımıma ilişkin sandılk 'tutanaklarına 

karşı şikâyet ve itiraz, o sandıkta oy hakkımı kullan
mış em laz beş kişjiıniin rnıüşterekem sözlü veya yazılı 
müracaatları İle ve 298 sayiı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkımdakiı Kanunda 
ıbel'kitiillen usul ve esaslara göre yapılır. 

c) Danışma Meclisi üyelerinin samdık, ilçe ve il 
seçimi kuruları tutanaklarına itiraz hakları vardır.» 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka söz iste
yen?... Yok. 

S inci maddeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul eden
ler. r. Etmeyenler...- Kabul edİlmBştıir. 

9 uncu maddesi okutuyorum: 
iMADDE 9. — Sandılk, ilçe ve il seçim kurulla

rınca düzenlenecek tutanaklarda : 
a) Sandık listesinde kayıttı olanların sayısı, 
b) Halkoylamasına katılanların sayısı, 
c) Muteber olan oylarım sayısı, 
d) Muteber olmayan oyların sayısı, 
e) Anayasaya kabul oyu verenlerim sayısı, 
f) Anayasaya ret oyu verenlerin sayısı, 
Ayrı ayrı göslteriir.-
BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 

isteyen?,.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 10. — Aşağıda yazılı oy pusulaları mu

teber değildir : 
a) Sandık 'kurulunca verilen kâğıdımda (Türkiye 

Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu) filigranı bulu
nan özel surette! imal edilmiş mavi ve 'beyaz remklli 
kâğıttan başka bir kâğıda basıh oy pusulaları, 

b) Sandık kurulunca verilen tek biçim ve renk
teki çift mühürlü bir zarftan başka zarfa konulmuş 
bulunan oy pusulaları, 
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c) Bir zarftan çıkan hem KABUL, tan RET I 
oy pusulaları, 

Kıuianılan oy pusulalarının rengi esas alımr; üze
nine fcomuimış İşaretler, çizgiler, neslim ve yazlar 
'dıilklkaıte aılınımaẑ  Bu oylar geçeri sayılır. . 

Bir zarftan ıbirden fazla aynı cins oy pusulaları 
çıktığı italkıdkde, ok oy oiaralk geçerli sayılır, 

BAŞKAN — Bunun bir tehlikesi var: «Filigranlı» 
dedik mi, filigransız aynı kâğıttan bastırırlar, rey 
vermeye giden birisi kapalı bölmedeki 50-100 adet I 
beyaz filigranlıyı alır, cebindeki filigransızı yerine I 
koyar; sonra giren vatandaş, oy pusulası filigranlı 
mıdır, filigransız. mıdır bilemez ve alır atar; sonuç- I 
ta, hepsi filigransız olduğundan geçersiz sayılır. 

Vatandaşın üzerini aramıyoruz ki; cebine- sokar 
ve gelir kapalı bölmede değiştirir. I 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanı) — Sayın Başkanım, şimdiye kadarki uygula- I 
ma şöyledir: Biz bunu genelgemizde de açıklarız; oy I 
pusulalarının hepsini bir hücreye koydurmayız; çün- I 
kü çalar gider, ondan sonrası ortada kalır, hücreye I 
giren de o mahdut sayıdaki oy pusulasını atar, bu I 
bir. 

İkincisi; her şahıs girip çıktıktan sonra, sandık 
kurulu başkanı veya görevlendireceği şahıs girer, I 
içeriyi kontrol eder ondan sonra diğer oy verecek 
kişi içeriye alınır; ama bu tatbikatta ne dereceye 
kadar oluyor, olmuyor o belki münakaşa konusu I 
olabilir. Başka türlü bir hususun olacağını sanmıyo- I 
rum. Bizim alacağımız tedbir ancak bu kadar ola
bilir. 

BAŞKAN — Öteki türlü, partilerin listeleri vardı, 
isim yazılı, onu değiştiremez. Bu, bir kart olacak. 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanı) — Onda da yazılı efendim. 

BAŞKAN — Yazılı; ama onun aynısını matbaa
larda muhakkak yaptırırlar. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Pa
rayı basıyor da, bunu yapmaz mı? ' I 

BAŞKAN — Niye filigranlı arıyoruz? Nereden I 
bilsin vatandaş içinde filigran var mı, yok mu? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Dışarıdan birisi ge- I 
lip de içeride değişiklik yapmasın diye. j 

BAŞKAN — Bunu kötü niyetliler yapar, iyi ni
yetli bunu yapmaz, yani bunun tersini yapmaz. I 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHtNKAYA — Yük
sek Seçim Kurulu Başkanının dediği gibi, kontrol i 
etme konusu... Sandık başkanı oturduğu yerden kal
kıp oy verme yerine gitse... Gitmez, Sandık başında i 
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oturmuştur; gider adam yapar, onlar burada oturur
lar sigara içerler. 

KEMALETTİN ALİKÂŞIFOĞLU (Adalet Ba 
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, bir ayrı kont
rol mekanizması da, giren vatandaş hemen gelir, 
«Efendim, burada kabul oyu yoktur» der ve biter. 

BAŞKAN — Hayır; kabul oyu var; ama oraya 
bir sürü filigransız kâğıt koymuş; onları bir kişi 
getirip koymuş olacak; filigranlılarla değiştirmişse 
ne olacak? 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanı) — Burada şöyle bir şey düşünülebilir: Sandık 
kurulu başkanı veya ilçe seçim kurulu başkanları ta
rafından bu oy pusulaları mühürlenir. Sonradan ko
nacak pusulaların mühürü olmadığına göre, o zaten 
böyle bir şeyi koyamaz, ilk nazarda göze çarpar. 

Biz bunu yaparız efendim; mademki bunda bu 
kadar endişe var, biz buna «çifte mühürlenecek» ta
birini koyabiliriz. Zarf üzerinde de zaten çift mühür 
olacak. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Her iki renkteki 
filigranlı pusulaya da kabule de, redde de mühürü 
basar. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ben de, 
soğuk mühür diyecektim... 

BAŞKAN — Soğuk mühürü de yaparlar. Sahte 
pasaportu yapıyor da, mühürü mü yapamayacak? 
Adamların özel matbaaları var. 

«Filigranlı» dediğiniz, üzerinde «Yüksek Seçim 
Kurulu» yazısı olan pusula, değil mi? 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanı) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Kendi matbaasında bunu yaptıra
bilir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven-
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Kâğıt yapılırken 
yazılıyor. 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Başka
nı) — Onu ancak imal ederken yazdırabiliyoruz; 
kağıdın içinde efendim. 

BAŞKAN — Onu kim görecek, mümkün değil 
görülmez. Onun kimse farkına varmaz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, za
ten mesele, seçmenin farkına varması değil, mesele 
sandık kurullarının farkına varması. 

BAŞKAN — Bu kötülüğe yol açar. Onları alır, 
filigransızları koyar; bunlar da sayarken bakarlar, 
«Aaa, bunlar sahte» derler. 
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HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Bu
yurduğunuz gibi, filigranlı beyaz kâğıtların hepsini 
alır çıkarır, filigransız beyaz kâğıtları koyar. Gelen 
vatandaş filigranın farkına varmaz ki... 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanı) — Sayın Başkanım, biz tamamını koydurma
yız Şimdiye kadarki uygulamamız, oy pusulalarının 
azar azar konulmasıdır. Genelgelerimizde bunu bir 
kere daha açıklarız: «Tamamı konmayacak, 15-20-30 
adet konulacak ve sık sık girilip kontrol edilecek, 
azaldıkça ilave edilecektir» diye. Çünkü, geçmişte, 
hepsini birden götürdükleri de olmuştur. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, müsaade ederseniz şöyle olsun: «Sandık 
kurulunca verilen kâğıdında «Türkiye Cumhuriyeti 
Yüksek Seçim Kurulu» filigranı bulunan, özel su
rette imal edilmiş, çift mühürlü mavi ve beyaz renk
li kâğıttan başka bir kâğıda basılı oy pusulaları...» 

Zarfın üzerinde de çift mühür var; pusulada da 
çift mühür olursa, vatandaş mühürü o takdirde mut
laka görür, mühürsüz olanları da anlar. 

BAŞKAN — Oraya «çift mühürlü» ibaresini ko
yacağız, öyle mi? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — «San
dık kurulunca verilen tek biçim ve renkteki çift mü
hürlü bir zarftan başka zarfa konulmuş bulunan oy 
pusulaları...» diyerek, zaten zarfın çift mühürlü ola
cağını kabul etmişiz; kâğıdı da mühürleriz. 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanı) — Eskiden, kâğıtlarda tek mühür vardı, san
dık kurulu mühürlerdi. Biz, oy pusulalarını her san
dık için özel paketler halinde göndeririz; bir sandık
ta 300 kişi veyja en fazla 400 kişiyi aşmamak üzere 
vatandaş oy kullanır; biz bunları burada paketleriz 
ve üzerine «400 oy pusulası vardır», «300 oy pusu
lası vardır» diye yazarız. 298 sayılı Kanunda bu 
numaralıdır, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gibi. Burada da 
bu belki uygulanabilir; fakat basımda çok zorluk 
çekiliyor; buraya alınmamış Oy pusulaları sıra nu
marası da takip edebilir. 

BAŞKAN — Onun takibi çok zor olur. 
ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Baş

kanı) — Yetiştirilmesi de mümkün olmuyor, zaman 
yetmiyor; çünkü numaralamak için ikinci bir sefer 
matbaadan geçirmek gerekiyor. Biz de tıem yazıyı, 
hem numarayı basan makine yok. 
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BAŞKAN — Filigransız kâğıt olsa ne olacak? 
Mahzuru nedir? 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Başka
nı) — Efendim, o bir tercih meselesidir, yasa koyu
cu bakımından; şimdiye kadar hep filigranlı oldu. 
Hatta biz bunların kırpıklarını dahi imha ederiz. 

BAŞKAN — Partiler zamanında aynı kâğıda 
başka partinin isimlerini yazar, onun amblemini de 
koyar, onu attırmak için yapar, deriz. Evlere dağı
tırlar bunu... Bunda öyle bir şey yok ki; ya mavi 
atacak, ya beyaz atacak. Filigranlı olsa ne olacak? 
Maksat, «evet» ve «hayır»; «ret» veya «kabul». 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kunrulu Baş
kanı) — Oy, pusulasını biz kendimiz hazırlıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hazırlayın; ama filigransız hazır
layın, filigrana bakmayalım. O zaman, sahtecilik ya
pılamaz. Filigranlıyı aldı filigransızı koydu diyelim; 
filigranlı maviyi aldı, filigransızı koydu. Maksat ret 
veya kabul değil mi? Hangisi olursa olsun. 

KEMALETTİN ALİKÂŞIFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, bu pusulala
rın da aynı ebatta olması lazım. Aynı ebatta değilsev 

biraz evvel kabul buyurduğunuz madde ile de çeli
şir. 

BAŞKAN — Aynı ebatta olacak, ona bir şey de
miyorum. 

KEMALETTİN ALİKÂŞIFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — İyi ya da kötü niyetli vatan
daşın getirdiği kâğıt cinsinin dışında, ebat itibariyle 
de Yüksek Seçim Kurulu tarafından bastırılan pusu
laya eşit boyda olması lazım. Eğer böyle bir boyda 
değilse .yukarıdaki madde ile de çelişir. 

BAŞKAN — Onu yapacak kişi onun boyunu da 
bilir. Üniversite imtihanındaki soruları çalan insan
lar, bunun ebadını bilemez mi? 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanı) — Sayın Başkanım, bu dağıtılma işi, bundan 
evvelki seçimlerde büyük tehlikeler doğurdu. Beyaz 
da olduğu gibi, mavi renkli pusulada da bunu dü
şünmek lazım. 

BAŞKAN — Tabiî, ikisinde de... 
ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Baş

kanı) — Bu kâğıdı akşamdan vatandaşa dağıtıyor, 
vatandaş buradan, sözde bir kâğıt alır gibi gidiyor, 
siz zarfı veriyorsunuz içeri giriyor cebinden istediği 
kâğıdı çıkartıyor ve o zarfa koyup atıyor. Bundan 
dolayı müşterek oy pusulası getirildi. Şimdi bunu 
önlemek için de filigranlı kâğıt zorunlu. Eğer bunu 
yapmazsak, aynı ebatta kestirebilir, onun ölçüsünü 
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alabilir, matbaada kesebilir, hatta aynı gramajda, 
60-70 gramaj kâğıt dahi yapabilir, bunların hepsi 
mümkün; ama filigranlı pusula yapabilmek için, fi
ligran özel olarak Almanyadan getirildi, hamurunda 
kullanılıyor bunun, itiraz halinde veya herhangi bir 
durumda teker teker o mavi kâğıtlar incelenip de 
filigran bulunmadığı takdirde bunlar elbette geçer
siz sayılacaktır. Daha iyi olur düşüncesindeyim. O 
zaman biz, «paketleri açacaksınız, çift mühür vura
caksınız» diyebiliriz. 

BAŞKAN — tki milyon reyin geçersiz sayıl
masının sebepleri neymiş, biliyor musunuz? 

FİKRET EKİNCİ (Özel Müşavir) — Geçersiz 
sayılmalarının nedenleri; üzerlerine çizgi çizmeleri, re
sim yapılması, kenarlarının kıvrılmış olması; parti
lerle anlaşmışlar; «Ben kenarını kıvırırsam hayır de
mişim», ona göre parasını alıyor, kenarını kıvırıyor 
ve belli bir partiden gidip, onun karşılığında parası
nı alıyor. Bunları önlemek için bu şeyler getirildi. 

KEMALETTİN ALİKÂŞtFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, maddenin 
başlangıcında, «Aşağıda yazılı oy pusulaları muteber 
değildir» diyoruz. Burada «muteber» kelimesini kul
lanıyoruz, aşağıda ise «geçerli» kelimesini kullanıyo
ruz. Müsaade ederseniz, yukarıda da «Aşağıda ya
zılı oy pusulaları geçerli değildir» diyelim. 

BAŞKAN — Evet, aynı şekilde yazalım. 
KEM ALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Bir de şurada, çok isabetle, 
«Çizgiler, resim ve yazılar dikkate alınmaz» den
miş. Acaba, oy verenin kimliğini belirtse dahi. 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Başka
nı) — Kanunun genel esprisine aykırı düşer. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım bu
rada benim de ters bir düşüncem var efendim -zaten 
komisyon çalışmamızda biz üç fıkra halinde bırak
mıştı- muteber olmayanları koyalım, bunun dışında 
kalanlar muteber olsun. Şimdi kanunda, «çizgi çiz, 
resim yap, yazı yaz, ne yaparsan yap, biz bunu 
kaale alacağız» dersek;, bugüne kadar bir kere hal
kın almış olduğu bir oy terbiyesi var, iyice yerleş
miş, iyi kötü; binaenaleyh, kendilerinde böyle şey
ler yapılmaz diye bir imaj var, bir kere bu imajı 
silmiş olacağız. Demek ki, oylamada kâğıdın üzerin- . 
de her şey yapılırmış gibi bir şey getireceğiz. Bir 
müddet sonra yapılacak genel seçimlerde, bu sefer 
tekrar diyeceğiz ki, «Sakın ha, üzerine bir şey yaz
ma, çizme»; bu bir. 

ikincisi de efendim, ahlaksızlara, şunlara, bun
lara, «istediğini yaz, çiz üzerini, resim de yap» di
ye bir imkan da vermiş oluruz. 

Binaenaleyh, muteber olmayanları sayalım, bun
ların dışında kalanlar muteberdir, diyelim. 

BAŞKAN — Ama 298 sayılı Kanuna atıf yap
tık; bu sayılanlar 298 sayılı Kanunda muteber değil. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
298 sayılı Kanunda muteber olmayanları yazmışız. 
298 sayılı Kanunda muteber olmayanları buraya ge
tirdik, bunların dışındakiler muteberdir, dedik; yani, 
298 de muteber addedilmeyenler burada muteberdir. 

BAŞKAN — Güzel de, şimdi burada ne dedik; 
«Kullanılan oy pusulalarının rengi esas alınır. Üze
rine konulmuş işaretler, çizgiler, resim ve yazılar dik
kate alınmaz. Bu oylar geçerli sayılır.» 

Bu kısmı çıkaralım diyorsunuz' siz, değil mi? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet. 

BAŞKAN — Bunu çıkaralım; ama bu kanunda 
olmayan hususlarda diğer kanun hükümleri esas alı
nır. O kanunda böyle oylar geçersiz sayılıyor; yani 
siz bunları saymayalım, diyorsunuz? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Şöyle Sayın Başka
nım; «Aşağıdaki oy pusulaları muteber değildir» 
deniyor. Binaenaleyh, burada muteber olmayarak 
vasıflandırdığımız oy pusulalarının dışında kalanlar, 
gayet tabiî ki, muteber olacak. 

'BAŞKAN — Ama öbür kanuna atıfta bulunduk. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Atıf yok efendim, 
çıkarttık onu oradan, «Aşağıda yazılı oy pusulaları 
muteber değildir» diye özel bir madde koyduk efen
dim. Eğer öyle olsaydı, hiç lüzum yoktu, 298 sayılı 
Kanuna atıfta bulunurduk, buna ait hiçbir kayıt ge
tirmezdik. Bu hükmü getirmekteki maksadımız, mu
teber olmayacak oy pusulalarını saymaktır. Buna mu
kabil, tahtında müstetir, yani, «İşaret de yapsan ka
buldür.» Binaenaleyh, saymasak da olur; bunu da 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, seçim kurullarına, 
kendi alacağı ilke kararlarıyla söyleyebilir; ama ka
nunda yazmak bence tehlike yaratır. 

Bilmiyorum arz edebildim mi Sayın Başkanım. 
FİKRET EKİNCİ (Özel Müşavir) — Sayın Baş

kanım, Sayın Orgeneralimin iddiasına katılıyorum. 
Şöyle ki : Biz zaten bu kanunda diyoruz ki, «298 sa
yılı Kanunun bu kanuna aykırı olmayan hükümleri 
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uygulanır; 2687 sayılı Kanunun bu kanuna aykırı ol
mayan hükümleri uygulanır.» 

O halde, biz bu kanunda, «Şunlar, şunlar ve şun-
ların dışındakiler muteber. değildir» dedikten sonra, 
artık 298 sayılı Kanundaki hükümlerin geçerliliği ola
maz. O bakımdan, kanuna koymuşuz; «Bu kanuna 
aykırı olmayan hükümleri...» demişiz. Orgeneralimin 
belirttiği maddeyi koyduktan sonra, 298 sayılı Kanun
daki yazı ve çizgiler hususundaki hükümler geçerli
liğini yitirir; çünkü sarih hüküm koyuyoruz. 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Başka
nı) — Orgeneralim gerçekten güzel, içtimai bir yara
ya dokundu : Adam, oy verme hücresine girdiği za
man eline bir kalem alıyor, aklına geleni yazıyor; fa
kat şimdi, muteber olan veya olmayan oyları sandık 
kurulları tespit edecek. Sandık kurullarının, ister is
temez, bilhassa köylerde kapasitesi mahdut... Eskiden 
ufak bir sigara yanığı dahi olsa, ucu kıvrık olsa ya
hut üzerinde şöyle bir hat çizili olsa muteber sayıl
mıyordu; şimdi, buna alışkın olan insana, siz bunun 
hilafına elli tane tamim de gönderseniz -tabiî biz bu
nu gönderebiliriz- sandık kurulları bunun çoğunu ge
çersiz sayar. Biz elbet de geçersiz oy sayısının azal
masını isteriz, geçersiz oy ne kadar azsa o kadar iyi
dir. Bilemiyorum, ileride yapılacak seçimler için bin 
sakınca doğurabilir mi? Ama burada hiçbir sakınca 
doğurmaz, uygulamayı kolaylaştırır. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, ne resim
ler gelecektir... 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanı) — Gelebilir efendim; çünkü eskiden de geli
yordu. 

BAŞKAN — Eskiden de yapıyorlarmış... Birçok
ları, iş olsun diye şiir yazar... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, ters 
anlaşılmasın efendim. 

Yalnız, ben diyorum ki, kanuna yazmayalım; ama 
tahtında müstetir, «298 sayılı Kanundaki hükümlere 
bakmayın, böyle yapın» diye kurulların tamim yap
ması yararlı olur diyorum efendim. 

ORHAN AYDİN (Yüksek Seçim Kurulu Başka
nı) — Efendim, biz hâkimiz, yukarıdan gelen emir
leri otomatikman uygulamayız. Kanunu okur, bizim 
emrimizi yahut tamimimizi okur, «Bu, kanuna uygun 
değildir» der. Çünkü biz idareci değiliz, biz ancak 
yol gösteririz, «bunu böyle uygula» diye. Sonradan 
itiraz gelirse biz inceleriz. 

BAŞKAN —, Hatta bazıları bilmiyor, parmak da 
basıyor. 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Başka
nı) — Parmak da basarlar efendim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Şöyle desek Sayın 
Başkanım : «298 sayılı Kanunun 103 üncü maddesin
deki muteber addedilmeyen diğer hususlar dikkate 
alınmaz.» Yani, «resim yapın, yazı yazın» şeklinde 
teşvik etmeyelim. 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanı) — Evet, o olabilir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yani, 298 sayılı Ka
nunun 103 üncü maddesine yazılı diğer hususların 
dikkate alınmayacağını yazalım efendim. 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanı) — «298 sayılı Kanunun 103 üncü madesiu-
deki diğer unsurlar burada uygulanmaz» diyelim; o, 
aynı anlama gelir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yalnız, burada oldu
ğu şekilde kabul edilirse bu, yazı yazın, resim yapın 
demektir; endişem bu. 

BAŞKAN — 298 sayılı Kanunun 103 üncü mad
desini okur musunuz. 

KEM ALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Okuyorum efendim : 

.«MADDE 103. — Aşağıda yazılı oy pusulaları 
muteber değildir : 

1. Sandık kurulunca verilen tek biçim ve renkte 
çift mühürlü bir zarftan başka zarfa konulmuş bu
lunan oy pusulaları. 

2. Hangi seçmen tarafından atıldığı belli olacak 
şekilde imza, mühür veya işaret taşıyan birleşik oy 
pusulaları ile bu durumdaki zarflara konulmuş oy 
pusulaları.» 

BAŞKAN — tşte, şimdi bunlar muteber sayıla
cak. 

KEM ALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Evet, Sayın Başkanım. 

«3. Sandık .kurulunca verilen kâğıdında, (Türkiye 
Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu) filigranı bulunan 
özel surdtlte imal ddilmiş kâğıttan başka bir kâğıda ya
zılı oy pusulaları.» 

BAŞKAN — Onu zaten buraya biz de koyduk. 
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Bu tabiî söz konusu değil. 
Devam ediyorum Sayın Başlkanım : 
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«4. Yüksele Seçim Kurulunca konulmuş aynı mat
bu seri numarasını taşımayan ve arkasında sandık ku
rulu başkanlığının mühürü bulunmayan birleşik oy 
pusulaları.» 

BAŞKAN — O da yak. 
KEMALETTİN ALlKÂŞlFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Evet efendim. 
«5. Siyasî partilere veya bağımsız adaylara ay

rılmış olanlardan binden fazlasına «Evet» mühürü 
basılmış oy pusulaları.» 

BAŞKAN — O da mevzubahis değil. 

KEMALETTİN ALİKÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — 

«6. Hiçbir yerine «Evet» mühürü basılmamış 
birleşik oy pusulaları ile birden fazla siyasî partiye 
veya bağımsız adaya ayrılan alana sirayet etmiş 
«Evet» mühürlü oy pusulaları. 

7. Zarfı içlinde el ilanı veya herhangi bir kâğıt 
bulunan oy pusulaları. 

8. Birleşik oy pusulaları kullanılmayan seçimler
de, sarıldık kurulunca verilen tek biçim ve renkteki 
çift mühürlü bir zarftan başka zarfa konulmuş bulu
nan oy pusulaları. 

9. Bu madde dışında kalan ve özel kanunlarda 
yazılı hükümler gereğince muteber sayılmayan oy pu
sulaları. 

Bir zarftan, partilere ve bağımsız adaylara ait 
birden fazla muhtelif oy pusulaları çıktığı takdirde, bu 
oy puflalarından 'hiçbiri muteber olmaz.» 

BAŞKAN — Biz, birden fazla çıkarsa bir kabul 
edilir; fiügransız düzenlenirse çift mühürlü, zarf çift 
mühürlü dedik ve onları saydık zaten. «Diğerleri dik
kate alınmaz» dersek... 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Başka
nı) — O zaman olur efendim, aynı manaya gelir. 

BAŞKAN — O zaman «d. 298 sayılı Kanunun 
103 üncü maddesinde yazılı diğer hususlar dikkate 
alınmaz» diyeceğiz. Böyle dersek, vatandaşa, «siz 
yazın, çizin» diye bir mana da çıkmaz. 

KEMALETTİN ALİKÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı (Temsilcisi) — Sayın Başkanım, ayrı bir fıkra 
olarak düzenleyelim. Özür dilerim; çünkü yukarıdaki
ler geçerli olmayan oy pusulalarına ait hükümler; 
halbuki bu düzenleme, geçerli olan oy pusulalarına 
ait. Müstakil bir fıkra olarak koyalım, (d) şeklinde 
'değil. 

BAŞKAN — Müstakil bir fıkra olsun, satırbaşı 
yapalım; doğrudur; çünkü yukarıdaki hükümler ge
çerli olmayan oy pusulalarını belirtiyor. 

ORHAN AYDIN (Yüksek Secini Kurulu Baş
kanı) — Sayın Başkanım, «rengin esas alınması» keli
meleri konursa uygun olacak. 

BAŞKAN — «Kullanılan oy pusulalarının rengi 
esas alınır ve 298 sayılı Kanunun 103 üncü madde
sinde yazılı diğer hususlar dikkate alınmaz» şeklinde 
olacak. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Rengi ve 
mühürü esas alınır. 

BAŞKAN — Mühürü koyduk. 
Maddeyi değişik şekliyle okutuyorum : 
MADDE 10. — Aşağıda yazılı oy pusulaları ge

çerli değindir: 
a) Sandık kurulunca verilen kâğıdında (Türkiye 

Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu) filigranı bulunan 
özel surette imal edilmiş çift mühürlü mavi ve be
yaz renkli kâğıttan başka bir kâğıda basılı oy pusu
laları, , 

b) Sandık kurulunca verilen tek biçim ve renkteki 
çift mühürlü bir zarftan başka zarfa konulmuş bu
lunan oy pusulaları, 

c) Bir zarftan çıkan hem kabul, hem ret oy 
pusulaları, 

Kullanılan oy pusulalarının rengi esas alınır ve 
26.4.1961 Gün ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 103 
üncü maddesindeki yazılı diğer hususlar dikkate alın
maz. 

Bir zarftan birden fazla aynı cins oy pusulaları 
çıktığı takdirde bir oy olarak geçerli sayılır.» 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, müsamahanı
za sığınacağım. 

10İ3 üncü madde, 2234 sayılı Kanunla değişik. 
Onun için «değişik 103 üncü madde» denmeli. 

Bir de, 103 üncü maddenin sağlıklı bir şekilde 
göze batması için, «muteber olmayan zarf ve birle
şik oy pusulalarına ilişkin 103 üncü maddedeki diğer 
hükümler...» denmeli; «muteber olmayan»; önemli 
olan şey, bu. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu mad
denin başına, «muteber değildir» diyoruz; yalnız, 
sonunda da şimdi, «ancak şunlar muteber olabilir» 
diyoruz, 

«Muteber olmayan» kelimelerini maddenin için
de kullanmaya'kriı. . ' 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Özür dilerim efendim, isterse
niz şöyle yapalım : a, b, c diye yazıp, sonuna, «bun
lar muteber değildir», «yukarıdaki yazılı pusulalar 
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muteber değildir» dersek çok daha iyi olacak efen
dim. Daha başlarken a'yı, b'yi, c'yi yazalım ve sa
tırbaşı yapalım, «yukarıda-yazılı oy pusulaları mute
ber değildir» diye bitirelim orada. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ondan 
sonra mı? 

BAŞ'KAN — Fark etmez; a, b, c dedik, ondan 
sonra yeni bir fıkra getirdik. 

KEMALETTİN ALİKÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, özür dilerim, 
şimdi burada, muteber olmayan oy pusulalarını vur
guladık; halbuki aynı zamanda, muteber olan oy 
pusulalarını da vurguladık. 

BAŞKAN — 'Diğer maddelerde de, «şu şu ya
saktır. Ancak...» diyoruz, devam ediyoruz, «şunlar 
saklıdır» diyoruz; aynı şey. O zaman, ayrı bir mad
de yazmak lazım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O za
man «ancak» ile başlanan bir madde yapalım, «An
cak» diyerek başlayalım. 

BAŞ'KAN — Şimdi a'sı, b'si, c'si; bunlar fıkra
dır, birer fıkradır; öyle değil midir? 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Efendim, bu düzenlemeyle 
bent oluyor. 

BAŞKAN — Neyse, benttir. Bendin içinde tek
rar şey olmaz. Olur mu? 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, müsaade eder
seniz şöyle, tabiî takdir Yüce Konseyinize ait. 

«'Madde 10. — » dan sonra (a) diye yazacağız, 
(b) diye yazacağız, (c) diye yazacağız; «Yukarıda ya
zılı oy pusulaları geçerli değildir» diyeceğiz. 

'BAŞKAN — «Yukarıda» demeye gerek yok o 
zaman, «a, b, c, ... pusulaları geçerli değildir.» Öyle 
olur. 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Tamam, artık o bitti efendim. 

BAŞKAN — O orada olur; yani doğrudan doğ
ruya «a» ile başlayacak, ondan sonra «c'nin pusula
ları geçerli değildir.» 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanı) — Bir «ancak» kelimesi halleder efendim. Yu
karıda, muteber olmadığı açıklanmış. 

'BAŞKAN — Hayır, onu 'kaldırıyoruz. «Geçerli 
değildir», yine satırbaşı ölacalk; çünkü a'ya da, b'ye 
de, c'ye de şamil o; «geçerli deği'ldiı»'den sonra tek
rar satırbaşı yapacağız : «Ancak kullanılan oy pusu
lalarının rengi esas alınır.» 

24 . 9 . 1982 O : 1 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa 'Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, bir tereddüdü gidermek istiyorum. 

Oy pusulasında, Anayasanın bir kısmına «evet», 
bir kısmına «hayır» diyebilir. Beyazı kullanır, «şu 
şu maddelerine evet, şu şu maddelerine hayır diyo
rum» diye altına not düşer; o «evet» geçerli... 

BAŞKAN — Ne yapayım, yazmasaydı; ona kim 
dedi öyle bir şey yaz diye? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Anayasa 'Komisyonu Başkanı) — Hayır, 
o şeyi de içine alır, yani rahatlatır. 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanı) Yazarlar efendim, onu önlemek mümkün de
ğil. Zaten, o tereddüdü önlemek için, «renk esas 
alınır» dedik. 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Beyazsa, kabul ise, «Ben şu 
maddeleri kabul etmiyorum; ama kabul oyu kulla
nıyorum» derse, muteber sayacağız. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Çün
kü şöyle diyebilir : «Cumhurbaşkanlığına»; altında 
da zaten «evet» var. Sanki... 

BAŞKAN — Ama Anayasaya «hayır» der. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — San
ki o anlama gelir. Onun için, bu daha rahat olur. 

BAŞKAN — Şimdi 10 uncu maddeyi değişik 
şekliyle okutuyorum : 

MADDE 10. — a) Sandık kurulunca verilen ka
ğıdında (Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kuru
lu) filigranı bulunan özel surette imal edilmiş çift 
mühürlü mavi ve beyaz renkli kağıttan başka bir ka
ğıda basılı oy pusulaları, 

b) Sandık kurulunca verilen tek biçim ve renk
teki çift mühürlü bir zarftan başka zarfa konulmuş 
bulunan oy pusulaları, 

e) Bir zarftan çıkan hem kabul, hem ret oy 
pusulaları geçerli değildir. 

Ancak kullanılan oy pusulalarının rengi esas alı
nır ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 103 üncü 
maddesindeki yazılı diğer hususlar dikkate alınmaz. 

'Bir zarftan birden fazla aynı cins oy pusulaları 
çıktığı takdirde, bir oy olarak geçerli sayılır. 

BAŞKAN — Oldu mu? 
ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Baş

kanı) — Tamam. 
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Yalnız Sayın Başkanım, burada bir istirhamım 
var : Biz Sayın Orgeneralimize ide arz etmiştik, 298 
sayılı Kanunda, bir, parmak boyama usulü var. 

BAŞKAN — Tekrar bir daha gelmesin diye. 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanı) — Yani mükerrer oy kullanmaması- için. Biz 
'bunu 1977 seçimlerinde uyguladık. Türkiye'de, çık
mayan boyanın yapılmadığını kesin tespit ettik, Dev
let Malzeme Ofisiyle dış memleketlerde arattık, Pa
kistan'da buldular, «çıkmayan boya var» dediler. 
Şimdi miktarını unuttum; ama, fiatı, o zamanki pa
rayla, 40 - 50 milyon dolar kadardı. Oylama günü 
saat 10.00 da bizim telefonlar işlemeye başladı, de
diler ki, «Sizin boyalar çıkıyor.» Tabiî, yapacağımız 
bir şey yok; Türkiye'de yapılmıyor bu, dış memle
ketten ithal edilmiş... Kurulu, topladım, «ne yapa
biliriz?» diye düşündük; bir radyo anonsuyla dedik 
ki, «Parmaklar boyanırken, boya, tırnakla etin ara
sına iyice sokulsun.» Saat 16.00 — 17.00 de yine te
lefonlar işledi; «Bu da para etmiyor, çamaşır suyu 
'hepsini çıkarıyor» dendi. Şimdi, devletin milyonlar
ca lira parası gidiyor; ama, hiçbir faydası da olmu
yor, hatta gülüyorlar; geldiler bize, «fşte Başkan 
ben boyayı çamaşır «odasıyla çıkardım» dediler... 
1979 seçiminde arkadaşlar toplandık, kanunun bu 
amir hükmüne rağmen, «Evet, kanun böyle diyor; 
ama ne hukukî, ne fiilî bir yararı vardır; bu uygu
lanamaz» dedik ve uygulamadık; bir itiraza da ma
ruz kalmadık. 

Şimdi, bu Anayasa halkoylaması çıkınca, bir ya
zıyla ben Kurulumuzun kararını Sayın Orgenerali
mize arz ettim; taikdir sizin. Bunun uygulanmasında 
hiçbir fayda yoktur; aksine, milyonlarca para gidi
yor; Türkiye'de yapamıyorlar, dış memleketten de 
getirdiğ'imizde... Biz Pakistan'a yazdırdık efendim; 
«Siz bunu 15 gün içinde uygulayacaktınız» diyor. 
Benim 15 gün içinde onu getirip de burada dağıtıp, 
Hakkâri'nin köyüne göndermem mümkün değil ki, 
tabiî ister istemez bir, bir buçuk ay bir zaman geçi
yor, 

Buraya bir madde koyup da «93 üncü maddede
ki parmak boyama usulü uygulanmaz» desek?.. 

BAŞKAN — Hayır efendim, uygulamayın; biz 
söylüyoruz işte; uygulamayın. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Geçen sefer karar 
almışsınız.; 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanı) — Bizim kararımız var efendim; çünkü itiraz 

konusu olabilir bunlar. Biz de uygulanmayacağına 
karar verdik, 

BAŞKAN — 10 uncu maddenin son şeklini okut-
tum< 

10 uncu madde üzerinde başka söz almak, iste
yen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi, bu son şekliyle oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okuyunuz. 

MADDE 11. — II seçim kurulları, ilçe seçim ku
rullarından gelen tutanakları toplar, il birleştirme tu
tanağında beliren sonuçları derhal en seri vasıta ile 
Yüksek Seçim Kuruluna bildirir ve tutanağın onaylı 
bir örneğini gönderir. 

Yüksek Seçim Kurulu, ti Seçim Kurullarından ge
len birleştirme tutanaklarına göre Halkoyu sonucunu 
derhal ilan eder. 

Muteber oyların yarısından çoğu Kabul ise, Ana
yasa Türk Milleti tarafından kabul edilmiş olur. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?... Yoktur. 

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

12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. —Oy verme kütüğünde w ve sandık 

listesinde kaydı ve oy kullanma yeterliği bulunduğu 
halde hukukî veya fiilî herhangi bir mazereti olmak
sızın halkoylamasına katılmayanlar, Anayasa oyla
masını takip eden 5 yıl içinde yapılacak genel ve ara 
seçimleri ile mahallî seçimlere ve diğer halkoylama-
larına katılamazlar, seçimlerde aday olamazlar. 

Halkoylamasını takip eden 1 ay içinde kaytılı ol
dukları il veya ilçe seçim kurulu başkanlıklarına baş
vurarak halkoylamasına hukukî veya fiilî mazeretle
ri nedeniyle katılmadıklarını ispat edenler hakkında 
bu yasaklar uygulanmaz. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde, buyurun. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, ikinci fıkrada; «il veya» deyimi var. Bu, 
«il» gereksiz; çünkü, ilçeye müracaat ediliyor; seçme
nin muhatabı ilçe seçim kurullarıdır, il seçim kurul
ları değildir. Burada sehiv olarak geçmiş. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KEM ALETTİN ALt KÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Arz edeyim Sayın Başkanım. 
önemli olan, sandık seçmen listesinde kaydı ol

duğu halde oy kullanmama meselesidir. Oy verme 
kütüğünde Kemalettin Ali Kâşif oğlu yazılabilir; ama 
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sandık seçmen listesinde yok ise benim ismim, kesin
likle sandık başkanı bana oy kullandırmaz. O bakım
dan, zannediyorum ki, burada sadece ve sadece san
dık seçmen listesinden söz etmek gerekir, bir. 

İkinci konu; Kanunun isminde ve diğer maddele
rinde hep, «Anayasanın halkoyuna sunulması» deyimi 
yer almaktadır; halbuki birinci fıkrada, «Anayasanın 
oylanması denilmektedir. O halde, «Anayasanın halk
oylamasını» demek lazım, «Anayasanın oylaması» 
değil. 

«Sandık seçmen listesinde kaydı ve oy kullanma 
yeterliği bulunduğu halde hukukî veya fiilî herhangi 
bir mazereti olmaksızın halkoylamasına katılmayanlar, 
Anayasanın halkoylamasını takip eden 5 yıllık dönem 
içinde genel ve aynı zamanda mahallî seçimlere ka
tılamazlar, bu seçimlerde aday olamazlar.» 

Bir de «ara seçim» girmiş. 

Yani, şimdi burada teker teker mi, aynı zamanda 
mı?... O halde, aynı zamanda ara seçimde, aynı za
manda mahallî seçimlerde aday olamayacak ve seçim
lere katılamayacaklar. 

Bir; birinci fıkrada «Anayasanın halkoylamasına 
sunulması» şeklinde bir düzenleme ile «5» rakamının 
yazı ile yazılması; bir de «aynı zamanda» deyiminin, 
«... genel ve ara seçimler ile aynı zamanda mahallî se
çimlere ve diğer halkoylamalarına katılamazlar, seçim
lerde aday olamazlar» cümlesinde olduğu gibi yazıl
ması ifadeyi daha belirgin hale getirmektedir. 

Diğer bir konu Sayın Başkanım, Sayın Generali
mizin işaret ettiği gibi, seçim kütükleriyle illerin hiçbir 
ilgisi yok. Eğer konulacaksa, «merkez ilçe» veyahut 
da sadece «ilçe» olarak yazılması gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sildik onu, «ilçe» dedik zaten. 
KEMALETTÎN ALtKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Bir de burada bir yanlışlık veya 
tereddüt doğacak, o da şöyle Sayın Başkanım : Mü
racaat, ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurularak 
yapılmaktadır; ilçe seçim kurullarına müracaat yapıl
ması söz konusu. Peki, ilçe seçim kurulu kendisi mi 
karar verecek, yoksa kurul mu karar verecek?... 

O halde, eğer tensip buyurulursa, «Halkoylaması
nı takip eden bir ay içinde kayıtlı oldukları ilçe se
çim kurulu başkanlıklarına başvurarak, halkoylaması
na, hukukî veya fiilî mazeretleri nedeniyle katılma
dıklarını ispat edenler hakkında bu kurullarca alınan 
kararlar sonucu, yukarıdaki fıkrada belirtilen yasak
lar uygulanmaz...» Bu kurullarca alınan kararlar so
nucu, yukarıdaki fıkrada belirtilen yasaklar uygulan
maz.» 
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Yani, «başkan mı karar verecek, kurul mu karar 
verecek?...» meseleyi burada çözümlüyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, biz bunu «baş
kan» olarak düşündük; çünkü, bu kurullar geçici; bu 
müracaatlar gelecek, adam işini gücünü bırakacak, 
bir gün de zaten yevmiye verilecek; bu devam ederse, 
bu kurul her gün mani olacak, her gün burada yev
miye vereceğiz. Biz, tek hâkim sistemini düşündük. 
Tek hâkim, ilçe seçim kurulu başkanıdır; tek hakimli 
mahkeme usulümüz de vardır; dinler, «Peki, seni af
fettim» der. Zaten caydırıcılığı sağlayacak bir unsur
dur; biz bunu böyle mülahaza ettik. 

KEMALETTtN ALtKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — O halde, «Bu kurul başkanla
rınca alınan karar sonucu yukarıdaki fıkrada belirti
len yasaklar uygulanmaz.» «Kurul başkanlarınca» de
mek lazım efendim. 

BAŞKAN — Evet, her iki halde de zikretmek la
zım. 

KEMALETTÎN ALtKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Evet, «Kurul başkanlığınca»... 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Başka
nı) — «Başkanlığınca» deyince, kurul karar verir 
efendim. 

BAŞKAN — Kurul kararı, tabiî. 
ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Baş

kanı) — «Başkanlarınca» tabiri kullanılırsa daha uy
gun oluyor efendim. 

BAŞKAN — Zaten başkanları hâkimdir. 
KEMALETTtN ALtKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, bir de bura
da bir konu daha var : Acaba bunlar kesin mi olsun, 
yoksa itiraz edilsin mi? Eğer kesin olacaksa, «Kurul 
başkanlarınca verilen bu kararlar kesindir» demek 
lazım veya muayyen prosedüre bırakmak lazım. Bu
rada özellikle kurul başkanına böyle bir uygulama 
getirdiğinize göre, kesin olup olmama konusu da, 
zannediyorum ki, burada eğer bir şey söylemez isek, 
298'e göre itirazı sabit. 

BAŞKAN — O var zaten. 
KEMALETTtN ALtKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Yok, burada bitirmek istiyor
sak, «Kurul başkanlarınca verilen kararlar kesindir» 
demek lazım. 

BAŞKAN — «Kesin» demek doğru değil bence. 
KEMALETTtN ALtKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Evet, tamam efendim. 
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O zaman ikinci fıkra, zannediyorum şöyle olu
yor : «Halkoylamasını takip eden bir ay içinde ka
yıtlı oldukları ilçe seçim kurulu başkanlıklarına baş
vurarak hallkoylamasına hukukî ve fiilî mazeretleri 
nedeniyle katılmadıklarını ispat edenler hakkında, 
bu kurul başkanlarınca alınan kararlar sonucu, yuka
rıdaki fıkrada belirtilen yasaklar uygulanmaz.» 

Bir konuyu daha huzura getiriyorum, müsaade-
ederseniz. 

Efendim, şimdi bunlar ne olacak? Onun için şöy
le bir şey var : «Yukarıdaki fıkrada sözü edilen bir 
aylık süre geçtikten sonra, Anayasanın halkoylama-
sına hukukî ve fiilî mazeretleri olmaksızın katılma
yıp, mazeretlerini de ispat edemeyenlerin listeleri 
Yüksek Seçim Kuruluna gönderilir; bunlar hakkında 
da yapılan işlem, bu Kurulca belirlenir.» 

BAŞKAN — Biz bunlar için «katılamaz» dedik 
zaten. Ama, nereye bildirecek? 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Tabiî, o orada kalacak efen
dim. Diyelim ki, o vatandaş Malatya'da idi, Malatya' 
da katılması gerekirken, katılmadı; sonra, önümüz
deki seçimlerde Ankara'ya geldi, istanbul'a geldi, 
beş yıllık bir dönem... En az biz düşünürüz ki - af
fetsin Sayın Başkan - bunların listeleri gelsin; mese
la, Resmî Gazetede yayınlanmak suretiyle tüm yur
da bunlar duyurulsun (A) katılmadı; beş yıllık bir 
yasaklama dönemi içerisinde istanbul'da oyunu kul
lanır, mesela. Zaten 4 üncü maddeye göre bu tür dü
zenleme, Yüksek Seçim Kuruluna bir görev olarak 
verilmişti, o halde listeleri Yüksek Seçim Kurulunda, 
yani bu konuda tam sahibi salahiyet kurulda toplaya
lım; Kurul, düşünsün taşınsın en iyi neticeyi getirsin; 
ama bunu düşünmezsek, bütün bu getirdiğimiz yasak
lamalar, bir yerde tahkik edilemeyecek, bir yerde bit
meyecek. 

Arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Doğru. 
, Buyurun. 

HÂKtM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, yüksek malumları olduğu üzere, Danış
ma Meclisinde bu metin vardı, Anayasa bir geçici 
madde olarak eklenmişti; birinci müzakerede, olma
sına rağmen, ikinci müzakerede metinden çıkarılıyor. 
Biz bunu, buna rağmen bu yasanın içine getirdik. 

Bilgilerine arz ederim. 
İkincisi : Sayın Kâşifoğlu'nun birinci beyanına 

pek katılamıyoruz Komisyon olarak. Oy verme kü

tüğünde ve sandık listesinde kaydı ve oy kullanma 
yeterliliği bulunan kişiler oy vereceklerdir. Eğer kü
tükte yazılı değil de, mücerret sandığa yazılmışlarsa, 
siz oy kullanamazsınız. Bu itibarla, bu ikisi beraber 
olacak; yoksa, oy kütüğünde yazılı olmamasına rağ
men bazı sandık listeleri düzenlerler ve sahte oylar 
ortaya çıkar. Mutlaka kütükte yazılı olacaksınız ve 
sandıkta da yazılı olacaksınız. Yalnız sandıkta yazılı 
olmayı kâfi bulmadık. 

BAŞKAN — Kütükte yazılı olup olmadığını va
tandaş nereden bilecek? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — İtiraz 
olur tabiî, gayet tabiî; askıya çıkacak. 

BAŞKAN — Herkes bakmadı ki... 
ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Baş

kanı) — Baktı kabul edilir efendim. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Yani, 
kütükte yazılı olmak koşulu ile sandık listesine gire
ceksiniz; yazılı olmadığınız zaman, sandık listesine 
giremezsiniz; o zaman, dışarıdan kişileri kaydederler; 
kütükte var mı yok mu araştırması olmaz. 

İkinci konuda, zaten biz, tek hâkim sistemini be
nimsemiştik. Tabiî «başkan ile» demek kâfi geliyor. 

Üçüncü konuyu Sayın Başkanla konuştuk. Zan
nediyorum, bu bir yerde idarî bir konu; yani, oy ver
me niteliğini haiz yahut da niteliğini haiz bulunma
sına rağmen oyunu vermeyen kişi ve mazeretini be
yan etmeyen veya mazeretini beyan etmiş de reddol-
muş kişilerin bir liste halinde toplanması Yüksek Se
çim Kurulunun doğal görevi diye kabul etmiştik; 
ama, bir tereddüdü gideriyorsa, ona katılıyoruz. 

BAŞKAN — Yüksek Seçim Kurulu bunu bir ta
mimle de isteyebilir; ama kanunda bulunursa da çok 
bir şey olmaz, yani bir zararı olmaz. 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanı) — Kanunda bu yok efendim. Eğer bu Resmî 
Gazetede yaymlanacaksa, o zaman, kanunda açık hü
küm ister. 

BAŞKAN — Koymak lazım. 
ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Baş

kanı) — Çünkü bunu kamuoyuna ilan ediyor, bu 
yetki verilmediyse oldu, kabul; ama kanun bu yet
kiyi vermişse... 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Çün
kü, aslında Yüksek Seçim Kurulu bir genelgesiyle, 
kısıtlı olanları, seçme veya seçilme hakkına sahip 
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bulunmayanları da mutlaka liste olarak tespit etmek
tedir. 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Başka
nı) — Ama biz ilan etmeyiz, ilan için hüküm ister. 

BAŞKAN — Kanuna girmesi lazım. 
Buyurun efendim. 
FtKRET EKİNCİ (özel Müşavir) — Sayın Baş

kanım, 9 uncu maddede zaten sandık listesine ka
yıtlı olanların sayısı, döküm yaparken bunlar yazılı
yor; 300 kişi, bunların teker teker isimleri yazılıdır. 

ORHAN AYDIN (Yüksek. Seçim Kurulu Baş
kam) — İsim yazılmaz, rakam yazılır. 

FİKRET EKİNCt (özel Müşavir) — Öyle olsun. 
Halkoylamasına katılanların sayısı, muteber oyla

rın sayısı diyoruz. Şimdi buradaki mesele, vatandaş
ların görevlerini bilinçli olarak müdrik olması keyfiye
tidir. Zaten gerek Anayasanın geçici 5 inci maddesi
ni buradan çıkarttılar ve buna mütenazır olarak halk-
oylamasında da bu oyu çıkarttılar. 

Bir kere, buna, Komisyon olarak katılmıyoruz. 
Katılmamamızın nedeni iki temel meseledir : Birisi, 
Konsey, Jıukukî vaziyeti itibarıyla kurucu iktidardır. 
Halkoylamasına gittiği zaman nasıl bir mahiyet alı
yor? Halkoylamasına gitmenin hukukî mahiyeti, va
tandaşa, milletin kurucu iktidara ortak olmasıdır. O 
halde, kurucu iktidara ortak olan vatandaşın, bilinçli 
olarak kendi haklarını sayması lazım. Nitekim Ana
yasada, «Sosyal haklar ve ödevler» demişiz. Oy ver
me bir ödevdir; bu. ödevin neticesine katlanmak zo
rundadır, bunu takip etmek zorundadır. Eğer ben bir 
de bunu Resmî Gazetede neşredeceksem, bütün mü
kellefiyetleri devletin üstüne yıkmış bulunuyorum. Va
tandaş eğer bir hakkını kullanmak istiyorsa, bu hak
kının takipçisi olmalıdır. Maatteessüf, son yıllarda 
bir seçim sosyolojisi yapılmamıştır; ama Türkiye'de 
görülen şey.giderek seçmendeki bu tembellik -çok 
özür dilerim- sandık başına gitmemektir. Bu tabiî ki, 
Sayın Orgeneralimin de belirttiği bir ahlâki dejeneras
yona götürmüştür. Ancak, para meselesi rol oyna
yan, sandığın başına gitmiştir, diğeri gitmemiştir. 
Odalarda bu keyfiyeti gördük; meslek odalarının ka
yıtlı üyeleri odalara gitmediği için militanların elinde 
kalmıştır. Biz burada hem caydırıcılık, hem vatandaşı 
vatandaşlık vazifesini yapmaya doğru zorlamak isti
yoruz. 

Şimdi birtakım mükellefiyetleri tekrar devletin üs
tüne getirirseniz, vatandaşa getirmek istediğiniz te
mel espri ortadan kalkmış oluyor. 

İkincisi : Başta, Sayın Generalim Başkaynak'ın 
belirttiği gibi, 298 sayılı Kanunun ismi ne : Seçimle

rin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da Kanun. Biz burada, «sadece listelerde kayıtlı olan
lar katılabilirler» dediğimiz zaman, kanunun esprisi
ne, temeline aykırı olur. Kanunun adı, Seçimlerin Te
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Kanunudur. Bi
naenaleyh, hem kütüklerde, hem listede vatandaşın 
kayıtlı olması şarttır. Bu bakımdan Sayın Kâşifoğlu-
nun görüşüne Komisyon olarak katılmamız mümkün 
değildir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Seçmen kütüğünde ve sandık liste

sinde kaydı bulunması, ikisinde birden bulunması 
doğrudur. Yani, «yalnız sandık listesi» dersek orada 
kayıtlı olmayabilir. Her ikisinde kayıtlı olmasında bir 
mahzur yok, garantili oluyor. 

Neşrine gelince : Resmî Gazetede bunların ilanını 
yapacağız, değil mi? 

KEMALETTlN ALİKÂŞİPOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Hayır. 

BAŞKAN — Vereceğiz, onlar da ilan edecekler. 
KEMALETTlN ALİKÂŞİPOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Hayır, orada böyle bir düzen
leme... 

BAŞKAN — Burada yok. 
KEMALETTlN ALİKÂŞİPOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Hayır, ne yapacağımıza Yük
sek Seçim Kurulu karar verecek. 

BAŞKAN — Bu isimler bir milyonu geçer. Ne
den geçer? Doğuda öyle insanlar var ki, kadınlar bir 
kere, gitmez; diyecekler. 

«Ne olacak gitmezsem? Bir dahaki sefer oy vere
meyeceksin. Zaten ben hiç gitmem ki» diyecek. Za
ten kadını oraya göndermezler; kadının gidip de ora
da rey vermesi günahtır. ıBunları Türkiye çapında 
toplarsanız bir milyonu geçer; bir milyon insanın lis
tesini çıkarıp yayınlamakda büyük bir mesele olur. 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanı) — Sayın Başkanım, zaten getirilen müeyyide, 
bundan sonra gelecek seçime katılamamaktır. 

BAŞKAN — Zaten katılmıyordu; - hiçbir zaman 
katılmıyor ki. 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanı) — Şayet burada oy kullanmamış da, orada ka
tılmışsa, karşı taraf tetkik ederek «Bu oy vermedi, 
bunun hakkı yoktur» diye zaten ihbar ederler, çıkar 
o; ama, Yüksek Seçim Kurulunda toplanır, neşredilir; 
tabiî bu büyük bir iş... 

(BAŞKAN — itiraz etti de, hakikaten vermemesi 
lazım gelirken, vermiş... Yapılacak işlem ne? Acaba 
hangi partiye vermiş, belli mi? 
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ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanı) — Değil. 

BAŞKAN — Bitti. 
Bunun bir müeyyidesi de yok. 
FİKRET EKİNCİ (Özel Müşavir) — Sayın Baş

kanım, çok haklı olarak buyurduğunuz husus dış
taki işçiler için de varit. Bu büyük külfeti devletin 
sırtından kaldırmak üzere dıştaki işçiler için sadece 
çok daha kolaylaştıran yeni bir müeyyide gördük; kü
tüklere kaydetmek için oralara milyonlarca zarf gön
derdik, pusula gönderdik. Sayın Başkanımız belirtti 
ki, bunlardan ancak % 5 - 10'u cevap gönderdi, o da 
seçim geçtikten sonra. 

Ştimdıi, 5 yıllıik bir süre içerisinde bunlar topla
nacak, Seçim Kuruluna gelecek, neşredilecek. Bu bü
rokrasinin çarkını ağırlaştırmaktan Ve Devlete bir 
(külfet getirmekten başka bir sonuç vermez. 

BAŞKAN — Hepsinin katılmasını istiyoruz ama, bu 
maddeyle sağlamamız mümkün değil; çünkü müeyyi
de olarak, para cezası getürsek neyse; gelir, «Para ce
zası var, aman gideyim vereyim» der; faka't 5 sene 
müddetle girmeyecek; «Bana ne canım, girmezsem 
girmem, zaten hiçbir zaman girmedim ki, bundan 
sonra gireceğim» der. 

Bu. müeyyide değil. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Anayasa Komisyonu Başlkanı) — Bir de' 
ayrıca vatandaşı teşhir etmiş olacağız. 

FİKRET EKİNCİ (Özel Müşavir) — Sayın Baş
kanım, yanlış anlaşılmasın, ben 5 indi maddenin bu
lunmasına taraftarım, Kâşİfoğlu'nun belirttiği deği
şikliğe taraftarım. 5 inci madde siyasî bir müeyyidedir. 

BAŞKAN — Hayır, bu madde üzerinde konuşu
yoruz; 12 noi madde. 

EJİKRET EKİNCİ (Özel Müşavir) — 12 nci 
madde de; yani bizlinı Anayasada 5 inci madde olarak 
yer almıştı; bunu ikinci müzakerede çıkarttılar, bu 12 
nci maddeyi de ikinci müzakeresinde çıkarttılar. O za
man 2687 sayılı Kanunla koymuş olduğumuz müeyyi
denin de bir geçerliliği kalmıyor. Bu maddenin kal
ması lazım; çünkü biz orada vatandaşa ağır hüküm
ler getirdik; ayağına kadar gidilmiş olmasına rağ
men yazılmayana çok ağır müeyyideler getirdik. O 
zaman buradaki bu 12 ndi maddenin kalması lazım. 

BAŞKAN — Kalması lazım da, bir müeyyidesi 
yok, işlemesi çok zor. 

FİKRET EKİNCİ (özel Müşavir) — Evet; ama 
. bir ahlakil'ik meselesidir. 

BAŞKAN — Yani % 1 - 2 faydası olsa da bir 
faydadır; yavaş yavaş alıştırmış oluyor. 
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FİKRET EKİNCİ (Özel Müşavir) — Faydadır 
ve müsaade ederseniz yemi, taze bir örneğini arz ede
yim. 

Anayasa Komisyonunda bulunan, zatıdevleftinizin 
de, zannediyorum Konsey üyelerinin de tanıdığı Pro
fesör Hikmet Altuğ, İstanbul'dan iki gün önce gel
miş; bazı bankalara, «Halkoylamasınfa katılmayın» 
şeklinde mektuplar yazılıyormuş. 

Bankada memur olan kimse, belli bir kültür düze
yi, belli bir okumuş yazmış'lık seviyesi olan bir kim
sedir. Demek ki, yeraltı organizasyonları bugünden 
faaliyete geçmişlerdir. Bu müeyyide, böyle okumuş 
yazmış, aydın kişiler için bir caydırıcılıktır. Zaten köy
ler için düşünmüyoruz; buyurduğunuz gibi, köylerde 
«Ben sandık başına gitmiyorum» diyebilirler. 

Bütün bu maddenin özü ve esprisi, şehirlerdeki, 
okumuş yazmış vatandaşlarımız içindir. Onun için 
maddenin kalmasında ısrarlıyız. 

BAŞKAN — O halde Sayın Kâşİfoğlu'nun, ilçe 
seçim kurulu başkanının buna karar vereceğine dair 
önerisini koyalım; yarii o verecek kararı. 

«İl veya» kısmını sileceğiz, bir de «Anayasanın 
halkoylamasını takip eden beş yıl» ibaresini koyacağız. 

Sayın Kâşifoğlu, verdiniz mi siz o öneriyi? 

KEMALETTİN ALİKÂŞIFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi).— Efendim hazır, yalnız bir konu
yu yüksek müsaadenize ve müsamahanıza sığınarak, 
her zamanki hoşgörünüze sığınarak arz edeyim; ta
biî takdir Yüce Konseyimizin. 

Efendim, burada bir mükellefiyet getiriliyor : 
1. Oy verme kütüğüne kayıtlı; fakat mazeretsiz 

oy kullanmıyor. 
2. Sandık seçmen listesinde kayıtlı, kullanmıyor. 
Bir vatandaş gelmiş, bundan evvelki müeyyideyi 

uygulamış ve kendisini oy verme kütüğüne kaydettir
miş, oy verme kütüğünde kayıtlı bu vatandaş. 

Fakat bunlar çoğaltılır Sayın Başkanım; çoğaltı
lırken sandık seçmen listesine girmemiş. Burada bizim 
mihenk taşı, sandık seçmen listesidir. Denecek ki, «Ke-
malettin Ali Kâşifoğlu, sen oy verme kütüğünde ya
zılısın.» Ama, sandık seçmen listesinde yazılı deği
lim; benim oy hakkım yok, doğmamış. Ben, sandık 
seçmen listesinde yazılı olmama rağmen oy kullanma-
mışsam, suçluyum. 

BAŞKAN —- İyi ama, buna itiraz edecek işte ora
da, öyle şey yok ki. 

KEMALETTİN ALİKÂŞIFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Bakınız şöyle bir tehlike oluş
turuyor... 
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BAŞKAN — Tehlikesi ne?... Bunu anlayamadım?... 
KEMALETT1N ALİKÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Oy verme kütüğüne kayıtlı; fa
kat vatandaş oy verme kütüğüne kayıtlı olduğu halde 
oy vermediyse suçlu duruma düşüyor. 

BAŞKAN — Bu olmaz... İtiraz edecek, mazereti
ni beyan edecek bir ay içerisinde, «Oy verme kütü
ğünde ismim yoktu, oy veremedim» diyecek. 

KEMALETT1N ALİKÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Diyecek, ama bu benim ihtiya
rımda olan bir dalgınlık veya ihmal değil Sayın Baş
kanım. Ben yazılmışım; ama sandık seçmen listesi 
çoğaltılırken ismim unutulmuş. Vatandaşın burada ka
bahati ne?... 

ORHAN AYDIN (Yüksek Seçim Kurulu Başkanı) 
— Sayın Başkanım, bu durumu oy verenin lehine
dir; çünkü her ikisinde de kaydı bulunacaktır ve ona 
göre mahkûm olacaktır. Şayet birinde kayıtlı da, di
ğerinde kayıtlı değilse suçlu olmaz zaten. 

BAŞKAN — Olmaz. 

12 nci maddeyi bir daha okutuyorum : 
MADDE 12. — Oy verme kütüğünde ve sandık lis

tesinde kaydı ve oy kullanma yeterliliği bulunduğu hal
de hukukî veya fiilî herhangi bir mazereti olmaksızın 
halkoylamasına katılmayanlar Anayasanın- halkoyla-
masını takip eden 5 yıl içinde yapılacak genel ve ara 
seçimleri ile mahallî seçimlere ve diğer halkoylamala-
rına katılamazlar, seçimlerde aday olamazlar. 

Halkoylamasını takip eden 1 ay içinde kayıtlı ol
dukları ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurarak 
halkoylamasına hukukî veya fiilî mazeretleri nedeniyle 
katılmadıklarını ispat edenler hakkında bu kurul baş
kanlarınca alınan kararlar sonucu yukarıdaki fıkrada 
sayılan yasaklar uygulanmaz. 

BAŞKAN — «O listeler Yüksek Seçim Kuruluna 
gönderilir» filan ibarelerini koymayalım buraya. 

Şimdi bu 12 nci madde üzerinde başka söz almak 
isteyen?... Yoktur. 

Maddeyi bu son okunan şekliyle oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 13. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?... Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
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14 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?... Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.-
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Efendim, teşekkür ederim. 

3. —4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğ
retim Kanununun Geçici 19 uncu ve 23 üncü Mad
delerinin Değiştirilmesine İlişkin Kamın Tasartsının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 1/493; M. G. Konseyi : 1/396) (D. Meclisi 
S. Sayısı : 182; M. G. Konseyi S. Sayısı : 449) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin üçüncü sırasında, 
4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun Geçici 19 uncu ve 23 üncü Maddelerinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısının Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi İhtisas Komisyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 449 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
İhtisas Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık temsilci

leri yerlerini almışlardır. 
Tasarının tümü üzerinde görüşme açıyorum ve 

izahatta bulunmak üzere ilk sözü Komisyon Sözcü
süne bırakıyorum. 

Buyurun. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, yüksek ma
lumları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51 in
ci maddesi ile üniversitelerimizde görev yapan perso
nelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi ol
maları ilkesi getirilmiş ve geçici maddelerle de devlet, 
memuru statüsünde olmayan Orta Doğu Teknik Üni
versitesi ve Boğaziçi Üniversitesi personelinin intibakı 
düzenlenmiştir. 

Yüksek malumları, bu iki üniversitemizin dışın
daki diğer üniversitelerimizde öğretim üyeleri dışın
daki idarî personelin hepsi devlet memurları statüsüne 
tabi idi. 

Geçici 19 uncu madde ile Orta Doğu Teknik Üniver
sitesi ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim elemanlarının 
dışında kalan personelinin intibaklarının yapılması ön-

(1) 449 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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görülmüş; geçici 23 üncü madde ile de, emekli olup 
üniversitelerimizde çalışan personelin durumları dü
zenlenmişti. 

19 uncu maddeye göre yapılacak intibaklar 1981 -
1982 öğretim eğitim yılı sonuna kadar 657 sayılı Dev
let .Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılacaktı; 
ancak, Boğaziçi Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinde çalışan bu personelin intibakları, per
sonelin çokluğu, işlemlerin çeşitliliği, üniversitelerin 
yönetim kadrolarındaki değişiklik ve biraz da tabiî, 
personelin zorlaması nedenleriyle, maalesef, kanunun 
öngördüğü süre içinde yapılamamıştır. 

Ayrıca, 1981 - 1982 eğitim - öğretim yılının sonuna 
kadar bu personel normal ücretlerini almaya devam 
edecekti. Şöyle ki, Sayın 'Başkanım, halen 45 bin 50 
bin lira alan bir personel, intibakı yapıldığında, 20 bin 
25 bin lira almak gibi bir durumla karşılaşılmakta
dır. İntibakın yapılmamasına veya yapılamamasına 
bir neden de bu olmaktadır. 

Bu nedenle, şimdi zatıâlilerine takdim edilen bu 
kanunla, 30.9.1983 tarihi itibariyle personelin devlet 
memuru statüsüne mevcut özlük haklarıyla geçirilme
leri ve intibakları yapıldıktan sonra aradaki farkın, 
ileride katsayı artışları, diğer özlük haklarındaki ar
tışlarla, ilavelerle kapanıncaya kadar tazminat ola
rak verilmesi şeklindeki bir espri ile yüksek tensiple
rine bu tasarıyla gelinmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — O kadar çok değişik uygulamalar 
vardı ki, bir müsteşarın aldığı maaşı, orada bir odacı 
alıyordu; vazifesi yalnız çay getirmekti. Şimdi bu 
maaşı almaya alışmış tabiî... 

Devlet Memurları Kanununa göre intibakı yapıla
cak, katsayı arttıkça maaşı yükselecek, eski maaşına 
yanaşıncaya kadar aradaki farkı vereceğiz. Maaşı 45 
bin ise, bunu geçmeyecek, sabit kalacak, almış olduğu 
bu maaşa gelinceye kadar. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Evet, dondurulacak. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde başka söz 
isteyen?... Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Ka
nununun Geçici 19 uncu ve 23 üncü Maddelerinin 

Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Ka
nununun Geçici 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Geçici Madde 19. — 6 Kasım 1981 tarihinde 
Boğaziçi Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversi
tesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hüküm
lerine tabi olmadan çalışan öğretim elemanları dı
şında kalan personel 30.9.1982 tarihi itibariyle me
mur statüsüne geçirilerek bu tarih esas alınmak su
retiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hüküm
lerine göre intibakları yapılır. Bu işlem en geç 
30.9.-1983 tarihine kadar, 12.2.1982 tarihli ve 2595 
sayılı Kanunun Geçici 9 uncu Maddesi esaslarına gö
re ve yazılı müracaat şartı dikkate alınmaksızın ya
pılır. 

İntibak işlemleri tamamlanıncaya kadar, tabi ol
dukları toplu iş sözleşmesi veya hizmet akdine göre 
30.9.1982 tarihinde almakta oldukları ücret (para ve 
para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan 
menfaatler dahil) ödenmeye devam olunur. 

Yapılan intibak neticesinde, ilgililerin alacağı ay
lık, ek gösterge, işgüçlüğü, iş riski, temininde güçlük 
zamları ile malî sorumluluk tazminatı ve diğer malî 
ve sosyal haklarının toplamı 30.9.1982 tarihindeki hiz
met akdi veya toplu sözleşmelerle almakta oldukları 
yukarıda belirlenen ücret toplamından daha az olan
lara aradaki fark, kademe ilerlemesi, derece yüksel
mesi, katsayı artışı vesair ödemelerdeki artış ve ilave
lerle giderilinceye kadar tazminat alarak ödenmeye de
vam olunur. 

30.9.1982 tarihinde 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununa göre yaşlılık aylığı bağlanmasına hak ka
zananlardan 31.10.1982 tarihine kadar emekli olmak 
üzere Sosyal Sigortalar Kurumuna başvurarak ayrı
lanlara iş mevzuatından doğan hakları ödenir.» 

BAŞKAN — Son fıkrayı izah eder misiniz. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, bu fıkra Hü
kümetin teklifinde yoktu, zatıâlilerine arz edeyim. 

Malumları, iş mevzuatından doğan bazı hakları 
var ve emekli hakkını kazanmış. Bunların hepsi dev
let memuru olacak, diyoruz. Sadece emeklilik hakkını 
kazanmış olan işçilere (yani bayanlar için 20 yılını ta
mamlamış, erkekler için de 25 yılını tamamlamış olan-
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lara) eğer tensip buyurulursa, bir alternatif olarak bu
nu getirdik; emekli olmaları mümkün olabilsin. Hep
sine, aslında birçok yerde, iş mevzuatına göre hak
kını kazananlara bu hakkın verilmesi uygun olabilir 
diye düşünülüyor ise de, hepsine bu hakkı vermek, eği
tim öğretim kurumundan belki ayrılmalarını gerektire
bilecektir; çünkü, bunları, isteklerine bağlı olmadan 
devlet memuru yapıyoruz; ama emekliliğini kazanmış 
olanın da, tensip buyurulursa, emekliliğine müsaade 
edelim. 

Bunun büyük bir oran tutmayacağını Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı belirttiler; hat
ta, kimsenin de emekliliği istemeyeceği görüşündeler. 
Hepsi zorla devlet memuru yapıldığı için, bir sıcak yak
laşım olur diye düşünülmüştür. Eğer onlar arzu eder
lerse bir ay içinde müracaat edecekler, Sosyal Sigor
talar Kurumu mevzuatına göre emekli olacaklar ve 
bu mevzuata göre emekliliğini tamamlamış olacaklar. 

BAŞKAN — Bu tarihe kadar bir ay müddet tanı
dık, bu arada emekli olanlara o hakları verdik; yani 
•almakta olduğu ücretin karşılığı, Sosyal Sigortalar Ku
rumundan emekli ettik ve kıdem tazminatını da bera
ber alacak. 

Bir sene veya üç ay sonra emekliye ayrılanın emek
li maaşı hangisi olacak?... 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Devlet Memurları Kanununa gö
re olacak. 

BAŞKAN - - Oldu mu şimdi bu?... 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Çalışma Bakanlığı Müsteşarı ile 
de bu konuyu görüşmüştük, kendileri de burada. 

30.9.1982'den itibaren bunlar devlet memuru ola
caklar. 

'BAŞKAN — Aradaki farkı veriyoruz; aradaki 
farkı verdiğimize göre, almakta olduğu bu ücretin 
'karşılığı olan emekli maaşını mı alacak, yoksa Dev
let Memurları Kanununa göre intibak ettirdiğimiz o 
maaş üzerinden mi emekli olacak? 

RÜŞTÜ ALTAN (Çalışma Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Başkanım, bu bir aylık sürede, normal ola
rak, kanunun yürürlüğe girdiği günden itibaren ko
misyonların kurulup, personelin intibakını yapmaya 
başlaması lazım. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa göre emek
li hakkını elde edenler, bir ay içinde, isterlerse mü
racaat edip Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli 
olacaklar ve onlara bağlanacak aylık, Sosyal Sigor
talar Kurumuna ödedikleri prim üzerinden olacak. 

Emekli Sandığı ile daha ilişkilendirilmediler ve si
gortalı ücreti üzerinden emekli olacaklar. 

Bu arada da, 'bunlar, özellikle kıdem tazminatla
rını, daha yüksek, «giydirilmiş ücret»' olarak tarif 
ettiğimiz ücret üzerinden alacakları için, belki en 
fazla mağduriyetleri buradan doğacak. Bir aylık bir 
süre tanındı... Sosyal Sigortalar Kurumu mevzuatına 
göre emekli olma hakkını elde etmiş olanlar bu hak
kı kullanmak isterlerse Sosyal Sigortalar Kurumun
dan emekli olacaklar ve kıdem tazminatlarını da iş 
mevzuatına göre tabi oldukları toplu iş sözleşmesi 
veya hizmet akdine göre daha yüksek bir kıdem taz
minatı alacaklar. 

BAŞKAN — Alacak, ama emekli maaşı az ola
cak. 

RÜŞTÜ ALTAN (Çalışma Bakanlığı Temsilcisi) 
— Artık iki alternatiften birini seçecek; ya isterse 
devlet memuru olacak, ileride emekli ikramiyesi da
ha az olacak, buna mukabil emekli aylığı daha nor
mal olacak, daha yüksek olacak veya burada emek
li maaşı az olacak, Sosyal Sigortalar Kurumu mev
zuatına göre kıdem tazminatı fazla olacak. 

BAŞKAN — Bu iki üniversitede kaç kişi var bu 
durumda? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu 'Başkanı) — Orta Doğu Teknik Üniversite
sinde 3 200 civarında, Boğaziçi Üniversitesinde de 
1 000 civarında personel var; toplam 4 200. 

BAŞKAN — Bunun kaç kişisi böyle emekliliğini 
doldurmuş? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Rektör Vekili tarafından 
10-15 olarak ifade ediliyor. 

BAŞKAN — Evvela böyle küçük rakam çıkıyor, 
tatbikata başlayınca rakamlar büyüyor, 150-200 
oluyor. 

Bu konu Sosyal Sigortalar Kurumu ile görüşüldü 
mü, bu miktarı ödeyebilecek durumda mı? 

RÜŞTÜ ALTAN (Çalışma Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Başkanım, Sosyal Sigortalar Kurumu, bu 
kişiler üniversite mensubu olmasa da, diğer özel veya 
resmî işyerlerinde çalışsa, aynı aylığı bağlayacak; kı
dem tazminatını müessesesi ödeyecek. 

BAŞKAN — Bu tazminatlar için bütçeye para 
kondu mu? Çünkü bir kişinin alacağı 2 milyondan 
aşağı değildir. 

RÜŞTÜ ALTAN (Çalışma Bakanlığı Temsilcisi) 
— Ortalama aylıkları 50 bin lira civarında. Bayan
larda 20 yıl üzerinden emekli olsa bir milyon eder, 
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erkeklerde de 25 yıl üzerinden hesaplarsak 1 250 000 
eder. ifade edilen kadarıyla 20 - 25 dediler; ama ben 
bunun 50 - 100'ü geçeceğini zannetmiyorum. 

BAŞKAN — Danışma Meclisinde yoktu bu. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Danışma Meclisinde, Hükü
metten gelen teklifin dışında bir değişiklik olmamış; 
çok süratli bir şekilde geçti; eski metnin aynısı. 2547 
sayılı Kanundaki 19 uncu maddenin aynı olarak gel
di; ama bir 2595 sayılı Kanun çıktı ve iş mevzuatı
na göre de bazı hususların, hangi tarihten itibaren 
devlet memuru sayılacağı hususunun belirlenmesinde 
zaruret meydana geldi. Yüksek Hâkem Kurulunun 
ileride bunların toplu iş sözleşmelerini ele almaması, 
bu işi 30.9.1982 tarihinde dondurabilmek için böyle 
bir düzenleme gerekti; fakat en aşağıdaki paragrafı 
tensiplerine sunmak üzere, emeklilik hakkını kazan
mış bir kişiyi zorla devlet memuru yapmak belki uy
gun mütalaa edilmez düşüncesiyle... 

BAŞKAN — Geçen seneki o geçici maddelerde 
bir sene önce bunu düşünmedik, şimdi düşünüyoruz, 
geçen sene böyle bir hak tanımadık. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Evet, tanımamıştık Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Bunda birçok mağduriyet olacak, 
Danıştaya müracaat edenler olabilecek. Diyecekler 
•ki, «Efendim, 3 ay evvel emekli olana bunu verdiler, 
benim dolmamıştı, daha 3 ayım vardı, 3 ay sonra 
benim emekliliğim doldu; ben şimdi 300 - 400 bin 
lira emekli ikramiyesi alacağım, o 1 200 000 bin lira 
aldı. Böyle adaletsizlik olur mu?» 

24 . 9 . 1982 O : 1 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Bu arada bu sorun şundan çık
tı : Belki bir suale muhatap oluruz diye, alternatif 
olarak zatıalilerine getirmeyi uygun bulduk. «30.9.1982 
günü emekliliğini dolduran kişi ille devlet memuru 
olacak mı?», konusunda bir hüküm getirelim dedik. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Sosyal Sigortalar 
Kurumundan ayrılacaksınız, devlet memuru statüsü
ne gireceksiniz»! dendiğinde, istemeyebilir. Böyle bir 
esneklik getirilmesi için bu hüküm konuldu. 

Tensiplerine arz ederiz. 
BAŞKAN — 50 bin lira maaş alan kişi 1 mil

yon lira civarında kıdem tazminatı alacak diyoruz; 
memur olsaydı kaç lira alacaktı? 

RÜŞTÜ ALTAN (Çalışma Bakanlığı Temsilcisi)-
— Üçte birine iner sanıyorum; 300 - 350 bin lira ka
dar alabilir, % 40'ını geçmez. Kıdem tazminatı dai
ma daha yüksek. 

BAŞKAN — Buna Hükümet «peki»! dedi mi; 
yoksa yalnızca Bakanlık: mı ilave ettirdi? Hükümet
ten resmen mi geldi bu teklif? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Burada Millî Eğitim, Çalışma 
ve Maliye Bakanlığı temsilcileri görüşerek, o gün 
emekli olmak isteyene... 

BAŞKAN — Olmaz ki... Başbakanlığın ve diğer 
bakanlıkların görüşleri alındı mı? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Hayır alınmadı. 

BAŞKAN — Aynı durumda olan başka müesse
seler varsa ve onlar karşımıza çıkarsa ne olacak? 

Bu fıkrayla ilgili teklifi Hükümetten alalım, ge
rekirse ayrıca bir ,madde olarak bayramdan sonra 
teklif etsinler; çünkü bize Hükümetten, yukarı kısmı 
teklif olarak geldi, değil mi?.. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Evet. 

BAŞKAN — Bu durumda olanlar yalnızca iki 
üniversitede değil, başka yerlerde de vardır. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Nitekim, Türkiye Atom Ener
jisi Kurumunda da yaptık... 

BAŞKAN — Onun için kanun çıkardık, daha da 
çıkacak. Binaenaleyh, bunları- toptan ele almakta fay
da var. Yapacaksak, onların hepsini birden ele al
mak, hepsine birden bu hakkı tanımak lazım. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, arz ettiğim 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Uygulama tarihini 
1.1.1983 olarak beiirlesek, «yeni yıl», desek, daha 
adaletli olur. 

BAŞKAN — Şubat ayında emekliliğini dolduranı 
olacaktır... Muhakkak bir haksızlık olacak. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — 1 Ocaktan itibaren 
yeni malî yıla girilecek, bütçe çıkacak. 

BAŞKAN — Şimdi bu kanunun esas çıkış sebe
bi : Bu intibaktan doğan işlem yapılamadı, zaman da 
doldu. Almakta olduğu bir ücret vardı, 40 bin lira, 
50 bin lira, neyse bir para alıyordu; şimdi 28 - 30 bin 
liraya düştü; bu aradaki fark kendisine verilsin diye 
bu kanun tasarısı getirildi; esas sebebi budur; emek
lilik hakkı için yapılmadı. Şimdi biz buna yeni bir 
şey koyduk.., 
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gibi, dün Komisyon toplatısında görüşürken, 
30.9.1982'de kesin tarih vermek zarureti doğduğu 
için ilave ettik. Atom Enerjisi Kanununda böyle bir 
sorunla karşı karşıya değildik. Bir tarih verilmesi za
rureti doğduğunda, «emekli olana ne yapıhr?»ı diye 
bir suale cevap olmak üzere bu hükmü getirdik. 

BAŞKAN — Bu, şahısların lehine olduğu için, 
ileride çıkacak bir kanunla da uygulama tarihi geri-
ye götürülebilir; bir mahzur değildir; ama şimdi çı
karırsak, birtakım mahzurlar ortaya dökülür; sonra, 
«Bizim haberimiz yokken, bunu ilave etmişsiniz» 
derler. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Arz ettiğim soruya cevap ol
mak üzere hazırlanmıştı ve metnin genel çerçevesi 
içinden çıkması herhangi bir sorun ifade etmez Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Bu son fıkranın çıkarılmasını tek
ili! edeceğim. 

1 inci madde üzerinde başkaca söz almak isteyen 
var mı? Yoktur. 

O halde, son fıkra çıkarılmış şekliyle 1 inci mad
deyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu

nunun Geçici 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Geçici Madde 23. — T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa göre emeklilik aylığı bağlanmış olup da 
6 Kasım 1981 tarihi itibariyle bu Kanunda belirtilen 
Üniversitelerde sözleşmeli olarak çalışan öğretim ele
manları ile diğer idarî personel 30.9.1983 tarihine ka
dar sahip oldukları statü içinde hizmetlerine devam 
edebilirler. Bu tarihten sonra genel hükümlere tabi 
olurlar. 

BAŞKAN — Bunun üzerinde izahat verir misi
niz. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 23 üncü mad
de ile, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi 
Üniversitesinde herhangi bir devlet ya da kamu hiz
metinden emekli olduktan sonra tekrar görev veri
lerek maaşlı olarak çalıştırılan idarî ve akademik per
sonel vardır. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 16 
öğretim üyesi, 60 idarî personel; Boğaziçi Üniversi
tesinde 15 civarında personel olduğu ifade edilmek
tedir., 

Geçen yıl, 1981 - 1982 eğitim - öğretim yılı sonu
na kadar bu personelin çalışmasına müsaade edilmiş
ti. Ona göre yeni tertip ve tedbirler alınacak, eğitim 
ve öğretimin aksamaması için tedbirler bulunacak ve 
bu kişilerin yerine yenileri alınacaktı; ancak, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesinin zatıalilerine yaptığı tek
lif, bu sürenin 1 yıl ve hatta birkaç yıl daha uzatıl
ması yönündeydi. Lisan bilen kilit personelin yerine 
yenisinin konamadığını, çalışma sürelerinin uzatılma
sının yararlı olacağı teklifini yapmışlardı. Hükümet
te yapılan son çalışmalardan sonra bunun, 30.9.1983 
tarihine kadar, yani bir eğitim - öğretim yılı daha 
uzatılması tensiplerine arz edilmektedir. 

BAŞKAN — 2 rtci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.., 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — Bu Kanun 30 Eylül 1982 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Bu tarihi o maddeden dolayı mı koydunuz? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (ihtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, bu, geri ka-
labilirse düşüncesiyle konmuştu. Yayımı tarihi de 
olabilir, tensip buyurulursa 30 Eylülde de olabilir. 

BAŞKAN — Bence, «yayımı tarihinde» demek 
lazım; o fıkradan dolayı böyle söylenmişti; o fıkra
yı çıkarınca, bunun gereği kalmadı. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (ihtisas Ko
misyonu Başkanı) — Evet. 

BAŞKAN — Maddeyi yeniden okutuyorum : 
«MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer.» 

BAŞKAN — 3 üncü maddenin yeni şekli üzerin
de söz almak isteyen var mı? Yok. 

Bu haliyle 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

24 . 9 . 1982 O : 1 

Gündemimize göre, görüşülecek başka konu bu
lunmadığından, bilahara tespit edilecek gün ve saatte 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. 
Kapanma Saati : 16.45 
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GÜNDEMİ 

117 NC1 BİRLEŞİM 

24 EylUl 1982 Cuma 

Saat : 13.00 
I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriye
ti Arassında Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma ve 
Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Da
nışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Gü
venlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 1/471; M. G. Konseyi; 1/394) (D. Meclisi S. 
Sayısı: 177; M. G. Konseyi S. Sayısı : 447) 

2. — Anayasanın Halkoyuna Sunulması Hakkında 
Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Anayasa Ko
misyonu Raporu. (D. Meclisi: 1/494; M. G. Konseyi: 
1/395) (D. Meclisi S. Sayısı : 183; M. G. Konseyi 
S. Sayısı: 448) 

3. — 4.11.1981 Tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğ
retim Kanununun Geçidi 19 uncu ve 23 üncü Mad

delerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metnli ve Millî 
Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 1/493; M. G. Konseyi: 1/396) (D. Meclisi 
Sayısı : 182; M. G. Konseyi S. Sayısı : 449) 

'4. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu Tasarısı. 
(1/262) 

5. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Elk ve Ge
çidi Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metnd ve Millî 
Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisli : 1/10; M. G. Konseyi : 1/363) (D. Meclisi 
S. Sayısı : 87; M. G. Konseyi S. Sayısı : 394) 

6. — Sendikalar Kanunu Tasarısı. (1/235) 
7. — Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka

nunu Tasarısı. (1/236) 
8. — 1475 sayılı iş Kanunun Bazı Maddeleri

nin Değiştirilmesi Hakkuılda Kanun Tasarısı. (1/269) 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 447 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Cezaî Ko
nularda Adlî Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Gü
venlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/471; 

M. G. Konseyi : 1/394) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 177) 

TC 
Danışma Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü : 06-2273/(1/471) 
Konu : Kanun Tasarısı. 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 18 EyRil 1982 tarihli 153 üncü Birleşiminde görüşülerek «çak oy ile 

kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti l e Tunus Cumlhuriyetl Arasında Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma ve 
Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasuun Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ekte sunul
muştur. 

Gereğini Arz -ederimi. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi-Başkam 

T.C, 
Başbakanlık 

Kanunlar veKaradar 
Tetkik Dairesi 4.8.1982 

Başkanlığı 
Sayı: K.K.T.D. 18/101 -1275/05282 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan re Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 30.7.Î982 tarihinde kararlaş
tırılan «Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma ve Suç-
lulann Geri Verilmesi Sözleşmesinin ' Onaylanmasın n Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» ile gerek
çesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 
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G E R E K Ç E 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti arasında, iki ülke Dışişleri Bakanları tarafından 7 Mayıs 
1982 tarihinde Ankara'da imzalanan «Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Söz
leşmesi»:, iki ülke arasında bu alanda gelişmekte olan ilişkilere adlî makamların da sıkı bir işbirliği dile 'ka
tılmalarını sağlayacaktır. 

«Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardımlaşmam ve «Suçluların ladesi» ne dair Avrupa Sözleşmeleri esas 
almanak hazırlanmış bulunan bu Sözleşme, üç kısım ve 46 maddeden oluşmaktadır. Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma, sekiz 'bölüm halinde, birinci kısımda-; Suçluların Geri Verilmesi ikinci kısımda; Son Hüküm
ler ise üçüncü kısımda düzenlenmektedir. 

Adlî yardımlaşma taleplerinin şekil ve muhtevasını ve yerine getirilme yöntemlerini, mahkeme kararları
nın tebliğini, mahkûmiyet ve adlî sicil konularında karşılıklı bilgi vermeyi; suçluların geri verilmesi usul ve 
şartlarını düzenleyen Sözleşme, onaylanarak yürürlüğe girdiği takdirde, iki ülke arasında gelişmekte olan iliş
kilerin doğurduğu giderek artan ihtiyaçlara günün şartlarına uygun sekide cevap verecektir. 

Adalet Komisyonu Raporu 
Millî Güvenlik Konseyi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/394 23 Eylül 1982 
Karar No. : 70 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına Danışma -Mecliği Genel Kurulunun 118 Eylül 1982 tarihli 153 üncü 
Birleşiminde görüşülerek açık oy ile kabul edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Ce
zaî Konularda Adlî Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı», Gerekçesi ve Sözleşme Komisyonumuzca incelendi. 

Tasıarının gerekçesinde açıklandığı üzere Sözleşmenin, «Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardımlaşma» ve 
«Suçluların ladesi» ne Dair Avrupa sözleşmeleri esas alınarak hazırlandığı ve adlî yardımlaşma talepleri
nin şekil ve muhtevasını ve yenine getirilme yöntemlerini mahkeme 'kanarlarınım, tebliğini, mahkûmiyet ve 
adlî sicil konularında karşılıklı bilgi vermeyi, suçluların geri verilmesi usul ve şartlarını düzenlediği anla
şıldı. 

Yapılan inceleme sonunda Tasarının tümü ve maddeleri Danışma Meclisinin kabul ettiği şekilde 'benim
senip, kabul edildi. 

Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur., 

Başkan Üye Üye Üye 
Edip GÜLTEKÎN M. Tevfik ODMAN Sait REZAKÎ Bahadır KALELİ 
Hâk. Kd. Albay Dz. Hâk, Ön, Yzb. Adi. Bak. lığı Dışişleri Bak. lığı 

Kan. Gn. Md. de Muhtelit Huk. Dai. de 
Hâkim İkinci Kâtip 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 447) 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Adlî Yardımlaşma ve Suçluların 
Geri Yerilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti arasında 7 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da 
imzalanmış olan Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin onaylan
ması uygun bulunmuştur, 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3, — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Bakam V. 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Dışişleri Bakanı 
î. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

A. B. Kafaoğlu 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağ. ve Sosyal Yrd. Bak. Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçiurgay Prof. Dr. A. Bozer 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
M. Turgut 

Kültür ve Turizm Bakam İmar ve tskân Bakam Köy işleri ve Koop. Bakam 
/. Evliyaoğlu Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney 

30 , 7 . 1982 

Devlet Bakam 
M. özgünes 

içişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bak. 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 447) 
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DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasın
da Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma ve Suçlula
rın Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus 
Cumhuriyeti arasında 7 Mayıs 1982 tarihinde An
kara'da imzalanmış olan Cezaî Konularda Adlî Yar
dımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesi'nin 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

* * 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasın
da Cezaî Konularda Adlî Yard mlaşma ve Suçluların 
Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Damşma Meclisi metninin 1 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

I MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 nci 
İl maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 3 üncü 
I maddesi aynen kabul edilmiştir. 

* * 
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MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 448 
Anayasanın Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi 
Anayasa Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/494; M. G. Konseyi : 

1/395) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 183) 

T.C. 
Danışma Meclisi 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-2501 (1/395) 

Konu : Kanun Tasarısı. 

23 Eylül 1982 

MİLLÎ GÜVENLİK (KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 23 'Eylül 1982 tarihli 156 ncı Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, Anayasanın Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

TC 
Danışma Meclisi 

Anayasa Komisyonu 
Karar No. : 26 
Sıra No. : 438 

22 Eylül 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuz 29.6.1981 gün ve 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkındaki Kanun ile Danışma Meclisi 
İçtüzüğü uyarınca, «Anayasanın Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun Tasarısı» nı, gerekçesi ile birlikte 
hazırlamış ve ilişikte sunmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Orhan ALDIKAÇTI 
Başkan 

Turgut TAN 
Kâtip 

Kemal DAL 
, Üye 

İhsan GÖKSEL 
Üye 

Recep MERİÇ 
Üye 

Feyyaz GÖLCÜKLÜ 
Başkanvekili 

Toplantıda bulunamadı. 

Tevfik Fikret ALPASLAN 
Üye 

Üye 
Münhal 

Rafet ÎBRAHİMOĞLU 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Teoman ÖZALP 
Üye 

Şener AKYOL 
Sözcü 

Hikmet ALTUĞ 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Feyzi FEYZİOĞLU 
Üye 

A. Mümin KAV ALALI 
Üye 

Muammer YAZAR 
Üye 
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ANAYASANIN HALKOYUNA SUNULMASI HAKKINDA KANUNUN GEREKÇESİ 

29.6.1981 gün ve 2485, sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanun hükümleri uyarınca hazırlanan Anayasa
nın 193 üncü maddesinde bu Anayasanın halkoyuna sunulması öngörülmüş olup, halkoyuna sunulmasının 
esasları ve şartlan bu Kanunla düzenlenmiştir. 

Birinci maddede Anayasanın halkoyuna sunulmasında uygulanacak kanun hükümleri belirtilmiştir. 

ikinci maddede halkoylamasının 7 Kasım 1982 Pazar günü yapılması kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddede, halkoyuna sunulma işlemlerinin, Yüksek Seçim Kurulunun yönetim ve denetiminde ol
mak üzere seçim kurullarınca yürütüleceği belirtilmiştir. 

Dördüncü maddemde, Yüksek Seçim Kurulu, Anayasanın halkoyuna sunulması için gerekli bütün tedbirleri 
almak ve hazırlıkları yapmakla görevlendirilmiştir. * 

Beşinci maddede Anayasanın halkoyuna tanıtılmasında 298 sayılı Kanunun propaganda serbestliğine iliş
kin hükümlerinin uygulanmayacağı; Anayasa metninin Resmî Gazetede yayımlanmasını takibeden günden 24 
Ekim 1982 günü saat 18.00'e kadar Millî Güvenlik Konseyinin 70 sayılı Kararı hükümleri çerçevesinde Ana
yasanın açıklanması ve tanıtılması serbest olacağı; 25 Ekim 1982 tarihinden itibaren bu Anayasanın halka 
tanıtılması ve açıklanmasına ilişkin esasların Millî Güvenlik Konseyince belirlenip düzeltileceği hükmü ge
tirilmiştir. 

Altıncı maddede kimlerin halkoyuna katılıp oy kullanabileceği ve oy kullanmanın ne şekilde olacağı açık
lanmıştır. 

Yedinci maddede oy verme süresi belirtilmiştir. 

Sekizinci maddede Anayasanın halkoyuna sunulmalında vaki olacak şikâyet ve itirazların tarzı ve bunla
rın hangi mercilere yapılacağı gösterilmiştir. 

Dokuzuncu maddede sandık, ilçe ve il seçim kurul ırınca düzenlenecek tutanaklarda nelerin yer alacağı 
açıklanmıştır. 

Onuncu madde geçerli sayılmayacak oy pusulaları hakkındaki esasları düzenlemiştir. 

Onbirinci maddede il seçim kurullarının, tutanakları toplama ve sonuçlarıyla birlikte Yüksek Seçim Kuru
luna bildirmesine ilişkin esaslara yer verilmiştir. 

Onikinci madde halkoylamasına katılmayanlar hakkındaki müeyyideler ile halkoylamasını takibeden bir 
ay içinde hukukî veya fiilî mazeretlerini yetkili mercide ispat edenler için bu müeyyidelerin uygulanmayacağı
nı hükme bağlamıştır, 

Onüçüncü madde kanunun yürürlük tarihini, ondördüncü madde de bu Kanunun hükümlerini yürütecek 
makamı belirtmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 448) 
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Anayasa Komisyonu Raporu 

T.C. 
Millî Güvenlik Konseyi 

Anayasa Komisyonu 23 Eylül 1982 
Esas No. : 11395 

Karar No. : 1 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

23 Eylül 1982 tarihinde Danışma Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilen Anayasanın Halk
oyuna Sunulması Hakkında Kanun Tasarısı ve gerekçesi komisyonumuzca incelendi. 

Tasarının tümü üzerinde açılan müzakereleri müteakip maddelerinin görüşülmesi tamamlandı. 
Tasarının; 

1, 2, 3, 4 ve 5 inci maddeleri Danışma Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen şekliyle; 

6 nci maddesi, sonundaki kullanabilir kelimesinin kullanır şeklinde düzeltilmesi suretiyle; 
7 nci maddesi aynen; 
Benimsendi. 
İlçe ve il seçim kurulları ile sandık kurullarının halkoylamasına ilişkin tutanaklarına vali ve kaymakamla

rın itiraz edebilmelerine imkân sağlamak amacıyla tasarının 8 inci maddesine komisyonumuzca bir (c) ben
dinin ilavesi uygun görülmüş; 

9, 10 ve 11 inci maddeleri aynen benimsenmiştir. 

Tasarıya, halkoylamasına katılmayanlat hakkında yapılacak işlemi belirleyen yeni bir 12 nci madde ilave 
edilmiş, dolayısıyla Danışma Meclisince kabul edilen 12 nci madde 13 üncü madde olarak, 13 üncü madde 
ise 14 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye 
Muzaffer BAŞKAYNAK Edip GÜLTEKÎN 

Hâk. Tümgeneral Hâk. Kd. Albay 

Üye 
Feridun BALATLIOĞLU 

Hâk. Kd. Albay 

Millt Güvenlik Konseyi ^S. Sayısı : 448) 
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TEKLİF 

Anayasanın Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 29.6.1981 gün ve 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanun hükümleri uyarınca hazırla
nan Anayasanın halkoyuna sunulmasında bu Kanun hükümleri, 1.7.1982 gün ve 2687 sayılı Kanun hüküm
leri ile bu kanunlarda özel bir hüküm bulunmayan hal erde, 26.4.1961 gün ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun bu kanunlara aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — Anayasanın halkoylaması 7 Kasım 1982 Pazar günü yapılır. 

MADDE 3. — Halkoyuna sunulma işlemleri, Yüksek Seçim Kurulunun Yönetim ve denetiminde seçim ku
rullarınca yürütülür* 

MADDE 4. — Yüksek Seçim Kurulu : 
a) Anayasanın halkoyuna sunulması için gerekli bütün tedbirleri alır ve hazırlıkları yapar, 
b) Halkoylamasının sağlıklı ve düzenli yürütülmesi için gerekli ilke kararlarını alır ve yayımlar, 
c) Halkoylaması için beyaz ve mavi olmak üzere iki ayrı renkte, beyazın üzerinde kabul, mavinin üze

rinde ret yazılı ilki çeşit oy pusulasını yeterli kadar ve eşit sayıda bastırır. Zarf ve oy pusulalarını zarf dışından 
renk ayrılığını belli etmeyecek şekilde ve aynı ölçüde hazırlatır. 

MADDE 5. — Anayasann halka tanıtılmasında : 

a) 26.4.1961 gün ve 298 sayılı Kanunun propaganda serbestliğine ilişkin hükümleri uygulanmaz. 
b) Anayasa metninin Resmî Gazetede yayımlanmasını takip eden günden 24 Ekim 1982 günü saat 18.00'e 

kadar, Millî Güvenlik Konseyinin 5 Ağustos 1982 gün ve 70 sayılı Kararı hükümleri çerçevesi içerisinde Ana
yasanın açıklanması ve tanıtılması serbesttir. 

c) 25 Ekim 1982 tarihinden itibaren Anayasanın çeşitli vasıta ve yollarla halka tanıtılması ve açıklan
masına ilişkin esaslar Millî Güvenlik Konseyince belirlenir ve düzenlenir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 448) 



— 5 — 

DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETfTİĞİ METİN 

Anayasanın Halkoyuna Sunulması Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 29.8.1981 gün ve 2485 sayılı Ku
rucu Meclis Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ha
zırlanan Anayasanın halkoyuna sunulmasında bu Ka
nun hükümleri, 1.7.1982 gün ve 2687 sayılı 2485 Nu
maralı Kurucu Meclis Hakkındaki Kanun Hükümle
rine Göre Anayasanın Halkoyuna Sunulması için Ha
zırlanacak Oy Verme Kütüklerinin Düzenlenmes'ine 
Dair Kanun hükümleri ile bu kanunlarda özel bir hü
küm bulunmayan hallerde, 26.4.1961 gün ve 298 sa
yılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükle
ri Hakkındaki Kanunun bu kanunlara aykırı olma
yan hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — Anayasanın halkoylaması 7 Kasım 
1982 Pazar günü yapılır. 

MADDE 3. — Halkoyuna sunulma işlemleri, Yük
sek Seçim Kurulunun yönetim ve denetiminde seçim 
kurullarınca yürütülür. 

MADDE 4. — Yüksek Seçim Kurulu : 
a) Anayasanın halkoyuna sunulması için gerekli 

bütün tedbirleri alır ve hazırlıkları yapar, 
b) Halkoylamasının sağlıklı ve düzenli yürütülme

si için gerekli ilke kararlarını alır ve yayımlar, 

c) Halkoylaması için beyaz ve mavi olmak üzere, 
iki ayrı renkte, beyazın üzerinde KABUL, mavinin 
üzerinde RED yazılı iki çeşit oy pusulasını yeteri ka
dar, eşit sayıda bastırır; zarf ve oy pusulalarını zarf 
dışından renk ayrılığını belli etmeyecek şekilde ve ay
nı ölçüde hazırlatır. 

MADDE 5. — Anayasanın halka tanıtılmasında: 

a) 26.4.1961 gün ve 298 sayılı Kanunun propa
ganda serbestliğine ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

b) Anayasa metninin Resmî Gazetede yayımlan
masını takip eden günden 24 Ekim 1982 günü saat 
18.00'e kadar, Millî Güvenlik Konseyinin 5 Ağustos 

1982 gün ve 70 sayılı Kararı hükümleri çerçevesi içe
risinde Anayasanın açıklanması ve tanıtılması serbest
tir. 

c) 25 Ekim 1982 tarihinden itibaren Anayasanın 
çeşitli vasıta ve yollarla halka tanıtılması ve açıklan
masına ilişkin esaslar Millî Güvenlik Konseyince be
lirlenir ve düzenlenir. 

ANAYASA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Anayasanın Halkoyuna Sunulması 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Danışma Meclisi metninin 1 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Danışma (Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 3 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Danışma ıMeclisi metninin 4 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Danışma Meclisi metninin 5 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 448) 
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(Teiklf) 

MADDE 6. — 1.7.1982 gün ve 2687 sayılı Kanun hükümleri gereğince düzenlenmiş bulunan oy verme 
kütüğünde ve sandık listesinde kayıtlı olan ve oy kullanma yeterliği bulunan her vatandaş halkoyuna katılır 
ve oyunu kullanabilir. 

Anayasayı kabul edenler, üzerinde kabul yazılı; kabul etmeyenler, üzerinde ret yazılı pusulayı kullanarak 
oy verirler. 

MADDE 7. — Oy verme günü saat 08.00'den 19.00'a kadar geçen zaman, oy verme süresidir. Ancak saat 
19.00'a geldiği halde sandık başında oy vermek için bekleyen varsa bunların sandık kurulu başkam tarafın
dan sayımını müteakip oylarım kullanmaları sağlanır. 

MADDE 8. — Anayasanın halkoyuna sunulmasında : 
a) Sandık listesinde adı yazılı olduğu halde herhangi bir nedenle kendisine oy kullandırılmayan kişi bu iş

leme karşı şikâyet ve itirazını sözlü veya yazılı olarak, 
b) Oy sayımına ilişkin sandık tutanaklarına karşı şikâyet ve itiraz, o sandıkta oy hakini kullanmış en az 

10 kişi tarafından müştereken yazılıp imzalanacak bir dilekçe ile ve 298 sayılı Kanundaki usul ve esaslara göre 
yapılır. 

MADDE 9. — Sandık, ilçe ve il seçim kurullarınca düzenlenecek tutanaklarda : 
a) Sandık listesinde kayıtlı olanların sayısı, 
b) Halkoyuna katılanların sayısı, 
c) Muteber olan oyların sayısı, 
d) Muteber olmayan oyların sayısı, 
e) Anayasaya kabul oyu verenlerin sayısı, 
f) Anayasaya ret oyu verenlerin sayısı, 
Ayrı ayrı gösterilir. 

MADDE 10. — Aşağıda yazılı oy pusulaları muteber değildir : 
a) Sandık kurulunca verilen kâğıdında (Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu) filigranı bulunan 

özel surette imal edilmiş mavi ve beyaz renkli kâğıttan başka bir kâğıda basılı oy pusulaları, 

b) Sandık kurulunca verilen tek biçim ve renkteki çift mühürlü bir zarftan başka zarfa konulmuş bulu
nan oy pusulaları, 
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MADDE 6. — 1.7.1982 gün ve 2687 sayılı Kanun 
hükümleri gereğince düzenlenmiş bulunan oy verme 
kütüğünde ve sandık listesinde kayıtlı olan ve oy kul
lanma yeterliği bulunan her vatandaş halkoylamasına 
katılır ve oyunu kullanabilir. 

Anayasayı kabul edenler, üzerinde KABUL yazılı 
beyaz renkli, kabul etmeyenler, üzerinde RED yazılı 
mavi renkli pusulayı kullanarak oy verirler. 

MADDE 7. — Oy verme günü saat 08.00'den 
19.00'a kadar geçen zaman, oy verme süresidir. Ancak 
saat 19.00'a geldiği halde sandık başında oy vermek 
için bekleyen varsa bunların sandık kurulu başkanı 
tarafından sayımını müteakip oylarını kullanmaları 
sağlanır. 

Kurucu Meclis Üyeleri kimlik kartlarını göster
mek suretiyle bulundukları mahal sandığında oylarını 
kullanabilirler. 

MADDE 8. — Anayasanın halkoyuna sunulma
sında : 

a) Sandık listesinde adı yazılı olduğu halde her
hangi bir nedenle kendisine oy kullandırılmayan kişi 
bu işleme karşı şikâyet ve itirazını sözlü veya yazılı 
olarak, 

b) Oy sayımına ilişkin sandık tutanaklarına karşı 
şikâyet ve itiraz, o sandıkta oy hakkını kullanmış en 
az 10 kişi tarafından müştereken yazılıp imzalanacak 
bir dilekçe ile ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Kanunundaki usul ve esaslara 
göre yapılır. 

MADDE 9. — Sandık, ilçe ve il seçim kurulla
rınca düzenlenecek tutanaklarda : 

a) Sandık listesinde kayıtlı olanların sayısı, 
b) Halkoylamasına katılanların sayısı, 
c) Muteber olan oyların sayısı, 
d) Muteber olmayan oyların sayısı, 
e) Anayasaya kabul oyu verenlerin sayısı, 
f) Anayasaya red oyu verenlerin sayısı, 
Ayrı ayrı gösterilir. 

MADDE 10. — Aşağıda yazılı oy pusulaları mu
teber değildir: 

a) Sandık kurulunca verilen kâğıdında (Türkiye 
Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu) filigranı bulunan 
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(Anayasa Komisyonumun Kabul' Ettiği Metin) 

MADDE 6. — 11.7.1982 gün ve 2687 sayılı Ka
nun hükümleri gereğince düzenlenmiş bulunan oy 
verme kütüğünde ve sandık listesinde kayıtlı olan ve 
oy kullanma yeterliği bulunan her vatandaş halkoy
lamasına katılır ve oyunu kullanır. 

Anayasayı kabul edenler, üzerinde IKABUL ya
zılı beyaz renkli, kabul etmeyenler, üzerinde RED ya
zılı mavi renkli pusulayı kullanarak oy verirler. 

MADDE 7. — Danışma Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Anayasanın halkoyuna sunulma
sında: 

a) Sandık listesinde adı yazılı olduğu halde her
hangi bir nedenle kendisine oy kullandırılmayan ki
şi bu işleme karşı şikâyet ve itirazını sözlü veya yazı
lı olarak, 

b) Oy sayımına ilişkin sandık tutanaklarına kar
şı şikâyet ve itiraz, o sandıkta oy hakkını kullanmış 
en az 10 kişi tarafından müştereken yazılıp imzala
nacak bir dilekçe ile ve 298 sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Kanunundaki usul 
ve esaslara göre yapılır. 

c) Valiler ve kaymakamlar sandık, ilçe ve il se
çim kurulları tutanaklarına itiraz edebilirler. 

MADDE 9. — Danışma Meclisi metninin 9 uncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Danışma (Meclisi metninin 10 un
cu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Teklif) 

c) Bir zarftan çıkan hem kabul, hem ret oy pusulaları. 
Kullanılan oy pusulalarının rengi esas alımr; üzerine konulmuş işaretler, çizgiler, resim ve yazılar dikkate 

alınmaz. 
Bir zarftan birden fazla aynı cins oy pusulaları çıktığı takdirde, bir oy olarak sayılır. 

MADDE 11. — il seçim kurulları, ilçe seçim kurullarından gelen tutanakları toplar, il birleştirme tutana
ğında beliren sonuçları derhal Yüksek Seçim Kuruluna bildirir ve tutanağın onaylı bir örneğini gönderir. 

MADDE 12. — Oy verme kütüğünde ve sandık listesinde kaydı ve oy kullanma yeterliği bulunduğu 
halde hukukî veya fiilî herhangi bir mazereti olmaksızın halkoylamasına katılmayanlar, Anayasa oylama
sını takip eden ilk genel ve mahallî seçimlere katılamazlar, seçimlerde aday olamazlar. 

Halkoylamasını takip eden 1 ay içinde kayıtlı oldukları il veya ilçe seçim kurulu başkanlıklarına baş
vurarak halkoylamasına hukukî veya fiilî mazeretleri nedeniyle katılmadıklarını ispat edenler hakkında bu 
yasaklar uygulanmaz. 

MADDE 13. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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, (Danışma MeclMnin Kabul ettiği Metin) 

özel surette imal edilmiş mavi ve beyaz renkli kâğıt
tan başka bir kâğıda basılı oy pusulaları, 

b) Sandık kurulunca verilen tek biçim ve renk
teki çift mühürlü bir zarftan başka zarfa konulmuş 
bulunan oy pusulaları, 

c) Bir zarftan çıkan hem KABUL, hem RED 
oy pusulaları, 

Kullanılan oy pusulalarının rengi esas alınır; üze
rine konulmuş işaretler, çizgiler, resim ve yazılar 
dikkate alınmaz. Bu oylar geçerli sayılır. 

Bir zarftan birden fazla aynı cins oy pusulaları 
çıktığı takdirde, bir oy olarak geçerli sayılır. 

MADDE 11. — îl seçim kurulları, ilçe seçim ku
rullarından gelen tutanakları toplar, il birleştirme tu
tanağında beliren sonuçları derhal en seri vasıta ile 
Yüksek Seçim Kuruluna bildirir ve tutanağın onaylı 
bir örneğini gönderir. 

Yüksek Seçim Kurulu, İl Seçim Kurullarından ge
len birleştirme tutanaklarına göre Halkoyu sonucunu 
derhal ilan eder. 

Muteber oyların yarısından çoğu KABUL ise, 
Anayasa Türk Milleti tarafından kabul edilmiş olur. 

MADDE 12. 
rürlüğe girer. 

MADDE 13. 
Kurulu yürütür. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 11. — Danışma Meclisi metnimin 11 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Oy verme kütüğünde ve sandık 
listesinde kaydı ve oy kullanma yeterliği bulunduğu 
halde hukukî veya fiilî herhangi bir mazereti olmak
sızın halkoylamasına katılmayanlar, Anayasa oyla
masını takip eden 5 yıl içinde yapılacak genel ve ara 
seçimleri ile mahallî seçimlere ve düğer halkoylama-
larına katılamazlar, seçimlerde aday olamazlar. 

Halkoylamasını takip eden 1 ay içinde kayıtlı ol
dukları il veya ilçe seçim kurulu başkanlıklarına baş
vurarak halkoylamasına hukukî veya fiili mazeretle
ri nedeniyle katılmadıklarını ispat edenler hakkında 
bu yasaklar uygulanmaz. 

MADDE 13. — Danışma Meclisi metninin 12 nci 
maddesi 13 üncü madde olarak aynen kalbul edilmiş
tir. 

MADDE 14. — Danışma Meclisi metninin 13 
üncü maddesi 14 üncü madde olarak aynen kalbul 
edilmiştir. 

«*•*« 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 449 
4 . 1 1 . 1 9 8 1 Tarihli ve 2547 Sayıh Yükseköğretim Kanununun 
Geçici 19 uncu ve 23 üncü Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 

1/493; M. G. Konseyi : 1/396) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 182) 

TC 
Danışma Meclisi 23 Eylül 1982 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü : 06-2497 (1/493) 

Konu : Kanun Tasarısı, 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 23 Eylül 1982 tarihli 156 ncı Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayıh Yükseköğretim Kanununun Geçici 19 uncu ve 23 üncü Mad
delerinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkam 

TC 
Başbakanlık 2 Eylül 1982 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1197j06493 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 17 . 9 . 1982 tarihin
de kararlaştırılan «4 . 11 . 1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 19 uncu ve 23 ün
cü Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı» Be gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Tasarının gündeme ahnarak komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 
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GENEL GEREKÇE 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 19 uncu maddesi gereğince Boğaziçi Üniversitesi ile Orta Doğu Tek

nik Üniversitesinde çalışan öğretim elemanları dışındaki personelin 657 sayılı Kanun hükümlerine göre inti
bakları; personelin çokluğu, işlemlerin çeşitliliği ve üniversitelerin yönetim kadrolarında değişiklik yapılma
sı nedenleriyle Kanunun öngördüğü 1981 -1982 eğitim, öğretim yılı sonuna kadar tamamlanamamıştır. 

Bu nedenle tasarıda intibak işlemleri için sürenin 30,9.1983 tarihine kadar uzatılması zorunlu görülmüş, in
tibakların da 2595 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesine göre yapılması ve ilgilinin müracaatı şartı aranma
ması öngörülmüştür. 

Prensip olarak kişilerin mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlandığından, intibak sonucu alacakları aylık, ek 
gösterge, yan ödeme ve diğer malî ve sosyal haklar toplamı 30.9.1982 tarihindeki mevcut hizmet akdi veya 
topla sözleşmelerle almakta oldukları ücret toplamından (işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi müm
kün akdi ve kanundan doğan menfaatler dahil) daha az olanlara, aradaki farkın, kademe ilerlemesi, derece 
yükselmesi, katsayı artışı ve diğer ödem elerdeki artışlarla giderilinceye kadar tazminat olarak ödenmesine de
vam olunması öngörülmüştür. 

Ancak, Toplu îş Sözleşmelerinin üçüncü yıl zammı 1.10.1982 tarihinde uygulanacağından farkın fazla ol
maması için de bu tarihten önceki ücretlerin esas alınması uygun görülmüştür. 

Yine tasarıda 1982- 1983 Eğitim Öğretim yılı yaklaştığından mevcut sözleşmeli personelin görevden ayrılma
sı halinde hizmetim aksaması olasılığı dikkate alınarak, bu kişilerin mevcut durumlarının 1983 malî yılı sonuna 
kadar korunması hükmüne yer verilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERt 
Madde 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 19 uncu maddesi Boğaziçi Üniversitesiyle Or

ta Doğu Teknik Üniversitesinde çalışmakta olan öğretim elemanları dışındaki personelin 657 sayılı Kanıma 
göre intibaklarının 1981-1982 eğitim öğretim yılı sonuna kadar bitirilmiş olması hükmünü taşımaktadır. 

Ancak her iki üniversitede bu, durumda bulunan personelin çokluğu, intibaklar için yapılacak işlemlerin 
çeşitliliği ve Üniversitelerin yönetim kadrolarının değiştirilmesi nedeniyle intibak işlemlerinin süresinde biti
rilmesine olanak bulunamamıştır. 

IBu nedenle Tasarıda, yeni eğitim öğretim yılının başladığı şu sıralarda hizmetin aksamaması amacıyla 
intibak sürelerinin 30.9.1983 tarihine kadar uzatılması öngörülmüş ve kurumlar arasında farklılık olmaması 
için intibakların 2595 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesine uygun olarak, fakat müracaat şartı aran
maksızın yapılması hükme bağlanmıştır. 

Bu personelin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla intibaklar sonunda ellerine geçecek aylık ek gösterge, 
iş güçlüğü iş riski, temininde güçlük zammı ve malî sorumluluk tazminatı ile diğer malî ve sosyal haklar top
lamı, 30.9,1982 tarihindeki hizmet akdi veya toplu sözleşmelerle almakta oldukları ücret toplamından (işçiye 
sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün âkdî ve kanundan doğan menfaatler dahil) daha az olma
sı durumunda aradaki farkın, kademe ilerlemesi, derece yükselmesi, katsayı artışı ve diğer ödemelerdeki ar
tışlarla giderilinceye kadar tazminat olarak ödenmeye devam olunması dikkate alınmıştır. 

Ancak Toplu tş Sözleşmelerinin üçüncü yıl zammı 1.10.1982 tarihinde uygulanacağından, intibaktan son
ra ele geçecek ücret ile daha önce aldıkları ücretler arasındaki farkın fazla olmaması için 1.10.1982 tari
hinden önceki ücretin esas alınması uygun görülmüş ür. 

İMadde 2. — 2547 sayılı Kanunun Geçici 23 üncü maddesi, emekli olup da Üniversitelerde özel hizmet 
akti ile sözleşmeli olarak çalışan öğretim elemanlarıyla diğer idarî personelin en geç 1981-1982 eğitim öğre
tim yılı sonuna kadar sahip oldukları statü içinde hizmetlerine devam edebileceklerini ve bu tarihten sonra 
hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu takdirde kendilerine ge el hükümlere göre işlem yapılacağını hülkme bağla
mış ise de Üniversitelerde bu gibi elemanların çok mahdut oldukları ve kurumların kilit akademik ve idarî yük
lerini taşıdıkları bilindiğinden bunların hizmetlerine 1983 malî yılı sonuna kadar daha devam etmeleri sağ
lanmıştır. ' 

Madde 3. — 1981-1982 eğitim öğretim yılı 30.9.19'32 tarihinde sona erdiğinden arada boşluk olmaması 
amacıyla Kanunun yürürlük tarihi 30.9.1982 olarak belirlenmiştir. 

Madde 4. — Kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulunca yürütüleceği hükme bağlanmaktadır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 449) 
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İhtisas Komisyonu Raporu 
TC 

Milli Güvenlik Konseyi 
İhtisas Komisyonu 
Esas No. ; 1/396 
Karar No. : 110 

23 Eylül 1982 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 19 uncu ve 23 üncü Maddelerinin De
ğiştirilmesine İlişikin Kanun Tasarısı ilgili temsilcilerin katılmasıyla Komisyonumuzda görüşülmüştür. 

Komisyonumuzun, Danışma Meclisince kabul edilen metin üzerinde yaptığı inceleme sonucunda aşağıda 
arz edilen gerekçeler ışığında benimsediği metin tasviplerinize arz edilmiştir. 

1. Bu Kanunun 1 inci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 19 uncu maddesi dü
zenlenerek getirilen yeni hükümlerle, 2547 sayılı Kanunun Geçici 19 uncu maddesinde 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun hükümlerine tabi olmadan üniversitelerde çalışan öğretim elemanları dışında kalan per
sonelin intibaklarının 1981 - 1982 öğretim yılı sonuna kadar yapılması hükmolunduğu cihetle 30.9.1982 ta
rihi itibariyle memur statüsüne geçirilmesi ve 'bu tarih esas alınmak suretiyle tamamlanmamış bulunan işlem
lerin bir yıl içinde 2595 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesi esaslarına göre ve üniversitelerde hizmetin 
aksamasına meydan vermemek amacıyla yazılı müracaat şartı dikkate alınmaksızın yapılması benimsenmiş
tir. 

intibakları yapılacak personelin mağduriyetine meydan vermemek maksadıyla intibak işlemleri tamamla
nıncaya kadar tabi oldukları toplu iş sözleşmesi veya hizmet akdine göre 30.9.1982 tarihinde almakta ol
dukları ücreti almalarına devam etmeleri, yapılan intibak neticesinde alacağı aylık, ek gösterge, işgüçlüğü, 
iş riski, temininde güçlük zamları ile malî sorumluluk tazminatı ve diğer malî ve sosyal haklarının toplamı 
memur statüsüne geçirildikleri 30.9.1982 tarihindeki hizmet akdi veya toplusözleşmelerle almakta oldukları 
ücret toplamından daha az olması halinde aradaki farkın artış ve ilavelerle giderilmesine kadar tazminat 
olarak ödenmesi, aynı tarihte 5Q6 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık aylığı bağlanmasına hak 
kazananlara muayyen bir süre tanınmak suretiyle Sosyal Sigortalar Kurumuna başvurarak ayrılmak isteyen
lerin iş mevzuatından doğan haklarının ödenmesi benimsenerek tensiplerine sunulmuştur. 

2. Uygulamada herhangi bir yanlış anlamaya meydan vermemek amacıyla 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun yürürlüğe girdiği tarih belirtilmek - suretiyle Danışma Meclisince kabul edilen 2 nci madde met
ni benimsenmiş ve tensiplerine arz edilmiştir. 

3. Danışma Meclisince »kabul edilen 3 ve 4 üncü maddeler aynen benimsenmiştir. 
Tensiplerine arz olunur. 

Komisyon Başkam 
Cumhur EVCİL 

Tuğgeneral 

Üye 
Tuğlu EROL 

Kur. Bnb. 

Üye 
Kemal YILMAZ 

Kur. Alb. 

Üye 
Mehmet KÂMİLOĞLU 

MGK. Büt. Plan ve 
Mly. Kom. TemsıildM 

Üye 
Necati ERTÜRK 

Kur. Yrb. 

Üye 
Nazım ÇÖKER 

M.E.B. lığı Yükseköğretim 
Genel Müdürü 

Üye 
Rusuhi ECEVİTOĞLU 

Mly. Bak. Büt. Mly. Kont, 
Gen. Md. D. Bşk. 

Üye 
Servet BİLİR 

Yükseköğretim Kurulu Üyesi 

Üye 
Aysel ERSAN 

Devlet Per. D. Danışmanı, 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 449) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 19 uncu ve 23 üncü Maddelerinin 
Değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Geçici Madde 19. — 2547 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Boğaziçi Üniversitesi ile Orta Doğu 
Teknik Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olmadan çalışan öğretim ele
manları dışında kalan personelin intibakları 30.9.1983 tarihine kadar 2595 sayılı Kanunun geçici 9 uncu 
maddesi esaslarına göre yazılı müracaat şartı dikkate alınmaksızın yapılır. 

Yapılan intibak neticesinde ilgililerin, alacağı aylık, ek gösterge, işgüçlüğü, iş riski, temininde güçlük zam
ları ile malî sorumluluk tazminatı ve diğer malî ve sosyal haklarının toplamı 30.9.1982 tarihindeki hizmet ak
di veya toplu sözleşmelerle almakta oldukları ücret toplamından (işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçül
mesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler dahil) daha az olanlara aradaki fark, kademe ilerlemesi, 
derece yükselmesi, katsayı artışı vesair ödemelerdeki artışlarla giderilinceye kadar tazminat olarak ödenmeye 
devam olunur.» 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 449) 



DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Ka
nununun Geçici 19 uncu ve 23 üncü Maddelerinin 

Değiştirilmesine ilişkin Kanon Tasarın 

MADDE 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun geçici 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Geçici Madde 19. — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği* tarihte, Boğaziçi Üniversitesi ile Orta Doğu Tek
nik Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu hükümlerine tabi olmadan çalışan öğretim ele
manları dışında kalan personelin 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu hükümlerine göre intibaklarını yap
mak üzere, üniversite rektörlerince bir ay içinde bir 
intibak komisyonu kurulur. Bu komisyon ilgili perso
nelin durumlarını inceleyerek komisyonun kuruluş ta
rihinden itibaren üç ay içinde üniversite rektörlüğüne 
öneride bulunur. İntibaklar 30.9.1983 tarihine kadar 
yapılır. 

Bu personel 30.9.1983 tarihine kadar mevcut sta
tülerine göre ücret almaya devam ederler.» 

I İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF 
ETTİĞİ METİN 

4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Ka
nununun Geçici 19 uncu ve 23 üncü Maddelerinin 

Değiştirihnesine İlişkin Kanun Tasar» 

MADDE I. — 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
I nununun Geçici 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 
I değiştirilmiştir. 

«Geçici (Madde 19. — 6 Kasım 19S1 tarihinde 
I Boğaziçi Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üotversi-
I tesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hüküm-
I lerine tabi olmadan çalışan öğretim elemanları dı-
I şmda kalan personel 30.9.1982 tarihi itibariyle me-
I tnur statüsüne geçirilerek bu tarih esas alınmak su-
I retiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hüküm-
I lerine göre intibakları yapılır. Bu işlem en geç 

30.9.1983 tarihine kadar, 12.2.1982 tarihli ve 2595 
I sayılı Kanunun Geçici 9 uncu Maddesi esaslarına 
j göre ve yazılı müracaat şartı dikkate alınmaksızın 
I yapılır. 

İntibak işlemleri tamamlanıncaya kadar, tabi ol
dukları toplu iş sözleşmesi veya hizmet akdine göre 
30.9.1982 tarihinde almakta oldukları ücret (para ve 
para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan 
menfaatler daihıil) ödenmeye devam olunur. 

I Yapılan intibak neticesinde ilgililerin, alacağı ay
lık, ek gösterge, işgüçlüğü, iş riski, temininde güçlük 
zamları ile malî sorumluluk tazminatı ve diğer malî 
ve sosyal haklarının toplamı 30.9.1982 tarihindeki 
hizmet akdi veya toplusözleşmelerle almakta olduk
ları yulkarıda belirlenen ücret toplamından daha az 

I olanlara aradaki fark, kademe ilerlemesi, derece yü'k-
I ıselmesi, katsayı artışı vesair ödemelerdeki artış ve 
I ilavelerle giderilinceye kadar tazminat olarak öden

meye devam olunur. 

! 30.9.1982 tarihinde 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
I Kanununa göre yaşlılık aylığı bağlanmasına hak ka

zananlardan 3L10.1982 tarihine kadar emekli olmak 
l üzere Sosyal Sigortalar Kurumuna başvurarak ayn-
I lanlara iş mevzuatından doğan hakları ödenir.») 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 449) 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 2. — 2547 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Geçici Madde 23. — 2547 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte T.C Emekli Sandığı Kanununa gö

re emekli aylığı bağlanmış olup da, bu Kanunda belirtilen üniversitelerde sözleşmeli olarak çalışan öğretim 
elemanları ile diğer idarî personel, 1983 yılı sonuna kadar sahip oldukları statü içinde hizmetlerine devam ede
bilirler.» , 

MADDE 3. — Bu Kanun 30 Eylül 1982 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakam 
S. İL Pasin 

Dışişleri Bakam 
/. Türkmen 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof, Dr. S. Özbek 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr, t. Özîrak 

Adalet Bakanı 
C. Menîeş 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Devlet Bakam 
M. özgünes 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağ. ve Sosyal Yrd. Bak. Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 
M. Turgut 

Kültür ve Turizm Bakam İmar ve îskân Bakam Köy işleri ve Koop. Bakam 
/. Evliyaoğlu Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

17.9.1982 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bak. 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. özgül 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun geçici 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Geçici Madde 23. — T.C. Emekli Sandığı Ka
nununa göre emeklilik aylığı bağlanmış olup da, bu 
Kanunda belirtilen üniversitelerde sözleşmeli olarak 
çalışan öğretim elemanları ile diğer idarî personel 
30.9.1983 tarihine kadar sahip oldukları statü içinde 
hizmetlerine devam edebilirler. Bu tarihten sonra ge
nel hükümlere tabi olurlar. 

MADDE 3. — Bu Kanun 30 Eylül 1982 tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

• « • « 

7 — 

I (İhtisas Komiisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun Geçici 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.. 

Geçici Madde 23. — T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa göre emeklilik aylığı 'bağlanmış olup da 6 Ka
sım 1981 tarihi itibariyle bu Kanunda belirtilen Üni
versitelerde Sözleşmeli olarak çalışan öğretim eleman
ları ile diğer idarî personel 30.9.1983 tarihine kadar 
satoip oldukları statü içinde hizmetlerine devam ede-

I bilirler. Bu tarihten sonra genel hükümlere tabi olur-
I 1ar. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 3 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

I MADDE 4. — Danışma Meclisi metninin 4 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

• ^ »« 
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