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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Denizli Milletvekili H. (ibrahim Şahin, Anavatan 
Partisinin bakanlıklarda kurduğu irtibat büroları, 

Hatay Milletvekili M. Murat Sökmenoğlu da, 
Avrupa Konseyi Üyesi Alder'in bazı gazetelerde ya
yınlanan ve Siyasî Partiler Kanununun 81 inci mad
desi ile ilgili sözleri hakkında, 

Gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
2971 sayılı Mahallî idareler (Seçim Kanununun, 

Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince, bir daha gö
rüşülmek üzere geri gönderildiğine dair (3/287) ve 

islam Ülkeleri Dördüncü Zirve Konferansına 'ka
tılması nedeniyle Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in 
dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı Necmettin Karaduman'ın ve
kâlet edeceğine dair. (3/288); 

Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile; 
Anavatan ve Milliyetçi Demokrasi Partisi grup

larınca, Avrupa Konseyi Danışma Mecllisinde Tür
kiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek Türk Gru
bu için aday gösterilen asil ve yedek üyeler hakkında
ki Başkanlık tez'keresi; 

• Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
17 Ocak 1984 Salı günü saat 15.OO'te toplanmak 

üzere Birleşime saat 15.30'da son yerildi. 
Başkan Kâtip Üye 

Başkanvekili Adana 
Halil İbrahim KARAL L Cüneyt CANVER 

IKâJfli'p Üyö 
Giresun 

Yavuz KÖY M EN 

No. : 16 

Tasarı 
1. — Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Borç

larının Tahkimi, Hakkında Kanun Tasarısı. (1/439) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 12.1.1984) 

n. — GELEN KAĞITLAR 
13.1.1984 Cuma 

Teklif 
1. — istanbul Milletvekili Recep Ercüment Ko-

nufcman'ın, Türk Diş Hekimleri 'Birliği Kanun Tek
lifi. (2/6) (Sağlık ve Sosyal işler Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 12.1.1984) 

No. : 17 

16.1.1984 Pazartesi 

Tasaniar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zaire 

Cumhuriyöti Yürütme Konseyi Arasında imzalanan 
16 Haziran 1983 Tarihli Kültür Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 
(1/440) (Milî Eğitim ve Dışişleri komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 13.1.1984) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan 
Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında îmza-
nan 2 Ağustos 1982 Tarihli Kültür Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 
(1/441) '(Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonlarına) 
Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.1984) 

Meclis Soruşturması Önerge ve Tezkereleri 
1. — Manisa Eski 'Milletvekili Veli Bakırlı'nın, 

Tütün Ekicilerinin Sorunlarına Eğikneyerek Görevini 
ihmal Ettiği ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 230 uncu Maddesine Uyduğu iddiasıyla, Gümrük 
ve Tekel Eski Bakanı Orhan Öztrak Hakkında Ana
yasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca 
Bir Meclis Soruşturması Açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/116) {Başkanlığa geliş tarihi : 3.1.1977 - 6.12.1983) 

2. — Gaziantep Eski Milletvekili Mustafa Güneş' 
in, Köye Götürülen Hizmetlerde Partizanca Davra
narak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu 
iddiasıyla, Köy işleri Eski Bakanı Vefa Poyraz Hak
kında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Önergesi. (9/117) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.1.1977 -
6.12.1983) 

3. — Malatya Eski Milletvekili Hüseyin Deniz'in, 
Millî Eğitimi Kendi Politikalarına Alet. Ederek Görev
lerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddia
sıyla, Eski Başbakan Süleyman Demire! ve Millî 
Eğitim Eski Bakanı Ali Naili Erdem Haklarında 
Anayasanın 90 inci (Yeni 103 üncü) Maddesi Uya
rınca Bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
Önergesi. (9/118) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.1.1977 -
6.12.1983) 

4. — İstanbul Eski Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Artan Hayat Pahalılığı Karşısında Gerekli Tedbirleri 
Almayarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu 
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Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 237, 238 ve 
240 rncı Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başba
kan Süleyman Demirel ve Maliye Eski Bakanı Yılmaz 
Ergenekon Haklarında Anayasanın 90 inci (Yeni 
100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması 
Açılmasına İlişkin Önergesi. (9/119) (Başkanlığa geliş 
(tarihi: 6.1.1977 - 6.12.1983) 

5. — Burdur Eski Milletvekili Osman Aykut'un, 
Anayasa ve Hukuk Devleti Anlayışını Çiğneyerek 
Demokratik Rejimi Çıkmaza Götürdüğü ve Bu Eyle
minin (Türk Ceza Kanununun 228 ve 240 inci Mad
delerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Süleyman 
Demirel Hakkında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) 
Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önergesi. (9/120) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.1.1977 - 6.12.1983) 

6. — Tunceli Eski Milletvekili Süleyman Yıldı-
rım'ın, Sendikal Hakları Çiğneyerek Görevini Kötüye 
Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, Köy İşleri 
Eski Bakanı Vefa Poyraz Hakkında Anayasanın 90 inci 
(Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruş
turması Açılmasına İlişkin Önergesi. (9/121) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 10.1.1977 - 6.12.1983) 

7. — Sakarya Eski Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 11 Arkadaşının, Hazineye Ait Arazinin A.P.'ye 
Mensup Kişilerce Zaptedilmesini Önlemeyip Bu Ki
şileri Himaye Etmek Suretiyle Görevlerini Kötüye 
Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Süleyman Demirel, Maliye Eski Bakanı 
Yılmaz Ergenekon ve Köy İşleri Eski Bakanı Vefa 
Poyraz Haklarında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) 
Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önergesi. (9/122) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.1.1977 - 6.12.1983) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Eski Üyesi 
Hamdi Özer'in, Millet Bütünlüğünü Bozucu Ders 
Kitaplarını Öğretimden Kaldırmayarak Görevini Kö
tüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 142 ve 312 nci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, 
Millî Eğitim Eski Bakam Ali Naili Erdem Hakkında 
Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uya
rınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Önergesi. (9/123) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.1.1977 -
6.12.1983) 

9. — Niğde Eski Milletvekili Azmi Yavuzalp 
ve 19 Arkadaşının, Patates İhracatına Tanınan Vergi 
ladesini Kaldırarak Üreticilere Zarar Verdiği ve Bu 
Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 mcı Maddesine 

[ Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Süleyman Demirel 
Hakkında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Mad
desi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 

\ ilişkin Önergesi. (9/124) (Başkanlığa getijş tarihi : 
I 13.1.1977 - 6.12.1983) 

10. — Mardin Eski Milletvekilleri Nurettin Yıl
maz ve Ahmet Türk'ün, Millet Bütünlüğünü Bozan 
Silopi Jandarma Komutam Hakkında Gerekli işlem
leri Yapmayarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve 
Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci 
Maddesine Uyduğu iddiasıyla, Eski Başbakan Sü
leyman Demirel ve içişleri Eski Bakam Oğuzhan 
Asiltürk Haklarında Anayasanın 90 mcı (Yeni 
100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruştur
ması Açılmasına İlişkin Önergesi, (9/125) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 14.1.1977 - 6.12.1983) 

11. — Denizli Eski Milletvekili Hüdai Oral'ın, 
Yayınladıkları Genelgelerle Yargı Kararlarım Uygu
latmayarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu 
Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 228, 240, 251, 
254/3, 266/3 ve 456/4 üncü Maddelerine Uyduğu 
iddiasıyla, Adalet Eski Bakanı ismail Müftüoğlu ve 
içişleri Eski Bakanı Oğuzhan Asiltürk Haklarında 
Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarın
ca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına ilişkin önerge
si. (9/126) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.1.1977 -
6.12.1983) 

12. — Danışjtay Kararını Uygulamadığı ve Bu 
Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine 
Uyduğu iddiasıyla, Maliye Eski Bakanı Yılmaz Erge
nekon Hakkında Anayasanın 90 mcı (Yeni. 100 üncü) 
Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılma
sına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi. (9/127) (Başkan
lığa geliş tarihi : 14.1.1977 - 6. 12.1983) 

I • 13. — Hakkâri Eski Milletvekili Mikail İlçin'in, 
Irak, Hava Kuvvetlerinin Sınır Köylerimize Yaptığı 
Taarruzları Önlemeyerek Görevlerini ihmal Ettikleri 
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 uncu 
Maddesine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Sü
leyman Demirel, Millî Savunma Eski Bakam Ferit 
Melen ve içişleri Eski Bakanı Oğuzhan Asiltürk 
Haklarında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) 
Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
ilişkin Önergesi. (9/128) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.1.1977- 6.12.1983) 

14. — Sinop Eski 'Milletvekili Yalçın Oğuz'un, 
Bakanlık Müsteşarının Vazifesini Yapmasına Fiilen 
Mani Olarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu 
Eyleminin Türk Ceza Kanununun 228, 240, 251, 
254/3, 266/3 ve 456/4 üncü Maddelerine Uyduğu 
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İddiasıyla Adalet Eski Bakanı İsmail Müftüoğlu 
Hakkında Anayasanın 90 inci (Yeni 10D üncü) Mad
desi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önergesi. (9/129) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.1.1977-6.12.1983) 

15. — Erzincan Eski Milletvekili Nurettin Karsu' 
nun, Nurculukla İlgili Olarak Yayınladıkları Genelge
lerle Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine 
Uyduğu İddiasıyla, Adalet Eski Bakanı İsmail Müf
tüoğlu ve İçişleri Eski Bakanı Oğuzhan Asiltürk Hak
larında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Önergesi. (9/130) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.1.1977 -
6.12.1983) 

16. — Malatya Eski Milletvekili Hakkı Gökçe'nin, 
Malatya Tekstil Fabrikasındaki Keyfî Yönetime ve 
İşçilere Yapılan Baskıya Engel Olmayarak Görevini 
Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, Sanayi 
ve Teknoloji Eski Bakanı Abdülkerim Doğru Hak
kında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Önergesi. (9/131) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.1.1977 -
6.12.1983) 

17. — Bolu Eski Milletvekili Abdi özkök'ün, Top
rak ve Tarım Reformu Uygulamasında Partizanca 
Davranarak Görenlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu 
Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 228, 230 ve 240 
inci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan 
Süleyman Demirel, Devlet Eski Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Alparslan Türkeş ve Devlet Eski Bakanı 
Mustafa Kemal Efkovan Haklarında Anayasanın 90 
inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis 
Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi. (9/132) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 18.1.1977 - 6.12.1983) 

18. — Sinop Eski Milletvekili Yalçın Oğuz'un, 
Pancar Kooperatiflerini Gereği Gibi Denetlemeye
rek Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu 
İddiasıyla, Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı Abdül
kerim Doğru Hakkında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 
üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması 
Açılmasına İlişkin Önergesi. (9/133) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 18.1.1977 - 6.12.1983) 

19. — Manisa Eski Milletvekili Mustafa Ok ile 
İzmir Eski Milletvekili Süleyman Genc'in, Sendikal 
Faaliyetleri Baltayarak Görevini Kötüye Kullandığı 
ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci 
maddesine Uyduğu İddiasıyla, Köy İşleri Eski Ba

kanı Vefa Poyraz Hakkında Anayasanın 90 inci (Ye
ni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruş
turması Açılmasına İlişkin Önergesi. '(9/134) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 19.1.1977 - 6.12.1983) 

, 20. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Eski Üyesi 
Hamdi Özer'in, Malatya - Hekimhan İlçesinde Dev
let Bütünlüğünü Bozucu Hareketlerde Bulunan Grup
lara Mani Olmadıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ce
za Kanununun 65, 125 ve 141 inci Maddelerine Uy
duğu İddiasıyla, Adalet Eski Bakanı İsmail Müftü
oğlu, İçişleri Eski Bakanı Oğuzhan Asiltürk ve Millî 
Eğitim Eski Bakanı Ali Naili Erdem Haklarında 
Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uya
rınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Önergesi. (9/135) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.1.1977 
- 6.12.1983) 

'21. — Kars Eski Milletvekili Doğan Araslı'nın, 
Telefon Satış ve Devir İşlemlerinde Haksız Kazanç 
Sağlayan Görevlilere Gözyumduğu ve Bu Eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu 
İddiasıyla, Ulaştırma Eski Bakanı Nahit Menteşe 
Hakkında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Mad
desi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önergesi. (9/136) (Başkanlığa geliş tarihi : 
21.1.1977 - 6.12.1983) 

22. — Hatay Eski Milletvekili Malik Yılman'ın, 
Cumhuriyet 'İlkeleriyle Bağdaşmayan Beyan ve Dav
ranışlarda Bulunduğu ve Bu Eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 188 ve 191 inci Maddelerine Uyduğu İd
diasıyla, Devlet Eski Bakanı ve Başhakan Yardımcısı 
Alparslan Türkeş Hakkında Anayasanın 90 inci (Ye
ni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruştur
ması Açılmasına İlişkin Önergesi. (9/137) (Başkan
lığa geliş tarihi : 21.1.1977 - 6.12.1983) 

23. — Hakkâri Eski Milletvekili Mikail llçin'in, 
Doğu ve Güneydoğu Sınır Bölgelerinde Jandarma
nın Köylülere Yaptığı Baskıyı Önlemeyerek Görev
lerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddia
sıyla, Eski Başbakan Süleyman Demirel ve İçişleri 
Eski Bakanı Oğuzhan Asiltürk Haklarında Anaya
sanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi. 
(9/138) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.1.1977 - 6.12.1983) 

24. — Tunceli Eski Milletvekili Süleyman Yıldı-
rım'ın, Yargı Kararlarını Uygulamayarak Hukuk 
Devleti ve Hukuk Üstünlüğü İlkelerini Zedelediği ve 
Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci Mad
desine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Süleyman 
Demirel Hakkında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 
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üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması 
Açılmasına ilişkin önergesi. (9/139) ^Başkanlığa ge
liş tarihi : 4.2.1977 - 6.12.1983) . 

25. — Diyarbakır Eski Milletvekili Hasan Değer 
ve 2 Arkadaşının, Lice Deprem Bölgesinde Yapılan 
İhalelerde Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu 
Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Mad
desine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Süleyman 
Demire! ile imar ve iskân Eski Bakanı Nurettin Ok 
Haklarında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Mad
desi Uyarınca Bir Meclis Soruşturası Açılmasına iliş
kin önergesi. (9/140) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.2.1977 - 6.12.1983) 

26. — Hatay Eski Milletvekili Mehmet Sönmez 
ve 2 Arkadaşının, Hatay'da Hazine Arazilerinin Ki
raya Verilişinde Görevlerini Kötüye Kullandıkları 
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ve 
340 inci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Baş
bakan Süleyman Demirel ve Devlet Eski Bakam 
'Mustafa Kemal Erkovan Haklarında Anayasanın 90 
inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis 
Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi. (9/141) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 16.2.1977 - 6.12.1983) 

27. — Gaziantep Eski Milletvekilleri Mustafa 
Güneş ve Yusuf Öztürkmen'in, Partizan Tutumu ile 
Hazineyi ve Bir Kooperatifin Ortaklarını harara Uğ
ratarak Görevini Görüye Kullandığı ve Bu Eylemi
nin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uy
duğu iddiasıyla, Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı 
Abdülkerim Doğru Hakkında Anayasanın 90 inci 
(Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis So- I 
ruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi. (9/142) (Baş- I 
kanlığa geliş tarihi : 16.2.1977 - 6.12.1983) 

28. — Danıştay Kararını Uygulamayarak Göre- I 
vini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza I 
Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla. I 
İçişleri Eski Bakanı OğuzJhan Asiltürk Hakkında I 
Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uya- I 
rınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin I 
Başbakanlık Tezkeresi. (9/143) ((Başkanlığa geliş ta- I 
rihi : 18.2.1977 - ,6.12.1983) 

29. — Burdur Eski Milletvekili Osman Aykul'un, I 
Anason Alımındaki Tutumları ile Üreticinin Zararı- I 
na Sebep Olarak Görevlerini Kötüye (Kullandıkları I 
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 210, 228 I 
ve 240 inci Maddelerine Uyduğu iddiasıyla, Eski I 
Başbakan Süleyman Demirel, Gümrük ve Tekel Es- I 
ki Bakanı Orhan öztrak ve Ticaret Eski Bakanı Ha- I 
lil Başol Haklarında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 I 
üncü) Maddesi Uyannoa Bir Meclis Soruşturması I 

I Açılmasına İlişkin Önergesi. (9/144) ((Başkanlığa ge
liş tarihi: 21.2.1977 - 6.12.1983) 

30. — Afyonkarahisar Eski Milletvekili Süley
man Mutlu ve Amasya Eski Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, Millî Birlik ve Güvenliği Bozduğu ve Bu Ey-

!'teminin Türk Ceza Kanununun 141, 142, 146, 168, 
174, 188, 191, 228, 240, 3'12, 313 ve 343 üncü Mad
delerine Uyduğu iddiasıyla Devlet Eski Bakanı VÖ 
Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş Hakkında 
Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarın
ca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin öner
gesi. (9/145) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.2.1977 -
6.12.1983) 

31. — Balıkesir Eski Milletvekili Sadullah Usu-
mi'nin, Tütün Baş Fiyatının llanındafci Tutumlarıy
la Tütün Üreticisinin Zararına Yol Açtıkları ve Bu 
Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Mad
desine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Süleyman 
Demirel, Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sı Necmettin Erbafcan ve Gümrük ve Tekel Eski Ba
kanı Orhan öztrak Haklarında Anayasanın 90 inci 
(Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca bir Meclis So
ruşturması Açılmasına ilişkin önergesi. (9/146) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1977 - 6.12.1983) 

32. — Amasya Eski Milletvekili Hasan Bütüner' 
in, Partizan Tutum ve Uygulamalarıyla Bir Kısım 
öğrencilerin Öğrenimlerine Engel Olarak Görevini 
Kötüye Kullandığı ve Bu Eylemimin Türk Ceza Ka
nununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, 
Millî Eğitim Eski Bakanı Ali Naili Erdem Hakkında 
Anayasanın 90 inci ı(Yen| 100 üncü) Maddesi Uya
rınca bir Meclis Soruşturması Açılmasına ilişkin 
Önergesi. (9/147) '(Başkanlığa geliş tarihi : 1.3.1977 -
6,12.1983) 

33. — Giresun Eski Milletvekili Orhan Yılmaz' 
in, Uyguladıkları Politika ile Karadeniz Balkır İşlet
melerinin Zarar Etmesine Neden Oldukları ve Bu 
Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 inci 
Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Sü
leyman Demirel, Maliye Eski Bakanı Yılmaz Ergene-
kon ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Eski Bakanı Selâ-
hattin Kılıç Haklarında Anayasanın 90 mcı (Yeni 
100 üncü) Maddesi Uyarınca bir Meclis Soruşturma
sı Açılmasına ilişkin önergesi. (9/1418) (İBaşkanlığa 
geliş tarihi: 4.3.1977 - 6.12.1983) 

34. — Gaziantep Eski Milletvekili Mustafa Gü
neş'in, Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri Bir
liğindeki Yolsuzluklara Engel Olmayarak Görevini 
Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 240 inci Maddesine Uyduğu iddiasıyla, Ti-
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oaret Eski Bakanı Halil Başol Hakkında Anayasanın 
90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca bir Mec
lis Soruşturması Açılmasına ilişkin Önergesi. (9/149) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.3.1977 - 6.12.1983) 

35. — Danıştay kararını Uygulamayarak Göre
vini IKötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu iddiasıyla 
Millî Eğitim Eski Bakanı Ali Naili -Erdem Hakkında 
Anayasanın 90 inci /(Yeni 100 üncü) Maddesi Uya
rınca bir Meclis Soruşturması Açılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi. (9/150) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.3.1977 - 6./12.1983) 

36. — Danıştay Kararını Uygulamayarak Görevi
ni Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu iddiasıyla, 
içişleri Eski Bakanı Öğuzhan Asiltürk Hakkında 
Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarın
ca bir Meclis Soruşturması Açılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi. (9/151) (Başkanlığa geliş tari
hi : 10.3.1977 - 6.12.1983) 

37. — Tokat Eski Milletvekili AH Kurt'un, Erbaa 
Ovası Sulama Projesinin Gerçekleşmesini Önleyerek 
Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türiic 
Ceza Kanununun 240 racı Maddesine Uyduğu id
diasıyla, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Eski Bakam Se
fahattin Kılıç Hakkında Anayasanın 90 inci (Yeni 
100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturma
sı Açılmasına ilişkin önergesi. 1(9/152) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 18.3.1977 - 6.12.1983) 

38. — Danıştay Kararını Uygulamayarak Göre
vini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ce
za Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu _, İddia
sıyla, Millî Eğitim Eski Bakanı Ali Naili Erdem 
Hakkında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Mad
desi Uyarınca bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
ilişkin Başbakanlık Tezkeresi. (9/153) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 21.3.1977 - 6.12.1983) 

39. — içel Eski Milletvekili Hikmet Baloğlu ve 
Cumhuriyet Senatosu içel Eski Üyesi Lütfi Bilgen' 
(in, Narenciye İhracatında Görevini Kötüye Kullan
dığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 
240 inci Maddelerine Uyduğu iddiasıyla, Ticaret Es
ki Bakanı Halil Başol Hakkında Anayasanın 90 mcı 
(Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis So
ruşturması Açılmasına İlişkin önergesi. (9/154) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 23.3.1977 - 6.12.1983) 

40. — Hatay Eski 'Milletvekili Mehmet 'Sönmez 
ve 10 Arkadaşının, Kira ve Konut Sorununun Çö
zümlenmesinde Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve 
Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci 

Maddesine Uydug^ı iddiasıyla, imar ve iskân Eski 
Bakanı Nurettin Ok ve Köy işleri Eski Bakanı Vefa 
Poyraz Haklarında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 
üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturmasi 
Açılmasına ilişkin Önergesi. (9/155) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 23.3.1977 - 6.12.1983) 

41. — Trabzon Eski Milletvekili Adil Ali Cinel' 
in, Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenci Nakil 
ve intibaklarında Yasalara Aykırı Davranarak Gö
revlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu 
iddiasıyla, Eski Başbakan Süleyman Demirel ve Mil
lî Eğitim Eski Balkanı Ali Naili Erdem Haklarında 
Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uya
rınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına ilişkin 
Önergesi. (9/156) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.3.1977 -
6.12.1983) 

42. — Amasya Eski Milletvekili Hasan Bütüner'in, 
Köykent Konusunda Gerçek Dışı Beyanlar Vere
rek Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uydu
ğu iddiasıyla, Eski Başbakan Süleyman Demirel Hak
kında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi 
uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Önergesi. (9/157) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.3.1977 -
6.12.1983) 

43. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Eski Üye
si Hamdi Özer'in, Devletin Varlığına ve Temel Dü
zenine Yönelik Olayları Önlemediği ve Bu Eylemi
nin Türk Ceza Kanununun 141 inci Maddesine Uy 
duğu iddiasıyla, Eski Başbakan Süleyman Demirel 
Hakkında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Mad
desi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/158) (Başkanlığa geliş tarihi : 
25.3.1977 - 6.12.1983) 

44. — Afyonkarahisar Eski Milletvekili Süley
man Mutlu ile Amasya Eski Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, Anarşik Olayların Önlenmesini Engelleyerek 
Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 240 mcı Maddesine Uyduğu iddia
sıyla, Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Necmettin Erbakan Hakkında Anayasanın 90 inci 
(Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis So
ruşturması Açılmasına ilişkin önergesi. (9/159) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 28.3.1977 - 6.12.1983) 

45. — Tekirdağ Eski Milletvekili Ömer Kahra-
man'ın, Ayçiçeği Üreticisinin Zararına Hareket Ede
rek Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 228 ve 240 inci Maddelerine 
Uyduğu İddiasiyla, Ticaret Eski Bakanı Halil Başol 
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Hakkında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Mad
desi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önergesi. (9/160) (Başkanlığa geliş tarihi : 
28.3.1977 - 6.Iİ2.1983) 

46. — Yozgat Eski Milletvekili llhami Çetin'ia, 
Enflasyonist 'Ekonomik Politikaları ile Dar Gelirli 
Yurttaşların Zararına Hareket Ederek Görevlerini 
Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ce
za Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıy
la, Eski Başbakan Süleyman iDemird, Maliye Eski 
'Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Ticaret Eski Bakanı Ha
lil Başol Haklarında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 
üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması 
Açılmasına İlişkin önergesi. (9/161) (Başkanlığa ge
liş ıtarihi : 29.3.1977 - 6.12.1983) 

47. — Hakkâri Eski Milletvekili Mikaıil llçin'in, 
Hakkâri İlinde Halkın Sağlık Sorunları ile llgilenıme-
yerek Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Madde
sine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Süleyman 
Demirel ve Sağlık ve Sosyal Yardım Eski Bakanı 
Kemal Demir Haklarında Anayasanın 90 inci (Yeni 
100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturma
sı Açılmasına İlişkin Önergesi. (9/162) (Başkanlığa 
geliş torihi: 30.3.1977 - 6.12.1983) 

17.1.1984 
Rapor 

1. — Mahallî İdareler Seçimi Kanunu ve Anaya
sanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca 

48. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Eski Üye
si Nejat Sarlıcalı'nın, Belediyelere Yapılan Yardım
larda Partizanca Davranarak Görevini Kötüye Kul
landığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 
inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, İmar ve İskân 
Eski ©akanı Nurettin Ok Hakkında Anayasanın 90 
inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis 
Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi. (9/163) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 31.3.1977 - 6.12.1983) 

49. — Adana Eski Milletvekili Emin Bilen Tü-
mer'in, Haklarında Yolsuzluk İddiaları Bulunan Çu-
^kobirlik Yöneticilerine İşten El çektirmeyerek Göre
vini Kötüye Kullandığı ve IBu Eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, 
Ticaret Eski Bakanı Halil Başol Hakkında Anayasa
nın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi. 
(9/164) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.3.1977 - 6.12.1983) 

50. — Diyarbakır Eski Milletvekili Bahattin Ka-
rakoç'un, Siyasî Amaçlarla Görevini Kötüye Kullan
dığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 in
ci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, Millî Eğitim Eski 
Bakanı Ali Naili Erdem Hakkında Anayasanın 90 
inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis 
Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi. (9/165) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 31.3.1977 - 6.12.1983) 

No. : 18 
Sah 

bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi 
ve tçişleri Komisyonu Raporu. (1/438, 3/287) (S. Sa
yısı : 3) (Dağıtma tarihi : 17.1.1984) (GÜNDEME) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Srati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yıldırım AKBULUT 
KÂTİP ÜYELER : Süleyman YAĞCIOĞLU (Samsun), Durmuş Fikri SAĞLAR (tçel) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22 nci Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IIL — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 
Bakan yardımcılığı konusunda gündem dışı konuş
ması. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel 3 sayın 
milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 

«Bakan yardımcılığı» konusunda konuşmak üze
re, Edirne Milletvekili Sayın Türkan Turgut Arıkan; 
buyurun efendim. 
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Sayın Arıkan, konuşma süreniz 5 dakikadır, sü
reyi aşmamanızı ve mevzu dışına çıkmamanızı rica 
ederim. 

TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edime) — Sa-' 
ym Başkan, sayın milletvekileri; geçen birleşimde 
muhalefet kanadının sayın milletvekilleri «Bakan yar
dımcılığı» konusunu gündeme getirdiler. Muhalefete 
saygı duyduğum için bu açıklamayı yapmak üzere 
huzurunuzdayım. 

tSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
usul hakkında söz istiyorum. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Biz Anayasamn 7, 8 ve 82 nci maddelerine aykırı dav-
ranmıyoruz. Ettiğimiz yemine uygun olarak, toplu
mun huzur ve refahı için kendi boş zamanlarımızın 
her dakikasını millete hizmet için harcıyoruz. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın bakanlara ait yürütme yetkisini paylaşmıyo
ruz. Bürokratların işlerine karışmıyoruz. Sayın Baş
bakanımızın da çeşitli zamanlarda ifade buyurdukları 
gibi, memurlarla uğraşmıyoruz, geçmişi dahi araştır
mıyoruz, ama şunu yapmaya çalışıyoruz; laf değil, 
hizmet üretmeye veya hizmetin en kısa sürede üretil
mesine yardımcı olmaya çalışıyoruz. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — O icra demek
tir. 

TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi, ülkemizin çözüm 
bekleyen iç ve dış pek çok sorunu var. Vatandaşları
mız yıllardan beri devlet kapısına gelip bizzat bakan
lara derdini anlatmaya alışmıştır. Bu, âdeta örf ve 
âdet haline gelmiştir. Bu alışkanlıkların birdenbire 
ortadan kalkması mümkün değildir. Bakanlarımızın 
yükü çok ağırdır ve zamanları da çok kıymetlidir. 
ileride kullanmak üzere zamanı depo etmek, yeniden 
kullanmak da mümkün değildir, işte, bu noktadan ha
reketle, bakanlarımıza zaman kazandırmak amacıyla 
gönüllü olarak yardım görevini üstlendik. Yaptığı
mız çalışmalardan bir iki örneği Yüce Meclise sun
mak istiyorum. 

Çalışmalarımızdan birinci örnek; ICO-1501 sayfa
lık bazı araştırmaların 6 - 7 sayfalık rafine özetler ha
line getirilerek sayın bakanlara iletilmesidir. 

Çalışmalarımızdan ikinci örnek; bakanlara gelen 
vatandaşların dertlerinin dinlenerek, kısa ve öz bir 
şekilde sayın bakanlara iletilmesidir. Nitekim, Kel
kit'te 1 milyar Türk Lirası harcanarak kurulmuş bir 
deri ve ayakkabı fabrikası boş durmaktadır. Vatan
daşlarımız, bu fabrikanın nişasta veya çay paketleme 
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fabrikası haline dönüştürülmesini, 70Ö - 800 işçiye is
tihdam imkânı sağlanabileceğini belirtmişlerdir. 

Ülkemizde yapımı tamamlanmış, boş duran bu tür 
fabrikalar diğer il ve ilçelerimizde de vardır. Amacı
mız, bu kaynakları en kısa zamanda devreye sokmak 
ve ülkenin yararlanmasına sunmaktır. 

Saym milletvekilleri, şimdi soruyorum; bu çalış
malar parti komiserliği midir? 

Saym milletvekilleri, ülkemizde genelde oy kaygı
sıyla iktidarların millete götürmek istediği hizmetlerin 
aksatılması, politikanın temeli olarak benimsenmiştir. 
Her dönemde aynı şeyler tekrarlandığı için, bu fasit 
daire içinde millete götürülecek hizmetler aksamıştır. 
Çalışmayana prim verme, âdeta teşvik edilir hale gel
miştir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin çözüm bekleyen 
sorunları çoktur. Bundan böyle, geliniz yıkıcı değil, 
köstekleyici değil, yapıcı olalım. Geliniz çalışmayana 
değil, çalışana destek olalım. Çalışmak isteyeni, mil
lete hizmet vermek isteyeni kösteklemeyelim. Geli
niz, millete yapılacak hizmeti kıskanmayalım ve esir
gemeyelim. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al-
kişlar) 

Sayın milletvekilleri, konuşmamı büyük Atatürk'ün 
sözleriyle tamamlamak istiyorum. Bakınız ne diyor 
büyük önder; «Beni görmek demek, mutlaka yüzümü 
görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duyguları
mı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir» Ve 
başka bir sözünde de şöyle diyor büyük insan : «De
nilebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz; yalnız tek bir 
şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak, içtimaî 
dertlerimizi tetkik edersek, asıl olarak bundan başka, 
bundan mühim bir illet keşfedenleyiz. O halde ilk işi
miz bu illeti esaslı surette tedavi etmektir, milleti ça
lışkan yapmaktır.» 

işte biz Atatürkçülüğü, millete hizmet üretmek 
olarak anlıyoruz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
usulle ilgili bir şey söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Tutumunuz hak
kında. 

BAŞKAN — Tutumumuzda, Tüzüğümüze ve Ana
yasaya aykırı bir husus yoktur efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 
yapılan konuşma, daha önce yapılan bir konuşmaya 
cevap niteliğindedir. Acaba sayın konuşmacı, Bakan 
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adına mı cevaplamışlardır, yoksa kendi adlarına mı? 
Zabıtlara geçmesi bakımından tasrih buyurun efen
dim. 

BAŞKAN — Kendi adına, gündem dışı konuşma 
istemiştir ve Başkanlığımız da bu sebeple kendisine 
söz vermiştir efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

2. — Muş Milletvekili Nazmı Önderin, Yüksek
öğretim Kanununun uygulanmasındaki aksaklıklar 
konusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Yükseköğretim Kanununun uygu
lanmasındaki aksaklıklar konusunda Muş Milletvekili 
Sayın Nazmi Önder; buyurunuz efendim. (MDP sı
ralarından alkışlar) 

NAZMİ ÖNDER (Muş) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; huzurunuzda Yükseköğre
tim Kurumu Kanununun uygulanmasındaki aksak-
ıkların bir kısmını, zamanım ölçüsünde, dile getir
meye çalışacağım. 

Son üç gün içerisinde, Ankara Üniversitesinin 
çeşitli fakültelerinde yüzlerce öğrencinin kaydının si
lindiği öğrenilmiştir. Hepinizin malumu olduğu gibi, 
büyük zorluklar içerisinde fakültelere girmeyi başa
ran ve öğrenimlerini binbir güçlük içerisinde sürdü
ren bu öğrenciler, bugün dışarıda kalmışlardır. 

'2547 sayılı Kanun ve bu Kanunun 2880 sayılı Ka
nunla değiştirilen maddeleri, bazı üniversitelerde 
uygulanmamakta, uygulamayı yapan diğer üniversi
telerdeki fakültelerde ise birbirinden farklı uygula
malar yapılmaktadır. Bunu bir örnekle arz etmek 
isterim : 

Yükseköğretim Kurulunun 19 Ağustos 1982 gün 
ve 82/218 sayılı Eğitim-öğretim Süresi İle Sınav De
ğerlendirme Esaslarına İlişkin İlkelerin 3 üncü mad
desi 28 Temmuz 1983 gün ve 220/6252 sayılı ka
rarla değiştirilmiş ve Ancak Kanunun öngördüğü 
öğretim süresi içerisinde öğrenim programım biti
recek durumda olanlardan en çok iki dersten başa
rısız olanlar, diğer bütün derslerden başarılı olmak 
şartıyla, başarısız oldukları dersleri tekrar eder ve bu 
derslerin sınav haklarını kullanırlar ve bu hususta 
da karar almaya, ilgili fakülte, yüksekokul veya ens
titü yönetim kurulu yetkilidir» diye hükme bağlan
mış. 

Bu hükme dayanılarak; fakülte ve yüksekokul
ların yönetim kurulları 1983 yılının Ekim ayında al
mış oldukları karar gereği, öğrencilere, öğrencilik 
haklarının devamını sağlamış bulunmaktadırlar. Şim
di, bu karar alınınca, ilgili fakülte ve yüksekokul 
yöneticileri bu durumu öğrencilerine bildirmişler; 
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öğrenciler de fakültelerine gelerek, öğrenimlerine de
vam etmeye başlamışlardır. Bu sefer, yine Ankara 
Üniversitesi Rektörlüğünün 18.10.1983 gün ve 43/2414 
sayılı yazısıyla, yukarıda arz ettiğim değişikliğin ge
çersiz olduğunu fakülte ve yüksekokullara bildirmiş
lerdir. 

Şimdi soruyoruz; çoğu Anadolumuzun çeşitli il 
ve ilçelerinden gelen bu öğrenciler yurtlarda da bir
leşerek tuttukları evlerde büyük masraflar altına gir
memişler midir? Kaldıki, kendilerine yükseköğretim 
Kurulunun ilkeleri doğrultusunda alınmış bir yöne
tim kurulu kararı tebliğ edildiği için bu duruma düş
müşlerdir. Daha da beteri, bu gençlerimizin psiko
lojik yönden uğrayacakları sarsıntının ve ailelerinin ( 

duçar oldukları mağduriyetin vebali, günahı kimde
dir? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bulunduk
ları fakültelerden ilişkileri kesilen bu öğrencilerin 
büyük bir kısmı son sınıf ye üçüncü sınıf öğrenci
leridir. Şu andaki durumlarını hepinizin yüksek tak
dirlerine sunuyorum. 

Eğitim ve öğretim, ferdin ve toplumun gelişme
sini hızlandıran, ekonomik kalkınmayı destekleyen, 

, millî ve manevî değerleri koruyan, geliştiren, millî 
birlik ve beraberliği sağlayan en önemli faktördür. 
Değerli Yükseköğretim Kurulu mensuplarının bu du
rumu en iyi şekilde değerlendireceği ve gerekli dü
zeltmenin yapılacağı ümidini taşımaktayım. 

(Muradımız, Yükseköğretim Kurulunu eleştirmek 
değildir. Muradımız, mevcut aksaklıkların giderilme
sidir, mağduriyetlerin önlenmesidir. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi milletvekilleri ola
rak da, bu konuda üzerimize düşeni en iyi şekilde 
yapacağımızı belirtmek isterim. 

Hepinizi en derin saygılarımla selamlarım (Alkış
lar) 

S. — Muş Milletvekili Alaattin Fırat'ın, Cum
hurbaşkanı Kenan Evren'in, Dördüncü İslam Kon
feransı Zirve Toplantısına katılmasına dair gündem 
dışı konuşması 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Ev
ren'in, Dördüncü İslam Konferansı Zirve Toplan
tısına katılması konusunda Muş Milletvekili Sayın 
Alaattin Fırat; buyurun efendim. 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; basında da takip edildiği üzere, 
İslam ülkeleri Dördüncü Zirve Toplantısı dün Fas'ın 
Kazablanka kentinde başladı. Bu zirvenin Türkiye 
için de çok değişik bir anlamı var. Çünkü, Türkiye 
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Cumhuriyeti ilk defa İslam Zirve Toplantısında Cum
hurbaşkanı tarafından temsil edilmektedir. 

Türkiye'nin bu zirvede en üst düzeyde temsil 
©dilmesi memnunluk yaratmıştır. Bu hareketle Tür
kiye, İslam dünyasına, Arap alemine ve Ortadoğuya 
daha çok açılmış olacak, dış politikamıza dinamizm 
kazandırılacaktır. Bu tür girişimlerin, sonuçta ticarî 
hayatımızı olumlu bir şekilde etkileyebileceği gibi, 
Devletimizin dış etkinliğim" de artıracak mahiyette 
olduğu inancındayım. 

Bu vesileyle, İslam Ülkeleri Dördüncü Zirve Top
lantısına Türkiye Cumhuriyetini temsilen katılan Cum
hurbaşkanı Sayın Kenan Evren'in bu hareketini tak
dirle karşılıyor, yüce huzurunuzda kendilerine bu 
katılmadan dolayı şükranlarımı arz ediyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Avrupa Ekonomik Topluluğu yetkilileriyle 
görüşmelerde bulunmak üzere yurt dışına gidecek 
olan Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu'nun dönüşüne 
kadar Dışişleri Bakanlığına Devlet Bakanı Mesut 
Yılmaz'in vekillik etmesinin uygun bulunduğuna dair 
Cumhurbaşkanlğı tezkeresi. (3/290) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündeme ge
çiyoruz. 

Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup 
bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Avrupa Ekonomik Topluluğu yetkilileriyle görüş
melerde bulunmak üzere 22-24 Ocak 1984 tarihleri 
arasında Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı 
Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri Ba
kanlığına Devlet Bakanı Mesut Yılmaz'm vekillik 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİY 

1. — Mahallî İdareler Seçimi Kanunu ve Anaya
sanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca 
bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi 
ve İçişleri Komisyonu Raporu. (1/438, 3/287) S. Sa
yısı : 3) (1) 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, İçişleri Ko
misyonu Başkanlığının, İçtüzüğün 53 üncü madde-

(1) 3 S. Sayılı Basmayazi Tutanağa eklidir. 
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I etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görül-
I müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 
I Kenan Evren 
I Cumhurbaşkanı 
I BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
I 2. — Halkçı Parti Grubunca, Avrupa Konseyi 
I Danışma Meclisinde Türkiye Büyük Millet Meclisini 
I Temsil edecek Türk Grubu için aday gösterilen asil 
I ve yedek üyeler hakkında Başkanlık tezkeresi (3/291) 
I BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Başkanlığın 
I bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım. 
I Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
I Yasama meclislerinin dış münasebetlerinin dü-
I zenlenmesi hakkındaki 378 sayılı Kanunun, 1599 sa-
I yılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesinde söz ko-
I nusu edilen ve 1 inci madde uyarınca, siyasî parti 
I gruplarınca Avrupa Konseyi Danışma Meclisinde 
I Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek Türk 
I Grubuna ait Anavatan ve 'Milliyetçi Demokrasi Par-
I tilerinin asıl ve yedek üyelerinin isimleri, Genel Ku-
I rulumuzun 12 Ocak 1984 tarih ve 21 inci Birleşimin-
I de bilgilerinize sunulmuştu. Halkçı Partinin asil ve 
I ve yedek üyelerinin de adları aşağıda belirtilmiştir. 
I Yüce Meclisin bilgilerine sunarım. 
I Necmettin Karaduman 
I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Asil Üyeler : 
Cahit Karakaş (Zonguldak) 

I Paşa Sarıoğlu (Ağrı) 
J Aydın Güven Gürkan (Antalya) 

Hayrettin Ozansoy '(Diyarbakır) 
Yedek Üyeler : 
Mustafa Çelebi (Hatay) 
K. Nuri Nehrozoğlu (Mardin) 
M. Vasıf Yücel (Zonguldak 
A. Savaş Arpacıoğlu (Amasya) 

J BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

LE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

I sine göre verilmiş bir tezkeresi! vardır, okutup onayı
nıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gelen kâğıtlarda 3 S. Sayı ile yer alan 

Mahallî İdareler Seçimi Kanunu ile Komisyonumu
zun Raporu basılıp, Sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Anılan kanun, Anayasamızın belli süre içinde çı
karılmasını öngördüğü kanunlardandır. Kanunun 
önemi ve ayrıca kanunda tespit edilen seçim tarihi 

| de dikkate alınmak suretiyle bir an önce görüşülmesi 
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gerekmektedir. Esasen, Kanun daha evvel de Ko
misyonumuzda ve Genel Kurulda görüşülmüş bu
lunduğundan, sayın milletvekilleri yeterince tetkik ve 
inceleme imkânı bulmuşlardır. 

Bu nedenlerle, kanunun ve Komisyonumuzun Ra-
porunun içtüzüğün 53 üncü maddesine göre 48 saat 
beklemeden gündeme alınmasının Genel Kurula öne
rilmesi, Komisyonumuzun 16.1.1984 tarihinde yap
tığı toplantıda kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Genel Kurulun tasviplerine arz olunur. 
Necat Tunçsiper 

İçişleri Komisyonu Başkanı 
BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Anavatan Partisi Grubunun İçtüzüğün 19 uncu 

maddesinin son fıkrasına göre verilmiş bir önergesi 
var; okutup, ayrı ayrı onayınıza sunacağım. 

önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İçtüzüğün 50 inci maddesinin 7 ve 8 inci fıkrala

rıyla, 55 inci maddesine göre 17.1.1984 tarihinde top
lanan Danışma Kurulunda, parti grupları arasında 
oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki 
önerilerinin İçtüzüğün 19 uncu maddesinin son fık
rası uyarınca Genel Kurulun onayına sunulmasını 
arz ederim. 

Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Anavatan Partisi Grup Başka nvekili 

Öneriler : 
1. Gündeme alınması kararlaştırılan 3 Sıra Sa

yılı Mahallî İdareler Seçimi Kanununun görüşmele
rine bugünkü Birleşimde başlanması önerilmiştir. 

2. Kanunun görüşmeleri çalışma saatinin so
nuna kadar tamamlanamadığı takdirde, bitimine ka
dar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

(BAŞKAN — önerileri ayrı ayrı okutup oylarını
za sunacağım. 

MEHMET ARİF ATALAY (Adıyaman) — Sa- ı 
yın Başkan, önergenin aleyhinde söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. •> 
. MEHMET ARİF ATALAY (Adıyaman) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce kıymet
li oylarınızla İçişleri Komisyonu Başkanının vermiş 
olduğu bir önerge kabul edilerek, Mahallî İdareler 
Seçim Kanunu Teklifinin 48 saat geçmeden görüşül
mesi hususu kabul büyuruldu. 

Bugünkü birleşimde görüşülmesi hususuna, biz 
Danışma Kurulunda da bazı mülahazalarla karşı 
çıktık; bunu yüksek ıttılaınıza arz etmek istiyorum. 
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Malum olduğu üzere, kanun, Sayın Cumhurbaş
kanımız tarafından bir daha görüşülmek üzere Yüce 
Meclise iade buyurulmuş bulunmaktadır. Sayın Cum
hurbaşkanımızın iade gerekçesinde ifade buyurulan 
birçok husus, aynen muhafaza edilmek suretiyle, gide
rilmesi yolunda herhangi bir kabul görmemiştir. 

Bunun yanında kanun, bize göre Anayasaya birçok 
noktalarından aykırı hükümler taşımaktadır. 

Ben, Danışma Kurulunda arz ve ifade ettiğimiz 
gibi, bugün değil, yarınki birleşimde görüşülmesi hu
susu kabul buyurulduğu takdirde, gruplar arasında 
yapılacak temas ve müzakereler sonucu daha birçok 
nafctalarda müşterek bir hususa vanlabileceğine dair 
büyük umut taşımaktayım. Yani gruplar arasında 
münasebet kurulup bir görüşme yapılır ise, müşterek 
oy pusulasında Sayın Anavatan Partisinin göstermiş 
olduğu ilgiyi, diğer hususlarda kendilerine daha ya
kından görüşmek ve ifade etmek suretiyle yine bazı 
mesafeler kaydetmek mümkün olacağı kanatinde.yiz 
ve tek gayemiz, çıkacak bulunan kanunun temel bir 
kanun olması sebebiyle, Anayasaya uygun, memleket 
ihtiyaçlarına ve gerçeklerine tam cevap verir hale gel
mesin/ temindir. 

Bunun için rahatsız ettim, işgal ettim. Teşekkür 
ederirr, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HASAN PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — 

önergenin lehinde söz istiyorum,; 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

HASAN PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; vermiş 
olduğumuz önergenin aleyhinde konuşan arkadaşımı
zın da demin ifade ettiği gibi, görüşülmekte olan ya
hut görüşülecek olan kanun teklifi, bundan evvel de 
Yüce Mecliste görüşülmüş ve Cumhurbaşkanlığının 
geri göndermesi üzerine tekrar Meclisimize gelmiş bu
lunmaktadır. 

Demin okunan İçişleri Komisyonu Raporunda, ka
nun teklifi üzerinde uzun müddet görüşmeler yapıl
dığı ve kanun teklifinin milletvekillerince iyice ince
lenmiş olduğu hususu tebarüz ettirilerek, bugünkü 
gündeme alınması teklif edildiği bildirilmiş ve gene 
oylarınızla demin gündeme alınmış bulunmaktadır. 

Şimdi görüşülmekte olan önergemiz, gündeme 
alınmış olan teklifin bugün öncelikle görüşülmesi hak
kındadır. İçişleri Komisyonu Raporu, sayın üyelere, 
kanun teklifinin değişik şekliyle bugün üye dolapları
na konmak suretiyle bildirilmiş ve bu rapor da üye
lerin tetkikine sunulmuştur. 
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Sayın milletvekilleri, kanun teklifinin bugün gün
deme alınmayıp, yarınki gündemde görüşülmesi hu
susunda muhalefetin ileri sürdüğü sebeplerden birisi, 
kanun teklifinin daha iyi incelenmesi hususudur. Ka
nun teklifinin bundan evvelki görüşüldüğü 5 Ocak 
tarihli birleşimden bugüne 12 gün daha geçmiş bu
lunuyor ve pek iyi incelenmiş olduğu açıktır. Bu hu
sus, esasen (Danışma Kurulunda da bugün muhale
fet partisi mensubu arkadaşlar tarafından kalkıl edil
miş ve daha fazla incelenme hususunda bir itirazları 
olmamıştır. Ancak, itiraz sebepleri, teklif bugün de
ğil de yarın görüşülürse, gruplar arasında bir anlaş
ma olabileceği hususuna inhisar etmiş bulunuyor. 'Bu
nun en iyi görüşme yeri Yüce Meclistir. Kanun mad
deleri üzerinde bir anlaşma olacaksa, bu gruplar ara
sında değil, Yüce Mecliste olacaktır. 

Esasen muhalefet partisine mensup arkadaşlarımı
zın şu kanun teklifinde itirazları ollan maddelerden en 
önemlisi, müşterek oy pusulasına taalluk eden mad
deydi. Biz bu hususta arkadaşlarımızın görüşlerine 
de uyarak, «müşterek oy pusulası kabulü» şeklindeki 
önerilerini kabul ederek, bu şekilde kanun teklifine 
değişiklik getirmek suretiyle kanun teklifini görüşe
ceğiz. Yani, arkadaşlarımızın «müşterek oy pusulası» 
şeklindeki itirazları, zannediyorum Meclisimiz. tara
fından da kabul edilecektir. 

Bunun dışında gruplar arası görüşmeyle halledi
lecek başka husus varsa, bunun da en iyi müzakere 
yeri Yüce Meclis olması itibariyle, kanun teklifinin 
bugünkü gündeme alınması hakkındaki önergemizi 
vermiş bulunuyoruz. Teklifin daha fazla uzatılmasın
da fayda mülahaza etmiyoruz. Bir an evvel bu kanu
nun çıkıp, tayin edilen günde mahallî seçimlerin ya
pılmasında memleket için sayısız menfaatler bulun
maktadır. Bu da önergemizin bir gerekçesi olmakta
dır. Bu itibarla, önergemizin kabulüyle teklifin bu
günkü gündeme alınmasını arz ediyoruz. 

Saygılar sunuyorum efendim. (ANAP şifaların
dan alkışlar.) 

MEHMET TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) 
— Önerge aleyhinde söz. istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit. 
MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma

raş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şayet bi
raz önce konuşan sayın milletvekili arkadaşımız, bir 
konuda, zannederim hafızasında bir yanılma nedeniy
le, beyanda hataya düşmeselerdi söz almayacaktım. 
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Dikkat buyurursanız, önerge okunduğu zaman 
hiçbir Halkçı Partili arkadaşımız söz almadı; ancak 
şimdi mecbur olduk. 

ıSayın konuşmacı dediler ki, «'Bugünkü Danışma 
Kurulu toplantısında, muhalefet temsilcileri, bu ka
nunun incelenmesi için yeterli sürenin geçtiğini, ince
leme 'konusunun önem arz etmediğini kabul ettiler. 
«IBu konudaki arkadaşımızın beyanı, Halkçı Parti-
ve diğer muhalefet partisinin, mevzua nasıl bir olum
lu şekilde, nasıl bir olumlu yaklaşım olduklarını vur
gulamıştır, tescil etmiştir, teşekkür ediyorum arka
daşımıza. 

Evet arkadaşlar, biz, «Bu arada geçen zamanda 
her ne kadar Komisyon çok önemli noktalarda bazı 
değişiklikler yapmışsa da, her ne kadar Sayın Cum
hurbaşkanının tezkeresi, henüz milletvekilleri tara
fından okunmamış, incelenmemişse de, kanun met
ninin incelenmesi keyfiyeti bugün ilk oturumdaki gi
bi önem arz etmemektedir; önemlidir, ama ilk otu
rumdaki gibi önem arz etmemektedir. Bundan daha 
önemli olanı, gruplar arasında yaklaşım imkânının 
yaratılmasıdır» dedik. 

Arkadaşlar, espri buradadır; biz istedik ki, şu 
Mecliste yasama faaliyetimizi yaparken, dışarıda, ku
lislerde gezerken, lokantada yemek yerken birbirimiz
den yüz çevirmeyelim, birbirimize sert bakışlarla bak
mayalım, bütün partiler, iktidar - muhalefet deme
den, şu çatı altında mi'Mete hizmeti; sadece millete, 
hizmeti düşünerek, parti çıkarını düşünmeden yapa
lım arkadaşlar. (ANAP sıralarından alkışlar.) Fakat 
konuşan arkadaşım bu espriyi sizlere aktarmadı arka
daşlarım. Bizim esprimiz; bütün muhalefet partile
rinin, iktidarın memleket hayrına getirdiği tekliflerin 
karşısına çıkmak değil; ama iktidar partisine yol 
göstermektir; ama iktidar partisine Anayasaya say
gıyı öğretmektir; iktidar partisine Türkiye 'Büyük 
Millet Meclisine saygıyı öğretmektir. (ANAP ve HP 
sıralarından alkışlar.) 

'Bunu vurgulamak için söz aldım; alkışlarınıza te
şekkür ederim; iyi yorumluyorum. Bunu vurgulamaJc 
için söz aldım; saygılar sunuyorum arkadaşlar. 
(ANAP ve HP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Anavatan Partisi Grubunun önerilerini teker te

ker okutacak ve oylarınıza sunacağım. 
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«öneriler : 
1. Gündeme alınması kararlaştırılan 3 Sıra Sa

yılı Mahallî İdareler Seçimi Kanununun görüşmele
rine bugünkü birleşimde başlanılması önerilmiştir.» 

BAŞKAN — Bu hususu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«2. Kanunun görüşmeleri, çalışma saatinin so
nuna kadar tamamlanmadığı takdirde, bitimine ka
dar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir.» 

BAŞKAN — Bu öneriyi de oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Sayın milletvekilleri, Yüce Meclisinizce alınan ka
rar gereğince, 3 S. Sayılı Mahallî İdareler Seçimi 
Kanunu ve İçişleri Komisyonu metni üzerindeki gö
rüşmelere başlıyoruz. 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — Sayın Başkan, Halkçı Parti Grubu adına söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Burada söz isteyenlerle ilgili liste 
var efendim. 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — Halkçı Parti Grubu adına söz istiyorum ben 
efendim. Grup adına olunca önceliği var. 

BAŞKAN — Halkçı Parti Grubundan Turan 
Bayezit Beyefendi söz almak istemişler efendim. 
Biz de... 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — Grup adına efendim. 

BAŞKAN — Birinci sırada Milliyetçi Demokra
si Partisi adına Hilmi Biçer Beyefendi, ikinci 
sırada Halkçı Parti Grubu adına Sayın Mehmet 
Turan Bayezit Beyefendi söz istemişlerdir. 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — Grup adına olunca önceliği olması icap eder 
Saym Başkan. 

NAMIK KEMAL ŞENTÜRK (İstanbul) — Sa
yın Başkan, Kanunun Anayasaya aykırılığına ilişkin 
önergemiz yardır, evvela onun işleme konulması ge
rekir efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Milliyetçi Demokrasi Par
tisi Grubu adına Sayın Hilmi Biçer Beyefendiye söz 
veriyorum; buyurunuz. 

NAMIK KEMAL ŞENTÜRK (İstanbul) — Sa
yın Başkan, affedersiniz, kanunun Anayasaya aykırı
lığına ilişkin önergemiz vardı, evvela onun görüşül
mesi gerekiyor efendim. 
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BAŞKAN — Anayasaya aykırılığı iddianızı tümü 
üzerindeki görüşmelerden sonra işleme koyacağız; o 
zaman söz vereceğim efendim. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — 85 inci madde 
açıktır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, kanunun tü
mü üzerinde bir görüşme yapalım, bilahara Anaya
saya aykırılık hankındaki iddiayı işleme koyalım. (HP 
sıralarından «Böyle olmaz Sayın Başkan» sesleri) 
Olur efendim; herhalde İçtüzüğün ruhuna daha uy
gundur. Lütfen. 

Bu söz alma sırası itibariyle söz veriyorum. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, usul hakkında söz istiyorum. 

Efendim, ilk defa Anayasaya aykırılık iddiası 
varsa bunun görüşülmesi ve karara bağlanması la
zım. Anayasaya aykırı olduğu kabul edilecek olur
sa, maddelere geçilmez. Arkadaşlarımızın söylediği 
doğrudur. İlk defa, Anayasaya aykırı olup olmadığı
nı Mecliste görüşmemiz lazım. (HP ve MDP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Meclisimizin şimdiye kadarki tea
mülü, tümü üzerindeki konuşmalar yapıldıktan son
ra Anayasaya aykırılık iddiasının görüşüleceği hak
kındadır; bu şekilde işleme koyacağız. Tekliflerinizi 
şimdilik kabul etmem mümkün değildir. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Görüşmeler için Komisyon ve Hükümet hazır. 
Birinci sırada konuşma isteğinde bulunan Milli

yetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Hilmi Biçer 
Beyefendi; buyurun efendim. 

MDP GRUBU ADINA HİLMİ BİÇER (Sinop) 
— Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; Mil
liyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına hepinizi de
rin saygıyla selamlıyorum. 

12 Eylülden sonra demokrasiye geçişte son mer
hale olan mahallî idareler seçimi ile ilgili bu kanun 
teklifinin önceki müzakere safhasında vukua gelen 
üzüntü verici durumu dile getirmek istemiyorum; an
cak yine de kısaca temas etmek zorundayım. 

Parlamentomuzun çalışmasının hemen başında 
muhalefet gruplarının müzakereleri boykot etmek 
zorunda bırakılmaları, gerçekten yeni dönem için kö
tü bir başlangıçtır. Cumhurbaşkanlığının çok haklı 
gerekçelere dayanan vetosu, muhalefetin lüzumunu 
açık seçik ortaya koymuştur. Veto gerekçelerinin dik
katle tetkikinde, muhalefetin ne kadar haklı olduğu
nu idrak etmemek mümkün değildir. Kanun teklifi-
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nin tetkiki için muhalefetin istediği 48 saatlik kanu
nî sürenin kaç güne mal olduğu düşünülürse, acele 
ile hedefe varmanın mümkün olmadığı ibretle müşa-
hade olunur. 

Veto gerekçesi her yönü ile Senatosuz Meclisi 
mahcup edecek bir durum yaratmıştır. Mahcubiyetin 
kusuru, Kanunu noksan gönderenlerindir. Veto, has
sas bir konudur. 1950-1960 yılları arasında iki defa 
Cumhurbaşkanının bu yola başvurduğunu hatırlar
sak, işin nezaketini daha çok idrak ederiz. 

Cumhurbaşkanlığının geri göndermesi, Cumhur
başkanını da sıkıntıya sokar; hele Meclisin saygınlı
ğını kökünden zedeler. Bu durumu yaratmaya kim
senin hakkı yoktur. Kusur, iktidar partisinin olma
sına rağmen, maalesef tüm Meclis ilzam edilmekte
dir. Böylesine dikkatsiz bir hareket, Cumhurbaşkan
lığının geri gönderme işini alışkanlık faaline de ge
tirebilir. Bu sebeple, her kötü örnek daima göz önün
de bulundurularak, Yüce Meclisi böyle zor bir duru
ma düşürmemeye azamî dikkat ve itinayı göster
mek zorundayız. 

İçişleri Komisyonu Sayın Başkanının geri gönder
meden sonra gazetelere verdiği beyanatında, «Gramer 
hataları dolayısıyla zaten veto edileceğini bekliyor
duk» demeleri ve ikinci Başkanının da başka bir ga
zetede, «Metinde eksik olan fıkra ve kelimelerin, 
Kanunlar ve Kararlar Dairesinin düzenlemesinden 
doğan hata» olduğunu açıklamaları akıllara durgun
luk vermektedir. Bu beyanatlar mesuliyetsizliğin tipik 
örnekleridir; 'hiç değilse konuşmamak lazımdır. Zira, 
Sayın Cumhurbaşkanına sunulan metin, Kanunlar 
Dairesinin değil, Yüce Meclisin malıdır. 

Demokratik parlamenter rejime yeniden kavuştu
ğumuz ve ilk adımları attığımız şu günlerde, daha iki 
numaralı kanun teklifinin müzakeresinde iktidar par
tisinin bu yola başvurmuş olmasını ve bugün de aynı 
yolda ısrar edilmesini büyük bir talihsizlik sayıyo
ruz. 

Yüce Mecliste muhalefetsiz olarak çıkarılan me
tin, muhtevadan ayrı, redaksiyon ve gramer hatala
rıyla doluydu. Eğer Meclisimizde normal müzakeresi 
yapılsaydı, bu noksanlıkların büyük bir kısmı tashih 
edilecek ve ezcümle, 30 uncu maddenin (a) fıkrası 
yazılıp, (b) fıkrasının yazılması unutulmayacaktı. Ni
tekim, bugün müzakeresi yapılan aynı metinde bu 
noksanlıkları görmek mümkün değildir. 

Sayın üyeler, geri göndermenin haklı gerekçeleri
nin ezikliği içinde, mesuliyetini müdrik Grup olarak, 
teklifi bir komisyon marifetiyle en ince detaylarına 

kadar her türlü kurallara uygun bir tetkike tabi tu
tup, ciddî bir anlayış içinde inceledik, görebildiğimiz 
ve tashihi gereken maddeleri yeniden düzenledik; 
önergeler hazırladık, komisyonda bütün gücümüzü 
kullandık. Komisyonda birtakım taleplerimizin isa
fında anlayış gördük. Gene, çok acele müzakeresi 
yapılmakla beraber, Komisyondaki diyalog ve özel
likle Sayın Komisyon Başkanının tutumu sevindirici 
oldu. Buna rağmen, arzumuz istikametinde Yüce Mec
lisinizde de komisyonlarda nazara alınmayan taleple
rimizin izahını yapmak zorundayız. Zira, kanunun 
büyük bir boşluğu dolduracağına inanıyor, en iyi ve 
en mükemmelinin çıkarılmasını arzu ediyoruz. 

Yüce Mecliste bulunan grupların her zaman du
rumlarının değiştiği geçmişte görülmüştür. Özellikle 
sayın iktidar grubumuzun, bizi bu ölçüler içerisinde 
dinlemelerini ve ona göre değerlendirme yapmaları
nı rica ediyorum ve diyorum ki, bugünün yarını da 
vardır. 

Müzakere, gene kanunî süreye riayet edilmeden 
yapılmaktadır. Özel komisyonumuz teklifi detaylı 
olarak incelemiş olmakla beraber, sayın milletvekil
leri inceleme imkânı bulamamışlardır; birçolk deği
şiklikler yapılmıştır teklif dolaplarımıza saat 10.00'da 
atılmıştır. (ANAP sıralarından «Sen ne zaman aldın?» 
sesleri) 

Ben komisyon üyesiyim, komisyon üyesi oldu
ğum için erken ele geçirebildim; ama gece de burada 
kaldığımızı söylemek isterim. 

Bu itibarla, sayın üyelerin fikir ve kanaatlerini 
belirtmelerine bu kısa süre içinde imkân yoktur. Bu
rada acele ile sürat karıştırılmaktadır. Acele ile gi
denin hedefe salimen varacağına da inanmıyorum.; 
Bir kapris uğruna ve «Bizim dediğimiz olacaktır» dü
şüncesiyle, İçtüzük ve kanunların verdiği haklar kı-
sıtlanmamahdır. Yüce Meclisi, emrivakilerle karşı 
karşıya bırakmak, geçmişte denenmiş ve fakat rejime 
büyük yaralar açmış sakim bir yoldur. İktidar, bu 
yola ilerde sık sık başvurabilir; bu durum ise, rejim 
bakımından çok tehlikeli olur. 48 saat geçmeden mü
zakere size bir şey kazandırmaz. Acele etmenizin kaç 
güne mal olduğunu ibretle gördünüz. 

/ Sayın Başkan, sayın üyeler, özellikle Sayın iktidar 
grubu üyeleri; Grubumuz, Sayın Meclis Başkanının 
seçiminde ve bir numara ile çıkan Vergi Kanununda 
müspet, Hükümet Programında çekinser oy kullan
mıştı. Bunların sizce bir manası yok mu? Bizim bu 
tutum ve davranışımızı niçin değerlendirmiyorsunuz? 
Bunu anlamak mümkün değildir. 
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İktidarınız büyük iddialarla ortaya çıkmıştır. Di
kenli ve güç bir yoldasınız. Tek başınıza hedefe vara
mazsınız. Bugünkü çoğunluğunuz yarın devam ede
bilir mi; bunu nazara almak zorundasınız. Grubu
muz çok iyi niyetlerle icraatınızı takip edecektir. 

1969 seçimlerinde 259 milletvekili ile seçimi kaza
nan bir partinin, devrenin ortalarına doğru ne şekil 
sıkıntılara düştüğünü, o gün birlikte olduğumuz ve 
bugün aranızda bulunan çok kıymetli arkadaşlarım 
hatırlarlar. Bu hatıraları unutmamak lazımdır. 

Sizlere atalarımızın; «Mağrur olma padişahım, 
senden büyük Allah var» sözünü hatırlatmakta ikti
fa ediyorum. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, parti olarak millet iradesine 
verdiğimiz büyük değer sebebiyle, mahallî idareler 
seçimini düzenleyen bu teklifi olumlu karşılamak is
tiyoruz. Ancak, hemen ifade edelim ki, teklifin Yüce 
Meclise sunuluş tarzı, prosedürü ve ayrıca ihtiva et
tiği bazı hükümleri, millî idarenin tecellisine tam ola
rak imkân vermekten uzaktır. 

Bu nedenle, durumumuz Yüce Meclisinizde yapı
lacak düzeltme ve değişmelerle belirlenecektir. Unutul
mamalıdır ki, Yüce Meclis tasdik makamı değildir. 
Elbetteki burada tasarı ve teklifler en ince detayları
na kadar tetkik edilir, incelenir ve en mütekâmil şe
kilde buradan çıkar. 

Kanunun, Anayasa ve diğer yasalara uygun, mem
leket gerçeklerine cevap verecek mahiyette çıkması. 
Parlamentomuzun saygınlığını kamuoyu önünde artı
rır. 

Çok önem taşıdığını özellikle vurguladığımız bu 
konunun, tasarı haline gelmemesinin sebebini anla
mak güçtür. Kanaatimizce bu teklif, tasarı halinde 
sevk edilseydi, hiç değilse teknik hatalar Yüce Mec
lisi mahcup edecek tarzda olmazdı. Bu durum, Sa
yın Hükümetin bilemediğimiz nedenlerle kanunu bir 
oldu bittiye getirme isteğine bağlanabilir. Seçimin bi
raz gecikmesiyle balonun söneceğinden, büyük vaat
lerin kısa zamanda boşa çıkacağından mı korkuyor
sunuz? Teklifin komisyonda görüşülmesi sırasında 
muhtelif maddeleriyle seçme ve seçilme hürriyetinin 
ihlal edildiği ve Anayasaya aykırılık söz konusu ol
duğu belirtilmiştir. Komisyon üyelerimizin bu itirazı 
nazara alınarak, öncelikle Komisyonun Anayasaya 
aykırılık hususunda bir karara varması gerekirken, 
bu yapılmamıştır. 

Yukarıda arz ettiğim gibi, komisyonda da acele
cilik hususunda anlamsız bir çaba gösterilmiştir. Bu 
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durumda doğacak manevî sorumluluk, elbette ki ikti
dar Grubunun olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de teklif hakkındaki 
ve teklifin komisyonda, müzakeresi sırasında beyan 
ettiğimiz halde nazara alınmayan görüşlerimizi hülâsa 
olarak, imkân nispetinde arz edeceğim. Ayrıca, mese
lelerin müzakeresi sırasında bazı maddeler hakkında 
Grubumuz adına gerekçeli ve detaylı izahat verilecek 
ve önergeler sunulacaktır. 

Anayasaya aykırılık yönü : 
Kanun teklifinin 23 üncü maddesiyle geçerli oy 

toplamının 1/lÖ'una tekabül eden sayının, partilerin 
ve bağımsız adayların aldıkları oy sayısından ayrı ayrı 
çıkarılması eşitlik ilkesine, gerçekleşmiş iradeye ve 
kanunlara göre geçerli sayılmış oyların ayrı bir dü
zenlemeyle geçersiz sayılması gibi aykırı bir sonuç 
doğuracaktır. Bu uygulama, millî idareyi temelinden 
sarsan bir uygulamadır. Sayın Cumhurbaşkanlığının 
geri gönderme gerekçesinde de bu konu, aynen bu 
şekilde ifade edilmiştir. 

Geçici 5 inci madde ile tanzim olunan büyük şe
hir belediyelerinin, evvelki Hükümet tarafından çıka
rılan çerçeve yetki kanununa göre kararname ile dü
zenlemesi de Anayasaya aykırıdır. Zira, çerçeve ka
nundaki yetkide mahallî idarelerin düzenlenmek du
rumu yoktur. Dolayısıyla da Anayasanın 91 inci mad
desi ihlal edilmiştir. 

Seçim sistemi yönünden teklifin 11 ve 14 üncü 
maddesi eksik liste ije seçime girilmesini yasaklamış
tır. 

Bazı ilçelerin ve bilhassa bazı beldelerin küçüklü
ğü ile nüfuslarının azlığı göz önünde tutulduğunda, 
adayların temin edilmesi bütün partiler için geçerli 
güçlükler ortaya çıkaracaktır. Küçük çevrelerde ma
hallî tesirler dolayısıyla eksik adayların tamamlan
ması zaman alacağından, seçime girememe tehlikesi 
doğabilir. Bu da vatandaşın seçme ve seçilme hakkı
nı ortadan kaldırır. Bu mahzur 1983 genel seçimlerin
de görülmüştür. 

Seçim mevzuatımızda uzun tecrübelerden sonra 
kabul edilen ve hiçbir mahzuru bulunmayan birleşik 
oy pusulası sistemi terk edilmiştir. Biraz önce bu 
durumun tashih edileceğini söyleyen Sayın Grup tem
silcisine bu vesile ile şükranlarımızı sunuyoruz. 

Teklifin 35 inci maddesi ile propaganda yasağı 
getirilmiştir. Burada da bilemediğimiz nedenlerle te
levizyon ve radyo propagandası terk edilmiştir. 
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«Televizyon ve radyoyu iyi 'kullandık» diyen ve 
seçimi kazanan Sayın Başbakanın dediği doğru ise, 
bunun önemi de kolaylıkla anlaşılabilir. 

Bu yasaklama eşitlik ilkesine de aykırıdır. Zira, 
iktidar, bakanları vasıtasıyla bu yayın organlarını 
diledikleri şekilde kullanırken, diğer partiler sesini 
duyulmayacaklardır. 

Sayın milletvekilleri, zamanın darlığı nedeniyle 
çok detaylı anlatamadığım aksaklıklar sadece bun
lar değildir; ama diğerleri üzerinde durmuyorum. Ka
naatimce seçim sisteminin bazı yönlerinin değiştiril
mek istenmesi, bir kurnazlıkla küçük partileri silme 
gayesine matuftur. Biz, büyük partilerin içinde yıl
larca görev yapan bir üye olarak, kötü düşüncelerin 
cezasını çektik, çekenleri de gördük. Ayağınıza do
laşabilir; objektif olmaktan başka seçeneğimiz yok
tur. Memleket gerçeklerine uygun hareketleriniz dai
ma kabul görecektir. 

BAŞKAN — Sayın Biçer, iki dakikanız vardır 
efendim. 

HİLMİ BİÇER (Devamla) — Peki efendim, bağ
lıyorum. 

<Bİr de seçim tarihine temas etmek istiyorum. 

^Sayın milletvekilleri, kanun teklifinin metninde 
33 üncü madde ile seçim tarihi olarak haziran ayının 
ilk pazar günü tespit olunmasına rağmen, geçici 7 
nci madde ile bu seçimin 25 Mart Pazar günü yapı
lacağının kararlaştırılmasının sebebini anlamak müm
kün değildir. Memleketimizin iklimine, seçmenlerin 
iş ve güç durumuna göre haziran ve ekim ayları en 
uygun aylardır. Nitekim, bugüne kadar da Türkiye' 
de seçimler hep bu aylarda yapılmıştır. 25 Mart ül
kemizde kışın hüküm sürdüğü bir aydır. Bu aylar
da, özellikle Karadeniz Bölgesinde, dağınık yerleşim 
bölgelerinde seçim sandığının başına seçmenlerin da
hi gitmesi mümkün değildir. Bu ayda propaganda yap
mak da, seçmenlerle temas etmek de keza aynı de
recede zordur. Aklıselim 'ile hareket etmekte Allah 
yardımcımız olsun. 

Kanunun memleketimize ve aziz milletimize ha
yırlı olmasını diler, yeni huzursuzlukların kaynağı 
olmaması temennisiyle Yüce Meclisinizi tekrar say
gı ile selamlarım. (Alkışlar) 

NECAT TUNÇSÎPER (Balıkesir) — Sayın 'Baş
kan, şahsıma sataşma mevcuttur; İçtüzüğün 70 'inci 
maddesine göre söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sataşmayı hangi konuda kabul etti
niz efendim? 
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I NECAT TUNÇSÎPER (Balıkesir) — Benim gaze-
I telere verdiğim sorumsuz beyanatlar şeklinde bir açık-
I lama yaptı konuşmacı efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NECAT TUNÇSÎPER (Balıkesir) — Değerli ar-

I kadaşlarım, biraz evvel kürsüde bulunan konuşmacı 
I arkadaşım, «gazetelere beyanat vererek, Sayın Cum-
I hurbaşkanımızın geri gönderme yazısını beklediğimizi, 
I içerisinde imla ve gramer hataları bulunduğunu ve 
I bunu bir sorumsuzluk olarak nitelendirdiğini» huzur-
I larınızda beyan ettiler Buna benzer bir haberi başka 
I bir arkadaşımdan da duydum. Bu konuşmayı sayın 
I basın mensupları da izlemektedirler. 
I Meclise geldiğim bir gün gazeteci arkadaşlar, Iç-
I işleri Komisyonundan geçip, Mecliste yasalaşan ka-
I nun teklifinin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 
I geri gönderileceği haberini aldıklarını, bunun doğru-
I luk derecesini bana sordular; «haberim olmadığını» 
I beyan ettim. O gün saat 6.30'a kadar Mecliste kal-
I dik, bekledik. Gazeteci arkadaşlara, «böyle bir şey 
I yok» dedik. Gazeteci arkadaşlar, ısrarla «böyle bir 
I şeyden haberdar olduklarını ve bildiklerini» beyan et-
I tiler. Saat 6.30'dan sonra biz Meclisi terk ettik. Geri 
I gelmesini bekledik o gün. Ancak o akşam saat 8'de 
I Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderme yazı-
1 sının geldiği, ertesi gün öğrenildi ve ertesi gün Meclise 
I geldiğimiz zaman gazeteciler sordular, «bakın sizin 
I tahinininiz hilafına Cumhurbaşkanınca yasa teklifi 
I geri gönderildi» dediler. «Dün akşama kadar bekle-
I dik» dedim. Konuşmam bundan ibarettir. 
j Aslında hakikaten bu şekilde Sayın Cumhurbaş-
I kanımızın geri gönderme gerekçesinde belirttiği hu-
I suslara ıttıla kesbederek bir beklenti içerisinde olsak, 
I kendimizi inkâr etmiş oluruz. Çünkü, bu yasa tek-
I lifine aşağı yukarı birbuçuk aydır emek verdik, ge-
I cenin geç saatlerine kadar çalışmalar yaptık. însan 
I kendi yaptığı, bir bakıma kendi eseri olan bir yasa 
I teklifinin bu şekilde bir bozulma ile veya geri gön

derme ile karşılaşacağını bilip bekleyebilir mi? Bu 
I eşyanın tabiatına aykırıdır. 

Eğer bu söylediklerim hilafı hakikatse, basın men
supları da takip ediyorlar, beni yalanlayabilirler. 

I Sayın konuşmacı arkadaşım, bu hususu benden 
I öğrenebilir ve bu kürsüden bu şekilde ifade edebilir

diniz. Yakın dostluk da kurmuştuk, buna yanaşma
dınız ve Meclis kürsüsünde beni müşkül durumda bı
rakmak istediniz; üzüntümü izhar ederim efendim., 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

j HİLMİ BİÇER (Sinop) — Saym Başkan, cevap 
i vermek istiyorum. 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, kanunların gö
rüşülmesini tanzim eden İçtüzüğümüzün hükümleri 
gereğince, Komisyon metninin tümünün görüşülmesi
ne başlanabilmesi için Komisyon raporunun okunup 
okunmaması hakkında Yüksek Heyetinizin bir karar 
vermesi iktiza eder. Biz bu lazımeyi yerine getirebil
mek için, Komisyon raporunun okunup okunmasını 
oylarınıza sunduktan sonra gruplara ve diğer konuş
macılara söz vereceğiz. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunuyorum : Komisyon raporunun okunma
sını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir 

Komisyon raporu okunmayacaktır. 
HİLMl BİÇER (Sinop) — Sayın Başkan, yerim

den bir açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — Bu lazımeyi yerine getirdikten sonra, 

şimdi raporun, Komisyon metninin tümü üzerinde 
görüşmelere geçmiş bulunuyoruz ve konuşmacılara 
sırayla söz veriyorum. 

Halkçı Parti Grubu adına Mehmet Turan Bayezit, 
buyurun efendim. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Sayın Başkanım, açık
lama yapmak istiyorum efendim, aleyhimde bir ko
nuşma oldu o konuyu aydınlatmak üzere... 

BAŞKAN — Buyurun Turan Bayezit Bey, size 
söz veriyorum. -

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Bana mı efendim? 
BAŞKAN — Hayır efendim, usulümüzde böyle 

bir konu yok. Arkadaşımız açıklamada bulundu, bunu 
tevali ettirdiğimiz müddetçe sonunu getirmemiz müm
kün değildir. 

Buyurun Sayın Bayezit. 
iMEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma

raş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Mahallî 
İdareler Seçimi Kanununun bir daha görüşülmek üze
re, Yüce Meclise Sayın Cumhurbaşkanhğı makamın
ca iade edilmiş olmasını büyük bir fırsat ve şans 
olarak telakki ediyorum. 

Büyük bir fırsat olarak telakki ediyorum; çünkü, 
en basit gramer hatasından, en basit mantık hata
sından, memleketin şartlarına uygunsuzluk ve Ana
yasaya uygunsuzluğa kadar bütün maddeleriyle ma
lul olan bir metin, Yüce Mecliste yine aceleye getiri
lerek de olsa, bir daha görüşülebilmek imkânına ka
vuşmuştur. Ancak, bundan daha önemlisi, büyük bir 
şans olarak telakki ediyorum; temenni ediyorum ki, 
demokrasinin bir dengeler unsuru olduğu, bu olayla 
daha iyi anlaşılır arkadaşlar. Demokrasi yalnız ekse
riyet oyu değildir. Demokrasinin içinde dengeler var
dır. 

Sayın Cumhurbaşkanının Kanunu geri gönderme
leri sadece şeklî bir Anayasa prosedürü olarak ka
bul edilemez; bir denge çalışmıştır. Temenni ederiz 
ki, buradaki görüşmeler sırasında yapacağımız uya
rılar, parmak basacağımız noktalar, bugün Meclisin 
ekseriyetince siyasî herhangi bir maksat gözetilmek
sizin objektif davranılarak kabul edilsin ve anayasal 
başka dengeler işletilmesin. Bunu temenni ederiz ar
kadaşlar. 

işte bu nedenledir ki, bu büyük bir şanstır; şans
tan istifade bu şansa muhatap olanlara düşer. 

Bundan önceki görüşmeleri hatırlayacaksınız. Israr 
ettik, aceleye getirmeyin dedik - demin arkadaşımın 
vurguladığı gibi - hatta rica ettik; kabul etmediniz. 
Hatta bir sayın arkadaşım, «telaş ve korku niye var 
sizde?» dedi. 

Arkadaşlar, sosyal demokrasinin felsefesinde ve 
sosyal demokratlarda ne telaş vardır, ne korku var
dır. (HP sıralarından alkışlar) Ben, şu Yüce Meclisin 
çatısı altında görevini yapan hiçbir milletvekili ar
kadaşımda ne telaş olacağına, ne korku olacağına 
inanmıyorum; bu nedenle, kişi kendinden menkul
dür, demiyorum arkadaşlar. 

Düzeltmeler yapıldı, Komisyon uyarıların bir kıs
mına uydu, bir kısmını siyasî tercih diye kabul etti, 
buna yanaşmadı; ama yapılan düzeltmeler bir kazanç
tı. Bunu 48 saat daha bıraksaydınız veya bugün var
dığımız bir yaklaşımla 24 saat daha bıraksaydınız, 
şimdi metinde işlediğiniz yine bir maddî hatayı dü
zeltecektik; ama bunu söylemeyeceğim. Bu kanun, o 
maddî hata ile malul olarak çıkacaktır ve bunun 
vebalini sizler çekeceksiniz. 

Arkadaşlarım, bugün 24 saat müsaade verin de
diğimizde, demin de söylediğim gibi, maksadımız baş
ka idi. Bu kanundaki bazı noktalara yaklaşalım de
dik; birbirimizle diyalog kuralım, yetkililer diyalog 
kursun, yaklaşalım ve birkaç ananoktayı Türk de
mokrasisinin giriş kapısı olan Mahallî Seçimleri yön
lendirecek bu yasadaki birkaç ananoktayı memleket 
şartlarına uygun hale getirelim dedik; kabul etme
diniz. 

Niçin kabul etmediniz; 24 saat ne kaybetirirdi? 
Çünkü, kabul ettiğiniz takdirde, siz hissî bakımdan 
belki rencide edilmiş olurdunuz. Ben o Komisyon
da, 48 saat, kanunî, içtüzük süresinin işletilmesi ta
limatıyla, Grup Yönetim Kurulumun böyle kararıy
la geldiğim halde, 24 saate uymayı memleketin men
faatlerine uygun gördüm ve kabul ettim. Sizler niçin 
kabul etmediniz? 
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işte, bu vesile ile vurgulamak istiyorum ki, lüt
fen, Danışma Kurulunda ve Mecliste bunu usul ha
line getirmeyelim arkadaşlar. Eğer bir zorunluk çı
karsa, yaklaşımımız objektif ve politika dışı olsun. 

Şimdi kanunun, tenkit edeceğimiz ananoktalarına 
temas etmek istiyorum. 

18 inci madde : Bu müşterek oy pusulası konu
sudur. Kuliste bir haber yayıldı, İktidar Partisinin 
- 211 oyun - bu müşterek oy pusulasını kabul ettiği 
haberini duyduk; inşallah doğrudur ve gerçektir. Ger
çekleşirse, memlekete büyük hizmet yapmış oluruz. 
Gerçekleşmeseydi, seçimin yapılacağı tarihte Anadolu' 
daki cinayetlerin, Anadolu'daki yaralamaların, 12 Ey
lülden önceki camileri, kahveleri bölünmüş toplumun 
vebalini bunu gerçekleştirmeyenler taşırdı. Bu iti
barla, bunun gerçekleşmiş olacağını varsayarak bü
tün Meclisi bu noktadan teşekkürlerle selamlamak is
tiyorum. 

18 inci maddeyi değiştirmeye, bir de maddenin 
içeriği bakımından mecburduk. Çünkü maddenin son 
fıkrasında şöyle bir hüküm vardı : 

«Herhangi bir nedenle kapalı oy yerindeki oy pu
sulası eksildiği takdirde» diye; tamamlama hükmü
nü getirmişti. Kapalı oy yerinde rüzgâr olmadığına, 
sel olmadığına göre, oy pusulası nasıl eksilirdi arka
daşlarım? Siz de bildiniz bunun nasıl eksileceğini ve 
«aklın yoludur» dediniz, bu yola geldiniz; bu neden
le de sizi kutlamak istiyorum. 

23 üncü madde : Hepinizin bildiği gibi, 23 ün
cü madde yeni ve orijinal bir sistem getirmiştir. Bu 
maddeye göre, geçerli oyların onda biri ki, Komis
yonda onda bir mi, yüzde on mu olsun münakaşası 
yapıldı; ben özellikle muhalefet partisi MDP'nin ver
miş olduğu önerge aleyhinde konuştum; «Bu onda bir 
olarak kalsın, yüzde 10 derseniz enflasyon çağrışımı 
yapıyor, onda bir derseniz enflasyonu aşağı çekmiş 
olursunuz» dedim. Onda bir olmasında ben sizi des
tekledim arkadaşlar. (Alkışlar) # 

Bu maddede geçerli onda bir oyu geçersiz sayı
yorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı bunun Anayasaya 
aykırılığını çok güzel belirtmiş. Hangi hakla yapıyor
sunuz arkadaşlar? Bırakın 211'i, 399 milletvekili itti
fak etsek, bunu yapmak bizim hakkımız mıdır; eli
nizi vicdanınıza koyun, bizim haddimiz midir? Va
tandaşın sağlam oyunu siz nasıl geçersiz sayarsınız? 
Bunun Anayasaya aykırılığı apaçık ortadadır. Amme 
vicdanını sızlatacaksınız. Yanlış adım atıyorsunuz. 
Mahallî idare seçimlerindeki bu ananeyi tesis etmek
le, geri dönülmesi mümkün de olsa, başlangıcında 

hüsran yaratacak adım atıyorsunuz. Sizleri ikaz et
mek görevimizdir. 

23 üncü maddede hiçbir zaman siyasî tercih yok
tur. Bu siyasî tercih değildir; bu, siyasî hesaptır. Si
yasî hesabı açıkça vurgulamak mecburiyetindeyiz. 

Sordum Komisyonda; Komisyondaki ANAP'lı 
üye arkadaşlarım bana kızdılar. Dedim ki, «bu yerli 
malı mıdır, başka bir yerde uygulanmakta mıdır?» 
«Biz bunu beceremez miyiz? Biz bulduk bunu» de
diler. Kutlarım arkadaşları, iftihar ediyorum, bizde 
böyle riyaziyeciler, böyle mühendisler var; ama ar
kadaşlar gayri tabiî, şuur altından Hicret Apartmanı 
çağrışımı yaptı bende. Hatırlıyorsunuz Diyarbakır'da
ki Hicret Apartmanını. Mühendis, kullanılması gere
ken demiri çalmıştı. 

ALAATTIN FIRAT (Muş) — Müteahhit. 
MEHMET TURAN BAYEZIT (Devamla) — 

Müteahhit; özür diliyorum, müteahhit. 
Müteahhit kullanılması gereken demiri çalmıştı, 

müteahhit kullanılması gereken çimentoyu çalmıştı. 
Onu denetleyen mühendis ya bunu görmemişti ya 
göz yummuştu. Ne olmuştu? Hicret Apartmanı için
dekilerin tepesine çökmüştü. 

İşte, siz eğer 23 üncü maddedeki onda birlik ba
rajı müdafaa ve muhafaza ederseniz, anayasal den
gelerin çalışması bir yana, mahallî idarelerde bir Hic
ret Apartmanı faciası yaratırsınız muhterem arkadaş
larım. (HP sıralarından alkışlar) 

Propaganda konusu, madde 35 : Maddenin baş
lığına bakarsanız «Propaganda serbestliği» deniyor. 
Muhterem Hükümetin sunduğu önlemlerdeki dışı şe
ker, işi zehir gibi. Bir bakıyorsunuz hakikaten pro
paganda serbest; ama bir de içeriğine bakıyorsu
nuz, propaganda değil kuşa döndürmek, propagan
da mümkün değil. Neden korkuyorsunuz arkadaşlar? 
Muhalefetin, devletin radyosunda ve televizyonunda 
sizin icraatınızı tenkit etmesinden niçin korkuyorsu
nuz? (ANAP sıralarından «Korkmuyoruz» sesleri) 
Korkuyorsunuz bundan eğer, korkmasaydınız bu mad
deyi bu metne getirmezdiniz. 

Arkadaşlar, propaganda vatandaşın demokratik 
yaşamının gelişmesi bakımından, demokratik bilin
cinin olgunlaşması bakımından bir araçtır. Lütfen bu 
aracı amacınıza feda etmeyin. 

Eğer siz, propaganda konusunda bunu, bu mad
deyi getirecek mahzurları düşündünüzce, biz Meclise 
bir önerge sunduk; «Bu kanunun meriyet tarihinden 
itibaren Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkındaki Ka
nundaki seçim yasakları başlasın» dedik; bunu da 
kabul edin. 
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Eğer sizde bir objektif görünüm, objektif yakla
şım var ise, bize propaganda da devlet radyosundan 
istifade imkânını vermeyin; ama siz de Hükümet ol
manın imkânlarından istifade etmeyin. Objektif dav
ranmak burada vardır. 

Teklifimizi izanınıza sunacağız, teklifimizi değer
lendirmenize sunacağız ve diyoruz ki, bu kanun me
riyete girdiği günden itibaren o 298 sayılı Kanundaki 
bütün seçim yasakları çalışacaktır. Eğer propaganda
da samimiyseniz bunu kabul edin arkadaşlar. (HP 
sıralarından alkışlar) 

Geçici 5 inci maddeye gelince : Geçici 5 inci 
madde, büyük şehir belediyelerini tanzim eden bir 
madde. Önce, «büyük şehir nedir?» .Sorulmaya değer 
bir husus. Bilmeyen arkadaşlarıma arz edeyim; ben 
30 sene kaymakamlık ve valilik yaptım, bürokrasiden 
geldim ve mevzuatta hiçbir büyük şehir tarifi hatır
lamıyorum. Bu tasarının bir maddesinde dolaylı bir 
büyük şehir tarifi varmış gibi geliyor; ama büyük 
şehri o da tarif etmiyor. Büyük şehrin ne olduğunu 
vuzuha kavuşturmuyorsunuz. Bunu bir tarafa bırakı
yorum, belki önemli değil, yalnız muhterem arkada
şım yanlış anlamasınlar, önemli değil derken, sabah
ki anladıkları gibi, önemli değildir demek istemiyo
rum; ama arz edeceklerimin yanında önemli değil. 

Arkadaşlar, bir hataya düşülüyor. Komisyon da 
bu hataya düştü. Sakın «sataşıldı» diye cevap verme
ye kalkmasın, çok muhterem meslektaşım Komisyon 
Başkanı da bu hataya düştü. 

Arkadaşlar, belediyeler, kamu kurumu değildir, 
kamu kuruluşu değildir; belediyeler, amme hukuku
nun tüzelkişisidir. Siz, amme hukukunun tüzelkişisi
ni bir özel kanunla ve ona dayanarak kanun kuv
vetindeki bir kararnameyle nasıl tedvin edersiniz? 
Şekil bakımından büyük bir hatadır bu. 

içeriğine gelince : Tenzih ederim; ama içerikte 
bir maksat var gibi geliyor bize. İçerikte, vatanda
şın siyasî hakkına ipotek koymak var. Çünkü, bir 
idarî düzenleme kisvesi içerisinde, bir idarî düzenle
me havası içerisinde, bugün çok hızlı icraatın neti
cesi, vaktiyle televizyonda her gün, «Günde üç kişi 
vuruluyor, günde beş kişi vuruluyor» şekliyle izle
diğimiz gibi, «Bugün şuna zam yapıldı, bugün buna 
zam yapıldı» diye, maşallah üçer üçer söyleniyor. 
Siz bunların etkisini izale edebilmek için, bir ida
rî düzenleme kisvesi altında; ama ona da hukuken 
yanlış yaklaşarak, vatandaşın siyasî hakkına ipotek 
koymak istiyorsunuz, Anayasayı çiğniyorsunuz, Ana
yasaya ters düşüyorsunuz. İkaz bizden, davranış size 
ait. 

Yine bu 5 inci maddede Komisyon ilk şeklinden 
değişiklik yapmış. İlk şeklinde bir özel kanun çıka
rılmasına lüzum görülmeden bu kanunla bu yetki ve
riliyordu. Sayın Cumhurbaşkanının ikazı üzerine mad
de konularak, o maddî hatayı söyleyeyim, kanun nu
marasını da yanlış yazmışsınız, o yanlış numaralı ka
nuna dayanılarak bunu tanzim etmeye kalkıyorsunuz. 
Dediğim gibi, büyük bir şeklî hata işliyorsunuz, si
yasî vebal ve günahınızın dışında. 

Kanunun geçici 7 nci maddesi, seçim tarihi ve bu 
maddenin ikinci fıkrasıyla Yüksek Seçim Kuruluna 
tanınan yetki. 

Arkadaşlar, Türkiye'de mahallî idare seçimlerinin 
ben kış ortasında yapıldığını hatırlamıyorum. 

HASAN PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — 
Bundan evvelki aralık ayında yapıldı. 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Devamla) — Mü
saade buyurun, aralık ayı Anadolu'da kış değildir, 
aralık ayı kışa giriştir. 

HASAN PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — 
Aralık ayı kışın ortasıdır. 

MEHMET TURAN BAYEZlT (Devamla) — 
Muhterem arkadaşım, Sayın Başbakanımızın deyimiyle 
gençsin, tecrübesizsin, tecrüben gelişecek, biraz daha 
gelişeceksin ve burada dinleme üslubunu öğrenecek
sin, onun için müsaade et konuşayım. 

Arkadaşlar, aralık ayı kış değildir, mart ayı zem
herinin içidir, karakıştır. Bugün sabahleyin kar ya
ğarken, acaba Sayın Başbakanımız, şu karı seyredip 
de 25 Mart günü Hakkâri'de, Maraş'ın Andırın'ın-
da, Kars'ta mezralardan oy sandığı başına giden, 
2 500 lira ceza vermemek için, oy sandığı başına gi
den vatandaşların homurtusunu duydu mu diye dü
şündüm; inşallah duymuştur; bizim için bu büyük bir 
kazanç olur. (HP sıralarından alkışlar) 

Arkadaşlar, 25 Mart tarihi, sizler de samimiyetle 
kabul etmelisiniz ki, memleketin iklim koşulları bakı
mından uygun bir tarih değildir. 

Sayın Başbakan buyurdular; «Biz bütün köy yol
larını açarız.» Açamazsın efendim. Ne kadar jet de 
olsan, ne kadar çalışmada insanüstü bir güce de sa
hip olsan, açamazsın. Şundan açamazsın : Çünkü, 70 
bin ünite vardır sizin karşınızda. İmkânlar meydanda
dır; bunu açmak için, açarız demek yetmez; fiilen 
bunu açmak lazımdır, göreceksiniz. 

Onun için rica ediyoruz arkadaşlar; ne yapalım, 
artık iş yaptırmak için rica etmeye mecbur kaldık. 
«Sarmısağı bile gelin ettiler, 40 gün kokusu çıkmadı» 
derler. Merak etmeyin, 25 Marta kadar oylardan hiç-
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bir kayıp olmaz sizler için. Şunu memleket şartları
na uydurun. Hazirandır kanundaki süre, haziranı ka
bul edin; haziranı kabul etmiyorsanız, hiç değilse 
bir orta yolu bulun, orta yoldan geçin; sıkıntı çek
mezsiniz. 

Bu maddenin 2 nci- fıkrasıyla Yüksek Seçim Ku
ruluna, bence Anayasanın o maddesine aykırı, bir 
görev veriliyor; Yüksek Seçim Kuruluna seçim tak
viminin hazırlanması görevi verilmiş. Anayasa Yük
sek Seçim Kuruluna seçimin yönetim ve denetimi gö
revini vermektedir. 

Seçim takvimi : Kanunda geçen daha vahim bir 
ifadeyle kanunlardaki seçim sürelerinin kısaltılması 
yönetim değildir arkadaşlar; siz seçim sürelerinin kı
saltılması yetkisini Yüksek Seçim Kuruluna vermek 
suretiyle yine Anayasanın 97 nci maddesine ters dü
şüyorsunuz. Çünkü, 6 nci madde der ki : «Hiçbir 
kimse ve kuruluş kaynağını Anayasadan almayan Dev
let erkini kullanamaz.» Yüksek Seçim Kurulu bu
nu yapamaz. 

Bu nedenle, gelin ısrar etmeyin. Tarihi 25 Mart
tan biraz uzağa kaydırın; oturalım, şu memlekete uy
gun düşen bir seçim takvimi yapalım, bunu kanuı 
metnine koyalım ve vatandaş da oyunu verirken gü
le güle versin, homurdanmasın. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, iki dakikanız kaldı 
efendim. 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Devamla) — 
Gülerse, gülücükler hepimizindir; homurdanırsa, ho
murtular yalnız bunun lehinde oy verenleredir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Samsun) — insanlar homurdan-
maz. 

MEHMET TURAN BAYEZÎT (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, lütfen -dinleyelim efendim, 
sayın bakanlar böyle derse, sayın milletvekilleri ne
ler yapmaz? 

Muhterem arkadaşlarım, biz 2 ek teklif getiriyoruz, 
takdirlerinize sunuyoruz. Bu kanunda belediye reis
lerine görev veriyorsunuz, diyorsunuz ki : «Azalık açıl
dığı zaman çağırır, göreve davet eder.» Süre yoktu; 
onu da bir önergeyle galiba ilave ettik; ama bunun 
kanunda cezaî hükmü yok. Genel prensiplere göre 
ihmal suçunu oluşturacak. 230'a göre basit bir ce
za, onunla bu atlatılacak; ama bu vahim bir olay
dır. 

Anadolu'da yaşanmıştır, belediye reisi kendi par
tisinden olmayan üyeyi çağırmamaktadır gerektiğin
de. 

Biz teklif ettik, «Bu kabil şahıslar hakkında 240 
inci madde uygulanır» dedik. Tensip buyurursanız bu
nu kabul edelim. 

Demin bir nebze temas ettim; yine propaganda 
konusunda bir teklifimiz var. Bu teklifimiz, seçim 
yasaklarının, kanunun meriyet tarihinden itibaren baş
lamasıyla ilgilidir. 

Yüksek Meclise Grubum adına arz edeceğim ma
ruzatım, teknik maruzatım bu kadar arkadaşlar. 

Demin de arz ettiğim gibi, verilecek karar Yük
sek Meclisin iradesini belirleyecektir; ancak demok
raside Yüksek Meclisin iradesi ulvîdir, vazgeçilmez
dir; fakat son irade değildir, anayasal dengeler var
dır. Anayasal dengelerin devreye girmesi, Yüksek 
Meclisin iradesini bir kat daha yüceltmez arkadaş
lar. 

Bu nedenle hepinizin sağduyusuna sığınarak, bü
tün Meclisi Grubum adına ve şahsen saygıyla selam
lıyorum. 

Sağolun arkadaşlar. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına Sa

yın Berati Erdoğan; buyurunuz efendim. 

ANAP GURUBU ADINA BERATI ERDOĞAN 
(Samsun) — Sayın Başkan, Büyük Millet Meclisinin 
sayın üyeleri; ikinci defa görüşmeye başladığımız bu 
kanun teklifinin ilk görüşme safhasında olduğu gibi, 
üzücü olmaması temennisiyle sözlerime başlamak is
tiyorum. 

6 Kasım genel seçimleri, hadisesiz, sakin ve bü
yük bir olgunluk içinde yapılmıştır. 

Yüce milletimiz bu seçimlerle bir defa daha dosta 
ve düşmana demokrasiye olan bağlılığını ve rüştünü 
ispat etmiş bulunmaktadır. Aynı olgunluğu muhte
rem muhalefetin de göstereceğinden şüphe etmek is
temiyoruz. 

Demokrasiye candan inanan Anavatan Partisi 
Grubu olarak, sayın muhalefetin meclisi terk etme
sini fevkalade üzüntü ile karşıladık. Geçmiş tecrübe
lerden ders alınmamış olduğu endişesini taşıdığımızı 
üzülerek belirtmek isterim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Bu, sebep olanlar için de aynen varittir. 

BERATİ ERDOĞAN (Devamla) — Henüz bir 
aylık olan Sayın 'hükümetimizin vaatleri sözde kal
mıyor, komisyonlarda oyalanmıyor. Bu inançlı, ka
rarlı hizmet aşkını, bu «Bu ne. sürat, acele etmeyelim, 
ağır gidelim» diye tenkit etmek, şikâyet etmek ve bu 
gerekçelerle sayın muhalefetin Meclisi terk etmesini 
anlamak mümkün değildir. 
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Sunu açıklıkla belirtmek isteriz ki, Anayasamızın 
gösterdiği istikamette milletimize hizmet yolundan 
ve azminden hiçbir güç bizi alıkoyamaz. (ANAP J 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Art düşüncesiz, yapıcı eleştirilere her zaman açı
ğız. Yanlışlıktan dönmeyi de fazilet kabul ederiz. 
Üzüntümüz, geçen birleşimde sayın muhalefetin kıy
metli tenkitlerinden mahrum kalışımızdır. Yüce Mec
lisin çalışmasından sadece Anavatan Partisi sorumlu 
değildir; bütün partiler sorumludur. Meclisi terk edip 
gitmek, sorumsuzluk değil midir? Muhalefetsiz bir 
Meclisin de hiç tadı olmadığını belirtmeme müsaa
delerinizi rica ederim. 

Sayın milletvekilleri, mahallî idare seçimlerinin, 
«Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk toplantısını iz
leyen bir yıl içinde yapılması» bir Anayasa emridir. 
Sayın Hükümetimizin bu emrin gereğini yapmak için 
bir an önce çalışmaya başlamış olmasından daha 
tabiî ne olabilir? Millete vaat edilen icraatı yapmak, 
ihtiyaç duyulan kanunları çıkarmak ve sıkıntılara ça
re getirecek tedbirleri almak Hükümetimizden bek
lenilen başarının ön şartı ve ödevleri olmaktadır. 

Sayın Hükümetimiz, Seçim Beyannamesinde ve 
Hükümet Programında vaat ettiklerini daha güven
oyu almadan, kanun hükmündeki kararnamelerle ic
raata başlamıştır, Yüce Meclisimize sunulması gerek
li kanunları da hiç geciktirmeden huzurunuza getir
mektedir. 

Halkımız sabırsızlıkla ıstıraplarına çare olacak 
icraatı istiyor. «Neden acele ediyorsunuz?» demek, 
Millet sıkıntı çekmeye devam etsin demektir. Küçük 
siyasî hesaplarla kanunu engellemeye kalkmak, mil- I 
letin dertlerini umursamamak demektir. 

Sayın milletvekilleri, takdir edersiniz, demokrasi 
idaresi bir bütün olarak mahallî seçimlerle tamam
lanır. Bugün mahallî idarelerin başında tayinle gelmiş 
insanlar bulunmaktadır. Vatandaş, yapılamayan hiz- I 
metlerin hesabını soramamakta; işler, bitmek tüken
mek bilmez ıstırap halini alan bürokrasinin kapris
lerine göre yürütülmektedir. Bizim düşüncemiz, bi- I 
raz daha bekleyelim, Meclis dışındaki partiler de I 
seçime girsin veya erkene alalım, giremesinler olma
mıştır. Bizim arzumuz halkımızın isteklerine, bek
lentilerine uygun icraatın geciktirilmeden yapılması I 
istikametindedir. Esas düşünce, dertlere, sıkıntılara I 
süratle çare getirecek tedbirlerin de alınmasıdır. Bu
nu gerçekleştirebilmek için gece gündüz gayret gös- I 
teren Hükümetimize ancak ve ancak teşekkür etmek I 
gerekir. Zannederim sayın muhalefeti şaşırtan, hesap
larını bozan, hırçınlaştıran bu alışılmadık hizmet aş- | 

ki ve düşüncemizdir. Milletimiz mahallî idare seçim
lerinin de yapılarak demokrasi binasının bir an önce 

I bitirilmesini istemekte, kendi tabiî idarecilerine ka-
vuşabilmenin sabırsızlığını göstermektedir. İşte hep 
birlikte bu sese kulak verelim. 

Muhterem milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz 
kanun teklifi, işin mahiyeti itibariyle ilk bakışta bir
çok yönden bundan önceki seçim kanunlarından pek 
farklı görünmemektedir. Ancak, dikkat edildiğinde, 
geçmiş kanunlardan fevkalade ayrı özelliğe sahip hu
suslar olduğu anlaşılacaktır. Bir aydan fazla zaman
dır gündemde olan ve Komisyonda iki defa müza
kere edilen bu kanun teklifini, burada tekrar uzun 
boylu eleştirmek, kanaatimce faydasızdır ve zaman 
alacaktır. 

Kısaca bazı konulara değinerek sözlerimi bitir
mek istiyorum. 

Bundan önceki mahallî idare seçimleri dört ayrı 
kanunda düzenlenmişti. Köy muhtarları seçimi, Köy 
Kanununa göre; belediyeler, 1580 sayılı Belediyeler 
Kanununa göre; mahalle muhtarları seçimi de 4541 
sayılı Kanuna göre yapılmakta idi. Bilindiği üzere, 
bu kanunlar idarî kanunlar olup, seçim kanunu de
ğildir. Seçimlerde yeknesaklık olmamakta; karışık, 
masraflı ve sıhhatsiz bir seçim neticesi doğurmakta 
idi. Eskiden dört ayrı kanunda düzenlenen mahallî 

I seçimler, bu önümüzdeki kanun teklifi ile bir yerde 
toplanmış; sade, sıhhatli, derli toplu bir hale getiril
miştir. 

I Ayrıca, mahallî seçimlerde aday olacaklar için 
I adaylık bölgesinde en az altı ay oturma mecburiyeti 

konmuştur. Bu da, isabetli -bir tercih olmaktadır. Adı 
üzerinde, mahallî idareler seçimi; yani bu bir hem-
şerilik seçimidir. Halkımıza, bildiği, tanıdığı her za-

I man içice, yüzyüze olduğu adaylarını seçme imkânı 
I verilmekte, geçmiş seçim oyunlarına fırsat tanınma

maktadır. 
Kanunun Komisyonda ikinci görüşülmesinde mu

halefet üyelerinin değişiklik önergelerine yaklaşım 
I sağlayacak değişiklikler yapılmış ve sadece birkaç 
I madde üzerinde mutabakat sağlanamamıştır. 

23 üncü maddede onda birlik bir baraj getirilmiş 
I bulunmaktadır. Nispî temsil sisteminin, Anayasa-
I miza ve Genel Seçim Kanunumuza uygun bir tatbi

katı olarak, azınlığın çoğunluğa tahakkümü engel
lenmiş olmaktadır. Bu maddedeki, «her partinin al-

I dığı oylardan onda bir çıkarılması» hususunu, oyla-
I rın iptali, geçersiz sayılması şeklinde anlamak ve ka-
| bul etmek çok yanlış olur. Dolayısıyla Anayasamı-
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zın 67 nci maddesine aykırılığından da söz edilemez. 
Meseleyi sistemi içinde düşünmek gerekir. Ekseriyet 
sistemi getirilseydi, nasıl itiraz edilecekti? 

Genel seçimlerdeki baraj sistemini düşünelim. 
Türkiye çapındaki yüzde lO'luk barajın yanında, bir 
de seçim bölgesi barajım düşünelim. 35 inci madde
ye göre, mahallî seçimlerde radyo ve televizyonda 
propaganda yapılamayacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, genel seçimler üzerin
den çok kısa bir zaman geçti. Meclisimiz ve Hükü
metimiz çalışmalarına yeni başladı. Genel seçimler
de söylenilenlerin dışında, radyo ve televizyonda ye
ni neler söylenebilecek? Milletin tansiyonunu sebep
siz yere artırmanın zararını hepimiz düşünmek mec
buriyetindeyiz. Mahallî seçimleri, siyasî partilerin 
meselesi olarak görmemeliyiz. Çünkü, her ilin, her 
bölgenin dertleri farklı farklıdır. 

Geçici 5 inci maddenin de Anayasaya aykırılı
ğından söz ediliyor. Anayasamızın 91 inci maddesi, 
kanun hükmündeki kararnamelerin neleri kapsama
yacağını açıkça göstermektedir ve dolayısıyla bu ge
çici 5 inci maddenin de Anayasaya aykırılığını söz 
konusu etmek mümkün değildir. 

Mumterem milletvekilleri, Meclisimizin sıhhatli, 
verimli olabilmesi, Komisyonlarımızın çalışmalarına 
bağlıdır. Komisyon çalışmalarını, bilhassa ivedi ka
nunların komisyonlardaki müzakerelerini dikkatle ta
kip eder, komisyon üyelerimizden kesiksiz bilgi alır
sak, meselelere yaklaşımımız daha isabetli olacaktır. 

Bu kanun teklifini, Hükümetin Programındaki 
bürokrasiyi azaltma, devlet idaresini sade, masrafsız 
ve anlaşılır hale getirme vaadinin de açık bir örneği 
olarak görüyoruz. 

Sayın Özal Hükümeti, her tatbikatında vaatlerini 
bir bir ve süratle yerine getirmektedir. Vaatler sözde 
ve yazıda kalmamakta, icraata dönüşmektedir. Ana
vatan Partisi Grubu olarak, bu Kanunu desteklediği
mizi Yüce Meclise arz eder; kanunun Milletimize, 
demokrasimize hayırlı olması dileklerimle saygılar su
narım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, kanunun tümü 
üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 

Maddelerin görüşülmesine geçilmeden evvel, Ko
misyon metninin Anayasaya aykırı olduğu ve Ana
yasa Komisyonuna metnin gönderilmesi hakkında 
bir önerge vardır. Bu önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

İçişleri Komisyonunca kabul edilerek Yüce Mec
lise görüşülmek üzere sunulmuş bulunan (Mahallî 
idareler ile Mahalle Muhtarları ve ihtiyar Heyetleri 
Seçimi Hakkında) Kanun Teklifi : 

1.; Büyük şehir belediyelerinin hukukî statüsünün 
tayinini, daha evvel kabul edilmliş. 17 6 . 1982 gün 
ve 2680 sayılı Yetki Kanununa müsteniden çıkarıla
cak Kanun Hükmündeki Kararnamelere bırakan, 
Geçici 5 inci maddesi, 

2. Yine 23 üncü maddesinde, seçim çevresi bara
jını aşmış bulunan siyasî partilerin üyelik hesapların
da, aldıkları geçerli oylardan baraj sayısı kadar oyun 
çıkarılmasına ve bundan geriye kalan miktarın nazarı 
dikkate alınmasına ilişkin hükmü, 

itibariyle Anayasanın 91 ve 127 nci maddeleriyle 
yine Anayasanın 67 nci ve 10 ila 6 nci maddelerine 
aykırı bulunmaktadır. 

Bu sebeplerle Kanun Teklifinin genel kurulda gö
rüşülmeden, öncelikle bu Anayasaya aykırılık iddia
larının tetkik ve tespiti bakımından Anayasa Komis
yonuna gönderilmesini arz ve teklif ederiz. 

Teklifimizin gerekçesi ekli olarak sunulmuştur. 
Namık Kemal Şentürk Rıfat Bayazıt 

istanbul Miletvekili K. Maraş Milletvekili 
Mustafa Tosun Çorapçıoğlu Hilmi Biçer 

Balıkesir Milletvekili Sinop Milletvekili 
Kadri Altay Süleyman Çelebi 

Antalya Milletvekili Mardin Milletvekili 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

(Kanun teklifinin Anayasaya aykırı hükümleri ih
tiva etmesi sebebiyle görüşülmeye geçilmeden, önce
likle bu noktadan tetkikat yapılması için Anayasa 
Komisyonuna gönderilmesi hakkındaki teklifimizin 
gerekçesidir.) 

içişleri Komisyonunca kabul edilerek Yüce Mec
lisin Genel Kurulunda görüşülmesine başlanan (Ma
hallî idareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar 
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun) teklifi, Komis
yonca bugün üyelere dağıtılmasına ve esaslı ve etraflı 
bir tetkike imkân bırakılmamasına rağmen tespit 
edebildiğimiz ve aşağıda arz edilen hususlardan dola
yı Anayasamıza aykırı bulunmaktadır. 

Teklif komisyonda görüşüldüğü sırada Anayasaya 
aykırılık hususu belirtilmiş ve sebepleri komisyonun 
dikkatine sunulmuştur. Halen uygulanmakta olan 
Millet Meclisi içtüzüğünün 39 uncu maddesi, komis
yonlarda böyle bir iddianın ileri sürülmesi halinde, 
teklifin öncelikle Anayasanın metin ve ruhuna aykırı 
olup olmadığının tetkik edilmesi gerekir. Bu husus 
içişleri Komisyonunda önemi derecesinde tetkik edil-
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memiş ve teklifin ihtiva ettiği hükümler muhtelif 
yönlerden Anayasanın metin ve ruhuna aykırı oldu
ğu halde, Yüce Meclisimize görüşülmek üzere sunul
muştur. 

Yüce Meclisin Genel Kurulunda bu Anayasaya ay
kırılık iddia ve görüşlerinin aynı şekilde öncelikle gö
rüşülmesi İçtüzük hükümleri gereğidir. 

Kısa süre içinde Anayasaya aykırı olduğunu tes
pit edebildiğimiz hükümler şunlardır : 

1. Teklifin 4 üncü maddesiyle getirilen (Büyük 
şehir belediyeleri) ile ilgili ve bunların hukukî statü
sünün tayinine ilişkin Geçici 5 inci maddesinde, daha 
evvel çıkarılmış bulunan 17.6.1982 gün ve 2680 sa
yılı Yetki Kanununa atıf yapılarak, bu Kanunun ver
diği yetkilerle çıkarılacak kararname ile konunun hal
line dair hüküm getirilmesi Anayasanın 91 inci ve 127 
nci maddesine aykırıdır. Esasen Sayın Cumhurbaşkan-
lığı'nın geri çevirme gerekçesinin ikinci sayfasında, bu 
hususu açıkça belirtilmiş bulunmaktadır. 

2. Teklifin 23 üncü maddesinin (a) fıkrasının 2 
nci paragrafının başında, seçim çevresi barajını aşan 
ve üyelik tahsisine hak kazanmış partilerin, almış ol
dukları geçerli oylardan, baraj sayısı kadar oyun ten
ziline ve bundan bakiye oy miktarının nazarı dikkate 
alınacağına dair hüküm konulmuş bulunmaktadır. 

Bu suretle barajı aşan ve üyelik tahsisine hak ka
zanan partilerin elde edebilecekleri üyelik sayıları, da
ha çok oy alan partiler lehine ve az oy alan parti
ler aleyhine olmak üzere suni bir şekilde değiştirilir. 
Faraza (A) partisi 12 000, (B) partisi de 18 000 oy 
almış olsunlar ı ve o seçim çevresinde 10 000 olan ba
raj sayısını geçmiş bulunsunlar. Misali karıştırmamak 
için daha çok oy alan diğer partileri dahil etmiyo
ruz. Bu iki parti arasındaki nispet 12/18 yani 2/3 ol
maktadır. Nispî seçim esaslarına göre üyeliklerden 
alabilecekleri miktarların da bu nispette olması nispî 

, seçim sisteminin tabiî gereğidir. Halbuki bunlardan 
10 000 olan baraj sayısı kadar geçerli oylarından dü
şüldüğünde, kalan oyları 2 000 ve 8 000 olmaktadır. 
Bunların nispeti ise 1/4'dür. Tabiatıyla alacakları üye 
sayısı da bu nispete göre olacak ve (A) partisi nor
mal olarak 2 üyelik alacağı halde üyeliği l'e düşe
cek, (B) partisinin ise alacağı üye sayısı normal ola
rak 3 iken 4'e çıkmış olacaktır. Bu sonuç vatandaşın 
oylarıyla belirttiği iradesine aykırı bir sonuçtur. Ana
yasamızın 67 nci maddesinde yazılı bulunan eşitlik 
ilkesini ihlal etmektedir. Yine Anayasamızın 10 uncu 
maddesinde «Vatandaşların kanun önündeki eşitliği 
prensibine» de aykırı olduğu gibi Anayasamızın 6 nci 
maddesinde Türk Milletine ait olduğu açıkça belli edi-
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I len egemenliğin millet iradesinin tecellisi yoluyla kul-
I lanılması esaslarına da aykırı bulunmaktadır. Nite

kim, Sayın Cumhurbaşkanlığı makamının geri gönde-
I rilme gerekçesinin üçüncü sayfasında, bahsettiğimiz 
I hükmün (eşitlik ilkesine, gerçekleşmiş iradeye ve ka-
I nunlara göre geçerli sayılmış oyların ayrı bir düzen-
I leme ile geçersiz sayılması gibi aykırı bir sonuç) ya-
I ratacağı açıkça belirtilerek, hükmün eşitlik ilkesine, 

gerçekleşmiş iradeyi ihlal etmesi sebebiyle Anayasanın 
J bahsi geçen maddelerine ve prensiplerine aykırı bu

lunduğu vurgulanmıştır. 
Bunun yanı sıra, seçmenleri para cezası müeyyi-

desiyle sandık başına gelmeye ve seçime iştirake mec
bur kılan bir sistem içerisinde, gelen ve oyunu kul
lanan vatandaşların, bir kısım oylarının geçerli oldu-

I ğu halde geçersiz sayılması da ayrıca teklifin bünye
sindeki tutarsızlığın ve dolayısıyla yukarıda belirti
len sebeplerden dolayı saygı duyulması gereken va
tandaş oyuna, Anayasanın cevaz vermediği bir şekil
de darbe vurulması demektir. 

Yukarıda arza çalışılan sebeplerden dolayı kanun 
I teklifinin bahsi geçen hükümleri Anayasaya aykırı 
I bulunmaktadır. Bu sebeplerle Kanun teklifinin Yüce 

Meclisçe görüşülmesine başlamadan önce, Anayasaya 
I aykırı olduğu yolundaki iddialarımızın nazarı dikkate 

alınarak, Kanun teklifinin öncelikle Anayasa Komis-
I yonuna gönderilmesine ve Anayasa Komisyonunda bu 

iddiaların tetkikini arz ve teklif ederiz. 
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı

yor mu?.. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

I SİN (Muş) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MEHMET NECAT ELDEM 

(Mardin) — Katılmıyoruz. 
I BAŞKAN — Önergeye, Hükümet ve Komisyon 

katılmamaktadır. 
I önergeyi oylarınıza sunuyorum... (HP ve MDP sı

ralarından «önerge sahibi konuşsun» sesleri) 
j BAŞKAN — Efendim, bekliyorum, bir işaret ala-

mıyorunv önerge sahibi istiyorsa söz vereceğiz, iste-
I meden resen söz vermiyoruz efendim. 
I, Evet, istemiyorlar. 

O halde, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Sayın 
I Başkan, bir şey arz edebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Sayın 

i Başkan, ikidir Sayın Adalet Bakanımız oylamada iki 
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elini birden kaldırmaktadır. Bu yeni bir usul müdür? 
Eğer bu bir usul ise, biz de öyle kaldıralım. 

Teşekkürler. 
ADALET BAKANI MEHMET NECAT EL-

DEM (Mardin) — Sayın Başkan, ben arz edebilir 
miyim? 

BAŞKAN — Sorunuza cevap olabilecek bir husu
su, bir maddeyi okutuyorum efendim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Mahallî idareler Seçim Yasasının, Yüce Meclis
te görüşülmesi sırasında, Anayasanın 96 ncı maddesi 
uyarınca Adalet Bakanı Sayın Necat Eldem'in ma
kamını, oy kullanmak üzere yetkili kılıyorum. 

Gereğini arz ederim. 17.1.1984 

Dr. Ali Tanrıyar 
İçişleri Bakam 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, maddelere ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve 
İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1. — Bu Kanun mahallî idareler or

ganlarının seçimlerine ilişkin esas ve usulleri düzen
ler. Bu amaçla : 

a) İl genel meclisi üyelerinin, 
b) Belediye başkanı ve belediye meclisi üyele

rinin, 
c) Köy ve mahalle muhtarları ile ihtiyar mec

lisi ve heyeti üyelerinin, 

Seçim sistemi, usul, dönem ve zamanlarına ait 
esaslarla seçim çevrelerine, aday olabilme ve seçilme 
ilkelerine ait hükümleri kapsar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum: 
Seçim sistemi ve usulü 
MADDE 2. — Mahallî idareler seçimleri serbest, 

eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve dö
küm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi al
tında yapılır. 

11 genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için 
yapılan seçimlerde, onda birlik baraj uygulamalı nis
pî temsil sistemi, belediye başkanlığı seçiminde ise 
çoğunluk sistemi uygulanır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mü 

Şahsı adına Sayın 'Reşit Ülker; buyurun efen
dim. 

REŞİT ÜLKER (İtanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; bu 2 nci maddede Sayın Cumhur
başkanının da geriye gönderdiği hususlardan birisi 
ilke olarak yer almaktadır. O da şudur: «İl genel 
meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için yapılan se
çimlerde, onda birlik baraj uygulamalı nispî temsil 
sistemi, belediye başkanlığı seçiminde ise» diye de
vam ediyor. 

Burada yer alan onda birlik baraj uygulamalı 
nispî temsil sisteminin ne olduğu 23 üncü maddede 
anlatılmaktadır. 

Şimdi, eğer biz burada 23 üncü maddede yer alan 
esasları konuşursak doğrudur, burada konuşabiliriz; 
fakat burada onun ayrıntılarına girmeksizin ki onun 
yeri 23 üncü madde oluyor- bu maddeyi kabul etmiş 
olmamız, o 23 üncü maddeyi ilke olarak, prensip 
olarak kabul ettiğimiz anlamını taşıyabilir. 

Bu nedenle biz bir önerge sunuyoruz ve diyoruz 
ki, bu madde 23 üncü madde görüşüldükten sonra 
konuşulmalı ve tedvin edilmelidir, yasalaştırılmalı-
dır. 

Sözlerim bunlardan ibarettir, iltifat edeceğinizi, 
yardım edeceğinizi umuyorum efendim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın milletve
kili var mı? 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — Önergemiz var Sayın Başkan. ' 

BAŞKAN — önergeyi aldık, işleme koyacağız 
efendim. 

Söz isteyen olmadığına göre, bu madde hakkında 
verilmiş önergeleri, geliş sırasına göre, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
«2971 sayılı Mahallî İdareler Seçimi Kanunu»nun, 

seçim sistemi ve usulünü belirleyen 2 nci maddesinin 
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ikinci fıkrasında «Onda birlik baraj uygulamalı nis
pî temsil sistemi» ibaresinin madde metninden ta
mamen çıkarılarak; Milletvekili Seçim Kanununun 
34 üncü maddesinde yüzde onluk seçim çevresi ba
rajı esasımn getirilmesini; seçim çevresinde, geçerli 
reylerin yüzde onunu geçmeyen partilerin ve bağım
sız adayların başkan ve üye çıkaramayacakları kay
dının konulmasına müsaadelerinizi saygılarımla arz 
ederim. 

Hüseyin Aydemir İbrahim Ural 
İzmir İstanbul 

M. Turan Bayezit Metin Üstünel 
Kahramanmaraş Adana 

Rüştü Şardağ 
İzmir 

MADDE 2. — Seçim çevresinde, geçerli reylerin 
yüzde onunu geçmeyen partiler ve bağımsız adaylar 
genel meclis ve belediye meclisi üyesi çıkaramazlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Yüce Mecliste müzakeresi yapılmakta olan Ma

hallî İdareler Seçimi Kanunu Teklifinin 2 nci madde
sinin ikinci fıkrasında, «Onda birlik baraj uygula
malı» tabirinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Kadri Altay Namık Kemal Şentürk 
Antalya İstanbul 

Süleyman Çelebi Hilmi Biçer 
Mardin Sinop 

M. Tosun Çorapçıoğlu Rıfat Bayazıt 
Balıkesir Kahramanmaraş 

Mahallî İdareler Seçimi Kanunu Teklifinin 2 nci 
maddesindeki «Onda birlik baraj uygulamalı» tabiri
nin kaldırılması gerekçesi: 

Aslında baraj tahdidi uygulaması; tek başına bir 
seçim sistemi veya prensibi değildir. Bu tahdit mil
letvekili genel seçimlerinde uygulanan ve memleket 
çapında siyasî istikrarı sağlamaya matuf bulunan bir 
siyasî uygulamadır. Fonksiyonları itibariyle daha zi
yade mahallî kamu hizmetlerinin görülmesine yöne
lik bulunan mahallî idarelerin yurt çapında siyasî is
tikrarla doğrudan bir ilgileri olduğu kesinlikle iddia 
edilemez. Bilakis bu idarelerin ve gördükleri hizmet
lerin mahiyeti itibariyle bütün seçmenlerin temsil 
edilmelerinde fayda vardır. Durum böyle olduğu 
halde, seçmenlerin mahallî idarelerde temsil gücünü 
azaltan baraj tahdidinin teklifte kabul edilmiş olma
sını, mahallî hizmetlerin görüşülmesinde vatandaşı 
yetki ve sorumluluk sahibi kılan Anayasamızın pren
siplerine aykırı düştüğü kanaatindeyiz. 

I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yasa önerisinin 2 nci maddesi 23 üncü maddey

le ilgilidir. Bu nedenle 2 nci maddenin 23 üncü mad
deden sonra görüşülmesini öneririz. 

ı Reşit Ülker İbrahim Ural 
İstanbul İstanbul 

İsa Vardal O. Şeref Bozkurt 
Zonguldak Çanakkale 

Mahmut Akkılıç 
J İzmir 

BAŞKAN — önergeleri, aykırılık sırasına göre 
teker teker okutup, işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yasa önerisinin 2 nci maddesi 23 üncü maddeyle 

ilgilidir. Bu nedenle 2 nci maddenin 23 üncü madde
den sonra görüşülmesini öneririz. 

Reşit Ülker ve arkadaşları, 
BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor 

mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SİN (Muş) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
, ADALET BAKANI MEHMET NECAT EL-

DEM (Mardin) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme-
I mistir. ; 

Diğer önergeyi sunuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Yüce Mecliste müzakeresi yapılmakta olan Ma
hallî İdareler Seçimi Kanunu Teklifinin 2 nci mad
desi ikinci fıkrasında «Onda birlik baraj uygulama
lı» tabirinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Kadri Altay ve arkadaştan 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SİN (Muş) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MEHMET NECAT EL-

: DEM (Mardin) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
O halde önergeyi... 
KADRİ ALTAY (Antalya) — Sayın Başkan; 

önerge sahibi olarak söz istiyorum. 
BAŞKAN — Tamam efendim; önerge sahibine 

istediği takdirde söz veriyorum. 
| Buyurun. 
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KADRİ ALTAY (Antalya) — Sayın Başkanım, 
Yüce Meclisimizin kıymetli milletvekilleri; ben Kad
ri Altay. (ANAP sıralarından alkışlar) Emekli bir as
kerim. (ANAP sıralarından alkışlar), Antalya'da iken 
sade bir vatandaş idim; ama şimdi milletvekiliyim 
ve huzurunuzdayım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Yeminden sonra ikinci defa huzurunuza çıkıyo
rum. Bunun için lütfen saygılarımı kabul edin hepi
niz. (Alkışlar) 

Efendim, kanun teklifinin 2 nci maddesinin son 
fıkrasında «Onda birlik baraj» tabiri bulunmaktadır. 
Parti olarak biz bu tabirin, tüm olarak kaldırılması 
görüşündeyiz. Teklifimiz de bu doğrultudadır; lüt
fen bunu bilin. 

Muhterem milletvekilleri, • malumlarınız olduğu 
üzere, «baraj» terimi her şeyden evvel bir tahdittir, 
daha doğrusu bir engeldir Bu kelimenin bir yakın
dası da var; «Barikat» diyorlar onun adına. Bildi
ğiniz üzere bu iki kelime de bizim öz dilimizin dışın
dadır; fakat ne yapalım ki, kullanılıyor, içimize de 
girdi. Bilhassa biz askerler de bunu çok kullanıyoruz. 
Sizlerin fantazi buluşunuza da ben bir şey diyemem. 

Sayın milletvekilleri, tek başına ve kullanılma 
esasına göre baraj, ne bir sistem, ne de bir seçim 
prensibidir. Esasen de böyle olamaz. Seçimde ancak 
nispî temsil, çoğunluk sistemi bir sistemdir; baraj sa
dece engeldir, tabirdir. Yine söylüyorum; o sadece 
bir usuldür. Bu usul dolayısıyla tahdit konulmuştur. 

Bu usul son milletvekili genel seçimlerinde de 
kullanılmıştır. Öyle zannediyorum ki, ülke çapında 
sadece siyasî istikrarı sağlamak maksadıyla milletve
kili genel seçimlerinde bu uygulama yapılmıştır. 

Bilindiği üzere mahallî idarelerimiz demokrasi
mizin temel unsurlarıdır. Bu organlar seçme yeter
liğine sahip kimselerin kendi aralarından seçtikleri 
temsilcileriyle devlet idaresine yardımcı olurlar. Öy
le ise, bunların hizmet esasına ve halkın arzusuna 
göre seçimlerinin yapılmas» halkın iradesinin tecelli
si ve de onların temsil edilmelerinin sağlanması ba
kımından hem elzem ve hem de şarttır. 

Bu sebeple baraj usulünün bütün seçimler için, 
siyasî istikrarı sağlama bakımından, doğrudan bir 
ilgisi olduğu esasen kesinlikle de iddia edilemez ve 
her seçimde de kullanılması usulü ittihaz edilemez 
ve edilmemelidir de. Bilakis mahallî idarelerimizin 
gördükleri hizmetler bakımından bu organlarda bü
tün seçmenlerin temsil edilmelerine ve bunların gir
melerinin sallanmasında büyük fayda vardır; zarar 
asla... 

BAŞKAN — Sayın Altay, bir dakikanız kalmış
tır. 

KADRİ ALTAY (Devamla) — Teşekkür ede
rim efendim. 

Durum böyle olunca, seçmenlerin iradelerinin 
mahallî idare kuruluşlarında temsil edilmelerini azal
tan, daha doğrusu kısıtlayan bir usulün, baraj tah
didinin kanun teklifinden çıkartılması uygun olur 
kanaatindeyiz. Bu suretle vatandaşı salahiyet ve me
suliyet sahibi yapan Anayasa prensiplerine de bağlı 
kalmış oluruz.' 

Bu durumu ve dolayısıyla teklifimizi yüksek tak
dirlerinize sunuyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
HASAN PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — 

Sayın Başkan, önergenin aleyhinde söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Pertev Aşçıoğlu, bu hususta 
size söz vermemize Tüzük hükümleri gereğince im
kân yoktur efendim. 

HASAN PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — 
Önergenin lehinde konuşuldu, aleyhinde de konuşul
ması gerekmez mi efendim?.. 

BAŞKAN — Değil efendim; Tüzük hükümleri . 
gereğince söz vermemiz mümkün değil. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2971 sayılı Mahallî İdareler Seçimi Kanununun 
seçim sistemi ve usulünü belirleyen ikinci maddesi
nin ikinci fıkrasındaki «onda birlik baraj uygulama
lı nispî temsil sistemi» ibaresinin madde metninden 
tamamen çıkarılarak; Milletvekili Seçimi Kanununun 
34 üncü maddesinde yüzde onluk seçim çevresi ba
rajı esasının getirilmesini; seçim çevresinde, geçerli 
reylerin yüzde onunu geçmeyen partilerin ve bağım
sız adayların başkan ve üye çıkaramayacakları kaydı
nın konulmasına müsadelerinizi saygılarımızla arz 
ederiz. 

Hüseyin Aydemir ve arkadaşları 
Madde 2. — Seçim çevresinde, geçerli reylerin 

yüzde onunu geçmeyen partiler ve bağımsız adaylar 
genel meclis ve belediye meclisi üyesi çıkaramazlar. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SİN (Muş) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet Önergeye katılıyor mu? 
ADALET BAKANI MEHMET NECAT EL-

DEM (Mardin) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Önerge sahibi Sayın Aydemir; bu
yurun efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başka
nım, Yüce Meclisimizin pek muhterem milletvekil
leri; biraz evvel reddedilen önerge, onda birlik ba
raj uygulamalı nispî temsil sisteminin madde met
ninden çıkarılması hakkında Kadri Altay ve arkadaş
larının vermiş oldukları önergeydi. Bizim arz ettiği
miz önerge, daha farklıdır, biraz daha yumuşatılmış 
şeklidir. 

Şimdi, 2 nci maddede seçim sistemi ve usulü ile 
ilgili olarak konulan onda birlik baraj uygulamalı 
nispî temsil sistemi, Milletvekili Seçimi Kanunumu
zun 34 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, daha 
evvel milletvekili seçimlerinde uygulanmış bulunan 
seçim çevresi barajındaki ilke ve esaslardan tamamen 
farklıdır. Bu bakımdan, bu kanunun 2 nci maddesin
de ve uygulaması da 23 üncü maddesinde ayrıntılı 
olarak gösterilmiş bulunan onda birlik baraj uygu
lamalı nispî 'temsil sistemi madde metninden çıka
rılmadığına göre, bizim önergemiz, bu sistemin ta
mamen madde metninden çıkarılması; fakat bunun 
yerine seçim çevresinde muteber oyların; gerek genel 
meclis üyeleri ve gerekse belediye meclisi üyeleri için 
partilerin ve adayların almış oldukları muteber oyla
rın yüzde 10 unu aşamayan, geçemeyen, yüzde 10 
un altında oy almış olan partilerin ve adayların ge
nel meclis ve belediye meclisi üyeliklerinden çıkarı
lacaklarını ve seçilmeyeceklerini öngören ve Millet
vekili Seçimi Kanununun 34 üncü ^maddesinde uygu
lanan sisteme muvazi olarak getirilmiş, daha yumu
şak bir önergedir. 

Konuyu daha ayrıntılı olarak ifade edebilmek 
için bir misal vermeme müsaadelerinizi rica ediyo
rum. 

Bir seçim çevresinde 100 bin muteber oy çıktığı
nı; (A) partisinin 45 bin, OB) partisinin (15 bin oy al
mış olduğunu kabul edersek, onda birlik baraj uy
gulamalı nispî temsil sisteminde 45 binden 10 bini 
düşürülecek ve 35 bin muteber oy (A) partisi için 
dikkate alınacaktır. l(B) partisi de 15 bin muteber oy 
aldığına göre, bu 15 binden 10 bini çıkarılacak ve ge
ri kalan 5 bin oya itibar edilerek nazarı itibare alı
nacaktır. 

Bu takdirde 10 bin rakamı; (A) ve 'OB) partilerin
den çıkarılmadan önceki nispetlerle, çıkarıldıktan 
sonraki nispetlerin, gerek il genel meclisi üyelerine 
ve gerekse belediye meclisi üyelerine intikal etmesi 
'tamamen farklı bir netice doğurmaktadır. Eğer ve

rilen oylara tamamen itibar edilerek, nazara alına
rak neticeye götürülmek istenirse, 45 binin 15 bine 
oranı 1/3'tür. Binaenaleyh (A) partisi 3 meclis üyesi 
çıkaracak, <B) partisi 1 üye çıkaracak. Halbuki her 
2 partiden lO'ar bin oy düşüldükten sonra dikkat na
zarına alınacak olursa, 35 binin, geri kalan 5 bine nis
peti 1/7'dir; (A) partisi 7 meclis üyesi çıkaracak, 
(ıB) partisi 1 meclis üyesi çıkaracak. 

Bu bakımdan, tamamen nevî şahsına münhasır 
olarak, ilk defa bu madde ile getirilmiş bulunan ve 
mahallî idareler seçiminde belediye meclisi ve genel 
meclis üyelerine uygulanmak istenen onda birlik ba
raj uygulamalı nispî temsil sistemi uygulanmadığı 
takdirde, 1/3 gibi bir nispet dahilinde üye çıkara
cak olan partiler bu defa bu sistemin uygulanmasıy
la 1 l'l gibi; yani (A) partisine 4 üyelik daha kazan
dıracak bir şekilde, gayri adil bir şekilde uygulama
ya geçilecektir. 

Bu bakımdandır ki, biz bu seçim sistem ve usulü 
olarak getirilmek istenen onda birlik baraj uygula
masının metinden tamamen kaldırılmasını ve onun 
yerine, daha evvel milletvekili seçiminde uygulamış 
olduğumuz ve iyi neticesini görmüş olduğumuz 
seçim çevresi baraj sisteminin, milletvekili seçim sis
temine muvazi bir şekilde yeniden ayarlanarak, se
çim çevresinde muteber oyların yüzde lO'unu aşa
mamış siyasî partiler ve bağımsız adayların, genel 
meclis ve belediye meclisi üyelikleri seçimi sayılmaz 
ve onların aldıkları oylar değerlendirilmez diyerek, 
daha âdil ve uygulamada tecrübeyle sabit olmuş nis
pî temsil esasına uygun baraj sisteminin getirilmesini 
burada yüksek oylarınıza arz etmiş bulunuyoruz. 

Pek muhterem milletvekilleri, Sayın Cumhur
başkanımızın kanunu geri gönderme yazılarında açık
lamış oldukları; eşitlik ilkesine, gerçekleşmiş iradeye, 
kanunlara göre geçerli sayılmış oyların ayrı bir dü
zenlemeyle geçersiz sayılmasının doğurabileceği mah
zurlar göz önüne alınarak, konunun yeniden Yük
sek Meclisçe mütalaa edilip, gerekli kararın verilme
si talep edilmiş olduğuna göre ve şimdiye kadar ko
nuşan arkadaşlarımızın da öne sürdükleri gerekçe
lerin nazarı itibara alınarak, teklif ettiğimiz bu da
ha yumuşak, tecrübeyle daha başarı kazanmış olan 
sistemin yüksek oylarınızla kabul edilmesini ve Öne
rimizin nazara alınmasını arz ediyoruz. 

Takdir Yüce Meclisinizindir. 
En iyi duygularımı ve hürmetlerimi arz ederim. 

(Alkışlar)., 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın IBaşkan, usul 

hakkında bir şey sorabilir miyim efendim? 
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BAŞKAN — Buyurunuz. 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkanım; 

komisyonlar Türkiye Büyük Millet Meclisine niya-
beten çalışan ve iş yapan teknik gruplardır. İzin ve
rirseniz ve İçtüzüğümüz müsait ise Muhterem Ko
misyonumuzdan, gerek metinde bulunan bu onda 
birlik baraj meselesini, gerekse bu önergeleri ret ko
nusundaki gerekçesini teknik açıdan almamız kabil 
midir? Nedeni nedir? İzin verirseniz Komisyon, bir 
teknik grup olduğuna göre açıklama yapabilir mi? 

BAŞKAN — Tüzüğümüz gereğince komisyonla
rın böyle bir açıklamada bulunmak mecburiyeti yok
tur. O bakımdan, sadece önergeye katılıp katılmadık
ları hakkında sorumuzu kendilerine tevdi ediyor ve 
aldığımız cevap muvacehesinde Tüzük hükümlerini 
yürütüyoruz efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Gerekçeli olması 
lazım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tüzükte böyle bir hüküm yok efen
dim. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Önergeyi kabul 
edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

2 nci maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
2 nci madde kabul edilmiştir efendim. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Seçim çevresi 
MADDE 3. — İl genel meclisi üyeleri ıseçimi 

İçin her ilçe bir seçim çevresidir. 
Belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri se

çimi için, her belde bir seçim çevresidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 

efendim? 
Maddeyi, üzerinde söz isteyen olmaması nedeniy

le, oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Büyük şehirlerdeki seçim çevresi 

MADDE 4. — Belediye hudutları içinde birden 
fazla ilçe bulunan büyük şehirlerde, büyük şehir be
lediye başkanı seçimi için, o şehir belediye hudutları 
içi bir seçim çevresidir. 

Büyük şehir belediye hudutları içinde kalan ilçe
lerin belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri se
çimlerinde ise her ilçe bir seçim çevresidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 
efendim?... Yok. 

4 üncü madde hakkında bir önerge var, okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 3 Sıra Sayılı Mahallî İdareler 

ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi 
Hakkında Kanun Teklifinin büyük şehirlerdeki seçim 
çevresiyle ilgili 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 
uygulamada tereddütlere yol açmaması bakımından 
aşağıdaki tarzda değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

MADDE 4. — (İkinci fıkra) : 
Büyük şehir belediye hudutları içinde kalan il

çelerin belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri 
seçimlerinde ise o »ilçenin belediye hudutları içinde 
kalan bölümü bir seçim çevresidir. 
A. Mazhar Haznedar Mustafa Çorapçıoğlü 

Ordu Balıkesir 
Namık Kemal Şentürk Kadri Altay 

İstanbul Antalya 
Hilmi Biçer Süleyman Çelebi 

Sinop Mardin 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu?. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SİN (Muş) — Hayır efendim, katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?. 
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR (İstanbul) 

— Katılmıyoruz. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Gayın 

Başkan, bir usul hatası yapıldığını zannediyorum. 
Siz, önerge okunduktan sonra Hükümetin ve Sa

yın Komisyonun görüşünü soruyorsunuz. Oysa öner
ge izah edilirse belki Hükümetin veya Komisyonun 
görüşleri değişebilir. 

Bu nedenle müsaade ederseniz evvela önerge izah 
edilsin, ondan sonra sayın Komisyon ve Hükümet bu 
konudaki görüşlerini ifade etsinler. 

BAŞKAN — Buradaki çalışmalarımızı İçtüzük 
hükümlerine göre yürütüyoruz. Hepinizin malumu
dur, Tüzüğümüz hükümleri bu tatbikatı amir olması 
nedeniyle ben ilk önce Komisyon ve Hükümete soru
yorum. Katılmadıkları takdirde ancak önerge sahi
bine konuşma hakkı doğuyor. 

Zaten Komisyonun önergeye katıldığı ahvalde 
böyle bir açıklamaya gerek olmadığını takdir edersi
niz. 

Bu sebeple uygulamamızın İçtüzük hükümlerine 
uygun olduğu kanaatiyle devam ediyoruz efendim. 

Komisyon ve Hükümet katılmadılar. 
önerge sahibi Sayın Haznedar; buyurun efen

dim. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; sözlerimin ba
şında hepinizi saygı ile selamlıyorum. 
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Değinmek istediğim husus iki bölümü ihtiva edi
yor : Birincisi, önergede yer almamıştır. Bu konu bü
yük şehir kavramıyla ilgilidir. Anayasanın 127 nci 
maddesinde bu husus; yani 'büyük şehirlerle ilgili ko
nu, «Büyük yerleşim merkezleri» ismiyle ifade edil
miştir. 

Şehir plancıları buna «Metropoliten alan» diyor
lardı. Şimdi değiştirdiler, «'Kent bütünü» ismini ge
tiriyorlar. Kanımca, samimi olarak ifade edeyim, 
«Büyük şehir» tabiri bunların içinde en iyi tabirdir. 
Ancak, büyük şehir, şehrin büyüklüğünü değil, yeni 
bir kavramı ifade ediyor. O, şehrin büyüklüğünün 
yanında, büyük şehir; yani metropoliten alan (Eski 
tabiriyle söyleyeyim) içinde kalan birçok ilçeyi kap
samına , alan bir büyük şehir şekline giriyor ve çeşitli 
belediyeleri de ihtiva ediyor. Bu nedenle mutlak su
rette «Büyük şehir» sözlerinin birleşik yazılması ikti
za eder. Bunu Sayın Komisyon eğer benimserse, bu 
şekilde oylandığı takdirde doğru bir iş yapmış olaca
ğız kanısındayım. 

ikinci husus önergeyle ilgili. Tasarıyla getirilmek 
istenen kavram şu : 

Büyük şehirler var. Bu büyük şehirler çeşitli ilçe
leri ihtiva ediyorlar. Büyük şehir için bir belediye 
reisi seçilecektir. Bunun nasıl seçileceğini 4 üncü mad
denin birinci fıkrası ifade etmiş. Bu fıkra, «Belediye 
hudutları içinde birden fazla ilçe bulunan büyük şe
hirlerde, büyük şehir belediye başkanı seçimi için, o 
şehir belediye hudutları içi bir seçim çevresidir» di
yor. Demek ki, büyük şehir belediye başkanını seç
mek için, büyük şehir belediye hudutları içindeki bü
tün seçmenler oy kullanacaklar ve belediye reisini 
seçecekler^ 

İkinci kısma geliyorum şimdi. 
Hadise sadece büyük şehrin belediye başkanıyla 

'bitmiyor, bir de yeni bir sistem getiriliyor; belediye 
hudutları içinde kalan bütün ilçeler için de ayrı ayrı 
belediye reisleri seçilecek. Onun için ikinci fıkrada 
seçim çevresi olarak şunu tarif etmiş; okuyorum : 
Biraz evvel Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon bu
na «Hayır» dediler; niçin «Hayır» dediklerini ben 
anlayamadım. 

«Büyük şehir belediye hudutları içinde kalan il
çelerin belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri 
seçimlerinde ise, her ilçe bir seçim çevresidir.» 

Burada Sayın Komisyon veya teklifi hazırlayan 
arkadaşlarımız şöyle bir kavram düşünmüşler; «Mut
laka büyük şehir belediye hudutları içinde ilçelerin 

tümü mevcuttur.» Oysa ilçenin bir bölümü belediye 
hududu içine girebilir, diğer bölümü girmeyebilir ve 
o ilçenin belediye hududu içine girmeyen bölümle
rinde ayrı belediyeler olabilir. 

Şimdi buradaki tarife göre, ilçeyi seçim çevresi 
olarak alacaksınız büyük şehrin ilçe belediye başkan
lığı için ve o şehrin belediye hududunun içinde bu
lunmayan bütün bölgelerde o ilçe, belediye başkanı 
için oy verme durumunda kalacak. 

Burada büyük bir karışıklık var. Bunun mutlaka 
düzeltilmesi lazım. Seçimlerde büyük tereddütlere ve 
büyük itirazlara yer açabilir. O nedenle teklifimiz 
bunu tarif eden basit bir tariften ibarettir, bir açık
lık getirme maksadına matuftur. 

Teklifi okuyorum : 

İkinci fıkrası, «Büyük şehir belediye hudutları 
içinde kalan ilçelerin belediye başkanı ve belediye 
meclisi üyeleri seçimlerinde ise (Buraya kadar olan 
kısım aynen tasarıdaki ikinci fıkranın başlangıç kıs
mı) o ilçenin belediye hudutları içinde kalan bölümü 
bir seçim çevresidir» diyoruz. Bunun böyle olması, 
zannederim tasarıya büyük açıklık getirecektir, 

Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunuyorum. 
(MDP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi geliş biçiminde oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Seçilecek üye sayısı 
MADDE 5. — Her seçim çevresinde, seçilecek 

üye sayısı aşağıdaki usule göre hesaplanır. 
a) İl genel meclisi üyelikleri için, son genel nü

fus sayımı sonuçlarına göre : 

Nüfusu 25 000'e kadar olan ilçelerde 2 
Nüfusu 25 001'den 50 000'e kadar olan ilçelerde 3 
Nüfusu 50 0001'den 75 000'e kadar olan ilçelerde 4 
Nüfusu 75 001'den 100 000'e kadar olan 'ilçelerde 5 
Asıl üyelik ve aym miktarda yedek üyelik hesap

lanır. 

Nüfusu 100 000'den yukarı olan ilçelerde fazla 
her 100 000 nüfus için bir asıl, bir yedek üye ilave 
olunur. Nüfusun 100 000'e bölünmesi hesabında ar
tık sayı 50 000'den az olursa hesaba katılmaz, 50 000 
(dahil) 'den fazla olursa artık sayıya da bir asıl, bir 
yedek üyelik hesap edilir. 
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b) Belediye meclisi üyelikleri için son genel nü
fus sayımı sonuçlarına göre : 

Nüfusu 10 000'e kadar olan beldelerde 9 
Nüfusu 10 001'den 20 000'e 'kadar olan belde

lerde 11 
Nüfusu 20 001'den 50 000'e kadar olan beldelerde 

15 
Nüfusu 50 001'den 100 000'e kadar olan belde

lerde 25 
Nüufusu 100 001'den 250 000'e kadar olan belde

lerde 31 
Nüfusu 250 001'den 500 000'e kadar olan belde

lerde 37 
Nüfusu 500 001'den 1 000 000'a kadar olan bel

delerde 45 

Nüfusu 1 000 OOO'den fazla olan beldelerde 55 
Asıl ve aynı sayıda yedek üyelik hesaplanır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isteyen 

var mı? Yok. 
Madde hakkında bir değişiklik önergesi var, oku

tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
«Mahallî idareler Seçimi Kanununun belediye mec

lisi üyeliklerinin tespitini düzenleyen 5 inci madde
sinin (b) bendinin aşağıdaki şekilde düzenlenmek su
retiyle gerekli değişikliğin yapılmasını arz ve teklif 
ederiz.» 

M. Turan Bayezit' Erol Ağagil 
Kahramanmaraş Kırklareli 

Tülay öney Halil Nüzhet Goral 
îstanbul Aydın 

Sururi Baykal Mahmut Akkılıç 
Ankara İzmir 

«Madde 5. — 
b) Son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre; 
Nüfusu 10 000'e kadar olan beldeler 12 
Nüfusu 10 001 - 20 000'e kadar olan beldeler 15 
Nüfusu 20 001 - 50 000'e kadar olan beldeler 20 
Nüfusu 50 001 - 100 000'e kadar olan beldeler 25 
Nüfusu 100 001 -250 000'e kadar olan beldeler 35 
Nüfusu 250 001 - 500 000'e kadar olan beldeler 45 
Nüfusu 500 001 - 1 000 000'a kadar olan belde

ler 55 
Nüfusu 1 000 OOO'dan fazla olan beldeler 65 
Asıl ve aynı sayıda yedek üyeler hesap edilir.» 
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı

yor mu?.. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SİN (Muş) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR (İstan

bul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
Önerge sahibi... 
MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Söz istiyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MAHMUT AKKILTÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; kanun teklifinin Ana
yasa Komisyonuna gönderilmesi hakkında verilen 
önergenin aleyhinde konuşan Anavatan Partili Millet
vekili arkadaşımız dediler ki : «Efendim, muhalefe
tin kanunun ilk görüşülmesi sırasında Meclisi terk 
etmeleri bizi çok üzmüştür. Biz muhalefetsiz Meclis 
istemiyoruz.» 

9-12 önerge geçti şimdi bugün, hiçbirine katıl
madınız. (HP sıralarından alkışlar) -Şimdi bu önerge
miz o kadar masum ve o kadar da aklî ve mantıkî. 

Bilirsiniz bütün oyunlar kurallarına göre oynanır. 
Oyunda dahi kura'la uymayan cezalandırılır. Oysa biz 
oyun oynamıyoruz, burada ülkeyi yönetecekler için, 
ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacak kanun çıkarıyoruz. 

İlk görüştüğümüz kanun Cumhurbaşkanınca geri 
gönderildiğinde, Cumhurbaşkanından gelen yazıda, 
bu maddenin (b) bendine de değinilmektedir. Çün
kü burada bir adalet unsuru ve nispeti yoktur, öyle 
olduğu gibi, Sayın Komisyon Raporunda diyorlar ki, 
«ti genel meclisinde bir ilçenin bir kişi ile temsili de
mokratik şart ve ilkelere uygun, düşmeyeceğinden 
Kanunun 5 inci maddesinin (a) fıkrasındaki rakam
lar değiştirilmiş, (b) fıkrasındaki Sayın Cumhurbaş
kanımızın vaki işaretleri doğrultusunda nüfusu 100 001' 
den 250 000'e kadar olan beldeler için yirmidokuz 
yerine otuzbir, nüfusu 250 OOl'den 500 000 olan bel
deler için otuzbeş yerine otuzyedi belediye meclisi 
üyesi seçilmesi yapılan hesaplamalar neticesinde tes
pit edilmiş ve madde bu değişikliklerle kabul edil
miştir.» 

Sayın arkadaşlarım, bilemiyorum, «Hesaplamalar 
neticesinde» diyorlar. Hemen 6 ncı maddeye bakıyo
ruz; rica ediyorum, lütfen sizler de 6 ncı maddeye 
bakarsanız, bu hesaplamaların da yanlış yapıldığı ka
nısına varırsınız. 

6 ncı madde der ki : «Büyük şehir belediye mec
lisleri belediye hudutları içinde kalan ilçe seçim çev
releri için tespit edilen belediye meclisleri üye sayısı
nın her ilçe için beşte biri alınma'k suretiyle bulu
nacak toplam sayı kadar üyeden teşekkül eder.» 
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Şimdi burada ne 29, ne 31, ne de 37 rakamı beşe 
bölünecek durumda değildir. O bakımdan diyoruz ki, 
(gayet halisane bir dilek) bunu 15, 20, 25, 35 olarak 
kabul edelim. Çünkü, şuraya dikkatinizi çekmek iste
rim : 50 binden, 100 bine kadar olan beldelerde 25'e, 
100 binden 250 bine kadar olan beldelerde bu 31'e 
çıkıyor. Oran çok münasebetsiz. 

Tekrar dikkatinizi 5 inci maddenin (a) bendine 
çekmek istiyorum.' Orada gayet güzel bir oran var; 
«Nüfusu 25 OOO'e kadar olan beldelerde 2» denmiş. 
Her 25 artışa birer üye isabet ettirilmek suretiyle 
oran uygun bir biçimde düzenlenmiştir; ama burada 
o orana rastlamıyoruz. 100-binden, 250 bine 6 artı
yor; ama 50 binden 1Ö0 bine 10 artıyor. Bakın; 20 
binden 50 bine kadar 10 artıyor; ama 100 binden 
250 bine kadar 6 artıyor. 

O nedenle biz diyoruz ki, lütfen 10 binden 20 bi
ne fcaıdar 15; 20 binden 50 bine kadar 20; 50 binden 
100 bine 25; 100 binden 250 bine kadar ise 35; çün
kü burada 150 bin nüfus farkı var arkadaşlar. O ne
denle buraya 10 ve böylece 250 binden 500 bine 45; 
500 binden 1 milyona kadar olan beldelerde 55 ve 1 
milyondan fazlası için de 65 öneriyoruz. Bu 6 ncı 
maddede gösterilen şartlara uymakta, taksimi de 
mümkün olmaktadır. 

O nedenle hiç olmazsa bu önergemizin kabul bu-
yurulmasını beklerdik; ama Sayın Hükümet ve Ko
misyon bu kadar halisane niyete dahi «Hayır» de
mektedir. Bundan sonra bakalım hayırlısı hangisini 
kabul edeceksiniz?.. 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi Komisyondan geldiği biçimde oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Büyük şehir belediye meclisine katılacak üye sa 

yısı 

MADDE 6. — a) Büyük şehir belediye meclis
leri belediye hudutları içinde kalan ilçe seçim çevre
leri için tespit edilen belediye meclisleri üye sayısının 
her ilçe için beşte biri alınmak suretiyle bulunacak 
toplam sayı kadar üyeden teşekkül eder. 

Bu hesaplamada artık sayılar nazara alınmaz. 
b) Yedek üyelikler de aynı usulle hesaplanır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 

var mı? Yok. 

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

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Tespit ve ilan 
MADDE 7. — Her seçim çevresi için seçilecek 

asıl ve yedek üye sayısı o seçim çevresinin bağlı oldu
ğu il seçim kurulu tarafından tespit olunarak ilgili 
ilçe seçim kurullarına bildirilir, ilçe seçim kurulları 
durumu alışılmış usullerle ilan eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi okunduğu biçimde oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
Seçim dönemi - seçim başlangıç tarihi ve seçim 

günü 
MADDE 8. — Mahallî idareler seçimi beş yılda 

bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 
mart ayının otuzuncu günü seçim başlangıç tarihidir. 
Aynı yıl haziran ayının ilk pazar günü oy verme gü
nüdür. 

Mahallî idareler seçiminin, savaş hali nedeniyle 
veya milletvekilleri genel seçimi ile birleştirme amacı 
ile bir yıla kadar ertelenmesi veya öne alınması ka
nunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi okunduğu biçimde oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Seçilme yeterliliği 
MADDE 9. — En az altı ay süre ile, o seçim çev-

. resinde oturmuş olmak ve 2839 sayılı Milletvekili Se
çimi Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen sakın
caları taşımamak şartıyla, yirmibeş yaşını dolduran 
her Türk vatandaşı belediye başkanlığına, il genel ve 
belediye meclisi üyeliğine seçilebilir. 

1580 sayılı Belediye Kanununun 53, 61, 76 ve 91 
inci maddeleri gereğince görevden alınan belediye 
başkanı ve belediye meclisi üyeleri ile 13 . 3 . 1329 
tarihli İdarei'Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkati
nin 125 inci maddesine göre feshedilen il genel mecli
sinin üyeleri tekrar aynı görevlerine seçilemezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Reşit Ülker 
söz istemişlerdi. 

Buyurun Sayın Ülker. 
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REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bir bilgi aldım, tat
min oldum; konuşmayacağım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki efendim; konuşmayacağınızı 
belirtmiş olmanız nedeniyle maddeyi Komisyondan 
geldiği biçimde oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
İKİNCİ BÖLÜM 

Seçim Öncesi İşleri 
Adaylık 
MADDE 10. — Anayasada ve kanunlarda yazılı 

şartlara uygun olarak, seçilme yeterliliğine sahip olan 
her vatandaş, bir siyasî parti listesinden veya bağımsız 
olarak, il genel meclisi üyeliğine, belediye başkanlı
ğına veya belediye meclisi üyeliğine adaylığını koya
bilir. Bir siyasî partiden il genel meclisi üyesi, bele
diye başkanı veya belediye meclisi üyesi olmak iste
yenler arasından önseçim yapmak suretiyle bu yer
lere aday tespit olunur. 

Mahallî idareler seçimlerinde, aday tespiti için, 
2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun milletvekilliği 
adaylığı için kabul ettiği sistem uyarınca, Yüksek Se
çim Kurulunca seçim tarihinden en az iki ay önceki 
bir gün olarak belirlenip ilan edilen günde önseçim 
yapılır. 

Ancak; 2820 sayılı Kanunun 37 ilâ 51 inci mad
delerinde adı geçen «Yüksek Seçim Kurulu» yerine 
«ilçe seçim kurulları», «siyasi parti genel başkanlığı» 
yerine «siyasî parti ilçe başkanlıkları», keza büyük şe
hir belediyelerinde de il seçim kurulları, siyasî parti 
il başkanlıkları bu işlemleri yaparlar. 

Ayrıca : 
a) Yapılan önseçimlerde belediye başkanlığı için 

bir aday, belediye meclisi üyeliklerine o seçim çevresi 
için tespit edilen üye adedi kadar asıl ve yedek olarak 
ayrı ayrı; 

İl genel meclisi üyeliklerine o seçim çevresi için 
tespit olunan asıl ve yedek üyelikler sayısı kadar ayrı 
ayrı; 

Aday belirlenir. 
b) önseçim çevresi belediye meclisi üyeliği ve be

lediye başkanlığı için belde; il genel meclisi üyeliği 
için ilçe, büyük şehir belediye başkanlıkları için o şe
hir belediye hudutları içidir. 

c) Mahallî İdareler Seçimleri için siyasî partiler 
merkez adayları gösteremezler. 

Bir siyasî partinin teşkilatı bulunmaması nedeniyle 
önseçim yapamadığı önseçim çevresinden adaylarını 
ve adayların sırasını o partinin merkez karar ve yö
netim kurulu tespit eder. 

Mahallî idare seçimlerinde siyasî parti adayların
dan parti genel merkez yetkili organlarınca belirlene
cek miktarda başvuru aidatı alınabilir. Bu aidatın mik
tarı en yüksek devlet memurunun brüt aylığını geçe
mez. 11 Genel meclisi üyeliği, belediye başkanlığı ve 
belediye meclisi üyeliği için bağımsız aday olanlar 
hakkında 2839 sayılı milletvekili seçimi kanununun 
21 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile 41 inci maddesi 
hükmü bu seçimlerde de kıyasen uygulanır. Ancak 
41 inci maddedeki oran o seçim çevresindeki geçerli 
oy sayısının üçte biridir. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz iste
yen?.. 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — Sayın Başkan; bu «üçte biri» çok yüksek bir 
orandır. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSÎPER (Balıkesir) — Sayın Başkan; bir deği
şiklik önergesi vardı bu konuda. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim, okutacağım. 
10 uncu madde hakkında bir değişiklik öner

gesi vardır, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 5 Ocak 1984 gün ve 2971 sa

yılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve 
İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 10 un
cu madde son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ederiz. 

MADDE 10. — (Son fıkra) : 
Mahallî idare seçimlerinde siyasî parti adayların

dan parti genel merkez yetkili organlarınca belirle
necek miktarda başvuru aidatı alınabilir. Bu aidatın 
miktarı en yüksek devlet memurunun brüt aylığını 
geçemez. Belediye başkanlığı için bağımsız aday olan
lar hakkında 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu
nun 21 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile 41 inci mad
desi hükmü kıyasen uygulanır. Seçim sonucunda be
lediye başkanlığına seçilen adaya aldığı oy miktarına 
bakılmaksızın alınan teminat iade olunur. 17.1.1984 

Pertev Aşçıoğlu Ercüment Konukman 
Zonguldak İstanbul 

ismail Dayı Hakkı Artukaslan 
Balıkesir Bingöl 

Hayrettin Elmas 
İstanbul 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SIN (Muş) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu?.. 
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İÇİŞLERİ BAKANI ALÎ TANRIYAR (İstanbul) 
— Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyonun önergeye katılabilecek 
yeterli çoğunluğu var mıdır? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇStPER (Balıkesir) — Var, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyonun önergeye katılabilecek 
yeterli çoğunluğu vardır. Bu sebeple değişiklik öner
gesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... önerge kabul edilmiştir. 

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

11 inci maddeyi okutuyorum : 
Eksik adaylıkların tamamlanması 
MADDE 11. — Herhangi bir sebeple, eksik aday 

göstermiş olan siyasî partilerin ilçe başkanlıklarına, 
ilçe seçim kurulu tarafından bu eksiğin tamamlanma
sı gereği tebliğ olunur. 

İlgili parti teşkilatı, bu tebliğden itibaren beş gün 
içinde aday listesini tamamlayamazsa, o parti o se
çim çevresinden, eksik liste ile ilgili, seçime katıla
maz. 

Siyasî partilerin merkez karar ve yönetim kurul
ları, süreyi geçirmemek amacı ile eksik listeyi tamam
lama yetkisini önceden ilçe idare kurullarına vere
bilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı? Yok. 

Madde hakkında bir değişiklik önergesi vardır, 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
Yüce Mecliste müzakeresi yapılmakta bulunan 

«Mahallî İdareler Seçimi Kanunu Teklifi»nin 11 inci 
maddesinin 2 nci fıkrasının aşağıda yazılı olduğu şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 11. — (Fıkra 2) «İlgili parti teşkilatı, bu 
tebliğden itibaren 'beş gün içinde aday listesini ta
mamlayamazsa, o parti o seçim çevresinden, eksik 
listeyle seçime katılır.» 

M. Tosun Çorapçıoğlu Kadri Altay 
Balıkesir Antalya 

Hilmi Biçer Rıfat Bayazıt 
Sinop Kahramanmaraş 

Ülkü Söylemezoğlu Namık Kemal Şentürfc 
Kahramanmaraş İstanbul 

11 inci maddenin 2 nci fıkrasıyla ilgili teklifin 
değişikliği gerekçesi : 

'Bu maddede verilen süre içinde aday listesini ta
mamlayamayan partilerin seçime girmeleri engellen
mektedir 

Mahallî İdareler seçiminde seçim çevreleri ilçe
ler ve beldelerdir. Bazı ilçelerin ve bilhassa bazı bel
delerin küçüklüğü.ve nüfuslarının azlığı göz önünde 
tutulduğundan 5 inci madde ile öngörülen adette asıl 
ve yedek aday temin edilmesi bütün partiler için ge
çerli olan zorluklar ortaya çıkaracaktır. Ayrıca, kü
çük çevrelerde mahallî tesirler dolayısıyla eksik aday
ların tamamlanması zaman alacağından seçime gire
meme tehlikesi her parti için geçerli olan bir hu
sustur. Esasen il genel ve belediye meclislerinde nispî 
temsil esası kabul edildiğine göre, siyasî parti liste
lerinde yazılı bulunan bütün adayların hepsinin birden 
meclislere girmeleri mümkün değildir. Bu sebepler 
dolayısıyla eksik liste ile seçime girilmesi hukukî ve 
fiilî bir mahzur doğurmayacaktır. Bunun aksini dü
zenleyen kanun teklifindeki hüküm, bahsedilen se
bepler dolayısıyla partilerin bu seçimlere girmesini 
engelleyici ve sunî olarak bilhassa getirilmiş bir hü
küm mahiyetindedir. 

Diğer yandan 6 Kasım 1983 tarihinde yapılmış 
milletvekilleri genel seçimlerinde bile eksik liste ile 
Türkiye çapında seçime girilmesi mümkün kılınmış 
ve bu suretle millî iradenin tezahürüne imkân veril
miştir. 

Nispî seçimin faydalı noktalarından birisi, eksik 
liste ile seçime girme imkânını vermiş bulunmasıdır. 
Milletvekili seçimlerinde verilen bu imkânın mahallî 
seçimlerde milletten esirgenmesinin sebebini anlamak 
mümkün değildir. Sunî olarak yaratılan bu kısıtlama
yı kaldırmak, bize göre millî iradenin tam olarak 
tecellisine imkân vermek bakımından zarurî olarak 
bulunmuş ve bu sebeple değişiklik önergesi verilmiş
tir.» 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SİN (Muş) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR (İstanbul) 

— Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahibi konuşmak istiyor mu? 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Evet 

efendim, konuşmak istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) -^ Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; huzurunuza bil-
mecburiye getirmiş bulunduğumuz bu teklif, seçimle
rin gerçek anlamıyla halk iradesinin tezahürüne vesi
le olması maksadından neşet etmektedir. Eğer seçim
ler ve seçimleri tanzim eden hükümler halk iradesi
nin tezahürüne yol açacak şekilde değil de, engel ola
cak şekilde getirilirse, bu engeller yarın bizzat geti
renin ayağına takılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 6 Kasım 1983 tarihinde 
yapılan milletvekili genel seçimlerinde bütün partiler; 
yani şu Mecliste bugün grubu bulunan partilerin hep
si, eksik listeyle seçime girmelerine imkân veren ka
nun hükümlerinden faydalanarak girmişlerdir. Millet
vekillerine tanınan bu imkânın ve bu hakkın, bele
diye meclisleriyle, il genel meclislerine girecek va
tandaşlar ve bu vatandaşları temsil eden partilerden 
esirgenmek istenmesinin sebebini anlamak mümkün 
değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, küçük yerlerde esasen 
nispî seçime tabi olan ve en azı - biraz evvel kabul 
edilen metne göre - 9'dan ibaret bulunan ve nüfus 
arttıkça adetleri artan belediye meclisi üyelerine ait 
tam listeleri doldurmak, başlangıçta mahallin şartları 
itibariyle mümkün olmayabilir. 

Diğer yandan ve bilhassa üzerine basarak söylü
yorum; bu tarzda eksik listeyle seçime girmenin im
kânsızlığı yaratılırsa, o çevrede seçime girmek iste
yen siyasî partileri, bir veya birkaç azayı şu veya bu 
sebeple caydırmak suretiyle, seçime girememek sonu
cuna götürür ki, bu da millî iradenin kötü ellerde, 
kötü emellere alet olması sonucunu doğurur. Bunu 
hiçbirimizin tecviz etmeye, buna hiçbirimizin müsaa
de etmeye, millî iradeyi zedelemesi bakımından hak
kımız yoktur arkadaşlar. 

Şimdi sizlere bir hususu arz etmek istiyorum. Esa
sında bu madde, 14 üncü madde ile beraber getiri
len aynı mahiyetteki yasakla beraber müzakere edil
melidir; ama bu Kanun teklifinin bir mesulü olarak, 
deminden beri dikkatle takip ettiğim şu müzakereler 
sırasında, bizim Grubumuzdan Sayın Haznedar ve di
ğer muhalefet grubundan bir başka arkadaşın çok iyi 
niyetle getirdikleri ve sadece; mesela, büyük beledi
ye çevresini tanzim edici mahiyetteki teknik terimle
rin dahi maalesef kabul edilmediği bu müzakereler 
sırasında 14 üncü madde ile bu maddenin birlikte mü
talaa ve müzakere edilmesindeki faydaların da idrak 
edilmeyeceği kanaatine vardığım için, ayrı ayrı bun-

I 1ar hakkında teklifte bulunmak zaruretinde kaldığı
mızı da ayrıca yüksek bilgilerinize sunmak ıstırarında-
yım. 

Gerekçe yazılı olarak okunmuştur; ben Muhterem 
Heyetinizin vaktini daha fazla almayacağım. Lütfen, 
vatandaşlarımıza ve siyasî partilerimize reva görülen, 

i 6 Kasım seçimlerinde hepimizin istifade ettiğimiz bu 
imkânlardan, lütfen bu seçimlerde, siyasî partilerimizi 
ve vatandaşlarımızı mahrum bırakmayınız arkadaşlar. 

Hepinize saygılar sunarım. (MDP ve HP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Maddeyi Komisyondan geldiği biçimde oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum. 
Siyasî partilerin aday listelerini vermeleri 
MADDE 12. — Siyasî partilerin, ilçe idare kurul-

j lan, seçime katılacakları çevrelere ait aday listelerini, 
ilçe seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında, önse
çim gününden en geç on gün sonraki gün saat 17.00' 
ye kadar verirler. 

tlçe seçim kurulları geçici aday listelerini mahal
linde alışılmış usullerle ilan ederler. 

I Büyük şehirler için siyasî partilerin il idare kurul
ları, belediye başkanı adaylarını alındı belgesi karşı-

[ lığında önseçim gününden en geç on gün sonraki saat 
17.00'ye kadar il seçim kuruluna verirler. Bağımsız 
adaylar da il seçim kuruluna başvururlar. 

ti seçim kurulları geçici adayları mahallinde alışıl
mış usullerle ilan ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı?.. 
Yok. 

I Maddeyi okunduğu biçimde oylarınıza, sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum. 
| Bağımsız adayların müracaatı 

MADDE 13. — ti genel meclisi üyeliği, belediye 
meclisi üyeliği ve belediye başkanlığına bağımsız ola
rak adaylığını koymak isteyenler, seçime katılacakları 
seçim çevresinin bulunduğu ilçe seçim kurulu başkan
lığına, bu Kanunun adaylık için aradığı şart ve vasıf
ları haiz olduklarını belirten bir dilekçe ile başvurur
lar. 

Başvurunun, en geç oy verme tarihinden 30 gün 
I önceki gün saat 17.00'ye kadar yapılması şarttır. 
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tlçe seçim kurulları, bağımsız adaylara ilişkin lis
teleri de, ait olduğu seçim çevresinde geçici listeler 
halinde alışılmış usullerle ilan ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
, Yok. 

Maddeyi okunduğu biçimde oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Adaylara karşı itiraz 
MADDE 14. — Adaylıkların geçici olarak ilanın

dan itibaren iki gün içinde ilçe seçim kuruluna itiraz 
edilebilir. İtirazlar, ilçe seçim kurulunca en geç 2 gün 
içinde karara bağlanır, ilgililer kararlara karşı iki gün 
içinde, il seçim kuruluna itiraz edebilirler. îl seçim 
kurulu bu itirazları en çok 2 gün içinde kesin olarak 
karara bağlar. 

Siyasî partilerin aday listelerinde, yapılan itirazlar 
üzerine eksiklik husule geldiği takdirde, ilçe seçim 
kurulunun tebliğinden itibaren 5 gün içinde bu eksik
likler tamamlanır. Aksi takdirde siyasî partiler o se
çim çevresinde listelerinin eksik kaldığı seçime katıl
ma hakkını kaybederler. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Bu madde hakkında değişiklik önergesi vardır, 
okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
Yüce Mecliste müzakeresi yapılmakta bulunan 

Mahallî İdareler Seçimi Kanunu Teklifinin 14 üncü 
maddesinin 2 nci fıkrasının aşağıda yazılı olduğu şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Aksi takdirde siyasî partiler o seçim çevresinde 
ilgili seçime eksik liste ile katılırlar.» 

Mustafa ÇORAPÇIOĞLU Kadri ALTAY 
Balıkesir Antalya 

Hilmi BİÇER Rıfat BAYAZIT 
Sinop Kahramanmaraş 

Namık Kemal ŞENTÜRK Süleyman ÇELEBİ 
İstanbul Mardin 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye Sayın 
Komisyon katılıyor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYOU SÖZCÜSÜ ATİLLA SİN 
(Muş) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet katılıyor mu? 

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR (İstanbul) 
— Katılmıyoruz, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önerge sahibi konuşmak istiyor mu? 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Baükesir) — Evet 

efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Çorapçıoğlu. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Muh

terem Başkan, muhterem milletvekili arkadaşlarım; 
bu önergemizin esbabı mucibesini de, biraz evvel 11 
inci maddenin değişikliği hakkında verdiğimiz öner
genin esbabı mucibesi teşkil etmektedir. Bir farkla ki, 
bu adaylar hakkında yapılan itirazların, seçim kurul
larınca kabulünden sonraki tamamlama şeklidir. Her 
halükârda, 11 inci maddedeki biraz evvel arz ettiğim 
esbabı mucibeleri burada tekrarlayarak sizlerin daha 
fazla vaktinizi almak istemem. Yalnız, bir hususu te
essürle arz etmeye kendimi manen mecbur hissetmek
teyim. 

İktidar kanadı, muhalefetin Mecliste bulunması
nın kendileri için bir zevk olacağını ifade etmişlerdir. 
Biraz evvel görüşen sayın grup sözcüleri, yanılmıyor
sam aynen bu «zevk» tabirini kullanarak, bu hususu 
sarahaten dile getirmişlerdir. İçimden teşekkür etmiş
tim; ama görüyorum ki, muhalefeti kanunların yapı
lışında, Meclisin çalışmasında, Hükümetin denetlen
mesinde etkili bir grup yahut organ mahiyetinde te
lakki etmeyip, «zevk» kelimesinin maatteessüf kötü 
anlamıyla bizim burada bulunmamızı istiyorlarsa, bir 
gün kendileri o zevkten mahrum kalabilirler ve bu 
tehlikeyi de kendileri yaratmaktadırlar. (HP ve MDP 
sıralarından alkışlar) 

Diğer taraftan, haddim olmayarak, affınıza mağ-
ruren, size bir hususu hatırlatmak isterim. Ne demiş
ler; «Tarih ezelî bir tekerrürdür» «Eğer ders alınsaydı, 
tekerrür olur muydu acaba?» diye ilave edilmiş. Bu
rada bu dersleri aramızda almış olanlar vardır; ben 
eskiyi tazelemek istemiyorum, ancak hatırlatmak isti
yorum. 

Yalnız yine, büyük filozof Pascal, «Bu kâinatın 
sonsuz sükûneti beni korkutuyor» demiştir. Muhalefet 
de bir gün susarsa arkadaşlar, işte o zaman o sükûnet
ten sizlerin korkmanızı tavsiye ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

— 329 — 



T. B .M,M. B : 22 

Maddeyi Komisyondan geldiği biçimde oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
Adayların incelenmesi 
MADDE 15. — İlçe seçim kurulları, kendi seçim 

çevrelerinin adayları hakkında, yapacakları inceleme 
sonucunda bu Kanunda yazılı adaylık şartlarında nok
sanlık veya aykırılık bulunduğunu görürlerse, durumu 
geçici ilan tarihinden itibaren iki gün içinde ilgili ada
ya ve siyasî partilerin ilçe başkanlıklarına bildirirler. 

İlgili aday veya mensubu olduğu siyasî parti, bu 
bildirim üzerine en geç iki gün içinde il seçim kurulu
na itiraz edebilir. 11 seçim kurulu bu itirazı en geç 
iki gün içinde kesin karara bağlar. 

İtirazı reddedilen bağımsız aday seçime katılma 
hakkını kaybeder. Siyasî parti adayları hakkında 14 
üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi okunduğu biçimde oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... 15 inci madde 
kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Adayların ilanı 
MADDE 16. — Adaylık kesinleştikten sonra, ilçe 

seçim kurulları, bütün adayları oy verme gününden 
önceki, 20 nci günü ilan eder. Adayların ilanından 
sonra, adaylıktan istifa, seçim sonuna kadar nazarı 
itibara alınmaz. Ancak, bu gibiler seçilmiş bulunur
larsa, istifaları hüküm ifade eder ve yerlerine kendi
lerinden sonra gelenler seçilmiş sayılırlar, ölüm halin
de de aynı şekilde hareket edilir. , 

BAŞKAN —16 ncı madde üzerinde konuşmak is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi okunduğu biçimde oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 16 ncı 
madde kabul edilmişir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
11 genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile be

lediye başkanlarının adaylığı 
MADDE 17. — 11 genel meclisi ve belediye mec

lisi üyeleri ile belediye başkanları, seçime girdikleri 
çevreden adaylıklarını koyabilmek veya aday gösteri-
lebilmek için, görevlerinden istifa zorunda değildirler. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde konuşmak 
isteyen?.. Yok. 
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I 17 nci maddeyi okunduğu biçimde oylarınıza su-
I nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad

de kabul edilmiştir. 
I 18 inci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Seçim Günü İşleri 

Kullanılacak oy pusulasının şekli 
MADDE 18. — 11 genel meclisi üyeleri, belediye 

meclisi üyeleri, belediye başkanları seçimleri için ayrı 
I ayrı oy pusulası tanzim edilir. 

Siyasî partiler için, bu kanunda yazılı usuller ge
reğince sıraya, konmuş adayların adlarını gösteren ba-

I sili oy pusulaları, bağımsız adaylar için yalnız bir ba
ğımsız adayın adı ve soyadı basılı veya yazılı oy pu
sulaları kullanılır. 

Belediye meclisi üyelerine ve il genel meclisi üye
lerine ait oy pusulalarında asıl ve yedek üyeler aynı 
kâğıda, yukarıda asıl, altta yedek üyeler ve birbirle
rine karışmayacak şekilde ayrılmış olarak sıralanır. 

Oy pusulalarının ebadı, şekli ve kâğıdın rengi 
Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. 

Oy pusulalarının seçmen tarafından kullanılmasın
da lüzumlu olan zarflar 298 sayılı Seçimlerin Temel 

I Hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında Kanun hü-
I kümleri uyarınca temin ve sandık başında hazır edi-

lir. 
( Siyasî partiler ve bağımsız adaylar tarafından dü-
I zenlenen oy pusulaları sandık kurullarında hazır bu

lundurulmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlıklarına 
da yeteri kadar verilir. 

Sandık kurullarında herhangi bir sebeple oy pusu
lası kalmadığı takdirde siyasî parti veya bağımsız aday 

I temsilcilerinin vereceği oy pusulaları sandık kurulu 
başkanı tarafından kapalı oy verme yerine konulur. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz isteyen?... 
Yok. 

I Bu madde hakkında önergeler vardır, okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
2971 sayılı Mahallî İdare »Seçimleri Hakkında Ka

nunun 18 inci maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlen
mesini arz ve teklif ederiz. 

MADDE 18 — 11 genel meclisi üyeleri, belediye 
meclisi üyeleri, belediye başkanları seçimleri için ay-

t rı ayrı düzenlenen birleşik oy pusulası kullanılır. Ba-
' ğımsız belediye 'başkanı adayları da bu oy pusulasın-
i da gösterilir. 
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Siyasî parti adaylarının isimler bu Kanun uya
rınca tespit edilmiş sıraya göre asil ve yedekler bir
birinden ayrılarak alt alta yazılır. 

Oy pusulaları, Yüksek Seçim Kurulunca veya bu 
Kurulun saptayacağı esaslara uygun olarak il seçim 
kurullarınca bastırılır. 

Oy pusulalarının konulacağı zarflar Yükseik Se
çtim Kurulunca sağlanır. 

M. Turhan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Sururi Baykal 
Ankara 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Yüoe Mecliste müzakeresi yapılmakta olan Ma

hallî İdareler Seçimi Kanunu Teklifinin 18 inci mad-N 

desinin aşağıda (belirtildiği şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

«Bu Kanuna göre yapılacak Belediye Başkanları, 
Belediye ve 11 Genel Meclisi üye seçimlerinde kulla
nılacak oy pusulaları hakkında Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 26.4.1961 ta
rihli ve 298 sayılı Kanunun 17.5.1979 gün ve 2334 
sayılı Kanunla değiştirilen 78 inci maddesi hükümleri 
uygulanır.» 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Kadri Altay 
Antalya 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Namık Kemal Şentürk 
İstanbul 

Hilmi Biçer 
Sinop 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Kanun Teklifinin 18 inci maddesinin metinden çı
karılması ve yerine teklif ettiğimiz yeni şeklin konul
masına ilişkin gerekçe : 

Birleşik oy pusulası, memleketimizde uzun seçim 
tercübelerinden sonra mevzuatımıza girerek uygulan
maya başlanmış bir usuldür. 1979 seçimlerinde ve 
6 Kasım 1983 milletvekili genel seçimlerinde uygu
lanmış ve her yönü itibariyle müspet sonuçları gö
rülmüştür. Senelerin tecrübelerinin getirdiği ve sa
dece faydası görülen ve bunun yam sıra 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 

Hakkındaki Kanun ile seçimlerde genel olarak be
nimsenmiş bulunan bu prensipten mahallî idareler 
seçiminde vazgeçmek için geçerli hukukî ve fiilî 
hiçbir sebep yqktur. 

Aksine bu prensipten ayıûnamayı gerektiren 
pek çok sebep mevcut bulunmaktadır. Öncelikle ifa
de etmek gerekir ki, ayrı ayrı oy pusulası kullanma 
partiler ve partiler arasmda ve hatta vatandaşlar 
arasında arzu edilmeyen sürtüşmelere sebep olmuş
tur ve yine olacağı muhakkaktır. Ayrı oy pusulası 
uygulamasının tabiî bir sonucu olarak bunların se
çim öncesinde dağıtılması girişimleri, kaçınılmaz 
olmaktadır. Bu sakilde gelişmeler ise bazen tesadü
fen ve bazen de kasıtlı sürtüşme ve hatta çatışma
ları yaratmaktadır. Yine bu usulün tabiî bir sonucu 
olarak oy kulübelerinden, oy pusulalarının karşı 
görüşlü kişilerce alınıp götürülmesi imkânı ortaya 
çıkmakta ve maalesef eski seçimlerde bunun fiilen 
yapıldığı da tespit edilmiş bulunmaktadır. Nitekim 
teklifin 18 inci maddesinin son fıkrası dahi bu ih
timalin mevcudiyetim kabul ederek, oy pusulasının 
sandık kurullarımda ikalmaması halinde temsilcilerin 
vereceği oy pusulalarının oy verme yerine konulma
sı hükmünü mecburen getirmiştir. Bütün bunlar 
siyasî ortamda hiç arzu edilmeyen kargaşalıklara ve 
hatta bazı aşırı davranışta bulunmak ve tahrik et
mek isteyenlere imkân ve fırsat tanıdığı için son de
rece mahzurlu noktalardır^ özetlemek gerekirse, mün
ferit oy pusulası tanziminin bu kabil mahzurları say
makla bitmeyecek kadar çoktur. 

Bütün vatandaşlar için geçerli ve bütün ülkemi
ze şamil olarak istikrarı bozucu bu mahzurların yam 
sıra münferit oy pusulalarının hukukî bazı mahzur
ları da tevlit ettiği unutulmamalıdır. 

Filhakika, mahallî parti teşküatları veya bağım
sız adaylar tarafından mahallinde tanzim ve basılan 
bu oy pusulalarının, tecrübesizlikten doğan veya baskı 
hatalarından kaynaklanan zararları da göz önünden 
ırak tutulmamalıdır. Mahallî imkânlarla yapılan bas
kılarda, baskı makinesinin faraza, oy pusulası üzerin
de işaret sayılabilecek cinsten bir liz bırakması, bu 
oyların iptaline sebep olabilmektedir. Aynı seçim 
için değişik çevrelerde kâğıtların renk tonlar» birbi
rini tutmamakta ve harfler değişiklik yaratmakta ve 
seçmen vatandaşı tereddüte sevk eden haller ortaya 
çıkmaktadır. Bazı baskı hatalarının farkına varıl
dığı zaman da, kanunî süre İçinde bunların yeni
den tanzim ve baskısı mümkün olamamakta ve bu 
sebeple de bazı yerde partilerin veya müstakil aday-
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ların seçime girmeleri mümkün olamamaktadır. Yur
dumuzun değişik yörelerindeki baskı imkânları yek
diğeriyle mukayese edilemeyecek kadar değişiktir. 
'Bir yörenin baskı işlerini en süratli ve en iyi şekil
de yapmak mümkün olduğu halde diğer bir yerde 
bunun temini çok zor, çok pahalı olmakta ve çok 
zamana ihtiyaç göstermektedir. Bu ise, seçimlere gir
medeki eşitlik ilkesini ve dolayısıyla adalet duygu
sunu rencide etmektedir. 

Bu olaylar geçmişte Türkiyemizde yaşandığı ve 
bu tecrübelerden sonra 298 sayılı Kanunun 78 inci 
maddesiyle mahallî seçimlerde de birleşik oy pusula
sı esası benimsendiği halde, bu esastan ayrılmak, 
kasta makrun değil ise, gerçeği görimemezlikten 
gelmek demektir. Bütün partiler için, bütün adaylar 
için ve bütün yurtaşlar için geçerli olan önemli bir 
hususun, makul hiçbir sebep yokken değiştirilmesi, 
kanaatimizce bütünüyle faydasız hatta zararlıdır. Bu 
itibarla, mahallî idareler seçiminde de birleşik oy pu
sulası esasının benimsenmesini zarurî bulmaktayız.» 

«Millet Meclisi Başkanlığına 
Mahallî İdareler Seçimi Kanunu Teklifinin 18 

inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz,: 

MADDE 18. — il genel meclisi üyeleri, beledi
ye meclisi üyeleri, belediye başkanlığı seçimlerinde 
birleşik oy pusulası kullanılır. Birleşik oy pusulala
rı aşağıdaki esaslar dahilinde hazırlanır. 

a) Oy pusulaları, 298 sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 
14 üncü maddesinin (1) numaralı bendindeki esas
lara uygun olarak kâğıdında «Türkiye Cumhuriyetü 
Yüksek Seçim Kurulu» filigranı bulunan, özel su
rette imal edilmiş kâğıtlara Yüksek Seçim Kurulu 
veya Yüksek Seçim Kurulunun izin Ve denetimiyle 
il seçim kurulları tarafından bastırılır, 

Ib) Belediye (başkanlığı ve il genel meclisi üye
liği seçimlerinde kullanılacak birleşik oy pusulaları
nın en üstünde «Siyasî Partiler» ve bağımsız aday 
varsa «Siyasî 'Partiler ve Bağımsız Adaylar» ibaresi 
yazılı. Bu ilavenin altına seçime katılan siyasî parti 
(temsilcileri huzurunda Yüksek Seçim Kurulu tarafın
dan çekilen kura esasına göre en başta ve ortada par
tinin özel işareti, özel işaretin altında (tam yazı ha
linde adı, belirli bir aralık veya çizgiden sonra çapı 
iki santimetre olan bir boş daire basılır ve bütün bun-
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ların altı çizilir. Bu çizginin altına o partinin aday-
veya adayların ad ve soyadları konur. 

ti genel meclisi üyelerine ait oy pusulalarında 
adaylar aldıkları sıra numarasına göre, asil üye aday
ları yukarıda ve bir çizgiyle ayrılmış olarak, yedek 
üye adayları aşağıda olmak üzere yazılır. 

c) Siyasî parti sütunları arasında «Evet» mühü-
rünün yarıçapı kadar ve iki çizgiyle belirlenmiş bir 
aralık bırakılır. 

d) Siyasî parti sütunlarından sonra bağımsız 
adayların adı ve soyadı ve onun yanında yukarıda 
tarif edilen boş daire konulur. Bunların altı çizilir. 

e) iBirden fazla bağımsız aday varsa bu adaylar 
alt alta veya kâğıdın şekline göre yanyana yukarıda 
tarif edildiği gibi, ancak bağımsız adayın seçim çev
resinde yetkili olan seçim kurulunda çekilecek kura
daki sıralarına göre, aralarında yeterli boşluk kala
cak şekilde yerleştirilir. 

f) Belediye meclisi üyeleri seçiminde kullanılan 
birleşik oy pusulasına siyasî parti adaylarının ad ve 
soyadları yazılmaz. Birleşik oy pusulası, isim liste
si, hariç, yukarıdaki bentlerde yazılı şartlara uygun 
olarak hazırlanır. 

Her siyasî partinin aday listesi aldıkları sıraya gö
re ve asil üye adayları yukarıda, yedekleri, bir çiz
giyle ayrılmış olarak altta olmak üzere bastırılır. Ra
hatça okunacak büyüklükte bastırılan bu listeler her 
sandık başında münasip bir yere partilerin kura sı
rasına uygun olarak asılır. 

h) Her sandıkta kullanılacak birleşik oy pusu
laları o sandığın seçmen sayısının % 25'i kadar faz
la adette paketler haline getirilerek Yüksek Seçim Ku
rulu veya oy pusulasını bastıran seçim kurulu (tara
fından numaralanıp mühürlendikten sonra yeteri ka
dar zarf ve belediye meclisi üye adayları isim liste
siyle birlikte seçim çevrelerine gönderilir. 

Paketleri alan İlçe seçim kurulları, hangi numa-
maralı paketin hangi sandık kuruluna verildiğini bir 
tutanakla tespit eder. 

Paketi alan sandık kurulu oy verme günü, oy ver
meye başlanmadan evvel paketi açar ve birleşik oy 
pusulalarını ve isim listelerinin tamamını sandık ku
rulu mühürü ile mühürler. Sandık kurullarına gelen 
seçmene bu oy pusulalarından her seçim için bir adet 
verilirken sandık kurulu mühürünü taşıdığı ve hiç
bir tarafında bir işaret bulunmadığı kurul üyelerine, 
müşahitlere ve seçmene gösterilir. 
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i) 'Birleşik oy pusulalarının içine konulacağı zarf
lar 298 sayılı Seçimlerin Temel (Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Hakkında Kanun hükümlerine göre 
hazırlanıp dağıtılır. 

Ercüment Konukman Pertev Aşçıoğlu 
İstanbul Zonguldak 

İsmail Dayı Hayrettin Elmas 
Balıkesir İstanbul 

Hakkı Artukarslan 
Bingöl 

GEREKÇE : 
Komisyonca benimsenen 18 inci maddeye esas 

olan başlıca sebep oy verme gününe kadar birleşik 
oy pusulasının basılıp dağıtılamayacağı endişesi idi. 

Birçok resmî ve görevli kuruluş ve makamlarla 
yaptığımız temasta her türlü imkânın ve bilhassa fi
ligranlı kâğıdın temin edileceği kanaati hâsıl olmuş
tur. Bu nedenle önceki seçimlerde de alışılmış olan 
birleşik oy pusulası sistemine dönülmesini temin et
mek amacıyla 118 inci madde yeni şekliyle Yüce Mec
lise sunulmuştur. 

Kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Ercüment Konukman Pertev Aşçıoğlu 
İstanbul Zonguldak 

Hayrettin Elmas Hakkı Artukarslan 
İstanbul Bingöl 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

((ANAP ve MDP sıralarından alkışlar). 
ıBAŞKAN — 1 ve 2 nci sırada okutmuş olduğu

muz değişiklik önergeleri, 3 üncü sırada okutmuş ol
duğumuz önerge muhteviyatı içerisinde midir? 

HİLMÎ BİÇER (Sinop) — Evet. (MİDP sıraların
dan, «Evet» sesleri) 

BAŞKAN — Bunu önerge sahipleri kabul edi
yorlar mı? Eğer kabul ©diyorlarsa, son önergeyi iş
leme koymak suretiyle görüşmeye devam edeceğiz. 

HİLMİ BİÇER ((Sinop) — Kabul ediyorum. 
MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma

raş) — Önergem hakkında açıklamada bulunmak is
tiyorum. 

'BAŞKAN — Şimdi efendim, benim, önerge sahi
bi sayın milletvekili arkadaşlarımdan istemiş olduğum 
husus şu idi: Eğer önergeniz, 3 üncü önerge muhtevi-
yeti içerisinde ise, onu görüşelim, değilse teker teker 
görüşelim efendim. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkanım, önerge sahibi olarak bir açıklama lütfe
derseniz, oradan katılmama sebebini açıklayacağım. 

BAŞKAN —• Efendim, bir usulî hata yapmış ol
mak istemiyorum. Bu talebinizi, «(Katılmamış olma
nız» şeklinde kabul ediyor ve önergeleri ayrı ayrı... 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — Hayır, katılma değil, burada önergemizi açık
layacağım efendim. 

BAŞKAN — Ben önergeye katılmadığınızı kabul 
ediyorum ve aykırılık derecesine göre, önergeleri te
ker teker oylatıp işleme alıyorum efendim. 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — Efendim, önerge hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bizim için maksat hâsıl 
olmuştur, lütfen efendim lütfen. 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — Ama efendim, önergem hakkında söz vere
cektiniz. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz, 
tamam. Biz gerekli prosedürü takip ediyoruz, deği
şik bir şey yok. 

Aykırılık sırasına göre önergeleri teker teker oku
tup işleme alıyorum efendim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkanım, 

muhtelif önergeler vardır. Bu önergelerin tek bir me
tin haline getirilmesi için, mümkünse hepsini birlikte 
Komisyona havale ederseniz, Komisyon şeklî olarak 
hepsini birlikte mütalaa eder ve bir ifadeyle Yüce 
Meclisin huzuruna getirir ve mesele daha kolaylık
la çözülür. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Biz bu yetkiye sahip değiliz efen

dim. 
Önergeyi tekrar okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Mahallî İdareler Seçimi Kanunu Teklifinin 18 

inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

MADDE 18. — İl genel meclisi üyeleri, belediye 
meclisi üyeleri, belediye başkanlığı seçimlerinde bir
leşik oy pusulası kullanılır. Birleşik oy pusulaları 
aşağıdaki esaslar dahilinde hazırlanır. 

a) Oy pusulaları 298 sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 
14 üncü maddesinin (1) numaralı bendindeki esas-
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lara uygun olarak kâğıdında «Türkiye Cumhuriyeti 
Yüksek Seçim Kurulu» filigranı bulunan özel suret
te imal edilmiş kâğıtlara Yüksek Seçim Kurulu veya 
Yüksek Seçim Kurulunun izin ve denetimi ile il se
çim kurulları tarafından bastırılır. 

b) Belediye başkanlığı ve il genel meclisi üyeliği 
seçimlerinde kullanılacak birleşik oy pusulalarının 
en üstünde «Siyasî Partiler» ve bağımsız aday var
sa, «Siyasî Partiler ve Bağımsız Adaylar» ibaresi ya
zılır. Bu ilavenin altına seçime katılan siyasî parti 
temsilcileri huzurunda Yüksek Seçim Kurulu tarafın
dan çekilen kura esasına göre en başta ve ortada 
partinin özel işareti, özel işaretinin altında tam yazı 
halinde adı, belirli bir aralık veya çizgiden sonra ça
pı, iki santimetre olan bir boş daire basılır ve bütün 
bunların altı çizilir. Bu çizginin altına o partinin aday 
veya adaylarının ad ve soyadları konur. 

İl genel Meclisi üyelerine ait oy pusulalarında 
adaylar aldıkları sıra numaralarına göre, asıl üye 
adayları altında ve bir çizgi ile ayrılmış olarak, ye
dek üye adayları aşağıda olmak üzere yazılır. 

c) Siyasî parti sınırı arasında «Evet» mühürü-
nün yarıçapı kadar ve iki çizgi ile belirlenmiş bir 
aralık bırakılır. 

d) Siyasî parti sınırından sonra bağımsız aday
ların adı ve soyadı ve onun yanına da yukarıda tarif 
edilen boş daire konulur: Bunların altı çizilir. 

e) Birden fazla bağımsız aday varsa, bu aday
lar alt alta veya kâğıdın şekline göre yan yana yu
karıda tarif edildiği gibi, ancak bağımsız adayın se
çim çevresinde yetkili olan seçim kurulunda çekilecek 
kuradaki sıralarına göre, aralarında yeterli boşluk 
kalacak şekilde yerleştirilir. 

f) Belediye meclisi üyeleri seçiminde kullanılan 
birleşik oy pusulalarına siyasî parti adaylarının ald ve 
soyadları yazılmaz. Birleşik oy pusulası, isim listesi 
hariç, yukardaki bentlerde yazılı şartlara uygun ola
rak hazırlanır. 

Her siyasî partinin aday listesi aldıkları sıraya gö
re ve asıl üye adayları yukarıda, yedekleri bir çizgi 
ile ayrılmış olarak altta olmak üzere bastırılır. Rahat
ça okunacak büyüklükte bastırılan bu listeler her san
dık başında münasip bir yere partilerin kura sırasına 
uygun olarak asılır. 

h) Her sandıkta kullanılacak birleşik oy pusu
laları, o sandığın seçmen şayiamın '% 25'i kadar fazla 
adette paketler haline getirilerek Yüksek Seçim Ku
rulunun veya oyları bastıran seçim kurulu tarafın-
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dan numaralanılıp mühürlendikten sonra yeteri ka
dar zarf ve belediye meclisi üye adayları isim listesi 
ile birlikte seçim çevresine gönderilir. 

Paketleri alan ilçe seçim kurulları, hangi numara
lı paketin hangi sandık kuruluna verildiğini bir tuta
nakla tespit eder. 

Paketi alan sandık kurulu oy verme günü, oy ver
meye başlamadan evvel paketi açar ve birleşik oy 
pusulalarını ve isim listelerinin tamamını sandık ku
rulu mühürü ile mühürler. Sandık kurullarına gelen 
seçmene bu oy pusulalarından her seçim için bir adet 
verilirken sandık kurulu mühürünü taşıdığı ve hiç 
bir tarafında bir işaret bulunmadığı kurul üyelerine, 
müşahitlere ve seçmene gösterilir. 

i) — «Birleşik oy pusulalarının içine konulacağı 
zarflar 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri hakkında Kanun hükümlerine gö
re hazırlanıp dağıtılır. 

istanbul Milletvekili Ercüment Konukman ve 
arkadaşları. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
Buyurun yerinizden ifade edin. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 

TUNÇStPER (Balıkesir) — Usul hükümlerine göre 
burada konuşmamın bir mahzuru yok. 

BAŞKAN — Bir saniye, evvela size ne hakkında 
söz vereceğimizi tespit edelim efendim. 

Ne istediniz; ben, Komisyona katılıp katılmadık
larını soruyorum?. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU »BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — Kürsüden ifade edece
ğim efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim lütfen, yerinizden 
katılıp katılmadığınızı belirteceksiniz efendim. 

IÇlŞLERt KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇStPER (Balıkesir) — Sayın Başkan, Komis
yon her zaman söz alabilir ve siz içtüzük hükümle
rine göre bize her zaman söz venmefcle yükümlüsü
nüz. 

BAŞKAN — Elbette, elbette, biliyorum ama; ben 
Komisyonun hangi zaman söz 'İsteyeceğini Tüzük 
hükümlerince saptayacağım efendim. 

Şimdi bu hali ile Komisyon söz alamaz; ancak 
sorduğum suale lütfen cevap veriniz ve bu şekilde 
görüşmeleri devam ettirelim. 

IÇlŞLERt KOMİSYONU IBAŞKANI NECAT 
TUNÇStPER (Balıkesir) — Hayır, açıklama yaparak 
kürsüden izah edeceğim. 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendimi? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU (BAŞKANI NECAT 
TUNÇStPER (Balıkesir) — Sayın (Başkan, açıklama 
yapmak için kürsüden söz istiyorum. 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzde böyle bir hüküm 
mevcut değil. Bu sebeple biz içtüzük hükümlerini 
uygulamak mecburiyetindeyiz. Lütfen bizim soru
muz muvacehesinde cevap veriniz efendim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU [BAŞKANI NECAT 
TUNÇStPER (Balıkesir) — Sayın Başkan, hangi 
öneriyi benimseyip, benimsemediğimizi soruyor mu
sunuz? 

(BAŞKAN — Efendim, ikinci defa ve son defa 
aykırılık sırasına göre okuttuğum öneriyi dinlemiş 
oluyorsunuz ve ben bu önergeye Komisyonun katılıp, 
katılmadığını soruyorum. 

İÇIŞLERI KOMISYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇStPER (Balıkesir) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
İÇİŞLERİ BAKANI ALÎ TANRIYAR (istan

bul) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum.. 
MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma

raş) — Sayın Başkan, önergemiz hakkında söz ver
meyecek misiniz? 

BAŞKAN — Hayır, söz vermeyeceğim efendim. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum: önergeyi ka

bul edenler.. Etmeyenler., önerge Kabul edilmiştir. 
<MDP sıralarından alkışlar) 

Aykırılık sırasına göre diğer önergeyi okutuyo
rum: 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan matlup hâsıl olduğu için önergeler tekrar oy
lamaya konulamaz. Biz önergeyi geri alıyoruz efen
dim. i(MDP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Evet, o halde önergenizi okutmu
yorum efendim. 

Diğeri de aynı şekilde işlem görüyor mu efen
dim? 

MEHMET TURAN BAYEZİT {Kahramanma
raş) — Efendim ben geri almıyorum, önergem hak
kında konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, önergeler - bi
raz evvel Yüksek Heyetinize arz ettim - aynı kapsam
da ise hepsini bir önerge içerisinde müzakere edip 
sonuca varalım istedim; fakat siz sayın milletvekil
leri, önerge sahipleri rıza göstermediniz, beni usul 
harici, Tüzük harici davranışa itmeye yeltendiniz. 

Bu sebeple, usulden ayrılmamak, hata yapmamak 
üzere önergeleri teker teker oya sundum ve şimdi di
yorum ki.. I(MDP ve HP sıralarından gürültüler). 

Müsaade buyurun efendim. 
Şimdi diyorum ki, bu önergeler, biraz evvel kabul 

edilen önerge muhteviyatı içerisinde ise, önergenizi 
işleme koymayacağım, rızanızla; aksini iddia ediyor
sanız, önergenizi okutacağım efendim. 

önerge sahibi konuşuyor mu efendim? 
MEHMET TURAN BAYEZİT '(Kahramanma

raş) — önergemi geri alıyorum efendim. 
BAŞKAN — O halde önergenizi işleme koymu

yorum. 
Biraz evvel Yüksek Heyetinizce kabul edilmiş 

olan önergeyi 18 inci madde olarak, oylarınıza su
nuyorum: 18 inci maddeyi bu şekliyle kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
(alkışlar). 

(19 uncu maddeyi okutuyorum... 
İÇIŞLERI KOMISYONU IBAŞKANI NECAT 

TUNÇStPER (Balıkesir) — Müsaade ederseniz usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 

TUNÇStPER (Balıkesir) — Şahsî kanaatime göre 
Komisyon daima Başkanlıktan söz alabilir ve Sayın 
Başkanlığın da Komisyona söz vermesi gerekirdi. Siz 
bizim söz hakkımızı ketmettiniz. Bu usulsüzdür. 

Kabul edilen 18 inci maddenin ışığı altında yeni
den tanzim ve düzeltmek üzere 19 uncu ve 20 nci 
maddeleri Komisyon olarak geri alıyoruz. Lütfen 
Komisyona iade edin. 

BAŞKAN — Komisyonun isteği üzerine 19 ve 
20 nci maddeleri, değişiklik önergelerini havi istemle 
birlikte Komisyona iade ediyoruz. 

21 inci maddenin müzakeresine geçiyoruz. 
21 inci maddeyi okutuyorum: 
Tutanağa geçirme 
MADDE 21. — ilçe Seçim Kurulu sandık kurul

larından gelen tutanakları belediye 'başkan ve mec
lis üyeleri seçimi için beldeler, il genel meclisi seçimi 
için ilçeler; büyük şehir belediye başkanı, büyük 
şehir belediye hudutları içindeki ilçeler belediye baş
kanı ve belediye meclisi, seçimi için de ilçeler itibariy
le birleştirerek o seçim çevresindeki: 

a) Seçmen sayısını, 
b) Oyunu kullanan seçmen sayısını, 
c) İtiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş olup da 

geçerli sayılarak hesaba katılan oy pusulası sayısı
nı, 
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d) Geçerli sayılmayan ve hesaba katılmayan oy 
pusulaları sayısını, 

e) Geçerli sayılan ve hesaba katılan oy pusula
ları genel toplamını, 

f) Seçime katılmış siyasî partilerden ve bağım
sız adaylardan her birinin aldığı geçerli oy miktarını 
gösteren geçerli oy pusulaları sayısını, 

Tutanağa geçirir. 
BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde konuşmak 

isteyen var mı? Yok. 
121 inci maddeyi okunduğu biçimde oylarınıza su

nuyorum': Kabul edenler... Etmeyenler... 21 inci mad
de kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum!: 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Seçimlerden 'Sonra Yapılacak îşler 

Belediye Başkanlıklarına seçilenlerin tespiti 
MADDE 22. — Sandık kurullarınca gönderilen 

belediye başkanı seçimlerine ilişkin tutanaklar ilçe 
seçim kurulu tarafından birleştirilerek en çok oy alan 
aday, başkanlığa seçilmiş olur. 

Büyük şehir belediye başkanı seçimlerine ilişkin 
ilçe birleştirme tutanakları ilçelerden il seçim kuru
luna gönderilir. İl seçim kurulu tarafından bu tuta
naklar birleştirilerek en çok oy alan aday, büyük şe
hir belediye başkanlığına seçilmiş olur. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

22 nci maddeyi okunduğu biçimde oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum: 
II genel meclisi ve belediye meclisi üyeliklerine 

seçilenlerin tespiti 
MADDE 23. — a) Siyasî partilerin ve bağım

sız adayların elde ettikleri ile genel meclisi ve bele
diye meclisi asıl üye sayısı aşağıdaki şekilde hesapla
nır: . 

Bir seçim çevresinde kullanılan geçerli oy topla
mının onda birine tekabül eden sayı, bütün partilerin 
ve bağımsız adayların aldıkları oy sayısından ayrı ay
rı çıkarılır. Bu çıkarmadan sonra geriye oyu kalma
yan siyasî partiler ve bağımsız adaylar üye tahsisin
de hesaba katılmaz. 

Yapılan çıkarmadan sonra geriye oyu kalan siya
sî partilerin ve bağımsız adayların isimleri alt alta, 
kalan oyları da hizalarına yazılır. Bu sayılar önce bi
re, sonra ikiye, sonra üçe... şeklinde devam edilmek 
suretiyle o seçim çevresinin çıkaracağı asıl üye sayı-
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sına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar, 
siyasî parti ayırımı yapılmaksızın, en büyükten en 
küçüğe doğru sıralanır. Belediye ve il genel meclisi 
üye tamsayısı kadar üyelikler, bu payların sahibi olan 
siyasî partilere ve bağımsız adaylara, sayıların bü
yüklük sırasına göre tahsis olunur. 

Son kalan asıl üyelikler için birbirine eşit rakam
lar bulunduğu takdirde bunlar, aralarında ad çekmek 
suretiyle, tahsis yapılır. 

b) Siyasî parti adaylarından seçilenler aşağıdaki 
şekilde tespit edilir : 

İlçe seçim kuruluna verilen aday listesindeki sıra, 
seçimlerde siyasî partilerin kazandıkları il genel ve
ya belediye meclisi asıl üyeliklerinin tespitine esas 
olur. 

Büyük şehir belediye başkanlığını kazananlara il 
seçim kurulları, diğer kazananlara ilçe seçim kurul
ları tarafından tutanakları verilir. 

İl seçim kurulu başkanı büyük şehir belediye baş
kanlığına seçileni, ilçe seçim kurulu başkanı da bele
diye başkanlığı, belediye meclis üyelikleri ve il genel 
meclis üyeliklerine seçilenleri gösteren tutanağın bir 
suretini o seçim çevresinde derhal alışılmış usullerle 
ilan ettirir, bir suretini de bir hafta süre ile seçim 
kurulu kapısına astırırlar. 

c) Yedek üyelikler için de (a) ve (b) bentleri hü
kümleri uygulanır. Siyasî partilerin kazandıkları ye
dek üyeler, asıl üyeliğe seçilenlerden sonra gelen 
isimden itibaren sıra ile tespit olunur. 

(BAŞKAN — !23 üncü madde hakkında Hükümet 
Adına Sayın Mükerrem Taşçıoğlu ve şahısları adına 
Reşit Ülker, Onural Şeref Bozkurt Beyefendiler söz 
istemiş bulunuyorlar. 

FERİT MELEN (Van) — Ben de söz işitiyorum 
Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Dördüncü sıraya da sizi kaydedi
yoruz etmedim; kişisel üçüncü sıra oluyor. 

RIFAT BAYAZIT ^Kahramanmaraş) — Öner
gelerimiz de var, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI M. MÜKER

REM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin muhterem üyeleri; havanın biraz yumuşa
masından bilistifade söz almış bulunuyorum. Yumu
şamadan da kastım şu, son iki, üç oylamayı zannedi
yorum ittifakla onaylamaya başladık. Çünkü, oturu
mun başından beri, bazen haklı, bazen haksız bu yol
da tarizler ileri sürüldü muhalefet partilerine men-
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sup arkadaşlarımız tarafından, öyle bir hava esmeye 
başladı, ki geçmişte tatbik edilen bir usul sanki ikti
dar kanadıyla muhalefet kanadıyla benimsendi; biri
nin ak dediğine öbürü kara, birinin kara dediğine öbü
rü ak demeye başladı. Görüyorsunuz ki, bunun ak
sine de bir tatbikat başladı, o da sayenizde diyelim; 
teşekkür ediyorum. 

Biliyorsunuz Kültür ve Turizm Bakanı olarak ben, 
sizin Meclis dışı çalışmalarınızla komisyon çalışma-
larınızdaki yorgunluklarınızı bir nebze giderebilmek 
gayesiyle -tabiî Bakanlığımın amaçlarına uygun ola
rak- geceleri olsun sinir sisteminizi gevşetmeye çalış-
ma'k vazifem. (Alkışlar) 

Eğer müsaade ederseniz bu vazifemi sayenizde 
başarabilmek şartıyla burada da devam ettirmek isti
yorum. 

Hepimizin gayesi bir. Hepimiz bu memlekete hiz
met için vazife aldık; sandıklardan çıkan oylar bizi bu 
tarafa, sizi o tarafa oturttu; ama hiçbirimizin şüp
hesi yok ki, bu memleketi hepimiz en az birbirimiz ka
dar seviyoruz, ona birbirimiz kadar hizmete azmet
miş durumdayız. (Alkışlar) 

O itibarla, Hükümet Programının okunmasından 
itibaren -çekimser kalmak suretiyle dahi olsa- bizi 
desteklemiş olan arkadaşların yarattığı o iyi havanın 
devamında büyük fayda gördüğümü bir kere daha arz 
etmekte isabet kaydederim. 

Efendim, vaktinizi fazla almak istemiyorum, şim
di esasa geleyim. Zannediyorum ki bu kanun vesi
lesiyle söz alan konuşmacıların üstünde durdukları bir 
iki esaslı nokta var. Bir tanesi geçti, geçtiği için üs
tünde durmayacağız; ama mühim bir tanesi, şimdi 
gündeme gelmiş olan 23 üncü maddedir ve muhalefet
teki arkadaşlarımızın iddiasına göre, bir baraj siste
mi konulmuş olması ve 'bunun neticesi bazı oyların 
geçersiz sayılmasının Anayasaya aykırı addedilmesi. 

Hülasa etmek icap ederse, zannediyorum ki iti
raz noktası bu. 

Efendim, bizim kanımızca -samimi olarak ifade 
ediyorum- bu işlem ilk defa yapılmıyor. Bu itirazı 
yapabilmek için buraya gelen arkadaşları getiren ka
nunda da bu var. Hatta bir tane değil, iki tane var. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Bunun geriye dönü
şü yok ama. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI M. MÜKER-
REM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Arz edeceğim 
efendim. Ben anlıyorum; siz demin bir nüans ileri 
sürdünüz; oraya da geleceğim^ 

Şimdi, kanun vazıının, bunu hazırlayan arkadaş
ların acaba niyetleri neydi? Kanunun esprisini, ru
hunu, gayesini nazarı itibara alırsak, acaba siz tenkit
lerinizde haklı mısınız? O nokta üzerinde de durmak 
lazım. 

Biliyorsunuz muhtelif vesilelerle, başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bundan evvelki 
Meclislerimizin matematiğinin doğurduğu birtakım 
güçlükler vardı ve bunlar bizi, Meclisi çalışamaz ha
le getiren koalisyonlara, anahtar partilere; velhâsıl 
hizmetimizin durması için âdeta kendi elimizle hazır
lamış olduğumuz mevzuat sayesinde öyle bir nokta
ya getirdi ki, Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade et
tiler, «Aman koalisyon olmasın» dediler. Olabilirdi 
de; bu kanunla da olabilirdi, bu barajlara rağmen de 
olabilirdi. Yani rakam öyle muazam bir rakam değil. 
11-15 rakam geriye doğru giderseniz bu ihtimaller 
olabilirdi; ama -Partimiz adına konuştuğum, için söy
lemiyorum; başka bir parti de bu ekseriyeti ele geçir
miş olsaydı yine aynı deyimi kullanacaktım- çok şü
kür ki bu engellemelere, bu zaaflara düşmeye mey
dan bırakmayacak şekilde Meclisin bir matematiği 
meydana geldi ve o şimdi yürüyor. Evvela işaret et
mek istediğim nokta bu. 

Biz bunu yürütürken, efendim biz 211'iz. Biz eğri 
de düşünürüz, doğru da düşünürüz; o bizim bileceği-
miş iştir. Parmaklar kalkar; işte siz söylersiniz, eder
siniz; ama biz bildiğimizi okuruz... Katiyen böyle bir 
zihniyetin içinde değiliz ve emin olun, demin hep bir
likte parmaklar havaya kalkmaya başladığı zaman, 
başta Sayın Başbakanımız olmak üzere, kendi ara
mızda fısıltılar halinde sevincimizi ifade ettik. Biz, 
işbirliğinden bir zarar görecek kadar ilkel düşünceye 
sahip değiliz ki. 

Mevzuu dağıtmamak için tekrar toparlamaya ça
lışayım. Bu barajlar, genel seçimlerde demin ifade 
etmek istediğim şekilde söylemek icap ederse, demek 
oluyor ki, tek bir partide gerekli sayıyı sağlayıp, 
birtakım kararların, kanunların çıkmasında zaafları 
önlemekten ibaretti; bu, bugün mevcut. 

Şimdi arkadaşlarımız, «Efendim, bize kâfi miktar
da süre vermediniz» diyor. Evet, içtüzük, her kanun 
tasarısının normal koşullar altında 48 saat müddetle 
tetkikine imkân bırakılmasını öngörüyor; ama benim 
anlamadığım bir nokta var. Bunu da, açıkça söylüyo
rum, ben sizden şikâyetçiyim- biz biraz hızlı gidiyor
sak, ki biz acele gittiğimiz kanaatinde değiliz, bun
dan sizin sevinç duymanız lazım. 
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Yani, genelde eğer hata yapmadan, bu memleke
te hizmet vermede hızlı gitmek, hatta daha hızlı git
meye bir çaba sarf etmek bir suç değil ki. Yani ba
kacak olursak, hani hepimiz kuliste beraber, kolkola 
konuşuyoruz, muhalefet partisine mensup arkadaşla
rımla da konuşuyorum, dertleşiyoruz. Efendim, biz 
çağdaş medeniyet düzeyinde, falanca veya filanca 
ülkede şu sektörde veya bu planda -ne ise- şu kadar 
sene geriyiz... Sanki iftihar edercesine, böyle bir tes
piti birlikte yapıyoruz, kabulleniyoruz da, bu arayı 
kapamak için acele etmeye; ama hataya düşmeden 
hızlı gitmede nedense Meclis kürsüsüne çıktığımız 
zaman görüş ayrılıkları başlıyor. Yani biz arka ar
kaya teşkilatımıza ait hızlı bir şekilde kararname çı
kartmak suretiyle, onun arkasından birtakım ekono
mik tedbirler almakla bugün de bir an evvel şu ka
nunu çıkartma gayreti içinde olmakla acaba haklı 
mıyız, haksız mıyız? Yerel seçimlerde elde edilecek 
neticelerin Hükümetin hizmetlerinde etkin olabilme
sinde bir rolü olduğunu kabul etmiyor musunuz? 
Yani siz, açık konuşalım, şu veya bu parti olarak 
değil, hükümet başka partide, yerel seçimlerden oluş
muş mahallî idareciler başka partide, bundan randı
man alınacağına inanıyor musunuz? (HP ve MDP 
sıralarından gürültüler) 

Bir sual daha sorayım... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Feci bir soru bu. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI M. MÜKER-

REM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Bir sual daha so
rayım; kim... (Gürültüler) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yani, söyledi
ğiniz feci bir soru. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI M. MÜKER-
REM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Bir sual daha so
rayım efendim, müsaade buyurun, müsaade buyu
run efendim. 

Şimdi, bu baraj sistemi... 
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Bütün belediyeleri 

verelim size, mesele bitsin. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI M. MÜKER-

REM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Bir dakika efen
dim, müsaade edin. 

Bu baraj sisteminin kuvvetliyi daha kuvvetli ya
pan bir netice doğuracağı muhakkak. Kim garanti 
ediyor ki, bu kuvvetli neticeyi biz alacağız? 

Bakın size ne güzel havadisler veriyorum. (Gü
rültüler) 

Şimdi, 23 üncü madde... 
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Başkan, ko

nu dağıldı efendim. 
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI M. MÜKER-
REM TAŞÇIOĞLU (Devamla) - Konu dağılmadı 
beyefendi. 

23 üncü madde baraj sistemiyle ilgili. Baraj sis
teminin esas gayesinin, hazırlayıcılarının da şeysi, 
metninden anlaşılan mana da bu. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) - - Çifte baraj Sayın 
Bakan. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI M. MÜKER-
REM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Karşılıklı konuş
mayalım. Buyurun, siz de konuşun, yine alayım söz. 
Yani, maksat benim konuşma seyrimi kesmekse, ko
lay bu. Rica edeceğim. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Rica ederim efen
dim, konu dağıldı da onun için Sayın Bakan. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI M. MÜKER-
REM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Dağılmadı efen
dim, söylüyorum; bu maddede başka bir şey yok ki, 
gerisi lâf-ü güzâf bunun... 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Bütün belediyeleri 
istediniz efendim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI M. MÜKER-
REM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Bu baraj sistemi 
bizim işimize yaramaz diyorsunuz. Neden yaramaz? 
Bilemiyorum; ama ben diyorum ki, bu baraj siste
mi Genel Seçim Kanununda olduğu gibi, daha fazla 
oy alan kimseye biraz daha avantaj sağlar. Kim ga
ranti ediyor bizim alacağımızı? Biz rahatça diyoruz 
ki, hakikaten biraz daha fazla oy alan arkadaşa yerel 
seçimde de biraz imkân sağlayalım; çünkü o korktu
ğumuz günler geri gelmesin. Bunun başka şeyi yok, 
başka bir niyetimiz de yok. 

Sizi fazla işgal etmek istemiyorum efendim, say
gılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Madde hakkında şahısları adına ko
nuşma isteyen üç sayın milletvekili vardır. Ancak 
biz, Tüzüğümüz gereğince 2 kişiye söz verebileceğiz. 
Bu Sayın üyelerden söz almak istemeyen var mı efen
dim? 
MEHMET ARİF ATALAY (Adıyaman) — Grup 

adına Sayın Ferit Melen konuşacak Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Grup adına; hayhay. 
Buyurun efendim. 
MDP GRUBU ADINA FERİT MELEN (Van) 

— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; demokrasi
nin hep bildiğiniz gibi, iki temel dayanağı vardır. Bi
risi temel hürriyetler, ikincisi hür seçimlerdir. 

Eğer vatandaşlar bu haklarını, yani temel hürri
yetlerini ve seçimde oy kullanma haklarını serbest* 
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çe, kuşkusuzca, engelsizce kullanabilirlersc demokra
si var demektir. Eğer bunu yapamıyorlarsa, vatan
daşların karşılarına bazı engeller çıkarma durumu 
ile karşı karşıya isek, bu rejimi kabul eden bir mem
lekette gerçek demokrasi olduğu iddia edilemez, ll-
dia etsek bile kimseyi inandıramayız. (MDP ve HP 
sıralarından alkışlar). 

Sevgili hemşerilerim... (Gülüşmeler ve alkışlar). 
Özür dilerim, bu da demokrasiden gelmenin bir 

örneğidir, seçim meydanlarından gelen insanların 
alışkanlığıdır. Bu hatayı bir başka yerde daha yap
mıştım. Tekrar özür diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu madde ne getiriyor? 
Bir defa nispî seçim esasını kabul ediyoruz. Nispî se
çim sisteminde vatandaşın oylarının tümünün en iyi 
şekilde değerlendirilmesi lazımdır. 

İkincisi, bu oyların partiler arasında veya aday
lar arasında en adil bir surette tevzi edilmesi lazım
dır. Nispî seçimin kemaliyle tatbiki için buna ihtiyaç 
var. 

Baraj kabul ediliyor; bazı memleketlerde baraj 
var. Bazı memleketlerde baraj niçin kabul edilmiş
tir? Ama bizde son seçimde olduğu gibi, yüzde 10' 
luk bir baraj dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Bunu 
koyduğunuz anda nispî seçim sistemini tamamen or
tadan kaldırmış olursunuz. O vakit nispî seçim siste
mi yerine, başka bir sistemi kabul etmek daha uy
gun olur. 

Bazı memleketlerde yüzde 3 gibi, yüzde 5 gibi 
barajlar var. O barajlar, küçük toplulukların, etkin
liği az olan toplulukların bir parti olarak araya girip 
seçimi az da olsa dejenere etmemeleri için konmuş
tur; buna cevaz vardır; ama bizde denemiş olduğu
muz yüzde 10'luk bir baraj, maalesef kötü netice ver
miştir. Biliyorsunuz, partiler arasındaki oy taksimi 
adil olmamıştır, yani temsil adil olmamıştır; alınan 
oy nispetinde temsil olmamıştır. 

Bunun neticesi ne olmuştur? Bir azınlık iktidarı 
doğmuştur. Filvaki Anayasamıza göre, iktidardır, 
meşrudur; ama ilmî manada memleket içinde bir 
azınlık iktidarıdır. Yani temsil adil olmadığından bir 
azınlık iktidarı doğmuştur. Bu bir iktidar için, maa
lesef zaaf teşkil eder. Bir iktidar için sadece Meclis
te oy üstünlüğüne sahip olmak yetmez; memlekette 
de oy üstünlüğüne sahip olması lazım, bütün bir 
memlekette büyük bir çoğunluğa dayanması lazım. 
Büyük icraat, ancak böyle bir çoğunluğa dayanan ik
tidarlar tarafından yapılabilir. Aksi halde şunu kay-
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i bedeceğim, bunu kaybedeceğim; aman iktidardan dü
şeceğim zaafı baş gösterince, maalesef iktidarların 
ayaklarına bir nevi şey vurur. 

Getirilen nedir? Getirilen bundan büsbütün farklı 
I bir şeydir. Yani baraja razı olduk, barajın ötesinde 

bir şeydir. Yüzde 10 baraj. Bir defa nispî seçimde, 
D'Hontt sistemi zaten büyük partilere avantaj sağ
lar, yüzde 5 avantaj sağlar. Bunu bir baraj kabul 

I edin. 

I ikincisi, yüzde 10 getiriyoruz, yüzde 10 oy ala-
I mayan partiler seçime giremez, bu da bir baraj; ama 

bunun da ötesinde bir şey istiyoruz. Yüzde 10'nu 
geçse bile, geçen partilerin aldıkları oyların onda bi
rini tenzil edeceğim, hiç hesaba katmayacağım, üst 
tarafıııı hesaba katacağım ve temsil tevziini böyle 
yürüteceğim. Arkadaşlar, bu seçim sistemini gülünç 
hale getirmedir, karikatürize etmedir, dünyanın hiç
bir yerinde bu türlü bir seçim olamaz. Buna hür se-

I çim diyemezsiniz ve demokrasi diyemezsiniz. (MDP 
I ve HP sıralarından alkışlar). Lütfen bunun üzerinde 
I iktidara mensup arkadaşlarım tekrar tekrar düşün

sünler. 

I Bu Meclisin başta gelen görevi, benim görüşüme 
göre, seçimden sonra, çünkü demokrasi memleketi
mizde birkaç defa kesintiye uğradı, başta gelen gö
revi demokrasiyi sağlam esaslara, temellere dayaya
rak geliştirmekti. Güzel ananeler, gelenekler kurmak 
ve demokrasinin bir daha kesintiye uğramasına ma
ni olmak için çalışmaktı, bize düşen bu idi ve bunun 
için yemin ettik arkadaşlarımı. Seçimlerde yemin et
tik, kürsülerde, burada Anayasaya yemin ettik. Çün
kü Anayasamızın esprisi de budur. Şimdi daha Bis
millah derken, evvela bu yeminimize ihanet ediyo
ruz ve maalesef Anayasayı zedeliyoruz. Elbette Ana
yasa Mahkemesine gidilecektir ve gitmemiz lazım. 
Bizim partimizin sayısı yeterli olsa, ben hemen tek
lif edeceğim; gitmemiz lazım; çünkü bu Meclisi Ana
yasayı ihlal etmek durumuyla karşı karşıya bırak
mamak lazım. Daha Besmele, başlarken Anayasayı 
ihlal edeceğiz; daha başlarken seçim sistemini zede
lemek suretiyle halkın oyunun büyük bir kısmını ip
tal etmek suretiyle bugüne kadar üzerinde durduğu
muz prensiplere ihanet edeceğiz; bunu yaraştıramı-
yorum, yani kendime de yaraştıramıyorum, hepinize 
yaraştıramıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ben otuz seneden beri Par-
J lamentodayım, buna benzer hadiseler çok geldi geçti 

ve maalesef demokrasimizin, sık sık kesintiye uğra-
J masının bir sebebi de bu nevi davranışlar oldu, Ana-
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yasayı, bazı prensipleri hiçe saymak oldu ve bu yüz
den hem memleket zarar etti ve hem de büyük ıstı
rap çektik. 

Ben tekrar tekrar Hükümetten de iktidar partisi
ne mensup arkadaşlardan da rica ediyorum, bu mad
deyi tekrar bir gözden geçirsinler. Yazık olur, haki
katen yazık olur. 

Sonra böyle maddelerin kimin lehinde, kimin 
aleyhinde işleyeceği de belli olmaz. Şimdi sizin ken
di lehinizde işleyeceğini zannedersiniz, tatbikat baş
ka türlü olur. Bakın birkaç örnek vereyim size. 

27 Mayıs 1961 Anayasasını yapan Kurucu Meclis
te ben de vardım. Orada benim mensup olduğum 
parti çoğunlukta idi, güçlü idi. Buna benzeyen bir 
baraj sistemi getirdiler. Şahsen, o vakit yine itiraz 
etmiştim, böyle, burada itiraz ettiğim gibi; ama biraz 
yumuşayarak kabul edildi. O parti birkaç yerde bu 
yüzden seçimi kaybetti. Yani o parti zarar etti, bu 
teklifi getirenler zarar etti. 

Bu defa Kurucu Meclis de bu baraj sistemini ge
tirirken herhalde bunu sizin için getirmemiştir. (Al
kışlar) Belki başkaları için getirdi; ama onlar zarar 
ettiler, onlar bunun acısını çektiler. (Alkışlar) 

Onun için, bu örnekleri de dikkate alarak sev
gili arkadaşlarımdan rica ediyorum, böyle bir baş
langıçla başlamayalım, prensiplere sadık kalalım, Ana
yasaya daima saygılı ve hürmetkar olalırrv 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Halkçı Parti Grubu adına Turan 
Bayezit Bey, buyurun efendim. 

HP GRUBU ADINA MEHMET TURAN BA
YEZİT (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; sözlerime başlarken Kültür ve Turizm 
Bakanımız Sayın Taşçıoğlu'na teşekkür etmek isti
yorum. Lütfettikleri davetiyeler hem asil bir jest, 
biz sadece bu noktayı düşünmüştük, hem de büyük 
bir maksada yönelikmiş, sinirlerimizi gevşetmek. Bize 
dönerek söylediler, «Sinirlerinizi gevşetmek için» de
diler. Bu Sayın Taşçıoğlu'na bir yük oluyor, bir ezi
yet oluyor, bunu hissediyoruz; onun için rica edi
yoruz, koruyucu hekimlik önce gelir, lütfen sinirle
rimizi gerdirmeyiniz, gevşetmek zahmetine girmeyiniz 
Sayın Taşçıoğlu. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, 18 inci maddenin görüşül
düğü an şu Meclisin çatısı altında tarihî bir andır. 
Bir araya geldik, bir fikir etrafında toplandık, niçin 
toplandık? Çünkü, sağduyunun etrafında toplandık. 
Eğer bu kanun ilk şekliyle çıksaydı, eğer bu kanun 
Komisyonun kabul ettiği şekliyle çıksaydı, biz bu 
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sağduyunun etrafında toplanabilir miydik? Dün Ko
misyon bunu kabul etmemişti. Kendileri, içlerinden 
pek çoğu bunu içten benimsedikleri halde, bir türlü 
kıramadıkları bir disiplin nedeniyle benimsememiş-
lerdi. Sağduyu bugün oluştu, bugün 18 inci madde 
bizi birleştirdi. 

Sayın Taşçıoğlu söylediler, Sayın Başbakanımızın 
yüzü gülmüş. Biz Sayın Başbakanımızın güleç yüzü
ne alışkınız, her zaman güldürmek isteriz. Yalnız Sa
yın Başbakanımızı değil arkadaşlar, çünkü Sayın Taş
çıoğlu muhalefete dönerek konuştu hep, ben de mec
buren iktidara dönüyorum, Sayın Başbakanımızı de
ğil, bütün sayın bakanlarımızı, hatta hatta Türk ida
re sistemine yeni gelen çok sayın bakan yardımcıla
rımızı da güldürmek isteriz. Yeter ki sağduyunun 
etrafında birleşelim. (HP ve ANAP sıralarından al
kışlar) 

Madde hakkındaki ananoktaya gelmeden iki 
önemli olguyu vurgulamak istiyorum : Birincisi hız
lı gidiyoruz, hızlı gitmek... 

Arkadaşlar bir tavsiyede bulunacağım hepinize. 
insanız, şuur altımız vardır. Şuur altımıza ittiğimiz 
dürtüler bizi şu veya bu şekle getirir arkadaşlar. Ten
zih ediyorum, sakın alınmayın ve protesto yapma
yın, bizi megoloman yapabilir. Hızlı gitmek yalnız 
sizin harcınız değil; jet motoru mu var arkadaşlar 
sizde? Herkes hızlı gider, bunlar da iktidar olsaydı, 
bu Mecliste bu partiler de iktidar olsaydı, bunlar da 
hızlı giderdi; ama hızlı gitmek önemli değil, sonu
nu beklemek önemli. İnşallah sonunu, arzu etmedi
ğimiz şekilde görmeyiz arkadaşlarım. 

Onun için istirham ediyorum, bu hızlı gitme slo
ganını, hızlı gitmeyi bir meziyetmiş gibi siz benim
semeyin. Bize söylemeyeceğinizi söylemeyin demiyo
rum, bize söylersiniz de siz benimsemeyin. Benim
semeniz daha tehlikeli, bize söylemenizin hiçbir öne
mi yok. 

Muhterem milletvekilleri, önemli bir konu var
dı Sayın Taşçıoğlu'nun sözünde. Temenni ediyorum 
ki, bu fikir, kendilerinin çok samimî ve halisane şah
sî fikirleridir. Eğer bu Hükümete hâkim olan bir fi
kir ise, eğer bu iktidar partisine hâkim olan bir fikir 
ise şu andan itibaren memlekette, Mecliste, Anayasa 
buhranları başlamıştır arkadaşlar. (ANAP sıraların
dan «Yok canım» sesleri) Sayın Taşçıoğlu'nu Sayın 
Başbakana şikâyet ediyorum, Partisinin başkanı ol
ması nedeniyle. 

«Yok canım» değil, «var canım»; anlatacağım. 
Sayın Taşçıoğlu dedi ki •: «Belediyeler, ımalhallî 

idareler Hükümet Partisinin elimde olmalıdır.» 
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Arkadaşlar, Türk seçmeni 1950-1960 arasında si
yasî haysiyetini göstermiştir, onlar sizden daha hızlı 
idi o konuda, inandığı muhalefet partisine belediye
sini vermiştir, inandığı muhalefet partisine özel idare
sini vermiştir, oyunun namusunu korumuştur arka
daşlar. Türk seçmeni bunun bilincindedir. 

Siz eğer, mahallî idareler iktidar partisinde olma-
lıdıra inanırsanız, eğer siz bunu etrafta yayarsanız, 
siz aba altından çomak göstermiş olursunuz; hakkınız 
değildir sizin. Bırakın vatandaşı, icraatınızı görsün, 
size oy versin; ama Hükümet Partisine mahallî ida
reler de geçmelidir zihniyetiyle hareket ederseniz, 
Anayasa buhranının içine atarsınız bu memleketi. Bu
nu özellikle vurgulamak isterim ve bu nedenledir ki 
bir daha tekrarlamak istiyorum; bu ifadenin Sayın 
Taşçıoğlu'nun şahsî, masum bir fikri olmasını temen
ni ediyorum; değilse, önce Partisinin Genel Başkanı 
sıfatıyla Sayın Başbakana şikâyet ediyorum. 

23 üncü ımadde hakkında çok Sayın Ferit Melen 
üstadımız çok tatlı izahta bulundular. Bu bir baraj 
değildir. Bu, geçerli oyların imha edilmesidir. Baraj 
gayet normal. Maddenin içerisine getirip koyun «ge
çerli oyların yüzde şu kadarını almayan parti oyla
rın taksiminde hesaba oturmaz» diye, buna varız; 
ama siz tutup da geçerli sayılan oyları imha ederse
niz, tecelli etmiş olan bir iradeyi ortadan kaldırmış 
oluyorsunuz, tşte biz buna karşı çıkıyoruz. Biz bun
dan çekinmiyoruz, söylediğimiz sistemden. Bu neden
le iktidar partisinin 18 inci. maddede gösterdiği anla
yışı göstermesini, bu sağduyunun etrafında birleşme
sini, Sayın Başbakanımızın yüzünü bir daha güldür
memize imkân vermesini rica ediyorum ve bu mad
dedeki oyları imha sisteminin kaldırılmasını özellik
le Grubum adına arz ve talep ediyorum, 

Saygılar sunarım. (HP ve MDP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde şahısları adına 
konuşmak isteyen Sayın Reşit Ülker; buyurun efen
dim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekileri; evvela bu konuda bir noktayı arz 
etmek istiyorum. 

Benden evvel konuşan değerli Grubumuzun Söz
cüsü de ifade ettiler; seçim bölgesinde alınan yüzde 
10 yok edildikten sonra, («İmha» kelimesini kullan
dılar) onun üstüne taşan partilerin veya bağımsız 
adayların sayısı hesaplanacak. Yani, orada 30 bin di
ye bir sayının çıktığını kabul edelim, 30 bin sayıl
mayacak; eğer bir parti 30 001 oy almışsa, D'Hont 
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sistemi için sıraya konulurken, o parti, yani 30 001 
oy almış olan parti, bir oy almış olarak gösterilecek. 

iŞimdi, 5 dakikalık bir süre içinde konuştuğum 
için ayrıntıya girmiyorum. Evvela şu hususun dikka
tinizi çekmesi lazım gelir. Bizim seçildiğimiz Millet
vekilleri Seçimi Kanununda baraj vardı, bu barajı 
da, Danışma Meclisi getirdi, Konsey getirdi; Kon
seyin başında da Sayın Cumhurbaşkanımız vardı. 

Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanımızın geri gönderme 
yazılarında; «iki geçerli oy toplamının ondabirine te
kabül eden sayının partilerin ve bağımsız adayların 
oy sayısından ayrı ayrı çıkarılması eşitlik ilkesine, 
gerçekleşmiş iradeye ve kanunlara göre geçerli oyla
rın ayrı bir düzenleme ile geçersiz sayılması gibi ay
kırı bir sonuç doğuracaktır.» diyor. Bunu Sayın Cum
hurbaşkanı söylüyorlar. Milletvekili Seçimi Kanunu
nu yapan o kurulun başında bulunan Cumhurbaş
kanı bunu söyleyerek geriye gönderiyorlar. Bu nok
taya dikkatinizi çekiyorum değerli iktidar mensubu ar
kadaşlarım, Sayın Başbakanım. 

iBir de, başka bir noktada dikkatinizi çekmek is
terim. Anayasanın geçici 15 inci maddesinin son fık
rası : «Bu dönem içinde - yani Başkanlık Divanı 
teşekkül edinceye, oluşuncaya kadar olan dönem için
de - çıkarılan kanunlar, kanun hükmünde kararna
meler ile 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında Ka
nun uyarınca alınan karar ve tasarrufların Anayasa
ya aykırılığı iddia edilemez» diyor. 

Komisyonda da arz etmiştim değerli arkadaşla
rıma. Milletvekili Seçimi Yasasının Anayasaya aykırı
lığını iddia edecek müessese yoktu, kurulmamıştı, 
partiler yoktu, ana muhalefet yoktu, bir tek Cum
hurbaşkanı vardı. 

Şimdi, demekki, Milletvekilleri Seçimi Yasasında 
bunun olması, bu işin haklı olduğunu göstermez^ Kal-
dıki, Sayın üstadımız, tecrübeli Devlet adamı Sayın 
Melen burada nefis bir şekilde konuyu getirip, koy
dular. Onun üzerine, ondan daha iyi anlatmak müm
kün değil. 

Baraj getirilebilir. «O baraj, Milletvekili Seçimi 
Kanununda var diyen değerli arkadaşlarıma söylüyo
rum; o barajı mı getiriyorsunuz siz, ki onu karşılaş
tırıyorsunuz? O değil, yani o barajı getiriyorsanız 
Grup Sözcümüz ifade ettiler, yüzde onluk barajı ka
bul edelim. 

Değerli milletvekilleri, şimdi size başka bir nok
tayı arz etmek istiyorum. 

Anayasa Mahkemesi 1968 tarihinde barajlı D'Hont 
sitemine getirilen, bundan çok daha hafif bir barajı 
iptal etti. 
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BAŞKAN — Sayın Ülker, 1 dakikalık süreniz 
kalmıştır. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Teşekkür ederim, 
Sayın Başkan. 

tptal eti; onun için bu açık bir şekilde Anayasa
ya aykırıdır; size de yaramaz, siz baraj getirmek is
tiyorsanız; sözcümüzün de ve diğer parti gruplarının 
da ifade ettikleri gibi, bir baraj getirebilirsiniz. Bu, 
baraj değildir, oy imhasıdır. Lütfen iyice, bir defa 
daha tetkik ediniz size de yarar getirmez. Üstelik, 
burada söylenemez; ama Anayasa Mahkemesine gi
dildiği zaman, tabiî benim şahsî görüşüme göre, Ana
yasa Mahkemesinden iptal edilecek bir maddeyi ge
tirmiş oluruz; Parlamento ve hepimiz yara almış olu
ruz. 

Saygılar sunarım arkadaşlar. (HP ve MDP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Onural Şeref Bozkurt; buyu
run efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin say
gıdeğer üyeleri; görüşmekte olduğumuz Mahallî İda
reler Seçimi Yasasının 23 üncü maddesinin teknik 
yönü üzerinde benden önce konuşan Sayın Melen, 
Sayın Ülker gerekli izahatta bulundular. Ancak, ko
nuya daha da vuzuh kazandırılması gerektiği kanısıy-
la huzurunuza çıktım. 

öncelikle iki şeyi birbirinden tamamen ayırmak 
durumundayız. Milletvekili Genel Seçiminde öngörü
len yüzde onluk barajla, şimdi üzerinde görüşme yap
tığımız Mahallî İdareler Yasasında 23 üncü maddey
le getirilmek istenen baraj arasında, aşağı - yukarı öy
le pek yakın da sayılması mümkün olmayan önemli 
farklılıklar vardır, öncelikle milletvekili genel seçi
minde öngörülen, uygulanan sistem sadece seçime ka
tılan siyasî partilerin, ya da bağımsız adayların al
dıkları geçerli oy sayısının üye tahsisinde, yani değer
lendirilmede göz önüne alınıp alınmamasını saptamak 
açısından ortaya konulmuş; ama bu bir kez saptan
dıktan sonra, o oyları alan siyasal partiler ya da ba
ğımsız adayların aldıkları tüm geçerli oylar üye tah
sisinde, yani değerlendirilmede, tümü itibariyle nazarı 
itibara alınmıştır. 

Oysa şimdi huzurunuzda bulunan bu 23 üncü 
maddeyle getirilen barajın gazetelerin, basının «indi
rimli baraj sistemi» diye tavsif ettikleri bu sistemin 
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temel niteliği, bir kere öncelikle o barajın aşılıp aşıl
madığı, yani seçime katılan siyasî partilerin ve bağım
sız adayların almış oldukları toplam geçerli oylar iti
bariyle değerlendirilmeye katılıp katılmayacaklarını 
tespit ettikten başka, bu değerlendirmenin ne suretle 
yapılacağını da düzenlemektedir. 

Arkadaşlar, alınan geçerli oyların toplamının yüz
de lö'una tekabül eden bir miktar tüm siyasal parti
lerden ve tüm bağımsız adaylardan çıkarılacaktır. 

Oysa, biraz evvel Komisyonun müşterek oy pusu
lasının getirilmesi dolayısıyla geri aldığı, ancak muh
temelen o paralelde, o müşterek oy pusulasının ge
rektirdiği özellikleri ihtiva edecek şekilde değişiklik 
yaptıktan sonra huzurunuza getireceği bir madde var. 
O madde, «Geçerli Sayılmayan Oylar» başlığı altında 
2Ö nci maddede düzenlenmiştir ki, o maddede veya 
Komisyonun bilahara yapacağı değişiklikle getireceği 
maddede, hangi oyların, hangi koşullarda, hangi du
rumlarda geçerli sayılmaması gerektiğini tespit ede
cektir. 

Oysa siz, getirilmekte olan bu «indirimli baraj 
sistemi» ile bu geçerli oyların, geçerli olmayan oyla
rın nasıl saptanacağım belirten maddeye ilaveten ikin
ci; ama gerekçesiz bir oy iptali durumunu ortaya çı
karıyorsunuz. Sayın Ülker'in bu değerlendiriş tarzım 
çok beğendim. Gerçekten bu sitem bir oy imhasıdır. 

Sayın Cumhurbaşkanı da, geri gönderme gerekçe
lerinde buna özenle dikkat etmiş, vurgulamışlar, ifade 
buyurmuşlardır. Diyorlar ki; «Geçerli oy toplamının 
onda birine tekabül eden sayının, partilerin ve bağım
sız adayların aldıkları oy sayısından ayrı ayrı çıkarıl
ması eşitlik ilkesine, gerçekleşmiş iradeye ve kanun
lara göre geçerli sayılmış oyların, (biraz evvel arz et
tiğim nedenlerle) ayrı bir düzenleme ile geçersiz sa
yılması sonucunu ortaya çıkaracaktır.» 

Arkadaşlar, yasa koyucu, eskilerin tabiri ile vazıı 
kanun, bu fonksiyonunu ifa ederken, bu işlevini ye
rine getirirken belli bazı noktalara dikkat etmek, 
belli bazı hususlara özen göstermek durumundadır. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, bir dakikanız kaldı. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 

Toparlayacağım, Sayın Başkanım. 
Bu özen gösterilmesi, dikkat edilmesi gereken hu

susların başında Anayasa gelir. Anayasayı takiben 
hukukun genel ve vazgeçilmez prensipleri gelir. Siz 
bu indirim miktarı kadar oyu imha etmek durumunu 
ortaya çıkaracak olan böyle bir sistemi kabul ederse-
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niz, oylarin eşitliği, oyların genelliği sistemi - ki, bu 
Anayasamızın ve temel hukuk kurallarının en önemli 
kurallarındandır - oyların eşitliği, oyların serbestliği 
ve oyların genelliği ilkelerini, bir anlamda, kaale al
mamış durumuna gelirsiniz. 

Burada bir noktaya değinmeden huzurunuzdan 
ayrılmak istemiyorum, lütfen beni bağışlayınız. 

Sayın Taşçıoğlu, gerçekten demin buyurdular ki, 
«o 18 inci madde ile ilgili görüşme esnasında tüm 
milletvekillerinin, iktidarda olsun, muhalefette olsun, 
ellerinin kalkmış olması bizi sevindirdi.» 

Hepimiz sevindik ve gönül arzu ediyor ki, burada, 
bu kutsal çatı altında memleketimize, milletimize, 
hizmet etmek için hep bu müşterek tavrı ortaya koya
bilmeyi itiyat haline, alışkanlık haline getirelim. An
cak arkasından ifade buyurdukları bir noktaya işti
rak edemiyorum. «Hızlılık» buyurdular. Eğer Sayın 
Cumhurbaşkanı geri çevirmeselerdi, geri çevirmeyip 
bu yasa huzurunuza gelmeseydi, hepimizin ittifakla 
kabul edip parmaklarımızı kaldırdığımız o müşterek 
oy pusulasının kabul edilmesinin o içimizde yarattığı 
inşirahı, o içimizde yarattığı huzuru duyabilecek 
miydik? 

BAŞKAN — Lütfen konuşmanızı tamamlayınız. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — O 

halde, o huzuru acelecilik, ya da acele etmek paha
sına öldürmeyelim. Gerçek ne ise, objektif şartlar, ob
jektif kriterler neyi gerektiriyorsa, iktidarıyla mu
halefetiyle gelin el ele bu hususu gerçekleştirelim. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Başbakan, buyurunuz efen

dim. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Sa

yın Başkan, muhterem milletvekilleri; konuşulan ko
nunun Anayasaya aylkırı olup olmadığı, netice iti
bariyle gene Anayasaya göre siyasî partilerimiz veya 
yetkililer Anayasa Mahkemesine gittiği zaman anla
şılır. Onun için biz Anayasaya aykırı olduğu kanaa
tinde değiliz. 

Hatırlarsınız, hepimizi Iburaya getiren bir Millet
vekili Seçimi Kanunu var. Bu Milletvekili Seçim 
Kanunu, (memlekette koalisyon (idamelerinin zorlukla
rı görüldüğü için tam bir ekseriyet sistemine gitme
mek; fakat nispî temsilin getirdiği sıkıntıları da ber
taraf etmek üzere hazırlandı. Neler yapıldı? Bir ke
re büyük iller ufak bölgelere ayridı. Mesela istan
bul'da 40'tan fazla milletvekili vardı, bu altı bölge
ye ayrıldı. Ankara aynı şekilde, İzmir aynı şekilde; 
daha birtakım şehiderimiz muhtelif bölgelere ayrıl

dı. Hiçbir zaman yeniden daha fazla bir milletvekili 
sayısı kabul edilmedi. Hatta, benim bildiğim kada
rıyla vaktiyle Konseyde bu müzakereler yapıldığı za
man, lbu yedi sayısı üzerinde de durulmuş, acaba 
yedi sayısını daha aşağıya indirir miyiz.» Yani, dört 
ve üçe bölme; bu da mümkündür. 

İkincisi; bir yüzde lO'luk genel baraj getirildi. 
Yani yüzde 10 umumî rey alamayan bir parti bü
tün Türkiye'de m'illetvekili çıkarsa dahi o oylar ip
tal ediliyor. Şimdi bu da Anayasaya aykırı değil. 
Milletvekili çıkarmış olsa dahi, yüzde dokuz oy al
dığı takdirde çıkardığı bütün milletvekillikleri iptal 
ediliyor, onun yerine usullere göre diğerleri millet
vekili oluyor. 

Üçüncüsü; bir il barajı veya çevre barajı konul
du. Bakınız çevre barajı nasıl: Üç milletvekili; çıka
cak olan bir yerde, hepimiz de gördük, bir parti 
35 bin rey aldı, bir parti 36 bin rey aldı, bir parti 
de 37 bin rey aldı. Neticede üçünü birden 37 bin 
rey alan parti çıkardı. Acaba, şimdi 35 bin, 36 bin 
reyler heba olmadı mı? 

Şimdi, bakınız şu getirilen sistemi, bu demin an
lattığım misale tatbik edelim. 35 bin, 36 bin ve 37 
bin reyi topladığınız zaman 105 bin civarında bir 
rey eder. Bunun bütün geçerli oy olduğunu farze-
delim. Bunun onda biri takriben 11 bin oydur; 11 
bini hepsinden düşünüz, 35, 36 ve 37 binden dü
şünüz; ondan sonra buradaki usulü tatbik ediniz 
üç parti de birer tane milletvekilliği çıkarır; her biri 
ayrı ayrı, üç sıfır olmaz. 

Şimdi, acaba bu getirdiğimiz sistem mi adil yok
sa mevcut sistem mi daha adil? Eğer adaleti illa nis
pî temsille ölçüyorsanız, o takdirde bu misalde bi
zim getirdiğimiz sistem daha adil. 

Aslında yüzde onluk baraj konusunu, bakınız 
şurada Milletvekili Seçim Kanununun esasını getirir
dik ve il genel meclisine tatbik ederdik, il genel 
meclisinde üye sayıları fazla değil; 2, 3, 4, 5. Bir
çok yerlerde böyle. Eğer onu tatbik etmiş olsaydık, 
o vakit il barajları da çevre barajları da tatbik edi
lirdi, o daha iyi olmazdı, şu söylediğim misalde az 
rey alan birçok partilerin aleyhine olurdu. 

Belediye meclMne gelince; belediye meclisinde 
50'ye kadar giden üye sayıları var. Yüzde 10 bara
jınız bir şey ifade etmiyor. Yani, nispî temsil şek
linde çalışmaya başlıyor; çünkü çevre barajı bizim 
Milletvekilliği Kanunundaki baraj, o 50 tane bele
diye meclisi üyedi olan ilde, ki birçokları buna ya
kın olacaktır, yüzde 2, yüzde 3 gibi rakamlara dü-
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şüyor; bu mümlkün değil. Nasıl iki, ilik Milletvekili 
Seçimli Kanununda yüzde 10 barajı geçemeyen par
tiler milletvekili çıikaramıyorlarsa... 

Bizim burada getirdiğimiz sistem gayet basit. Di
yoruz ki, yüzde 10 geçerli oy sadece yüzde 10'u ge
çemeyen partiden çıkmasın, hepsinden çıksın. Eğer 
»bir adalet varsa, hepsinden çıkaralım bunu, ondan 
sonra geri kalanı taıksim edelim. Bu daha makul 
değil imi? 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Değil, Sayın Baş
bakanım. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Ama, şunu söyleyebilirsiniz: «Yüzde 10 baraj yük
sek, bu yüzde 10 Jbarajı biraz aşağı indirelim» diye
bilirsiniz; ama sistem yanlış değildir,: Sıistem, ma
kul bir sistemdir ve bizim milletvekilliği seçim siste
minden daha makul Ibir sistemdir, eğer nispî temsi
le bakmamız icap ederse. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Geçerli oylar. ge
çersiz sayılıyor, 

BAŞBAKAN TURKUAT ÖZAL (Devamla) — 
Geçerli oylar aynı şekilde milletvekilliği seçim sis
teminde de geçersiz sayılıyor. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Baştan geçersiz sa
yılıyor. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Burada da aynı kaideyi koymuşuz efendim; yan'i 
geçerli oyun yüzde 10'u herkesten düşüyor, sadece 
bir partiden düşmüyor, herkeste eşitlik ilkesi orada 
var. 

Yoksa bakınız, eşitlik ilkesi deyince şunu anla
mamız mümkün değil ki: Bizim partimizin çıkardığı 
milletvekilliği, bir milletvekilliğine düşen oy sayısı, 
zannediyorum şu kadar bin di: Milliyetçi Demokrasi 
Partisinin 1 milletvekilliği daha yüksek oya mal oldu. 
Zannediyorum, Halkçı Parti arada bir yerde kaldı. 
Şimdi burada da eşitlik ilkesi mi arıyorsunuz? Seçim 
sistemi bunu getiriyor. 

Bu gerekçeler makuldür. Biz mümkün olduğu 
kadar, sistemin ne ekseriyet sistemi olmasına, ne de 
nispî temsil olmasına gitmedik. Bugün eğer deseydik 
ki, «Şu sistem ekseriyet sistemidir», bu da Anaya
saya aykırı olmazdı. Getirdiğimiz sistem, ekseriyet 
sistemiyle nispî temsil arasında bir sistemdir ve maa
lesef belediye meclisi üyeliklerini, aynen milletvekil
liği seçiminde olduğu gibi illeri bölgelere ayırabilsey-
dik belki milletvekilliği seçim sistemini getirirdik; o 
daha yanlış olurdu. O, ufak partilerin, az rey alan 
partilerin daha fazla aleyhine olurdu. 

I Zannediyorum meselenin Anayasa ile bir alaka
sı yoktur. Biz meseleyi tabiî hukuk açısından görü
yoruz. İnanıyorum ki, bir evvel kabul ettiğimiz mad
de ile buradaki diğer siyasî partilere yanaştık. Bu ya
naşmayı da büyük bir zevkle yaptık. Burada da gö
rüşümüz budur efendim. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ferit Melen; «son 
söz milletvekilinindir» hükmü gereğince zatı âlinize 
söz veriyorum efendim. 

FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; meseleyi biraz daha açmak gerekiyor 
zannediyorum, Sayın Başbakanın izahatından sonra, 

Barajdan ayırmak lazım. Bu getirilen sistem ba
raj değil; barajın üzerinde bir şeydir. Şuna benzeti
yorum ben : Tank manialarına. Bir tel örgü kurar
sınız, arkasına bir hendek yaparsınız, bir mayın sa-

I hası açarsınız, burayı tarik aşarsa aşar. Vatandaşa 
da öyle bir şey getiriyoruz, öyle bir sistem getiriyo
ruz. Sadece barajı aşmak yetmiyor. Barajı aştıktan 
sonra, oy taksiminin adil bir surette yapılıp yapıl
maması önemlidir. 

Bir arkadaşımız, '2 nci maddenin müzakeresi sı
rasında güzel bir örnek verdi, dedi ki, «Bir parti 15 
bin oy alsın, öteki parti 45 bin oy alsın; normal ba
raj sisteminde 60 binin dörtte biri olan 15 bin oyu 

I alacak taksimde, dörtte üçünü ötekisi alacaktır. Bun
dan 10 bini tenzil ettiğiniz takdirde ne oluyor; 45 
bin 35 bine iniyor, öteki de 5 bin oluyor. Bu defa 
bir parti, dörtte bir yerine yedide birini alacak. Bu 
adil midir, Sayın Başbakanım? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Al
tıda bir, altıda bir... 
. FERİT MELEN (Devamla) — Lütfen savunma
yın, sizi de zedeler, demokrasi inancınızı da zede
ler; savunmayın. Bu kötü bir şeydir. Bu, seçimi gü-

I lünç hale getirmektir, maskara etmektir; bunu yap
mak, bu Meclise yakışmaz. 

Saygılarımla. (MDP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — 23 üncü madde hakkında verilmiş 

önergeler vardır; önergeleri veriliş sırasına göre dku-
I tuyorum : 
I Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 

2971 sayılı Mahallî İdareler Seçim Kanununun, 
onda birlik baraj uygulamak esasına göre düzenlen-

{ miş bulunan 23 üncü maddesinde değişiklik yapıla
rak; 23 üncü maddenin (a) fıkrasında yazık «geçerli 

I oy toplamının onda birine tekabül eden sayı, bütün 
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partilerin ve bağımsız adayların aldıkları oy sayı
sından ayrı ayrı çıkarılır. Bu çıkarmadan sonra ge
riye oyu kalmayan siyasî partiler ve bağımsız aday
lar üye tahsisinde hesaba katılmaz» hükmünün mad
de metninden tamamen çıkarılarak; Milletvekili Se
çim Kanununun 34 üncü maddesinde belirtilen yüz
de onluk seçim çevresi barajı esasının kabul edilme
sini; ve madde metninin, aşağıda belirttiğimiz şekil
de değiştirilmesine müsaadelerinizi arz ve teklif ede
riz. 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Mahmut Akkııç 
İzmir 

Metin Üstüne] 
Adana 

İbrahim Ural 
İstanbul 

Fikret Ertan 
İzmir 

1 

«•Madde 23. — 11 genel meclisi ve belediye mec
lisi için yapılan seçimlerde yüzde onluk seçim çev
resi barajı uygulanır. Seçim çevresinde geçerli oyla
rın yüzde onunu geçemeyen partiler ve bağımsız 
adaylar, genel meclis ve belediye meclisine üye çıka
ramazlar.» 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Yüce Mecliste görüşülmekte olan Mahallî İda
reler Seçimi Kanun Teklifinin 23 üncü maddesinin 
(a) fıkrasının 2 nci paragrafında, «Seçim çevresi ba
rajını aşan siyasî partilerin aldıkları geçerli oylardan, 
o seçim çevresi barajına tekabül eden miktarı dü
şürülerek, kalan miktarın üyelerin dağıtılmasında he
saba katılması» hakkındaki hüküm Anayasa'ya aykı
rıdır. 

Bu bakımdan maddenin görüşülmesine geçilme
den evvel, Anayasa Komisyonuna gönderilerek iddia
nın tetkik ve tespitini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Namık Kemal Şentürk 
İstanbul 

Kadri Altay 
Antalya 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Hilmi Biçer 
Sinop 

Süleyman Çelebi 
'Mardin 

BAŞKAN — 3 üncü önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Kanun teklifinin 23 üncü maddesi (A) fıkrasının 
üçüncü paragrafı ilk cümlesinin metinden çıkarılma
sını ve bunun yerine (Seçime katılmış ve yüzde on
luk seçim çevresi barajını aşmış bulunan siyasî par

tiler ve bağımsız adayların adları alt alta ve aldıkları 
geçerli oy sayıları da hizalarına yazılır) şeklinde ye
ni cümle konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Çorapçıoğlu 
'Balıkesir 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Kadri Altay 
Antalya 

Hilmi Biçer 
Sinop 

Namık Kemal Şentürk 
İstanbul 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

23 üncü maddenin '(A) fıkrasının 3 üncü parag
rafı ilk cümlesinin metinden çıkarılması ve bunun 
yerine yeni metnin kabul edilmesi hakkındaki tek
lifimizin gerekçesi : 

23 üncü madde ile 2 nci madde genelde yüzde on
luk baraj uygulamanın nispî temsil sistemi esasım 
getirmiştir. 

2 nci maddenin değiştirilmesi hususunda vaki tek
lifimizde izah edildiği gibi, baraj usulü başlıbaşına 
bir sistem olmayıp nispî temsil sisteminin siyasî is
tikrarsızlığa meydan vermemesi için genel seçim
lerde uygulanan bir usuldür. Mahallî seçimlerde bu 
baraj tahdidinin konulmasından sonra teklifimize 
konu olan 23 üncü maddenin (A) fıkrasının 3 üncü 
paragrafı ilk cümlesiyle, üyeliklerin tahsisinde, bara
jı aşmış siyasî partilerden, baraj sayısı kadar geçerli 
oylarında indirim yapılması ve indirimden bakiye ka
lan oylarının isimleri hizasına alt alta yazılarak üye
lik tahsisi hesabında nazarı dikkate alınması, nispî 
temsil sisteminin esasını tamamen ortadan kaldıran 
ve tezahür etmiş millî iradeyi temelinden sarsan bir 
uygulama olacaktır. Seçmen oylarıyla millî iradeyi 
tecelli ettirmiş ve bazı siyasî partilerin baraj tahdidinin 
üzerine çıkılarak üyelik tahsisini hak kazandırmıştır. 
Binaenaleyh, nispî seçim sisteminin zarurî bir neticesi 
olarak üyelik tahsisleri barajr geçen partilerin aldıkları 
geçerli oyların birbirleriyle olan nispetleri dahilinde 
yapılmalıdır. Şayet, bundan baraj sayısı kadar geçerli 
oyun iptaline tevessül olunur ise, bu millî iradeye 
aykırı olduğu kadar, yine vatandaş oyunun nispetini 
keyfî olarak bozmak ve değiştirmek ve sonuçta da 
vatandaşın geçerli oyunu kaale almamak, hesaba kat
mamak demektir. Bu sonucun, Anayasanın millî ira
deye ve seçmen oyuna verdiği değer ile kabili telif 
olmadığı aşikâr olduğu gibi, demokrasinin en esaslı 
prensibi olan, oya saygı, esasını da çok ağır şekilde 
ihlal ettiği apaçık ortadadır. Bu hükmün getirilmesi, 
biraz daha fazla rey alan partileri bir nevi haksız ik
tisap suretiyle daha da rey bakımından sunî olarak 
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büyütmüş göstermek kastına makrundur. Şimdiye ka
dar, hiçbir seçimde ve hiçbir seçim teklifinde bu de- , 
rece millî iradeye, Anayasanın seçimlere ve seçmen 
oylarına verdiği değerlere ve demokratik genel pren
siplere bu derece aykırı hüküm getirilmiş değildir. 

Nitekim, Sayın Cumhurbaşkanlığı makamının ge
ri çevirme gerekçesinin üçüncü sayfasının iki numa
ralı fıkrasında aynen bu işlemin (eşitlik ilkesine, ger
çekleşmiş iradeye ve kanunlara göre geçerli sayılmış 
oyların ayrı bir düzenlemeyle geçersiz sayılması gibi 
aykırı bir sonuç doğuracağına) işaret edilmekle bu 
konudaki kanaatlerimizin gerçekliği ayrıca teyit edil
miş olmaktadır. 

Bu sebepler dolayısıyla bu teklifi yapmak zaru
retinde kalmış bulunmaktayız. 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sırasına göre' 
teker teker okutup işleme koyacağım : 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Yüce Mecliste görüşülmekte olan Mahallî İdare

ler Seçimi Kanunu Teklifinin 23 üncü maddesinin 
(a) fıkrasının ikinci paragrafında, seçim çevresi ba
rajını aşan siyasî partilerin aldıkları geçerli oylar
dan, o seçim çevresi barajına tekabül eden miktarın 
düşürülerek, kalan miktarın üyelerin dağıtılmasında 
hesaba katılması hakkındaki hüküm Anayasaya ay
kırıdır. 

Bu bakımdan maddenin görüşülmesine geçilme
den evvel Anayasa Komisyonuna gönderilerek iddia
nın tetkik ve tespitini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Çorapçıoğlu ve arkadaşları. 
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katı

lıyor mu? 
tÇİŞLERÎ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SİN (Muş) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
tÇÎŞLERİ BAKANI ALÎ TANRIYAR (İstan

bul) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önerge sahibi konuşmak istiyor 

mu? 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Evet 

efendim, müsaade buyurulursa. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; önergemize esas 
olan sebepler, yazılı olarak Riyaset Divanına takdim 
ettiğimiz gerekçemizde etraflıca gösterilmiştir. Ben 
bunlara ayrıca yeni bir şey ilave edecek değilim. 

Ancak, biraz evvel Sayın Hükümet üyeleri ve 
Başbakan tarafından vaki konuşmalarda geçen kar
şılıklı anlayış ve samimiyet havasının bu Mecliste de- ( 

vamı isteniyorsa, yalnız bizim bir fikrimiz olarak 
değil; ama bu, evvelce kabul edilen metni, açık ifa
desiyle «Anayasadaki eşitlik, millî iradeye aykırılık 
ve vatandaş oylarının sebepsiz geçersiz sayılması» es
babı mucibesiyle geri gönderen Cumhurbaşkanlığı 
makamının- kanaatleri de bu merkezdedir. Elbetteki 
orada da bunlar hukukî yönüyle tetkik olunmuştur. 

Bu itibarla gerek iktidar partisi kanadına mensup 
muhterem arkadaşlarımdan, gerekse muhalefet kana
dına mensup muhterem arkadaşlardan, demin üzerin
de birleştiğimiz birleşik oy pusulası gibi, herhangi 
bir yerinden zorlama yapmadan, Anayasaya aykırı
lığı açık olan bu hüküm üzerinde birleşerek bunun 
tadiline karar verilmesini ve evvelemirde bu hususun 
tespiti bakımından da, bu konuyu tetkike yetkili bu
lunan Anayasa Komisyonuna sevk edilerek orada 
tetkik edilmesine fırsat tanınmasını arz ve istirham 
ediyorum. 

Saygılar sunarım efendim. (MDP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu önergenin 
açık oya sunulmasını isteyen 22 imzalı bir talep var
dır. 

Ancak, İçtüzüğün 88 inci maddesinin 4 üncü fık
rası, önergelerin işaret oyu ile oylanacağını amirdir. 
Ayrıca İçtüzüğün 119 uncu maddesi de, işaretle oy
lanması zorunlu hallerde açık oy yapılamayacağını 
emretmektedir. 

Bu nedenlerle önergeyi işaret oylarınıza sunuyo
rum. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkanım, 
usul hakkında bir hususu arz etmek istiyorum. 

82 nci maddede, «kanunun tümünün veya mad
delerinin oylanması, onbeş üye tarafından açık oy 
istenmemişse, işaretle olur» deniyor. «Açık oy isten
mem işse» diyor efendim, 8İ nci madde. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, okuduğunuz bu 
hüküm, madde hakkındadır. Bizim görüştüğümüz hu
sus ise önergedir. (ANAP sıralarından alkışlar) Bu 
bakımdan talep uygun değildir efendim. 

Bu sebeple önergeyi işaret oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2971 sayılı Mahallî İdareler Seçim Kanununun 
onda birlik baraj uygulamak esasına göre düzenlen
miş bulunan 23 üncü maddesinde değişiklik yapıla-
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rak; 23 üncü maddenin (a) fıkrasında yazılı, «... ge
çerli oy toplamının onda birine tekabül eden sayı, 
bütün partilerin ve bağımsız adayların aldıkları oy 
sayısından ayrı ayrı çıkarılır. Bu çıkarmadan sonra 
geriye oyu kalmayan siyasî partiler ve bağımsız aday
lar üye tahsisinde hesaba katılmaz» hükmünün mad
de metninden tamamen çıkarılarak; Milletvekili Seçim 
Kanununun 34 üncü maddesinde belirtilen yüzde on
luk seçim çevresi barajı esasının kabul edilmesini ve 
madde metninin aşağıda belirttiğimiz şekilde değiş
tirilmesine müsaadelerinizi arz ve teklif ederiz. 

İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir 
ve arkadaşları. 

«MADDE 23. — İl genel meclisi ve belediye 
meclisi için yapılan seçimlerde yüzde onluk seçim 
çevresi barajı uygulanır. Seçim çevresinde geçerli 
oyların yüzde onunu geçemeyen partiler ve bağım
sız adaylar; genel meclis ve belediye meclisine üye 
çıkaramazlar.» 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı
yor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SİN (Muş) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR (İstanbul) 

— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önerge sahibi söz istiyorlar mı efen

dim?.. İstemiyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Kanun teklifinin 23 üncü maddesi (a) fıkrasının 

üçüncü paragrafı ilk cümlesinin metinden çıkarılma
sını ve bunun yerine «Seçime katılmış ve yüzde 
onluk seçim çevresi barajını aşmış bulunan siyasî 
partiler ve bağımsız adayların adları alt alta ve al
dıkları geçerli oy sayıları da hizalarına yazılır» şek
linde yeni cümle konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Çorakçıoğlu (Balıkesir) 
ve arkadaşları. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SİN (Muş) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR (İstanbul) 

— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorlar. 
Önerge sahibi söz istiyor mu efendim? 
MUSTAFA TOSUN ÇORAPÇIOĞLU (Balıke

sir) — Sayın Başkan, bir önergemiz vardı oylama 
hakkında... 

BAŞKAN — Bir saniye efendim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, önergeleri okutup oylarını

za sunduktan sonra bir diğer değişiklik önergesi gel
miştir. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa
yın Başkan; bir önergemiz vardı. 

BAŞKAN — O ayrı efendim. 
Bu önergeyi işleme almamız mümkün değildir; 

bilgilerinize sunuyorum. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) —Neden efendim? 
MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma

raş) — Sayın Başkan, madde oylanmadan verildi, 
önergelerin görüşülmesi bitmedi. 

BAŞKAN — Önergeler geliş sırasına göre okutul
du ve aykırılığına göre oylarınıza sunuldu muhterem 
üyeler. Bundan sonra gelecek bir önergeyi işleme al
mamız, zannediyorum uygun değildir. Bu sebeple iş
leme almıyoruz efendim. 

Sayın milletvekilleri, 23 üncü maddenin oçık oya 
sunulmasını isteyen yeter sayıda imzayı havi bir ta
lep vardır. Bu talebi ikinci oturumda işleme ala
cağım. 

Görüşmelere kaldığımız noktadan devam etmek 
üzere birleşime 45 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 2042 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 21.05 

BAŞKAN : Başkanvekili Yıldırım AKBULUT 
KÂTİP ÜYELER : Durmuş Fikri SAĞLAR (içel), Süleyman YAĞCIOĞLU (Samsun) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22 nci Birleşiminin İkinci Oturu
munu açıyorum. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — Mahallî İdareler Seçimi Kanunu ve Anaya
sanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca 
bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi. 
(1/438, 3/287) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

23 üncü maddenin aç»k oya sunulmasını isteyen 
ve yeter sayıda üye tarafından imzalanarak verilen 
önergenin işlemine geçiyoruz. 

Açık oylama talebiyle ilgili önergeyi okutuyo
rum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Yasa önerisinin 23 üncü maddesi açıkça Anaya
saya aykırıdır. Sayın Cumhurbaşkanının geri gön
derme gerekçesinde de «Geçerli oy toplamının onda 
birine tekabül eden sayının, partilerin ve bağımsız 
adayların aldıkları oy sayısından ayrı ayrı çıkarılması 
eşitlik ilkesine, gerçekleşmiş iradeye ve kanunlara gö
re geçerli sayılmış oyların ayrı bir düzenleme ile ge
çersiz sayılması gibi aykırı bir sonuç doğuracaktır» 
şeklinde belirtilmişti. 

Anayasaya aykırı olduğuna inandığımız 23 üncü 
maddenin açık oya sunulmasını öneririz. 

'BAŞKAN — Şimdi, önergede imzalan bulunan 
sayın miilatvekillerinin salonda olup olmadıklarına 
dair yoklama yaptıracağım. 

Sayın Reşit Ülker?... Burada. 
Sayın Veysel Varol?... Burada. 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu?... Burada. 
Sayın Seyfi Oktay?... Burada. 
Sayın Musa Ateş?... Burada. 
»Sayın Neriman Elgin?... Burada. 
Sayın Tevfik Güneş?... Burada. 
Sayın Salih Alcan?... Yok. 
Sayın Nuri Korkmaz?... Burada. 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Musa Ateş 
Tunceli 

Tevfik Güneş 
Kırşehir 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Veysel Varol 
Erzincan 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Neriman Elgin 
Ankara 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Cemal özdemir 
Tokat 

Hüseyin Avrii Güler 
İstanbul 

Salim Erel 
Konya 

İsmet Turhangil 
Manisa 

Süleyman Koyuncugil 
Gaziantep 

ihsan Gürbüz 
Hatay 

Tevfik Bilâl 
Hatay 

Arif Toprak 
Niğde 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

Yılmaz 
İzm 

Halis (Soylu 
Kars 

Şükrü 'Babacan 
Kırklareli 

M. Hayrı Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Münir Sevinç 
Eskişehir 

Mehmet Kemal Gökçora 
Bursa 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

M. Besim Göçer 
Çorum 

Hayrullah Olca 
İzmir 

Selahattın Taflıoğlu 
Yozgat 

önen 
ir 
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Sayın Ömer Kuşhan?... Burada. > 

Sayın Cemal Özdemir?... Burada. 
Sayın Halis Soylu?... Yok. 
Sayın Hüseyin Avni Gürer?... Burada. 
Sayın Şükrü Babacan?... Yok. 
tSayın Salim Erel?... Burada. 
Sayın Hayri Osmanlı oğlu?... Burada. 
Sayın ismet Turhanğil?... Burada. 
Sayın Münir Sevinç?... Yok. 
Sayın Süleyman Koyuncuğü?... Burada. 
Sayın Mehmet Kemal Gökçora?... 'Burada. 
Sayın İhsan Gürbüz?... Burada. 
»Sayın Mustafa Çelebi?... Burada. 
Sayın Tevfik Bilal?... Yok. 
Sayın Besim Göçer?... Yok. 
Sayın Arif Toprak?,.. Burada. 
Sayın Hayrullah Olca?... Burada. 
Sayın Yılmaz Önen?... Burada. 
Sayın Ali Rıdvan Yıldırım?.... Burada. 
Sayın Selahattin Tafhoğlu?... Burada. 

'BAŞKAN — Açık oylama istemi hakkındaki ye
teri sayıda imza mevcut olduğundan bu maddenin oy
lamasını açık olarak yapacağız. Ancak, açık oylama
nın şekline Genel Kurulumuz 'karar verecektir. 

Bu nedenle açık oylamanın, oy kutusunun sıralar 
arasında dolaştırıldıktan sonra kürsü önünde bekletil
mek suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri oy kupaları sıralar arasında 
dolaştırılacaktır. Yanında oy pusulası olanlar, pusula
larını renklere göre, arzuları istikametinde kutulara 
atacaklardır. Beyaz pusula kabul, kırmızı ret, yeşil 
çekimser manasındadır. 

Yanında oy pusulası bulunmayan sayın üyeler be
yaz bir kâğıda adını, soyadını, seçim çevresi ile oyu
nun rengini yazmak ve imzalamak suretiyle oylarını 
kullanabilirler. 

Sayın milletvekilleri, oylama işlemi devam eder
ken biz diğer maddelerin görüşülmesine başlıyoruz. 

24 üncü maddenin görüşülmesine geçmeden önce, 
Komisyonun geri aldığı 19 ve 20 nci maddeler yeni
den düzenlenerek Komisyondan gelmiştir; sırayla 
görüşme açacağım. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Mahallî İdareler (Seçimi Kanunu Teklifinin 19 un

cu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

MADDE 19. — Seçmen; Yüksek Seçim Kurulu 
veya Yüksek Seçim Kurulunun izin ve denetimi ile 
il seçim kurulları tarafından yaptırılıp sandık kurul
larına kadar ulaştırılan ve birleşik oy pusulası ile bir
likte kendisine verilen «EVET» yazılı mühürü ala
rak oyunu kullanmak üzere kapalı oy verme yerine 
girer. 

Seçmen; «EVET» mühürünü sadece tercih ettiği 
partiye ait özel daire içine veya varsa yalnızca ba
ğımsız adaya ait özel daire içine basmak suretiyle 
oyunu kullanır. 

Oyunu kullanan seçmen birleşik oy pusulasını kat
layarak zarfa koyar ve zarfı yapıştırır. «EVET» ya
zılı mühürü sandık kurulu başkanına geri verir ve 
oyunu sandığa atar. 

Aynı sandık çevresinde belediye başkanlığı, bele
diye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği seçim
leri birlikte yapılıyorsa bu maddedeki işlem her üç 
seçim için de tekrarlanır. 

GEREKÇE : Kanun Teklifinin 18 inci maddesi 
verilen önerge istikametinde değiştirilmiştir. 

Yeni 18 inci maddenin getirdiği birleşik oy sis
temi seçmenin oy kullanma şeklinde yeniden düzen
leme zarureti hâsıl olmuştur. Bu nedenle 19 uncu 
maddede Yüce Meclise sunulduğu şekilde yeniden ya
zılmıştır. 

Kabulünü arz ve teklif ederiz. 

İçişleri Komisyonu 
Başkanı 

Necat Tunçsiper 
Balıkesir 

İçişleri Komisyonu 
Sözcüsü 

Atilla Sin 
Muş 

Osman Doğan 
Urfa 

Umur Akarca 
Muğla 

Süha Tanık 
İzmir 

Namık Kemal Şentürk 
İstanbul 

İçişleri Komisyonu 
Başkanvekili 
Nihat Akpak 

Sakarya 

İsmail Üğdül 
Edirne 

Fazıl Osman Yöney 
İstanbul 

Ziya Ercan 
Konya 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Muzaffer Aracu 
Denizli 

BAŞKAN — Yeniden düzenlenen 19 uncu mad
de üzerinde söz almak isteyen?.. 
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ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
izin buyurursanız bir cümle maruzatta bulunmak is
tiyorum. İki defa «daire içine» ibaresi kullanılmış, 
mükerrer haldedir, onu teke indirirsek mükerrer ifa
deyi ortadan kaldırmış oluruz. 

BAŞKAN — 19 uncu maddeyi okunduğu şek
liyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun yeniden düzenlediği 20 nci maddeyi 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Mahallî İdareler Seçimi Kanunu Teklifinin 20 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

MADDE 20. — ti genel meclisi ve belediye mec
lisi üyelikleri ile belediye başkanlığı seçimlerinde kul
lanılan birleşik oy pusulalarından hangilerinin geçerli 
sayılamayacağı 298 sayılı Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 2839 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu hükümlerince be
lirlenir. 

İçişleri Komisyonu 
Başkanı 

Necat Tunçsiper 
'Balıkesir 

İçişleri Komisyonu 
Sözcüsü 

Atilla Sin 
Muş 

Mehmet Umur Akarca 
Muğla 

Ziya Ercan 
Konya 

Osman Doğan 
Urfa 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

İçişleri Komisyonu 
Başkanvekili 

Nihat Akpak 
Sakarya 

İsmail Üğdül 
Edirne 

Süha Tanık 
İzmir 

Fazıl Osman Yöney 
İstanbul 

Muzaffer Aracu 
Denizli 

Namık Kemal Şentürk 
İstanbul 

BAŞKAN — Komisyondan değişik şekliyle ge
len 20 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı 
efendim? Yo'k. 
20 nci maddenin evvelki şekli üzerinde değişiklik 

önergesi vardı. Bu haliyle önerge sahipleri yine aynı 
istemde bulunuyorlar mı? 

Önerge sahipleri Sinop < Milletvekili Hilmi Biçer, 
Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu, Antalya 
Milletvekili Kadri Altay'dır, 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — 
Önergeyi geriye alıyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önerge, sahipleri tarafından geri 
alındığından işleme koymuyorum. 

20 nci maddeyi okunduğu şekilde oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 
Büyük şehir meclisine katılacak üyeler 
MADDE 24. — A) Bu Kanunun 6 nci madde

sinde tespit olunan büyük şehir meclisi üyeleri, her 
ilçe için seçilmiş olan asıl üyelerin seçilişi sıralarına 
göre baştan başlayarak yeter sayıya kadar inilmek 
suretiyle bulunur. 

B) Yedek üyelikler de aynı usulle hesaplanır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 

Yoktur. 

Maddeyi okunduğu biçimde' oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum : 
Seçimin veya tutanağın iptali 
MADDE 25. — Seçim tutanaklarına yapılan iti

razlar, oyların dökümüne, sayımına veya bu oyların 
siyasî partiler ile bağımsız adaylara bölünmesine iliş
kin olduğu ve yeniden yapılan döküm, sayım ve he
sap sonucunda tutanakların iptaline karar verildiği 
takdirde, bu yeni işlem sonucuna göre, seçilmiş olduk
ları anlaşılanların il seçim kurulu tarafından tutanak
ları verilir. 

Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim iş
lemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde, o 
seçim çevresinde yeniden seçim yapılır, 11 seçim ku
rulu, seçimin iptaline dair kararı ilan ettiği gibi ka
rarın kesinleşmesini müteakip o çevrede seçimin ya
pılacağını da derhal ilan eder. 

Bu ilandan sonra gelen 60 inci günü takip eden 
ilk pazar, oy verme günüdür. 

Yukarıdaki fıkralar dışında, meclis üyelerinden 
bir veya birkaçının tutanaklarının iptaline karar ve
rildiği takdirde, tutanağı iptal olunan meclis üyesi 
yerine, mensup oldukları siyasî parti listesindeki sı
raya göre, belli olan sırada olanlara tutanakları ve
rilir. 

11 seçim kurullarının kararlarına karşı 26 Nisan 
1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 130 
uncu maddesinde tespit edilmiş olan süreler içinde, 
Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edilebilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok., 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Seçim Sonuçlarının İlanı 

Seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ila
nı 

MADDE 26. — Yüksek Seçim Kurulu, ilçe se
çim kurulları tarafından yollanan belgelere dayana
rak, seçimin genel sonucunu ilan eder. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

26 ncı maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum : 
Seçim sonuçlarının Devlet İstatistik Enstitüsü ta

rafından yayımlanması 
MADDE 27. — Devlet İstatistik Enstitüsü, ilçe 

seçim kurulları tarafından kendilerine verilecek belge
lere dayanarak seçim çevreleri itibariyle sandık tu
tanaklarından mevcut bilgiyi, en geç seçimi takip eden 
yıl içinde yayımlar. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

27 nci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza su
nuyorum ; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum : 
Belediye ve il genel meclisi yedek üyelerinin asıl 

üyeliğe getirilmesi 
MADDE 28. — İl genel meclisi üyeliklerinde, 

herhangi bir sebeple boşalma olduğu takdirde vali, 
belediye meclisi üyeliklerinde boşalma olduğu takdir
de ise, belediye başkanı beş gün içerisinde meclise 
katılacak yedek üyelerin adını yetkili seçim kurulun
dan sorar ve üç gün içerisinde adı bildirilen üyeyi 
davet eder. Bu suretle davet edilen üye, kalan sü
reyi tamamlar. 

Boşalan üyelik hangi ilçe veya siyasî partiye ait 
ise, davet edilecek yedek üye de, aynı ilçe ve siyasî 
partiden olur. 

Bir partiden boşalan asıl üyelik için, o partiden 
davet edilecek yedek üye kalmamış ise veya boşalan 
asıl üyelik bir bağımsıza ait ise, parti ayırımı yapıl

maksızın oy bölüşümünde sırası önde gelen yedek 
üye asıl üyeliğe davet edilir. 

Bir siyasî parti listesinden, meclis asıl üyeliğine 
seçildikten sonra, başka bir siyasî partiye geçen veya 
bağımsız kalanlardan asıl üyelik açıldığı takdirde, bu 
üyelerin meclis üyeliğine seçildikleri sırada mensup 
oldukları partinin yedek üyesi, asıl üyeliğe çağırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerine söz almak isteyen?.. 
Yok. 

28 inci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum : 
Seçimlerin yenilenmesi 

MADDE 29. — Seçim dönemi sonundan önce, 
a) Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim 

işlemleri sebebiyle iptaline karar verilmesi, 
b) Belediye meclisi veya il genel meclisinin yet

kili organlarca feshi, 
c) Belediye meclisi veya il genel meclisi üyelik

lerinin herhangi bir sebeple boşalması ve meclis üye 
sayısının yedeklerinin de getirilmesinden sonra, üye 
tamsayısının yarısından aşağıya düşmesi, 

d) Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle 
boşalması, 

(Hallerinde mülkî amirin durumu derhal bildir
mesi üzerine, ilçe seçim kurulunca söz konusu organ 
için yeniden seçim yapılmasına karar verilerek, durum 
alışılmış usullerle ilan edilir. 

Bu ilandan sonra gelen 60 inci günü takip eden 
ilk pazar oy verme günüdür. 

BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

29 uncu maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum : 

ALTINCI BÖLÜM 
Köy ve Mahalle Muhtarları, Köy İhtiyar Meclisi ve 

Mahalle İhtiyar Heyeti Üyeliği Seçimleri 

Seçilecek üye sayısı 
(MADDE 30. — a) Köy ihtiyar meclisine, son 

genel nüfus sayımı sonuçlarına göre; 
Nüfusu 1 OOO'e kadar olan köylerde 8 
Nüfusu 1 001'den 2 OOO'e kadar olan köylerde 10 
Nüfusu 2 000'den fazla olan köylerde 12 
Üye seçilir. Seçilecek üye sayısı ilçe seçim kuru

lu başkanınca belirlenir, 
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Oyların tasnifi sonucunda en çok oy alanlardan 
başlanarak nüfusu 1 000'e kadar olan köylerde ilk 
dört üye, nüfusu 1 001 'den 2 000'e kadar olan köy
lerde ilk beş üye ve nüfusu 2 OOO'den fazla olan köy
lerde ilk altı üye asıl, geri kalanlar ise yedek üye 
olur. 

b) Mahalle İhtiyar Heyetine sekiz üye seçilir. 
Oyların tasnifi sonucunda en çok oy alan dört üye 
asıl, geri kalanlar ise yedek üye olur. 

BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde söz al
mak isteyen?.. Yök. 

30 uncu maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 30 uncu 
madde kabul edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum : 
Adaylık ve seçilme yeterliği 
MADDE 31. — Köy muhtarlığı ve köy ihtiyar 

meclisi üyeliği, mahalle muhtarlığı ve mahalle ihti
yar heyeti üyeliği seçimlerinde adaylık usulü yok
tur. 

En az altı aydan beri o mahalle veya köyde otur
mak şartıyla 25 yaşını dolduran her Türk vatandaşı, 
bu Kanunda ve bu Kanunun atıf yaptığı diğer ka
nunlarda öngörülen hükümlerce seçilmeye mani hali 
olmamak kaydıyla, muhtar, ihtiyar meclisi ve ihti
yar heyeti üyesi seçilebilir. 

442 sayılı Köy Kanununun 41 inci maddesi ge
reğince görevden uzaklaştırılan köy., muhtarları ile 
4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve 
İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunun 18 inci mad
desine göre sıfatları kaldırılan mahalle muhtar ve ih
tiyar heyeti üyeleri tekrar aynı görevlere seçilemez
ler. 

BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

31 inci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 31 
inci madde kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum : 
Seçim çevresi, oy verme ve seçim sistemi 
MADDE 32. — Mahalle muhtarlığı ve ihtiyar 

heyeti için, mahalle; köy muhtarlığı ve ihtiyar mec
lisi için köy; seçim çevresidir. 

Her seçim çevresinde usule uygun olarak kon
muş sandıklarda o çevre seçimi için oy kullanılır. 

Muhtar seçimi için bir ad yazılı oy pusulası, ih
tiyar meclisi ve ihtiyar heyeti seçimi için de bu ku
rulların asıl üye sayısı kadar ad yazılı oy pusulası 
Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanan özel zarfa konu
larak oy sandığına atılır. 
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Muhtar, ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi seçim
leri ekseriyet sistemine göre yapılır. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

32 nci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 32 
nci madde kabul edilmiştir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum : 
Boşalan muhtarlık, ihtiyar meclisi ve heyeti üye

liği için seçim yapılması 

MADDE 33. — Köy veya mahalle muhtarlığının 
herhangi bir sebeple boşalması halinde ihtiyar mec-
lis'i veya heyetinin birinci üyesi durumu, yazılı ola
rak ilgili seçim kuruluna ve mahallin en büyük mül
kiye amirine bildirmek zorundadır. 

Boşalan muhtarlıklar için her yıl Haziran ayının 
ilk Pazar günü seçim yapılır. Seçim yapılıncaya kadar 
muhtarlık görevi mahallin en büyük mülkiye amiri 
tarafından atanacak muhtar vekili tarafından yürütü
lür. 

Seçim döneminin sona ermesinden önce ihtiyar 
meclisi veya heyeti üye sayısının yedeklerinin de geti
rilmesinden sonra üye tamsayısının, köylerde tabiî 
üyeler hariç, yarısına düşmesi halinde, muhtar, duru
mu bir hafta içinde ilgili seçim kurulu başkanlığına 
ve bilgi için de mahallin en büyük mülkiye amirine 
bildirmeye mecburdur. 

Bu bildirim üzerine ilçe seçim kurulu başkanlığın
ca durum 48 saat içinde ilan edilir. İlan tarihinden 
sonra gelen 60 inci günü takip eden ilk pazar günü oy 
verilir. 

İhtiyar meclisi veya heyeti seçiminin yapılması ge
rektiği hallerde köy veya mahalle muhtarlığı da bo
şalmış ise, Haziran ayı beklenmeksizin her iki seçim 
beraber yapılır. 

BAŞKAN — 33 üncü madde üzerinde söz al
mak isteyen?.. Yok. 

Bu madde üzerinde bir değişiklik önergesi var
dır, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

2971 sayılı Mahallî İdareler Seçimi Kanununun 
33 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının 2 nci cümlesi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 

Madde : 33 (2 nci fıkra, 2 nci cümle) — 
Seçim yapılıncaya kadar muhtarlık görevi mahal

lin en büyük mülkiye amirinin bildirisi üzerine en 
çok oy almış bulunan üye tarafından yürütülür. Ma
hallin en 'büyük mülkiye amiri gerekirse ilçe seçim 
kuruluna da sorarak bu üyeyi en geç 5 gün içinde 
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belirler ve göreve çağırır. Görevin kabul edilmemesi 
halinde oy sırasına göre işlem yapılabilir. Bu esas 
muhtarlığın şahsî veya idarî nedenlerle geçici olarak 
boşalması durumunda da uygulanır. 

Mehmet Turan Bayezit Hüseyin Aydemir 
Kahramanmaraş izmir 

Onural Şeref Bozkurt Feridun Şakir öğünç 
Çanakkale İstanbul 

Erol Ağagil Reşit Ülker 
Kırklareli İstanbul 

BAŞKAN — Önergeye, Komisyon katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SlN (Muş) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — önergeye, Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ALt TANRIYAR (İstanbul) 

— Hayır efendim. 
BAŞKAN — önerge sahibi konuşmak istiyor mu? 
MEHMET TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) 

— Açıklayabilir miyim efendim? 
BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET TURAN BAYEZlT (Kahramanma

raş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önerge
miz, idarî bir tecrübenin sonucu bir zorunluk nede
niyle verilmiştir. Teklifin, bundan önceki maddelerin
de birinci azalık müessesesi geçmiştir. Bu maddenin 
Komisyondan gelen şeklinde, mahallî mülkiye amiri
nin dilediği azaya muhtar vekilliğin verme esası var
dır,! 

Takdir buyurursunuz, Anadolu, örf ve âdeti için
dedir. Biz, eğer bu maddeyle birinci azalık müessese
sini ihmal edecek olursak, bu örfe de ters düşeriz. 
Bu nedenle önergemiz, birinci azalık müessesesinin, 
bu maddeyle ortadan kaldırılmaması için verilmiştir, 
teknik bir önergedir; Komisyonun, Sayın Bakanın ve 
değerli milletvekillerinin takdirine arz ediyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

33 üncü maddeyi Komisyondan geldiği ve okun
duğu şekliyle oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... 33 üncü madde kabul edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum : 
Diğer işlemleri 
MADDE 34. — Muhtar, ihtiyar heyeti, ihtiyar 

meclisi seçimlerinde diğer işlemler bu Kanunda ve bu 
Kanunun atıf yaptığı diğer kanunlarda yazılı usul ve 
esaslara göre yürütülür. 

BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde konuşmak 
isteyenler?.. Yok. 

34 üncü maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza su
nuyorum* : Kabul edenler... Etmeyenler... 34 üncü 
madde kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 23 üncü maddenin açık oy
laması nedeniyle oyunu kullanmayan sayın üyeler 
varsa, oylarını kullansınlar efendim. 

Sayın milletvekilleri; Komisyon metninin geçici 1 
inci maddesini okutuyorum : 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun uyarınca yeni 
il genel meclisi seçimleri yapılarak il genel meclisleri 
ilk toplantılarını yapıncaya kadar 25.9.1980 gün ve 
2304 sayılı 13.3.1329 tarihli îdarei Umumiyei Vilayat 
Kanunu Muvakkatına Ek Kanun hükümlerinin uygu
lanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde ko
nuşmak isteyenler?.. Yok. 

Geçici 1 inci maddeyi okunduğu şekliyle oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Geçici 1 inci madde kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇlCt MADDE 2. — Bu Kanun uyarınca yeni 

belediye başkan ve belediye meclisi üyeleri seçilinceye 
kadar, 25.9.1980 gün ve 2303 sayılı 3.4.1930 tarih ve 
1580 sayılı Belediye Kanununa Ek Kanun ile 16.8.1981 
gün ve 250,8 sayılı 1580 sayılı Belediye Kanununa 2303 
sayılı Kanunla eklenen Geçici 3 üncü maddenin de
ğiştirilmesine ve bu Kanuna üç Geçici madde eklen
mesine dair Kanun hükümlerinin uygulanmasına de
vam olunur. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz al
mak isteyenler?.. Yok. 

Geçici 2 nci maddeyi okunduğu şekliyle oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler.;. 
Geçici 2 nci madde kabul edilmiştir. 

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇlCt MADDE 3. — Bu Kanun yürürlüğe gir

dikten sonra, yapılacak ilk mahallî idareler seçimle
rinde, siyasî partilerin aday tespiti için ön seçim ya
pılmaz. Bu seçime mahsus olmak üzere siyasî partiler, 
adaylarını aşağıdaki usullere göre tespit ederler : 

'Büyük şehir belediye başkam adayları siyasî par
tilerin genel merkez karar ve yönetim kurullarınca 
tespit edilir. 
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illerde : 
11 merkezi belediye başkanı ile belediye meclisi 

üyeleri, merkez ve ilçe beldelerinin belediye başkan
ları ile belediye meclisi üyeleri, merkez ilçeye isabet 
eden, il genel meclisi üyeleri adaylarını, siyasî parti
lerin il ve merkez ilçe idare kurulları birlikte topla
narak; 

İlçelerde : 
İlçe belediye başkanı ile belediye meclisi üyeleri; 

ilçe beldelerinin belediye başkanları ile belediye mec
lis üyeleri; ilçe seçim çevresine isabet eden il genel 
meclisi üyeleri adaylarını, siyasî partilerin ilçe idare 
kurulları toplanarak; 

Belirleyip, genel merkez karar ve yönetim kuru
lunun tensip ve tasdikine sunarlar. 

Merkez karar ve yönetim kurulunun, her listeyi 
aynen kabul veya değiştirerek tasdik etmesi ile aday
lar tespit olunur. 

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

Geçici 3 üncü maddeyi okunduğu şekliyle oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler...: Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. '— Bu Kanunun yürürlüğe 

girmesinden sonra yapılacak ilk seçimde, seçmen kü
tüğünde ve sandık listesinde kaydı ve oy kullanma 
yeterliliği/ bulunduğu halde mahallî idareler ile ma
halle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri seçimlerine hu
kukî veya fiilî mazereti olmaksızın katılmayanlar, il
çe seçim kurulu başkanı tarafından 2 500 lira para 
cezası ile cezalandırılırlar. 

Ancak seçim gününden sonraki üç ay içinde huku
kî veya fiilî mazeretini bildiren ve mazereti ilçe seçim 
kurulu başkanınca geçerli görülenlerden bu para tahsil 
edilmez. 

BAŞKAN — Geçici 4 üncü madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı?. Yok. 

Geçici 4 üncü maddeyi okunduğu şekliyle oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici 5 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunda seçim usul 

ve esasları hükme bağlanan büyük şehir yönetiminin 
hukukî statüsü, bu Kanunun yürürlüğünü takip eden 
ilk seçimin oy verme gününden önce, 17.6.1982 gün 
ve 2680 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuru
luş, Görev ve Yetkilerinin Düzenlenmesi ile İlgili Yet

ki Kanununda belirtilen esas ve usullere uygun ola
rak çıkarılacak kanun hükmünde kararnamelerle dü
zenlenir. 

BAŞKAN — Geçici 5 inci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Grup adına söz 
istiyorum. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ca
hit Tutum; buyurun efendim. 

HP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balı
kesir) — Sayın Başkan, çok değerli üyeler; kader be
ni, Sayın Özal'la ikanun hükmünde kararname konu
sunda ibir kez daha karşı karşıya getirdi. Bundan 
bir süre önce, 1982 Mayısında, şimdi sözünü edece
ğim İkanun hükmündeki kararname yetkisinin isten
mesi sırasında karşı karşıya gelmiştik. O zaman Baş
bakan Yardımcısıydı, kendisini ikna edemedim. Bu 
defa işim daha zor; çünkü mevkii yükseldi. Aslın
da, belki hiç İhtiyacı olmadığı halde, süpermen rol
lerinde gözükmeye başladığı için, sanıyorum ki... 
(ANAP sıralarından «şahsiyat yapma» sesleri, gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın hatip, konuşmanızı şahsiyat 
yapmaksızın devam ettiriniz. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Düzeltiyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başbakanın, aslında mevkii yükseldiği için 
daha güç ikna edilir durumda olduğundan kuşkulu
yum. 

Efendim, yeniden bakanlıkların düzenlenmesi ve
silesiyle Sayın Başbakanılmın, çok fazla yakıştırama
dığım bir davranışına da değinerek söze girmek 
istiyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

HASAN FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Efen
dim konu ile ne alakası var, konu üzerinde konuş
sun. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Bakanlıkların 
yeniden düzenlenmesine değinirken, sık sık Sayın 
Başbakan, iktidarın ne denli bu konuda hazırlıklı ol
duğunu sık sik vurgulamakta; kendisinin ne ölçü
de buna inandığını bilmiyorum; ama, yakınlarını da 
'büyük ölçüde etkilemekte ve özelikle bu konuda 
asıl söz söylemesi gereken Sayın Ulusu, herhangi bir 
şey söylememektedir^ Oysa, ben olsaydım, yeniden 
düzenleme çalışmaları vesilesiyle şunu söylerdim: Bu 
yetki, Ulusu Hükümeti zamanında alınmıştır; bu yet
ki, sizin de üyesi olduğunuz Bakanlar Kurulu tara-
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fından kullanılmıştır; nasıl oluyor da Balkanlar Ku
ruluna ait olan, hatası ve sevabıyla, bu eseri yalnız 
kendinize malediyor, varsa ödülü iktidarınıza maledi-
yorsunuz?... Bunu sormadığına göre, herhalde Sayın 
Ulusu'nun bir bildiği var. 

Konu kısaca şudur: Kanun hükmünde (kararna
me ile düzenlenmesi konusunda bir yetki kanununa 
atıf yapılmaktadır. Bu yetki kanunu çerçevesinde 
büyük şehir yönetiminin hukukî statüsünü belirleye
ceğine inanmakta veya eğer var »ise, hukulk ve ka
nun teknisyenleri ve mühendisleri kendisini bu yol
da ikna etmektedir. 

'Benim kanımca haitalı olan taraf, sözünü ettiği 
2680 sayılı Yasanın, ne ilkeleri, ne de kapsamı içe
risinde mahallî idarelerin düzenlenmesline dair her
hangi (bir işaret yoktur; çünkü olamaz da. Bu yet
ki kanununa dayanarak, eğer kanun hükmünde ka
rarname çıkarmak girişiminde bulunursa, hukuken 
muallel olur, Anayasaya da ters düşer. Yol ve yön
tem göstermesi bizden; çünkü, sayın iktidar partisi 
milletvekillerinde bu acelecilik varken, bence bu 
yola gitmesinler, normal kanun tasarısı getirsinler 
derim. Şimdi diyeceklerdir ki; nereden bu sonuca 
varıyorsunuz? Tabiî, zabıtları Sayın Başbakanın 
aleyhine konuşturmak istemezdim. Sayın 'Başbaka
nın yeniden düzenleme konusuna inanmış bir kişi 
olması dolayısıyla, elbette ki büyüık takdir duyuyo
rum. Kendisine demin yaptığım ufak dokundurma
lar, belki tou takdirimden gelen bir sonuçtur. 

Şimdi, bu konu tartışılırken bendeniz kendilerine 
Başbakan Yardımcısı olarak sordum; sorumu tekrar
lıyorum ve zabıtlardan okuyorum: 

«Tasarının kapsamı ile ilgili olarak Komisyona 
getirilen istisnaların konuyu yeterince açıklamadı
ğına özellikle işaret etmek isterim, örneğin; !bu ta
sarının kapsamına Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Devlet Başkanlığı, Millî istihbarat Teşkilatı ve ma
hallî idareler dahil midir?» 

Bendenize cevap veriyorlar': «Düzenleme sahaları 
nelerdir, diye bir arkadaşımızın suali oldu. (Beni 
kastediyor büyük bir ihtimalle) 1. Düzenleme sa
halarının birisinden bahsettim; merkezî idare. Mer
kezî idarede, yani Ankara'daki idarede bakanlıkla
rın sayısı da dâhil olmak üzere, Bakanlıkların fonk
siyonları da dahil olmak üzere, tedahül eden birçok 
fonksiyonlar vardı.» 

Atlayarak okuyorum; «tkinci bir düzenleme sa
hası taşra teşkilatları ile ilgilidir. Halen bu çalış
malar yapılıyor. Bir üçüncü önemli nokta, eğer ya-

I pabiMrsek, üzerinde benim şahsen durduğum çok 
önemli Ibir noktadır, bürokrasi konusunu; yani kır
tasiye konusunu asgariye indirmek.» 

Zabıtlarda «3» diye geçiyor ama büyük Ibir ihti-
I maile «4» olacak; «Dördüncü önemli konu da Ka

mu iktisadî Teşebbüsleri konusudur.» 
Sayın Başbakan Yardımcımız Hükümet adına o 

tarihte istedikleri yetkinin kapsamına kesinkes ma
hallî idareler konusunun girmediğini belirtiyorlar. 

I Tabiî, yalnız bundan ibaret değil, bunu bir başka 
yerde de daha açık bir şekilde teyit ediyorlar. Sayın 
Abdülbaki Cebeci'nin yaptığı konuşma üzerine uzun
ca bir cevap verirken aynen şöyle diyorlar : 

I «Bir önemli konu, ki mahallî idarelerle ilgili ko-
I nuştu. (Hatibe söz getirerek) Bizim burada getirmek 

istediğimiz, merkezî idarenin, merkezî teşkilatla mer
kezî teşkilata bağlı taşra teşkilatı arasındaki dengeyi 

I ortaya koymaktır. Taşra teşkilatı gerekli fonksiyonu 
I yapamıyorsa, vatandaş her işi için idare merkezine 

geliyorsa, Ankara'ya geliyorsa, mümkün olduğu ka-
I dar merkezî idarenin taşra teşkilatını buna göre dü-
I zenlemek mecburiyeti vardır. Yoksa, bunu o mana-
I da, sizin söylediğiniz manada bir bölge teşkilatı şek-
I linde düşünmek değildir. Valilerin belki idarî yetki

lerinin artırılması vardır işin içinde, hatta hatta biz 
I mahallî idareleri dahi, yani belediyeleri dahi bu dü-
I zenlemenin içinde düşünmüyoruz.» (HP sıralarından 
j alkışlar). 

Benim, çok saygı duyduğum Sayın Başbakandan 
istirhamım şudur: «Dün dündü, bugün bugündü» 

I lütfen demesinler. Şayet bu zabıtlar yanlışsa, tabiî 
I kuşkusuz düzeltiriz. Sayın Başbakanın yetkisi vardır, 
I kudreti vardır, yasa getirsin, kanun hükmündeki ka-
I rarnameye gitmesin; yani, bu yasadan istimdat etme-
I sin. Sanıyorum ki, çok kısa zamanda bu yasayı çı-
I karabilir; bizler de kendisine yardımcı oluruz. Çün

kü; büyük şehir, yani anakent yönetimi dediğimiz ol
gunun son derece federatif bir şekilde; yani bir To-

I ronto veya bir Tokyo örneğindeki gibi federatif ya-
I pıda mı oluşturulacak, yoksa bir başka biçimde mi 

oluşturulacak; son derece önemli bu, hayatî önemi 
taşıyor, bunu yasa ile getirsin, kararname ile getir-

I meşin. Son derece tehlikelidir. 
I Nitekim, şu anda yeniden düzenleme çalışmaları 
I bitmemiştir. Özel güven ve istikrar isteyen konuların 
I kararname ile getirilmesini bizim hukuk geleneğimi

ze yerleştirmeyelim. 
I BAŞKAN — Sayın Tutum, bir dakikanız kalmış-
I tır. 
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CAHİT TUTUM (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkanım. 

Sayın Başbakanın buna önayak olmamasını dili
yorum. Çünkü, bürokrasiyi bildiklerine göre, elbet-
teki, idarenin yeniden düzenlenmesi hakkında büyük 
tecrübesi vardır. Bunu kararname ile çırpıştırmasm, 
aceleye getirmesin. Bu son derece önemlidir. Aslında 
yapılacak şey bu değildi. Eğer seçimlerin bu kadar 
acil olması gündeme gelmeseydi, en doğrusu, evvela 
belediye temel yasasını çıkarmak, orada onu düzen
lemekti;. ama bu maalesef daha teşkilat kurulmadan, 
seçim yasasını yapmak durumu ile karşılaştık. Bu bir 
talihsizlik, hukuk açısından bir talihsizlik; ama, fiilî 
bir durumdur, bunu hukukîleştirmek için eksiklikle
rini gidermeye çalışıyoruz. 

Sözlerimi bağlarken, Sayın Başbakandan, takdir 
hakkını kullanarak, lütfen bu, Anayasaya aykırı dü
şebileceği, kanunun genel anlamda kapsamı içine gi
rip girmediği gibi gereksiz tartışmalardan; ben ge
rekli olduğuna inanıyorum; ama bir an için sizler 
gereksiz de bulabilirsiniz; ama herhalde bunun sürek
li tartışmalara neden olabilecek bir kuşku kaynağı 
olduğunu görüyorum ve işaret ediyorum. Sayın Baş
bakandan, yine de yetkilerini kullanarak bu geçici 
5 inci maddenin metinden çıkarılmasını ve normal 
kanunla bu konunun son derece hızlı bir şekilde ça
lışarak, ki kendisine yakıştırdığı iş bitirici niteliğide 
buna uygundur, bir an evvel ana kanunu getirmesini 
diliyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (HP ve MDP sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Başbakan Sayın Turgut Özal söz is
temişlerdir. 

Buyurun efendim. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (istanbul) — 

Muhterem milletvekilleri, Sayın Tutum'un, tabiî söy
ledikleri bütün tarizlere cevap verecek değilim. Yal
nız bir konuyu açıklığa kavuşturmak lazım. Zannedi
yorum biz Hükümeti kurduğumuz zaman, bakanlık
ların teşkilatını reorganize ettik, kanun kuvvetinde 
kararnameleri çıkardık ve yaptığımız iş budur; bunu 
anlattık. Yoksa «kanun kuvvetinde kararname çıkar
ma yetkisini biz aldık» demedik. Elimizde hazır yet
ki vardı, hatta rica ettik; bu yetkiyi, o zaman Konsey 
mevcuttu, Konsey bir 6 ay daha uzattı; bize daha 
fazla imkân verebilmek bakımından. 

Yaptığımız iş, «bir evvelki Hükümet yapamadı, 
biz yaptık» bunu da söylemedik. Sadece ifade etti
ğimiz konu, biz bakanlık sayısını aşağıya indirdik, 

bunu da hiç çekinmeden yaptık. Arkadaşlarımızı ve
ya partimizi bu bakımdan düşünmedik; memleketin 
işini düşündük, memleketin işini daha iyi yapmak 
için yeni bir organizasyona gittik. Bu organizasyonu 
yaparken de mevcut yetkiden istifade ettik. Hiçbir 
zaman da «bizden evvelki Hükümet bu işi yapama
dı, biz yaptık» demedik. Yalnız, söylediğim bir şey 
vardır, onu da ifade edeyim. «Bu gibi konuların da
ha işin başlangıcında yapılacağını» söyledim. Biz de 
eğer Hükümete oturur, bakanlarımızı tayin eder, üç 
ay sonra bunu yapalım deseydik, biz de yapamaz
dık. Bu da eşyanın tabiatından dolayı böyledir. Sa
dece bunu ifade ettim. Hatta dedim ki, 12 Eylül Hü
kümeti ilk kurulduğu zaman onlar da bakanlık sayı
sını azaltmayı düşünüyorlardı, başta yapmadıkları 
için sonradan yapmaları mümkün olmadı. Zannedi
yorum bu bir açıklığa kavuşmuştur. 

Şimdi, bu maddeye gelince, evet yetki kanununun 
Danışma Meclisinde müzakerelerinin yapıldığı sıra
da Hükümet adına konuşmaları ben yaptım. Esas 
gayemiz, kanuna baktığımız zaman, benim söyledik
lerimden ziyade, kanunun lafzı önemlidir. Şu kadarı
nı ifade edeyim : Benim söylediklerimden ziyade ka
nunun lafzı önemlidir. (MDP sıralarından alkışlar.) 

Sebebi de şudur : Burada söylenen şekil; kamu 
hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin, verimi ve eko
nomik bir şekilde yürütülebilmesi için kamu kurum 
ve kuruluşları denmiştir. Mahallî idareler de kamu 
kurum ve kuruluşlarıdır; evet mahallî idareler de 
kamu kurum ve kuruluşlardır. 

Biz şunu da ifade ettik, burada herhangi bir şe
kilde aksini söylemiyorum. O tarihte bu yetki elimiz
de olduğu halde, mahallî idareleri düzenlemeyi bu 
yetki ile düşünmedik, bu doğrudur; ama bu yetki var
dır, mahallî idareleri düzenlemeyi de düşünmüyoruz. 
Sadece acil bir durum ortaya çıkmıştır. Acil bir du
rum ortaya çıktığı için belediyeler, bilhassa büyük 
şehir belediyelerinin hukukî durumlarının tespit edil
mesi lazımdır. Bu tespit seçimden evvel yapılacak
tır. 

İkincisi, kanun kuvvetinde kararnamenin kanun
dan farkı yoktur. Yani o kararname, öbürü kanun
dur diyemezsiniz. O kanun kuvvetinde kararname yi
ne bu Yüce Meclise gelir, aynen diğer kanunlar gibi, 
komisyonlardan ve Meclisin Umumî Heyetinden ge
çer ve kanunlaşır; ama bu meselede kanun kuvvetin
de kararname kullanma meselesi, elimizde bir yetki 
var, bu yetkiye göre süratle meseleyi halledelim, tabi
atıyla birtakım düşünceler yapılacaktır, kolay de-
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ğil; İstanbul'da 15 tane, izmir'de 3 tane, Ankara'da 
6 veya 7 tane belediye vardır. Bütün bunların du
rumları tespit edilecek ve bir çalışma yapılacaktır. 
Bu çalışmanın sonunda hazırlanan kanun kuvvetin
de kararname yürürlüğe konacaktır. Ondan sonra da, 
tabiatıyla otomatikman yürürlüğe konur konmaz bu 
Meclise gelecektir ve Mecliste de yine Yüce Heyet 
tarafından müzakere edilecektir, ondan sonra fiilen 
kanunlaşması olacaktır. 

Bizim kanaatimiz bu, bunu yapacak yetkimiz var. 
Bir evvelki Hükümet zamanında bu yetkiyi kullan
mayı düşünmedik, mahallî idarelerin tanzimini düşün
medik. Zaten mahallî 'idarelerin tanzimini de yapmı
yoruz. özel bir durum meydana gelmiştir. Bu özel 
durumda şu büyük şehir belediyelerinin durumunu 
ortaya çıkarmak mecburiyeti vardır. Bunu da seçim 
sisteminin, yani getirilen seçimin bir neticesi olarak 
kabul etmek lazım. 

Zannediyorum durumu Sayın Tutum'a ve Yüce 
Meclisinize bu şekilde izah etmiş bulunuyorum. 

Teşekkür ederim. '(ANAP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — 23 üncü maddenin yapılan açık oy

lamasında oyunu kullanmayan sayın milletvekilli var 
mı?... Yok. Oy verme işlemi bitmiştir, kupaları kal
dırınız. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
Ülkü Söylemezoğiu buyurun efendim. 

MDP GRUBU ADINA ÜLKÜ SÖYLEMEZ
OĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; üzerinde görüşmekte oldu
ğumuz kanunun gerçekten bir sürü hataları, çelişkile
ri ve kargaşayı içinde taşıyan çok enteresan bir mad
desine gelmiş bulunuyoruz. 

Bu sözlerimi ifade ederken, senelerini bu hizmet
lere vermiş bir arkadaşınız olarak konuşuyorum ve 
değerli Bakanın bir sulh, bir sükûn havası getirmek 
üzere yaptığı konuşmada, «Aka ak, karaya kara di
yeceğiz» sözlerine güvenerek konuşuyorum, 18 inci 
maddede doğmuş olan bir ışığa ümit bağlayarak ko
nuşuyorum ve lütfen açıklamalarımın bir grup kararı 
disiplini içinde değil, bu Meclise yakışır bir kanun 
çıkarmanın anlayışı içinde dinlenmesini İstirham edi
yorum. 

IDeğerli arkadaşlarım, geçici 5 inci madde, bu ka
nunda seçim usul ve esasları hükme bağlanan büyük 
şehir yönetiminin hukukî statüsünün kanun gücünde 
kararnameyle düzenleneceğini söylüyor; ama bir se
çim kanunu içinde bu kadar önemli bir hadiseyi - bi-
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i raz sonra izah edeceğim biçimde - tamamen birbiriy-
| le çelişkili, ileride seçilen kim olursa olsun, büyük 

zorluklarla karşılaşacak bir biçimde - zaten bu bir 
kanun gücünde kararname mi olur, yoksa bizim tek
lif ettiğimiz biçimde bir yetki kanunu ya da kanun 
mu olur, her neyse - bu maddeleri kabul etmiş ol
makla onu önden bağlıyorsunuz. 

4 üncü maddenin ikinci fıkrası diyor ki; «Bü
yük şehir belediye hudutları içinde kalan ilçelerin be
lediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri seçimlerin
de ise her ilçe bir seçim çevresidir.» Dikkat buyuru
nuz, o ilçenin belediye sınırları değil, her ilçe bir se
çim çevresidir. 

Belediye Kanununa göre, 4 üncü ve 5 inci mad
delerde belediye hudutlarının nasıl tespit edileceği 
hükme bağlanmıştır. Bu belediye hudutlarının mül
kî taksimatla hiçbir ilgisi yoktur ve bu hudutlar bele
diye meclisi kararı, il idare kurulu kararı, nüfusu 80 
binin üstündeki şehirlerde de Bakanlar Kurulu ka
rarına kadar varan bir Sistemle belirlenir. 

Buradaki hükümle, ilçelerde ilçe sınırlarını bir 
belediye haline getiriyorsunuz; bilerek mi, yoksa il 
genel meclisi seçimleri ile karıştırarak mı?. Çünkü, 
3 üncü madde, il genel meclisi üyeleri seçimi için «her 
ilçe bir seçim çevresidir» derken, büyük belediye hu
dutları içinde kalan ilçelerde de, her ilçeyi bir bele
diye kabul eden bir anlayış getiriyor bu kanun. 

Buna göre, Ankara'da bir Altındağ, bir Çankaya 
ilçeleri, aklınızın almayacağı yerlere kadar uzanır. 
Ankara en yakın çevre olduğu için misali buradan 
veriyorum, Yakupaptal Köyüne kadar gider, arada 
bomboş araziler vardır, köyler vardır; ama ilçe sınırı 
çok geniştir. Neden icap etmiştir de, her ilçe bir be
lediye sayılmıştır, anlamak mümkün değildir. 

Yine aynı maddenin 1 inci fıkrasında ise, büyük 
şehir belediye başkanı seçimi için o şehir belediye 
hudutlarını bir seçim çevresi sayıyor bu kanun. Me
sela Ankara'da bu suretle bağlı ilçelerden çok daha 
dar bir hudut içerisinde bir Ankara şehri belediye 
hudutları vardır. İşin enteresanı, 6 ncı maddede de 
bu büyük şehir belediyesinin meclisi olarak, ilçeler
den seçilmiş olan belediye meclisi üyelerinin bir bö
lümünü getiriyorsunuz, öyle enteresan bir kargaşa 
ki, büyük şehir belediyesinin sınırları dar; ancak o 
meclise gelen insanlar çok daha geniş bir çevreyi 
temsilen geliyorlar. Bu ne yönetimidir anlamak müm
kün değil. Hele bir db bunun üzerine 22 ndi mad
deyi koyar da, büyük şehir belediyesinin seçim çev
resi o belediye hudutlarıyla sınırlı tutulurken, seçim 

357 — 



T. B. M* M. B : 22 

sonuçlarım ilçe seçim kurullarından alırsanız; bu be
lediye hududu ile ilçeler arasında bir bağdaşma, bir 
birleşme kurmak mümkün değil Ikli, bu büyük şehir 
belediye başkanı seçiminde seçim sonuçlarını ilçe
lerden alıp topluyor; anlamak mümkün değil. Sene
lerimi verdim, ibu meselenin içerisinde çalıştım; bir 
sürü tasarıların hazırlığında çalıştım, kanun hükmün
de kararname hazırlanmasında çalıştım; ama böyle 
bir kargaşanın içinden çıkamadım; belki de aklım 
fikrim yetmedi. İnşallah seçilen belediye başkanları, 
belediye meclisleri bu işlin içinden çıkar. Ancak şu
nu söyleyeyim ki, bu geçici 5 inci maddedeki hü
kümle, bu bağlantılarla karşı karşıya kalınıyor ve is
ter kanun hükmünde kararname olsun, ister kanun 
olsun bir seçim kanununda bu kadar önemli bir ko
nuyu kapsamaya çalışırsanız; sistemini kurmadan 
seçimini getirmeye çalışan bir kanunla karşılaşırsak, 
sonuçta bu oluyor. 

Ayrıca, 4 Aralık 1981 tarihinde yürürlüğe girmiş 
olan bir kanun var; 2561 sayılı Büyük Şehirlerin Ya
kın Çevresindeki Yerleşim Yerlerinin Ana Belediye
lere Bağlanması Hakkında Kanun. Sayın (milletve
killeri, bu boşuna çıkarılmamıştır. 12 Eylül1 1980'den 
önceki belediyelerin yaşadığı facialar sonucu çıka
rılmıştır. Bir İstanbul'da 34 belediye, bir İzmir'de 
17 belediye, merkez beledıiyelerle birlikte, iç içe birer 
kargaşa yatağı olmuştu; bir sürü insanların beslen
diği ve hiçbir fiş yapmadığı yerler olmuştu. Hatta, 
hafızalarınıza hitap etmek isterim, bir sürü militan 
yatakları olmuştu. Bu sebeple bu kanun çıkarıldı 
ve nüfusu 300 binin üstünde oları belediyelerin ya
kın çevresindeki belediyeler ve köyler bu büyük be
lediyelere bağlanarak yeniden bir yönetim tarzı ge
tirildi, o militan yatakları temizlendi, o kargaşa gi
derildi. Daha üzerinden bir sene geçmeden, hele se
çimle gelmiş belediyeler ve meclisler uygulanmadan 
bundan tekrar geri dönüyoruz; niye? Gerekçesini 
anlamak mümkün değil ve de tekrar geçmişin o acı 
hâtıralarına dönersek bunun vebalini nasıl taşıyacağız? 
Çünkü, dediğim gibi, bu Kanun 1981'ıin sonunda çık
mıştı ve şu ana kadar da uygulamasında büyük ya
rarlar görüldü. 

Aslında, mevcut 1580 sayılı 'Belediye Kanununda 
bir birlik konusu vardır. Belediyeler - hatta buna 
köyler ve özel idareler de girer - birlikler kurabilir, 
bazı müşterek ihtiyaçlarını kendü meclislerinden gön
derdikleri ve belediye başkanlarının katıldığı birlik 
meclisleriyle yürütebilirler. 
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Ayrıca, seneleridir üzerinde' çalışılan bir metropol 
idare anlayışı da var., Anayasadaki «büyük şehirler 
için özel bir yönetim biçimi getirilir» ifadesi de za
ten dünyanın birçok ülkesinde denenen bu metropol 
idare biçiminde bir yönetimi getirebilmek İçindir; 
ama bunun, bu söylediklerimin hiçbirisini şu 4 üncü, 
6 ncı ve 22 nci maddede getirilen hususlarla bağdaş
tırıp, birleştirilip bu kadar önemli bir hâdiseyi yön
lendirmek, modern anlamda Türkiye'nin ihtiyaçları
na uygun bir şehir yönetimi kurmak mümkün de
ğildir. Bunu gönlümden gelerek, inancım içerisinde 
ifade ediyorum ve bunu sizin aklınıza, mantığınıza 
havale ederek ifade ediyorum^ 

Ayrıca, bu konunun, yani büyük şehir yönetimi 
konusunun kanun gücünde kararname yoluyla yürü
tülmesi, yönlendirilmesi mümkün müdür konusuna 
geliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Söylemezoğlu, bir dakikanız 
kalmıştır efendim. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Ka
nun gücünde kararnamenin, kanundan bir farkı var
dır; o da bir yetki kanununa istinat eder. Yetki ka
nununun amaç, kapsam ve ilkeler maddesi bir bü
tün olarak neyin yapılabileceğini, neylin kavranabi
leceğim ve ne getirilebileceğini söyler. Mevcut 2680 
sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yetki Ka
nununda, özellikle ilkeler bölümünde hiçbir şekilde 
mahallî idareler yoktur. 

Buradaki taşra teşkilatı merkezî idarenin taşra 
teşkilatıdır ve bu kanun gücünde kararnamelerle mer
kezî idarenin, taşra teşkilatlarının, KİT'lerin düzen
lenmesi düşünülmüştür. Sayın Tutum'un ifade ettiği 
gibi, aklın yolu birdir. Sayın Başbakan, bu konu
nun , Danışma Meclisinde görüşülmesi sırasında, tu
tanakları biz de incelemiş ve aynı durumu tespit et
miştik şu cümlelerle sözünü bitiriyordu : «Bu kanun 
kuvvetinde kararnamelerle Türkiye'nin idare yapısın
da önemli; fakat bütünüyle değil, yapılabilecek ola
nını, pratik olarak yapılabilecek olanını, gerçekçi 
olarak yapılabilecek olanını yapmak istiyoruz.» 

Ben, yetki kanununun vermediği bir hakkı kul
lanarak Anayasaya aykırı bir kararname çıkartmak 
yerine, bu sözlerini de hatırlatarak, bu konunun doğ
ru - dürüst bir kanunla ele alınmasını istirham edi
yorum. 

Sayın hanımefendi milletvekilinin çalışkanlık id
diasını burada göstermesini, değerli arkadaşlarımın 
işte burada çalışkanlıklarını göstererek bir an önce 
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bunu hazırlamalarını istirham ediyorum. Ne biliyor
sak yardımcı olacağımıza söz veriyorum ve bu işin 
öyle «gölge bakanlar» diye benim idarede hiç görme
diğim, yarın yetki kargaşasına, söz kargaşasına, güç 
kargaşasına sebep olacak bir çalışkanlık gösterisi ye
rine bu biçimde çalışkanlıklarla yapılmasım 'istirham 
ediyor, saygılar sunuyorum efendim. (MDP sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN 
Yoktur. 

Başka söz isteyen sayın üye var mı?. 

Önergeleri geliş sırasına göre okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 

Anayasanın 91 inci maddesine aykırı olmakla 
2971 sayılı Mahallî İdareler Seçimi Kanununun Ge
çici 5 inci maddesinin kanundan çıkarılmasını arz 
ederiz. 

Mehmet Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Onural Şeref Bozkurt Sururi Baykal 
Çanakkale Ankara 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Yüce Mecliste müzakere edilmekte olan Mahallî 

İdareler Seçimi Kanun Teklifinin geçici 5 inci mad
desinde, büyük şehir belediyelerinin hukukî statüsü
nün evvelce çıkarılmış 2680 sayılı Yetki Kanununa 
müsteniden ısdar edilecek kanun hükmündeki karar
namelerle tayin edileceğine dair olan hüküm Ana
yasaya aykırıdır. Bu sebeple, maddenin görüşülme
sinden önce Anayasa Komisyonuna gönderilerek key
fiyetin tetkik ve tespitini arz ve teklif ederiz. 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 

Kadri Altay 
Antalya 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Hilmi Biçer 
Sinop 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 

Teklifin geçici 5 inci maddesinin (17.6.1982 gün 
ve 2680 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ku
ruluş, Görev ve Yetkilerinin Düzenlenmesi ile İlgili 
Yetki Kanununda belirtilen esas ve usullere uygun 
olarak çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararnameler

le düzenlenir.) şeklindeki son cümlenin (Kanun ile 
düzenlenir» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 

Kadri Altay 
Antalya! 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Namık Kemal Şentürk 
tİstanlbul 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Geçici 5 inci madde hakkındaki teklifimizin ge
rekçesi. 

Kanun teklifinin geçici 5 inci maddesinde büyük 
şehir yönetiminin hukukî statüsünün 2680 sayılı Yet
ki Kanununda belirtilen esas ve usullere göre çıka
rılacak kanun hükmünde kararnamelerle düzenlene
ceği yolundaki hüküm hatalı ve mesnetsizdir. 

Söz konusu yetki kanununun kapsam ve ilkeler 
maddesinde kesinlikle Mahallî İdarelerin düzenlenme
si yer almamaktadır. 

Merkezî idarenin, merkez ve taşra teşkilatının; 
kamu kurumu kuruluşlarının, yani KİT ve KİK'le-
rin düzenlenmesine dair bir yetki kanununun amaç, 
kapsam ve ilkeleri dışında kullanılmış olması duru
mu, Anayasanın 91 inci maddesinin getirdiği esaslara 
ters düşmektedir. 

Bu sebeplerle, teklifin geçici 5 inci maddesinin 
son cümlesinin Anayasanın koyduğu esaslara uygun 
olarak (Kanun ile düzenlenir) şeklinde değiştirilme
sini zarurî bulmaktayız. 

BAŞKAN — Geçici 5 inci madde hakkında ve
rilmiş olan değişiklik önergelerini aykırılık derecele
rine göre ayrı ayrı okutup işleme alıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın 91 inci maddesine aykırı olmakla, 

2971 sayılı Mahallî İdareler Seçimi Kanununun ge
çici 5 inci maddesinin Kanundan çıkarılmasını arz 
ederiz. 

Mehmet Turan Bayezit ve arkadaşları 
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon ka

tılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SİN (Muş) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
İÇtŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR (İstan

bul) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Önerge sahibi konuşmak istiyor mu 

efendim. 
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MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Yüce Mecliste müzakere edilmekte olan Mahallî 
İdareler Seçimi Kanun Teklifinin geçici 5 inci mad
desinde büyük şehir belediyelerinin hukukî statüsü
nün evvelce çıkarılmış 2680 sayılı Yetki Kanununa 
müsteniden ısdar edilecek kanun hükmünde karar
namelerle tayin edileceğine dair olan hüküm Ana
yasaya aykırıdır. Bu sebeple maddenin görüşülme
sinden önce Anayasa Komisyonuna gönderilerek key
fiyetin tetkik ve tespitini arz ve teklif ederiz. 

Ülkü Söylemezoğlu ve arkadaşları 
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon ka

tılıyor mu? 
ÎÇÎŞLERÎ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SİN (Muş) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Okunan önergeye Hükümet katılı

yor mu? 

İÇtŞLERÎ BAKANI ALİ TANRIYAR (İstan
bul) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahibi söz almak istiyor mu? 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 

Hayır, Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 

Önergeyi kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 

Teklifin geçici 5 inci maddesinin (17.6.1982 gün 
ve 2680 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ku
ruluş, Görev ve Yetkilerinin Düzenlenmesiyle İlgili 
Yetki Kanununda belirtilen esas ve usullere uygun 
olarak çıkarılacak kanun hükmünde kararnamelerle 
düzenlenir) şeklindeki son cümlesinin (kanun ile dü
zenlenir) şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ülkü Söylemezoğlu ve arkadaşları 
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katı

lıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SlN (Muş) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR (İstan

bul) — Hayır, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önerge sahibi söz almak istiyor mu? 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 

Hayır efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, maddenin açık oya sunul
ması hakkında bir önerge var, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Kanun teklifinin geçici 5 inci maddesinin ad oku
narak açık oylama ile oylanmasını arz ve talep ede
riz. 

Hilmi Biçer 
Sinop 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Kadri Altay 
Antalya 

İmren Aykut 
İstanbul 

Feyzüllah Yıldırır 
Gaziantep 

Yılmaz Hocaoğlu 
Adana 

Doğan Kasaroğlu 
İstanbul 

Faik Tarımcıoğlu 
Bitlis 

İsmail Şengün 
Denizli 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

Turgut Sera Tirali 
Giresun 

Mehmet Yaşar 
Ağrı 

Haydar Koyuncu 
Konya 

M. Tosun Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Fevzi Fırat 
Zonguldak 

Turgut Yaşar Gülez 
Bolu 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Vecihi Akın 
Konya 

Mehmet Erdal Durukan 
Adana 

Namık Kemal Şentürk 
İstanbul 

Ali Ayhan Çetin 
Çorum 

Ebubekir Akay 
Erzurum 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Mardin 

Fenni Islimyeli 
Balıkesir 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, açık oylama
nın ad okunmak suretiyle yapılması istenilmektedir. 
Bu istemi, yani oylamanın ad okunmak ve adı oku
nan sayın üyenin yüksek sesle kabul, ret, çekimser 
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kelimelerinden birini ifade etmesi suretiyle yapılma
sını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hayır 
efendim; oylamaya nasıl sunarsınız? 119 uncu mad
de gayet açık. Oylaması olmaz bunun efendim. 

'BAŞKAN — Bu şekillerden birinin kabulü Genel 
Kurulun tasvibine, kabulüne bağlıdır. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Sayın Başkan, biz ad 
okunmak suretiyle bir tanesini istedik. 

BAŞKAN — Bu hususu tanzim eden 115 inci 
maddenin 2 nci fıkrasın okuyorum efendim : 

«Açık oylama, üzerinde milletvekillerinin ad ve 
soyadlarıyla seçim çevrelerinin yazılı olduğu oy pu
sulalarının kutuya atılması veya elektronik oylama 
mekanizmasının çalıştırılması yahut ad cetvelinin 
okunması üzerine adı okunan milletvekillerinin aya
ğa kalkarak. «Kabul», «Çekimser» veya «Ret» keli
melerden birini yüksek sesle söylemesi ve böylece 
açıkladığı oyunun Divan Üyelerince kaydedilmesi 
suretiyle olur. 

Oy pusulalarının toplanması, kürsüde bulunan bir 
kutuya oy pusulalarının atılması suretiyle olabileceği 
gibi kutuların özel görevliler tarafından sıralar ara
sında dolaştırılması suretiyle de yapılabilir. Açık oy
lama şekillerinden birine başvurulması Genel Kuru
lun kararma bağlıdır.» (ANAP sıralarından alkış
lar) 

İşte bu sebepledir ki, açık oylama şeklini Genel 
Kurulun kararına arz ediyorum: Ad okunmak sure
tiyle açık oylama yapılması şeklini kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

O halde, kupaların sıralar arasında dolaştırılmak 
suretiyle, açık oylamanın yapılmasını Genel Kurulun 
tasvibine, kararına arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
Geçici 6 ncı maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girmesinden sonra yapılacak ilk mahallî idareler se
çimlerinde 6 Kasım 1983 tarihinde yapılan milletve
kili seçiminde kullanılan sandık seçmen listeleri gün
celleştirilerek kullanılır. 

Güncelleştirme; sandık seçmen listelerinin askıya 
çıkarılması, listede ismi bulunmayanlar ile seçim gü
nüne kadar 21 yaşını dolduracak olanların listeye 
yazılması suretiyle yapılır ve bu suretle oluşan liste
ler başka bir ilan vesair işleme tabi tutulmadan çoğal
tılarak sandık seçmen listesi olarak kullanılır. 
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Askı ve itiraz süreleri Yüksek Seçim Kurulunca 
belirlenir. 

BAŞKAN — Geçici 6 ncı madde üzerinde söz 
isteyen?.. Yok. 

Geçici 6 ncı maddeyi okunduğu şekliyle oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Geçici 6 ncı madde kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, geçici maddenin okunmasın
dan evvel bir hususu açıklamak zarureti hâsıl ol
muştur. Geçici 7 nci madde, basılıp dağıtılan 3 sıra 
sayısında bu madde iki fıkra halinde görülmektedir. 
Üçüncü fıkrası matbaa hatası olarak çıkmamıştır. 
Maddeyi, üçüncü fıkrasıyla birlikte okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girmesini takip eden ilk mahallî idareler seçiminde, 
oy verme günü 25 Mart 1984 tarihidir. 

Seçim döneminin başlangıç tarihi Yüksek Seçim 
Kurulunca, yukarıdaki fıkrada belirtilen oy verme 
günü esas alınarak tespit ve ilan edilir. 

Yüksek Seçim Kurulu bu seçimlere mahsus ol
mak üzere bu Kanun ile 298 sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun 
ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun seçimlere 
ilişkin olarak tespit ettiği süreleri kısaltarak uygular. 

BAŞKAN — Geçici 7 nci madde üzerinde söz 
almak isteyen?.. 

Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; işin aceleye getirilmesinin nele
re mal olduğunu hemen görüyoruz. Müzakere etti
ğimiz geçici 7 nci maddenin bir fıkrasının dahi unu
tulmuş olduğunu görüyoruz. 

Kanunun 8 inci maddesine geçiyorum efendim. 
«Mahallî idareler seçimi beş yılda bir yapılır. Her 
seçim döneminin beşinci yılındaki Mart ayının otu
zuncu günü başlangıç tarihidir. Aynı yıl Haziran ayı
nın ilk pazar günü oy verme günüdür» diyor. Ka
bul ettik bunu. Peki, geçici 7 nci maddenin gerek
çesi nedir, onu öğrenmek istiyorum? Yok gerekçe. 
Acaba, 25 Marttan sonra deprem mi olacak, sel fe
laketi rni var ki bir an evvel yapalım da işi hallede
lim deniyor. Yok böyle bir şey. (ANAP sıralarından 
«Allah korusun, Allah göstermesin» sesleri) 

Bir dakika, evvela ben konuşuyorum, dinleyin, o 
Allah göstermesini ben söyleyeceğim, müsaade bu
yurun, sabırsızlanmayın. Niye sabırsızlanıyorsunuz? 
(Alkışlar) 

Lütfen lafı hatibin ağzından kapmayınız, arka
daşlar sabırlı olun. Bakın, Sayın Başbakan gayet 
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güzel tebessüm ediyorlar, teşekkür ederim. (Alkışlar) 
Tabiî sonuna kadar gülmek istiyoruz hep birlikte. 

Arkadaşlar, bakın bugün kâr yağdı. (Alkışlar) 
Birçok arkadaş Çankaya'dan buraya bir saatte 

gelemedi. Şimdi ben Sayın 'İçişleri Bakanından rica > 
ediyorum, emniyete ve trafiğe telefon etsinler, bu
gün Ankara'da kaç tane kaza olmuştur? (ANAP sı
ralarından «Ne yapalım?» sesleri) sabredin. 

Arkadaşlar, 25 Mart günü oy verme günüdür; 
ama seçim yarından sonra başlıyor demektir ve özel
likle 25 'Mart olduğuna göre, üç hafta öncesi 3 veya 
4 Mart günüdür. 'Sevgili Ağrılı, Karalı, Erzurumlu, 
Vanlı, Hakkârili arkadaşlar neredesiniz? Görüşme
diniz mi grubunuzla? Rica ediyorum. 

Arkadaşlar yazısız esbab-i mucibe olarak diyor
lar ki, efendim, Sayın Başbakana çok sayıda heyet
ler geliyor, sikıştırıyorlarmış; bir an evvel seçimler 
yapılsın, diye. 

Muhterem arkadaşlar, birbuçuk ay gecikirse hiç
bir şey olmaz; ama karın yollarını kapattığı yerlere 
yarın gidip aday tespit edeceksiniz. Nereye? Ağrı'nın 
hangi köyüne, hangi ilçesine gideceksiniz? Van'ın 
hangi ilçesine köyüne Kars'ın hangi ilçesine köyüne 
gideceksiniz arkadaşlar? İzmir'de, Adana'da bulun
mayan arkadaşlarımız olabilir. Ben İzmir Milletve
kiliyim arkadaşlar; ama oraları çok iyi bilen kimse
yim. 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Yollar açık 
olacak. 

MAHMUT AKKILIÇ {Devamla) — Program
ladınız mı beyefendi? Çok güzel. 

ıE'fendim, şimdi şakayı bir tarafa bırakalım. 
(ANAP sıralarından gülüşmeler, alkışlar) 

'Muhterem arkadaşlar, lütfen çok rica ediyorum. 
bu tarih uygun değildir. Acaba, Cevat Fehmi Baş-
kut'un «Buzlar Çözülmeden» temsilini seyredeniniz 
var mıdır? Orada buzlar çözülmeden şunu da yapa
yım, şunu da yapayım telaşı vardır. Lütfen bu tela
şın içerisine girmeyelim, gerçekçi olalım. Türkiye'nin 
yüzde '25, fazlasını söylemiyorum, yüzde 25 yerleşim 
yerlerine 25 martta, 3 martta ulaşılamaz; ama siz 
oyunuza güvenerek «biz ulaşırız» diyorsunuz. Ar
kadaşlar bu mümkün değildir, hata yapıyoruz; bir
buçuk ay sonra kaçan bir şey yoktur. Telaşa ka
pılmayalım, lütfen gerçeği bu memleketin gerçekle
rini kabul ederek kanunlara o yönde istikamet vere
lim. 

Hepinizi saygılarla selamlıyorum. (Alkışlar) 
/ 

— 362 

17 . 1 . 1984 O : 2 

BAŞKAN — Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu 
adına Sayın Ferit Melen; buyurun efendim. 

MDP GRUBU ADINA MERİT MELEN (Van) 
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepimizin 
müşterek arzusu selametti bir seçim yapmaktır; mu
allel bir seçim değil selametli bir seçim ve vatandaşa 
eziyet çektirmeden bir seçim yapmaktır. Bu konuşma
yı, daha çok benim sevgili hemşerilerimin ve o du
rumda olan vatandaşlarımızın bu seçim dolayısıyla 
maruz kalacakları sıkıntıyı ve şikâyetlerini şimdiden 
dile getirmek için yapıyorum. 

Biraz evvel konuşan arkadaşımızın da belirttiği 
gibi, mart ayı seçim için en gayri müsait bir aydır. 
Türkiye'nin büyük bir kısmında, Doğu Anadolu'nun 
yüzde sekseninde, Karadeniz Bölgesinin dağlık yöre
lerinde, hatta Orta Anadolu'nun bazı ilçelerinde bu 
mevsimde her taraf karla kapalıdır, gidiş geliş kolay 
değildir. Sadece seçim gününü dikkate alarak karar 
veremeyiz. 

Arkadaşımızın da belirttiği gibi, seçim çalışmala
rından sonra yapılır oylama. Seçim çalışmaları bir, 
birbuçuk ay devam eder. Şubat ve mart aylarında, 
Türkiye'nin karakış ayları içinde seçim yapacağız, 
adaylarımız köylere gidecek, onlar gelecek; bu müm
kün değil, bazı yerlerde hiç mümkün değil, yolları 
açamazsınız. Benim seçim çevremde bazı köylerimiz 
2 5CfO metrenin daha yükseğinde yerlerdedir. Buralarda 
altı ay, yedi ay yol kapalıdır. Faraza bir Bahçesaray 
Nahiyemiz var - arkadaşlarımız bilir - yolu 2 900 
metre yükseklikten geçer, altı ay kapalıdır, bu yolu 
açmak da mümkün değil. Şimdi yüz tane dozer koy
sanız açamazsınız, daha mevsimi gelmeden. 

Böyle bir mevsimde seçim yapmanın zarureti ne? 
Neden? Yani bunu 15 nisana, yahut 20' nisana bırak
sak acaba ne kaybederiz? 

Ben bunu bir art niyete bağlamak istemiyorum. 
Ciddî sebebi de malum değil. Hakikaten bir gerek
çesi yok. Niye bu seçim yapılmıştır? Bir art niyete 
bağlamak istemiyorum. Yalnız şunu söylemek içim
den geldi. Sayın Başbakan bir heyet kursa, seçim için 
en gayri müsait bir tarih bulun dese bunu bulurlardı 
ve bu bulunmuştur arkadaşlar. 

Karar sizin, teşekkür ederim. (MDP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN —- Oy kullanmayan sayın üye var mı? 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir. Kupalar Divana geti
rilsin. 

Söz isteyen Sayın Sağesen; buyurun efendim. 
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HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; benden önce konuşan 
arkadaşlar, «gayri müsait bir gün tespit edilse, ancak 
25 mart bulunabilirdi» dediler, doğrudur. 

Bendeniz birçok kurumda çabştım. Bu arada Sa
yın Başbakanın daha önce çalıştığı Elektrik Etütde 
de çalıştım ve orada (7) yıl kış alyarında kar rasat
ları yaptım. Kar rasatlarında kullanılan taşıtlardan bir 
tanesi kar motosikletleridir. Anayollardan sonraki ra
satlarda bunlar kullanılır, öyle zamanlar olmuştur ki, 
kar mötosikletleriyle yerleşme birimlerine, dağlara 
demiyorum, yerleşme birimlerine gidemediğimiz gün
ler olmuştur. 

Rasat aylarını arz ediyorum : Şubat ayı başı, mart 
ayı ve nisan ayıdır. Yani, bu seçimle ilgili tarihin tes
pit edildiği günlerden bir tanesidir. 

Türkiye'de görmediğim üç il vardır. Kars, Kasta
monu ve Adıyaman. Bunun dışında hudut boylan 
dahil, köylerine kadar birçok yeri görmüşümdür. 

Benden önceki konuşmacılardan birisinin söyledi
ği gibi, bu günlerde yapılacak seçimlerde yüzde 25 
yerleşme merkezine ulaşma imkânı olamayacaktır. 

Buna ilaveten, Sayın Başbakanımızın - yanlış bil
miyorsam - memleketinin güzergâhı üzerinde Uzun-
yayla diye bir yol vardır, ki bu yol anayoldur, devlet 
yoludur, bu yolda, bakarsınız 15 dakika içinde yılın 
dört mevsimini bir arada yaşarsınız. Başımdan geçti, 
boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldım. Devlet yo
ludur, anyoldur ve mart ayı içinde oldu. Bu yoldan 
kış ayı içinde geçen her yolcunun eli yüreğindedir, 
hava ne kadar açık olursa olsun. Bahsetiğim yer ana
yoldur, bir de bunun dağlarını düşünün. 

Buna ilave olarak, özellikle Doğuda bir çığ olayı 
vardır ve bu mevsimlerde ziyadesiyle oluşur. Kar ve 
tipi olayı vardır; sandık başlarına gidecek olan me
muru karda, fırtınada, borada nasıl göndereceğiz? 
Sandıklara atılmış oylan nasıl geri getireceğiz? Oy 
vermek için sandık başına giden vatandaşın yolda ti
piye tutulması sonucu veya çığ altında kalması so
nucu ölmesinin vebalini nasıl üstleneceğiz? 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Geçici 7 nci madde hakkında veril

miş önergeler vardır, bunları geliş sırasına göre oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Yasanın koyduğu sürelerin kısaltılarak tespiti ve 

uygulaması Anayasanın 67 nci maddesinin 2 nci fık
rasında belirtilen. «Yönetim ve denetim» işleyi sayıla

mayacağından, Anayasanın 6 nci maddesindeki Ege
menlik ilkesi de göz önüne alınarak 2971 sayılı Ma^ 
hallî İdareler Seçimi Kanununun Geçici 7 nci mad
desinin metinden çıkarılmasını ve seçim takviminin 
madde metninde gösterilmesini temin eden bir düzen
leme yapılmak üzere maddenin Komisyona iadesini 
arz ederiz. 

Mehmet Turan BAYEZİT 
Kahramanmaraş 

Onural Şeref BOZKURT 
Çanakkale 

Sururi BAYKAL 
Ankara 

Hüseyin AYDEMİR 
İzmir 

Tülay ÖNEY 
İstanbul 

Reşit ÜLKER 
İstanbul 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Mahallî İdareler ile Mahalle 'Muhtarlıkları ve İh

tiyar Heyetleri Seçimi hakkında Kanunun Geçici 7 
nci maddesinin metinden çıkarılmasını arz ederiz. 

Mahmut Akkılıç 
İzmir 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Rüştü Şardağ 
izmir 

Reşit Ülker 
İstanbul 

İbrahim Ural 
İstanbul 

BA$KAN — Diğer değişiklik önergesini okutu 
yorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
Yüce Mecliste müzakere edilmekte olan Mahallî 

İdareler Seçimi Kanun Teklifinin Geçici 7 nci mad
desinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hilmi Biçer 
Sinop 

Kadri Altay 
Antalya 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 

Namık Kemal Şentürk 
İstanbul 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Mahallî İdareler ile Mahalle 

Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında 
Kanunun» Geçici 7 nci maddesindeki 25 Mart olan 
seçim tarihinin, ülkemizin topoğrafik ve iklim şart-
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lan göz önünde bulundurularak «Mayıs ayının son i 
pazar» günü olarak değiştirilmesini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Hüseyin Avni Sağesen Şevki Taştan 

Ordu Sivas 
Mehmet Kafkaslıgil Muhittin Yıldırım 

İstanbul Edirne j 
Ömer Necati Cengiz I 

istanbul 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sıralarına göre, 1 
okutuyor, teker teker işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İh

tiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun Geçici 7 
nci maddesinin metinden çıkarılmasını arz ederiz. 

Mahmut Akkılıç ve arkadaşları 
Hilmi Biçer ve arkadaşları 
BAŞKAN — Bu iki önerge aynı mahiyette ol

duğu için birlikte mütalaa edilecektir. 
Komisyon önergeye katılıyor mu?. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLÂ 
SİN (Muş) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR (İstan

bul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
Önerge sahibi konuşmak istiyor mu? 
Buyurun Sayın Biçer. 
HİLMİ BİÇER (Sinop) — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; biraz evvel yaptığım konuşmada seçim tari
hinin gerçekten çok elverişsiz bir tarih olduğunu be
lirtmiştim. Benden önce 'konuşan Sayın hatip arka
daşlar da, «En elverişsiz bir tarih bulunsa, bundan 
daha elverişsizi bulunamazdı» şeklinde bir ifadede 
bulundular. I 

Bendeniz, seçim tarihinin elverişli olup olmadığı 
hakkında söylenen sözleri tekrar etmek istemiyorum, j 
Yalnız, bizim seçmenlerimiz, bir müddet sonra se
çim bölgelerine gittiğimizde, bizlere, «Sizin ağzınız 
kilitli miydi?» diye soracaklardır. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Hükümet üyesi Taş- ı 
çıoğlu arkadaşımız ve Sayın Başbakan iki defa bu
raya kürsüye çıktılar. Sabahtan beri bir mücadelenin 
içindeyiz. Bu teklifin üstünde özel bir komisyon ola
rak on günden beri çalışıyoruz. İnanınız redaksiyo
nun ötesinde bir hizmet ettiğime ben inanmıyorum; 
ama çok faydalı maddeler teklif ettik, inat olsun di- J 
ye (Eski dava arkadaşlarımız da dahil) en ufak bir 
suhulet göstermediler. | 

ı Bendeniz zannettim ki, Sayın Başbakan kürsüye 
çıktığında, muhalefet gruplarının istedikleri, arzu et
tikleri değişiklikler herhalde makuldür; biz bir kıs
mını yumuşatmak istiyoruz... «Anayasaya aykırıdır» 
diye iddia ediyoruz; geliyor Anayasaya aykırı mad
deyi Sayın Başbakan burada savunuyor. 

j Şimdi Sayın Başbakanımdan istirham ediyorum; 
kendisi Şarkta, iklimi oldukça sert bir bölgenin ço
cuğu. Biz de Sinopluyuz. Karslı, Vanlı arkadaşları
mız çok. Bizi saymıyorlarsa, lütfetsinler, 25 Martta 
karda, tipide sandığın başına gidecek seçmenlerin 
hatırı için, müzakerelerin sonuna geldiğimiz şu anda, 
lütfetsinler hiç değilse şu tarihi bir ay geriye götür
mek suretiyle millî iradenin tecellisine, sağlam tecel
lisine yardıin etsinler. 

Bugün burada 7 saatten beri oturuyorlar. Bu mü
zakerelerde kendi inatlarının ötesine bir virgülün de
ğiştirilmesine yardımcı olmadılar. 

Saygılar sunuyorum. (MDP. ve HP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edelnler... Etmeyenler... Kabul edilmemiiştir. 

I Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Yasanın koyduğu sürelerin kısaltılarak tespiti ve 

uygulanması Anayasanın 67 nci maddesinin ikinci fık
rasında belirtilen «Yönetim ve denetim» işlevi sa
yılamayacağından, Anayasanın 6 nci maddesindeki 
egemenlik ilkesi de göz önüne alınarak, 2971 sayılı 
Mahallî İdareler Seçimi Kanununun geçici 7 ndi mad
desinin metinden çıkarılmasını ve seçim takviminin 
madde metninde gösterilmesini temin eden bir düzen
leme yapılmak üzere maddenin Komisyona iadesini 
arz ederiz. 

M. Turan Bayezit ve arkadaşları. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

tSİN (Muş) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeye Hükümet katılıyor mu?. 

I İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR (İstanbul) 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet katılıyor mu?... 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — Sayın Başkan, önerge yeterince açıktır. Yü
ce Meclisin takdirine arz ediyorum. 

J BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme-

1 mistir. 

— 364 — 



T. B. M, M. B : 11 17 i 1 , 1984 O : 1 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet MecM Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Mahallî İdareler ile Mahalle 
Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında 
Kanunun» geçici 7 nci maddesindeki 25 Mart olan se
çim tarihinin, ülkemizin topografik ve iklim şartları 
göz önünde bulundurularak «Mayıs ayının son pa
zar» günü olarak değiştirilmesini arz ederiz. 

Hüseyin Avni Sağesen ve arkadaşları. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SİN <Muş) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?. 
İÇİŞLERİ BAKANİ AÎLJt TANRIYAR (İstanbul) 

— Katılmıyoruz. 
ıBAŞKAN — Önerge sahibi söz almak istiyor 

mu?. İstemiyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Geçici 7 nci maddeyi okunduğu şekliyle oylarını

za sunuyorum... 
MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 

bir dakika... 
BAŞKAN — Oylama esnasında söz vermemizin 

mümkün olmadığı takdir edilir zannediyorum efen
dim. 

MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Gerekçe rica et
miştim. Bir kelime olsun lütfedip söyleselerdi, mem
nun olurdum. 

BAŞKAN — Geçici 7 nci maddeyi okunduğu şek
liyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Geçici 7 nci madde kabul edilmiştir. 

3 sıra sayılı Mahallî İdareler Seçimi Kanununun 
23 üncü maddesinin açık oylama sonucunu ilan edi
yorum : 

Oy sayısı : 339 
Kabul : 194 
Ret 139 
Çekimser : Yok 

Bu sonuç muvacehesinde madde kabul edilmiş
tir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

3 sıra sayılı Mahallî İdareler Seçimi Kanununun 
geçici 5 inci maddesinin açık oylaması sonucunu Man 
ediyorum : 

Oy sayısı : 334 
Kabul : 199 
Ret 133 
Çekimser : Yok 

Bu sonuç muvacehesinde madde kabul edilmiş
tir. 

I Geçici 8 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanun yürürlüğe gir

mesinden sonra yapılacak: ilk Mahallî İdareler seçim-
I lerinde, seçime katılma hakkı kazanacak partilerde 

2839 sayılı Milletvekili İSeçimi Kanununun 45 inci 
maddesi ile değişen 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14 
üncü maddesinin 4 ve 11 numaralı bentlerinde sözü 
edilen büyük kongresini yapmış olmaları şartı aran
maz. 

BAŞKAN — Geçici 8 inci madde üzerinde söz 
isteyen var mı? Yok. ' 

Geçici 8 inci maddeyi okunduğu şekliyle oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ge
çici 8 inci madde kabul edilmiştir. 

Geçici 9 uncu maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 9. — Geçici 7 nci maddeye gö

re yapılacak seçimlerde tayin yolu ile belediye başkan
lığı görevini yürütenler aday oldukları takdirde kanu
nî süreleri içinde görevlerinden ayrılırlar. 

BAŞKAN — Geçici 9 uncu madde 'üzerinde söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

Geçici 9 uncu maddeyi okunduğu şekliyle oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ge
çici 9 uncu madde kabul edilmiştir. 

Geçici 10 uncu maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 10. — Mahallî idareler seçim

lerinde aday olan memurların seçimi 'kaybetmeleri ha
linde bu seçime mahsus olarak müktesep hakları ile 
eski veya eşdeğer bir göreve dönerler. 

BAŞKAN — Geçidi 10 uncu madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı?. Yok. 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) 
— Bir tadilat önergesi vermiştik efendim. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında bir tadilat öner
gesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Mahallî İdareler İle Mahalle 

Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında 
Kanunun geçici 10 uncu maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Subaylar, astsubaylar, 
hâkimler ve savcılar ile yüksek yargı organları men-

J supları hariç olmak üzere; mahallî idareler seçimle
rinde aday olan memurlar seçimi kaybetmeleri ha
linde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının 

I ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri 
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kaydıyla ve bu seçime mahsus olarak müktesep hak
ları ile eski veya eşdeğer bir göreve dönebilirler. 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Hakkı Artukaslan 
Bingöl 

R. Ercüment Konukman 
İstanbul 

Hayrettin Elmas 
istanbul 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı
yor mu?. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SİN (Muş) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?. 
(İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR (İstanbul) 

— Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. 

Geçici 10 uncu maddeyi bu şekliyle oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici 11 inci maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 11. — 2963, sayılı Kanunla ku
rulan ve halen adlî ve mülkî teşkilatı kurulmamış bu
lunan ilçelerde mahallî idareler seçimlerini yürütecek 
ilçe seçim kurulunu belirlemeye veya yeni ilçe seçim 
kurulları oluşturmaya Yüksek (Seçim Kurulu yetkili
dir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?. 
Yok. 

Geçici 11 inci maddeyi okunduğu şekliyle oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, kanuna yeni bir geçici 12 
nci madde vazedilmesi hakkında bir önerge vardır, 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İh

tiyar Heyeti Seçimi Hakkında Kanunun geçici 12 nci 
maddesi olarak aşağıdaki metnin eklenmesini arz ede
riz. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Bu Kanuna göre yapı
lacak ilk mahallî idareler ile mahalle muhtarlıkları ve 
ihtiyar heyetleri seçiminde, Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 298 sayılı 

Kanunun 63, 64, 65 ve 66 nci maddesindeki yasaklar, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte başlar. 
Mehmet Turan Bayezit Hüseyin Aydemir 

Kahramanmaraş İzmir 
Onura! Şeref Bozkurt Tülay öney 

Çanakkale İstanbul 
Ahmet Sırrı Özbek Reşit Ülker 

Adıyaman İstanbul 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katı
lıyor mu?... 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
\S1N (Muş) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?. 
İÇİŞLERİ BAKANI ALI TANRIYAR (İstanbul) 

— Hayır efendim. 
BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon 

katılmıyorlar. 
önerge sahibi söz işitiyor mu?. 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahraman-
rnaraş) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma

raş) — Sayın Başkan, sayın üyeler; yasaya eklenme
sini teklif ettiğimiz bu geçici maddede, iktidar par
tisinin demoikrasi anlayışının gündeme getirilmesi ve 
su yüzüne çıkarılması inikasını bulacaktır. I(ANAP 
sıralarından, «Allah, Allah» sesleri) 

Allah'ın adını burada kullanma arkadaşım... 
Şundan bulacaktır: Biliyorsunuz, bundan sonra 

gelen bir madde ile kanun teklifi, devletin radyo
sundan ve televizyonundan muhalefetin istifadesi 
imkânlarını (kaldırmaktadır, dışarıdaki partilerin is
tifadesi imkânını kaldırmaktadır; ama Hükümet ra
hatça propagandasını yapacaktır. 

Eğer demokrasiye inanıyorsanız, eğer demokrasi
nin eşitlik ilkesine inanıyorsanız ve eğer kendinize, gü
cünüze samimiyetle inanıyorsanız lütfen bunu kabul 
ediniz. 

Kurt kuzuya demiş ki, «Suyumu buîandırmasan 
da steni yiyeceğim.» Reddedeceksiniz... Her zaman 
olduğu gibi Sayın Komisyon, Sayın Bakan, «iştirak 
etmiyoruz» diyecekler ve eğer 25 Mart tarihini biz 
getirmeydik «iştirak etmiyoruz» diyeceklerdi.; Demin 
Sayın Konukman'ın verdiği önergeyi biz verseydik, 
yine, «iştirak etmiyoruz» diyeceklerdi. Çünkü, mev
zua göre değil, orijine göre, imzaya göre hareket edi
liyor; ama bizim, geçici 12 nci madde olarak eklen-
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meşini rica ettiğimiiz metin, hiçbir suretle bu şekilde 
tefsir edilmeye müsait olan bir metin değildir. De
mokrasi anlayışınızı gösterecektir ve bunu kabul et
tiğiniz takdirde, takdir toplayacaksınız arkadaşlar. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Türk siyasî tarihine şerefle gireceksiniz; Hükü
metin elindeki imkânı dışarıdaki partilere tanıyacak
sınız bizden önce. Eğer bunu tanımak istiyorsanız, 
lütfen bu maddeyi kabul ediniz. 

Saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kaibul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. ((Alkışlar) 

35 inci maddeyi okutuyorum: 
Propaganda serbestliği. 
MADDE 35. — Mahallî idareler seçimlerinde 

propaganda 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun dairesinde 
seribesttir. 

Ancak 298 sayılı Kanunun 52-55 inci maddeleri 
ile düzenlenen radyo ve televizyonda propagandaya 
ilişkin hükümleri, 52 nci mâdden'in son bendi hariç, 
bu seçimlerde uygulanmaz. 

BAŞKAN — 35 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Söz istiyorum, Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker* 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekıilleri; bu maddeye «Propaganda ser
bestliği» başlığı konulmuş; ama serbestlik maddenin 
içerisinde tamamen çıkarılmış durumda oluyor. Yani 
niçin serbestlik başlığı konulduğu anlaşılamıyor. 

«Mahallî idareler seçimlerinde propaganda 298 
sayıh Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri Hakkında Kanun dairesinde seribesttir.» de
niliyor ki, serbestlik buradadır. 

«Ancak 298 sayılı Kanunun 52 - 55 inci mad
deleri ile düzenlenen radyo ve televizyonda propa
gandaya ilişkin hükümleri, 52 nci maddenin son ben
di hariç, bu seçimde uygulanmaz» diye madde de
vam ediyor. 

Değerli arkadaşlarım; 298 sayılı Yasanın 50 nci 
maddesinde «Açık yerlerde propaganda» var, 51 in
ci maddesinde, «Kapalı yerlerde propaganda» var, 
kaldırılan 52 nci maddede de «Radyo ve televizyon
da propaganda» var. 

O maddede; «Partiler oy verine gününden önce
ki 7 nci günden itibaren, oy verme gününden önceldi 
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gün saat 18.00'e kadar radyo ve televizyonda pro
paganda yapabilirler; bu konuşmaların ilki 20 da
kikayı ve bundan sonrakileri 10 dakikayı aşamaz. 
Siyasî partiler radyo ve televizyonda ilk konuşmala
rında, seçim (beyannamelerini izah ederler» denil
mektedir. 

Görülüyor ki, propagandaya ait en etlkin kısım ol
duğu gibi, hem de başlığı «serbestliği» 'diye konula
rak çıkarılmış; kapalı yerlerle açık yerlerde propa
ganda yapılacak... 

Benden evvel buradan konuşan değerli arkadaş
larım, Türkiye'nin en az yüzde 25 inde vatandaşla
rın yerlerinden kımıldayamayacaklarını söyledikleri
ne göre, orada kapalı propaganda da, açık propagan
da da yapılamayacak. Tek bir şey kalacak; o yüzde 25 
vatandaş radyoyu dinlemek yahut varsa televizyonu 
seyretmek... O, ortadan tamamen kaldırılmış. 

Bazı konuşmalardan Ibenim edindiğim izlenime 
göre, zannediliyor ki, propaganda radyoda ve tele
vizyonda alabildiğine yapılacak... İşte biraz evvel 
onun için özellikle okudum; yapılacak şey, oy verme 
gününden evvel 7 nci günde başlayan 20 dakika, 10 
dakika seçim bildirgesini izah edecek.. 

Değerli arkadaşlarım, bu mesele seçim hukuku
muzda ciddî bir geriye gitmedir. 1950 yılında de
mokrasiye girdiğimiz zaman getirilen 5554 sayılı Ya
sada belediye seçimlerinde propaganda serbestlisi 
vardı. Kaç yıl sonra biz bunu kaldırıyoruz. Arada 
bir kaldırma daha oldu; 1957 seçiminde; o 1950'de 
getirilen hüküm kaldırıldı ve 46 ncı maddeye şöyle 
bir şey kondu: Çok enteresan; yani bugünküne az 
çdk bir benzerliği var. 

«Propaganda sayılmayan (hususlar: 
Madde 46. — ((7.7.1954) Devlet ve hükümet işle

rinde vazife alanların, bu işler etrafında yapacakla
rı konuşmalarla alâkalı daire ve müesseselerin kendi 
faaliyetlerini gösterir şekilde yayınlayacakları her 
türlü matbua seçim ve propaganda mahiyetinde sa
yılmaz.» 

BAŞKAN — Sayın Ülker, 1 dakikanız kamustu-. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Şimdi, görüyoruz ki, 1950 yılının daha ilerisine 

gidiyoruz; TRT'de, radyoda propagandada... 
Türk Milleti buna layık değildir arkadaşlar. Bu 

araç, TRT; televizyon, radyoyu bütün uygar ülke
ler kullandığı bir sırada biz yerel seçimlerde bunu 
kaldırıyoruz. Bunu (izah etmek mümkün değildir. 

Bu 'hareket Anayasanın 67 nci maddesindeki 
seçimlerin serbestliği, 2 nci maddesindeki demokra-
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t'ik hukuk devleti ve 10 uncu maddesindeki eşitlik il
kesine açık bir biçimde aykırı bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, fou konunun üzerinde 
Saym Hükümetin, Sayın Komisyonun ve siz 
sayın üyelerin duracağınızı umuyor, saygılar sunuyo-
rum^ (HP ve MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Halil Şıvgın, buyurun efen
dim. 

' «ALİL ŞIVGIN (Ankara) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin sayın üyeleri; propaganda serbestliği ile 
ilgili getirilen 35 inci madde, zannediyorum TRT'nin 
yeni düzenlenen kanunu gözden geçirilerek hazırlan
mıştır, 

TRTnin yeni düzenlenen 11.11.1983 tarihli Ka
nununun 22 nci maddesinde, «Siyasî partilerin mil
letvekili genel ve ara seçimleri sırasında radyo ve 
televizyondan faydalanma şekil ve şartları seçim 
kanunlarında belirtilmiş olan esaslara tabidir» deni
liyor. Burada «Milletvekili genel ve ara seçimleri» 
taJbiri var; «Mahallî idareler» tabiri yok. Önce TRT' 
nin bu Kanununu değiştirmeniz lazım. 

Ayrıca, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkındaki Kanunun 52 nci maddesi di
yor ki, «Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak 
üzere seçime katılan siyasî partiler oy verme günün
den önceki...» ve devam ediyor. Yani, «özel ka
nunlardaki hükümler saklı kalmak üzere» derken, 
kanunun burada bahsi geçen hüikümleranden bahse
dilmektedir. 

Biz demokrasiye son derece saygılı ve inançlıyız. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 6 Kasım seçimlerinden 
önce bunu, bu Yüce Mecliste bulunan sizler de, Mec
liste bulunmayanlar da, bütün dünya âlem de an
lamıştır, anlamaktadır. Bundan sonraki hareketleri
mizde de demokrasiye sadık olacağız, hürriyetleri 
savunacağız ve demokrasiyi kökleştireceğiz. Bunun 
için de mahallî idareler seçimini biran önce yapmak 
istiyoruz. Çünkü bu, milletimizin arzsudür^ Biran 
önce seçilmiş idarecilerine kavuşmak istiyor. Siz 
bunu gayretlerinizle geciktirmeye çalışıyorsunuz^ 
Zannediyorum ki, milletimiz iyi puan vermeyecektir 
bu davranışlara. 

AYDIN GÜRKAN (Antalya) — Cumhurbaşkanı 
da mı geciktirmek istiyor?... 

HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Milletimizin 
genel iradesidir. Polemik konusu yapmayınız. Bu 
konuda son derece başarılı olduğunuzu biliyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etmeyi
niz. 

HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Biz polemiğe 
girmedik; 6 Kasım seçimlerinden önce de, bundan 
sonra da girmeyeceğiz; yani, sizin çizginizde olmaya
cağız; bunu bilesiniz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Arkadaşlarımız hatırdan gönülden bahsettiler. 
Biz burada hatır gönül işi yapmıyoruz, yapmayaca
ğız. Milletimizin İstırabına çare aramaya çalışıyo
ruz. O çarey*i de (milletimizle beraber bulacağız. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Arkadaşımızın birisi kış şartlarından bahsetti; 
çığdan bahsetti ve endişelendi. Doğrudur, endişele-
leniyor; çünkü, Anavatan bir çığ gibi büyüyerek ge
liyor. '(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanalkkale) — 
Hangi yoldan? 

HALİL ŞIVGIN Revamla) — Demokrasi yo
lundan geliyor. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Nereye gidiyor? 
HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Milletimizin ar

zuladığı istikamete gidiyor. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen hatibe 

müdahale etmeyiniz. 

HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Seçimlerle ilgili 
olarak milletimizin genel temayülü belli. 6 Kasım se
çimlerinin biran önce yapılmasını arzulayanlar, şim
di mahallî idareler seçimini geciktirmeye çalışıyor
lar. Bunu demokrasiyle bağdaştırmak mümkün değil. 
Çünkü, demokrasinin tamamlayıcı unsurlarından bi
risi de, mahallî idareler seçiminin biran önce yapıl* 
maşıdır. 

Eğer biz 3 Haziran deseydik ve onda ısrar etsey
dik, muhalefetten yine «hayır» sesleri gelecekti. Bu 
sefer de, «Seçim yatırımı yapmak için vakit kazan
dınız» diyecektiniz. Biz her türlü güçlüğe göğüs ge
receğiz. 

Vatandaşımız yerinde duruyor. Biraz çalışalım. 
Halkçı Parti sıralarındaki arkadaşlarımın bir kısmı 
bilirler; teşkilatlarının olmadığı yerlerden oy aldılar^ 
Bu sefer çalışarak alacaksınız. Çalışmayana prim ver
miyoruz biz. Biraz çalışarak gelin. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

Hepinizi saygılarla selamlarım efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — 35 inci madde üzerinde verilmiş de
ğişiklik önergeleri vardır; geliş sırasına göre okutu
yorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Propagandanın 'demokratik yaşamın en doğal un

suru ve Devlet imkânlarından ibütün partilerin eşit 
ve adaletli ölçüde yararlanmaları gerektiği göz önü
ne alınarak, 2971 sayılı Mahallî İdareler Kanunu
nun 35 inci maddesinin ikiinci fıkrasının metinden 
çıkarılmasını arz öderiz. 

M< Turan Bayezit Hüseyin Aydemir 
Kahramanmaraş İzmir 
O. Şeref Bozkurt Tülay öney 

Çanakkale İstanbul 
Sururi Baykal Reşit Ülker 

Ankara İstanbul 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Yüce Mecliste müzalkeresi yapılmakta olan Ma
hallî İdareler Seçimi Kanunu Teklifinin 35 inci mad
desinin ikinci fıkrasının teklif metninden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Musa Öğün Mustafa Çorapçıoğlu 
Kars Balıkesir 

Kadri Altay Hilmi Biçer 
Antalya Sinop 

Namık Kemal Şentürk Süleyman Çelebi 
İstanbul Mardin 

35 inci maddenin ikinci fıkrasının metinden çılkâ  
rılması hakkındaki teklifimizin gerekçesi : 

Seçimlerde propaganda serbestliği gerek Anaya
samız ve özellikle 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütüklteri Hakkındaki Kanun ile 
teminat altma alınmıştır. Oysaki, teklifin 35 inci mad
desinin başlığında «Propaganda serbestliği» dendiği 
halde, ikinci fıkrası ile ra!dyo ve televizyonda pro
paganda yapmayı yasaklayan hükümler getirilmiştir.; 
Böylece bir yandan propaganda serbestliği kısıtlan
mış, diğer yandan eşitlik ilkesi de ihlal edilmiştir. 
Zira iktidar partileri Başbakanlığı ve bakanları vası
tasıyla radyo ve televizyonda propaganda yapmak 
imkânını bulacaklar, diğer partiler ise bundan yarar
lanamayacaklardır.) 

Hak ve nasafeti temin ve eşitlik İlkesini tesis ba
kımından teklifimizdeki değişikliğin yapılmasında za
ruret mütalaa etmiş bulunmaktayız. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; her iki öner. 
ge aynı mahiyettedir. İkinci fıkranın çıkarılması ıhu-
susuöda verilmiş olan 'bu önergeleri birlikte işleme 
alıyorum. 

Bu nödenle okunan önergelere Komisyon katılı
yor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SİN (Muş) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANR1YAR (İstan

bul) — Katılmıyoruz. 
1 BAŞKAN — Önerge sahipleri konuşmak istiyor

lar mı? 
MUSA ÖĞÜN (Kars) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 

MUSA ÖĞÜN '(Kars) — Sayın Başkan, saygıde
ğer milletvekilleri; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun, 
1 inci maddesi, bu kanunun hükümlerinin Millet Mec
lisi ve yerel seçimlerde uygulanacağını kesin bir hük
me bağlamıştır. 

Yüksek malumları olduğu gibi, bu defa yerel 
seçimler tüm olarak yapılmaktadır, bütün yurtta il 
genel meclisleri, belediye başkanları ve muhtar se
çimleri yapılacaktır. Özellikle il genel meclisi seçim
leri, siyasî partilerin seçmen tarafından tercihini or
taya koymaktadır, ©öyle bir seçimde vatandaşın si
yasî partiler hakkında kesin bilgi ve fikir sahibi ol
ması gerektir ve şarttır. İşte '298 sayılı Kanunun 52 
nci maddesinin sebebi hikmeti de budur. 

Bugünkü uygulamada ise devlet radyo ve tele
vizyonu münhasıran iktidar partisinin propaganda 
aracı haline gelmiştir. Her haber bülteninde birkaç 
sayın bakanın beyanları yer almaktadır. Bunun sonu
cu olarak vatandaş tek taraflı şartlandırılmaktadır. 
Başka bir ifadeyle sağlıklı bir demokrasinin teessüsü 
için hayatî önem taşıyan kamuoyunun serbestçe olu
şumu engellenmektedir. 

Bu bakımdan hiç değilse seçim kampanyasının 
son 7 gününde partilere radyo ve televizyondan 10 
dakika istifade etme imkânı verilmesi, Anayasanın, 
seçimlerin eşitliği prensibi gereği de olmaktadır. Ni
tekim, Sayın Cumhurbaşkanımızca geri çevrilme se
bebi, eşitlik ilkesine yer verilmemiş olmasından kay
naklanmaktadır. 

Yüksek Heyetinize bu hususu tekrar hatırlatır, 
devlet radyo ve televizyonundan seçmenin serbestçe 
bir fikir ve kanaate sahip olması imkânının sağlan
masını yüksek takdirlerinize arz eder, saygılarımı su-

t narım. (MDP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Sayın Şeref İBozkurt, buyurun 

I efendim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de
ğerli üyeleri; bu «Propaganda serbestliği» ne ilişkin 
halen müzakere edilmekte olan 35 inci maddeyi oku-

i yunca benim aklıma bir anayasa geldi. Her ne kadar 
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şu Meclis çatısı altında bulunan siyasal partilerden 
hiçbirisinin siyasal çizgideki, siyasal yelpazedeki ye
ri itibariyle öyle bir anayasa ile siyasal fikrî bakımın
dan irtibat kurulması mümkün değil ise de, o anaya
saya işaret etmeden geçemedim. 

Sovyet Anayasasında bir hüküm vardır dostlar. 
(ANAP, sıralarından «Yanlış söylüyorsun» sesleri, 
gürültüler) 

Bakın dinleyin, biz hepsini inceleriz. Mühim olan 
hepsini inceleyip de doğruyu, inceledikten sonra tes
pit etmektir. (ANAP sıralarından «Yakışmaz» ses
leri) 

Yakışmaz, yakışmaz; ben onu açıkladım. Başta 
arz ettim, dedim ki; bu kutsî çatının altında yer alan 
siyasal partilerden hiçbirisinin işgal ettiği siyasal yel
pazedeki yeri ile bu bahsedeceğkn anayasa hükmü 
arasında direkt irtibat kurmak mümkün değildir. Bu
nu ben açıkladım. Onun için lütfen beni dinlemek 
lütf unda bulununuz değerli arkadaşlarım. 

Sovyet Anayasasının o arz edeceğim maddesi, tıp
kı diğer demokratik ülkelerde olduğu gibi söz, fikir, 
düşünce hürriyetinin, propaganda hürriyetinin varlı
ğını kabul eder; ama nasıl kabul eder, biliyor musu
nuz? Ancak proletaryanın hâkimiyetini sürdürmek 
kaydıyla ise onu kabul eder. Onun da adı demokra
tik.. 

Şimdi bakın dostlar; Bekri'ye sormuşlar: «Niçin 
namaz kılmıyorsun»? (ANAIP sıralarından «Onu da 
mı dostlar yazıyor?» sesleri). 

izin buyurun, siz bilirsiniz kimin nerede kiminle 
dost olduğunu. 

Bekri'ye sormuşlar, «Niçin namaz kılmıyorsun» 
Demiş ki, «Kur'an da hüküm var.» «Ne hükmü?» der 
misler? Demiş ki «ve lâtakra büssalâte.» Yani siz... 
(ANAP sıralarından, «Yanlış okuyorsun» sesleri) 
Yanlış telaffuz edebilirim, bağışlayın, düzeltirseniz 
memnun olurum. (ANAP sıralarından «IBiknediğin 
şeyi okuma» sesleri) O zaman lütfen tashih ediniz. 
Ben Arapça bilmem, tashih ediniz efendim... 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etmeyiniz. 
ONUiRAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Bu

nun Türkçedeki karşılığı «Siz namaza yaklaşmayınız» 
Ama arada bir virgül var ve «em tüm sûkara» di
yor; yani «Siz sarhoşken, alkollüyken namaza yak
laşmayın.» 

Şimdi dostlar; mahallî idareler seçimlerinin bir an 
evvel yapılması gerektiğini demokratik farz edecek
siniz; ama o seçimleri düzenleyen yasayı getirirken 
antidemokratik davranacaksınız... Bu demokrasi de-
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ğildir; sizin yaptığınız demokrasi olarak addedilme
yecektir. I(HP sıralarından alkışlar) 

Neden çekiniyorsunuz muhalefetin radyo ve te
levizyonda konuşmasından? Çekinmenizin esbabı 
mucibesi nedir? zam haberleri çıkacak değil mi? 
(HP sıralarından alkışlar) Zamlarınız eleştirilecek, de
ğil mi? Fakirden fukaradan yana, çıkardığınız o 
«Ortadirek» tabiri sizden şikâyetçi olacak, «Kalındi-
rek» ten yana olduğunuzu hu sıralarda oturan arka
daşlarım açık açık orada ifade edecekler, ondan çe
kmiyorsunuz değil mi? (HP sıralarından alkışlar). 

Arkadaşlar, demokrasiden yana ya olunur, ya 
olunmaz. Demokrasiden yana olunursa tümüyle de
mokrasiden yana olunur. Tümüyle demokrasiden ya
na olmayanlar demokrasi edebiyatı yapamazlar. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, bir dakikanız kaldı. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devanda) - -

Siz, çağdaş iletişim araçları olan televizyon ve radyo
dan tüm siyasal partilerin kay den ve fiilen eşit oran
larda yararlanması olanaklarını sağlamaz iseniz, yap
tığınız iş, demokratik değildir. Demokrasiye sahip 
çıkıyorsanız tüm kurallarıyla, tüm vecibeleriyle sahip 
çıkmalısınız. 

Biraz önce Saym Ülker izah ettiler. Bu, 1954'lerde, 
yanılmıyorsam 1957'lerde tekrar yaşandı. 1957'ier 
'11960'lara gebe idi. Lütfen on yılda bir bu memleke
ti demokratik hayatının inkıtaa uğraması durumuyla 
karşı karşıya bırakmayınız. 

^BAŞKAN — Sayın Bozkurt, zamanınız dolmuş
tur efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 
Bağlıyorum efendim. 

Çoğunluk sayısını elinde bulunduran siyasî par
ti olarak bu yasadaki antidemokratik düzenlemelerin 
vebali size ait olacaktır. 

Saygılar sunarım. (HP ve MDP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... 35 inci madde 
kabul edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum: 
Özel hüküm bulunmayan hallerde uygulatma 
MADDE 36. — Bu Kanunda özel hüküm bulun

mayan hallerde 26.4.1961 gün ve 298 sayılı Seçimle
rin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da Kanun' ile 22.4.1983 tarih 2820 sayılı Siyasî Par* 
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tiler Kanunu, 10.6.11983 gün ve 2839 sayılı Milletve
kili Seçimi Kanununun ve bunların ek ve değişiklik
lerinin bu kanuna aykırı olmayan hükümleri uygu
lanır. 

BAŞKAN — 36 nci madde üzerinde söz isteyea 
yar mı? Yok. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

37 nci maddeyi okutuyorum': 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 37. — 18.7.1963 gün ve 286 sayılı Köy 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun, 

18.7.1963 gün ve 287 sayılı Şehir ve Kasabalar
da, Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline 
Dair 4541 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına ve 
Bazı Kanunların Kaldırılması Hakkında kanununun, 
19.7.1963 gün ve 306 sayılı tdare-i Umumiye! Vilayat 
Kanununda Değişiklikler yapılmasına ve İlgili IBazı 
Kanunların Kaldırılmasına Dair Kanunun, 

19.7.1963 gün ve 307 sayılı Belediye Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun, 

Seçimlerle ilgili ve bu kanuna aykırı olan hüküm
leri ile diğer kanunların bu kanuna aykırı olan se
çimlerle ilgili hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — '37 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, kanuna yeni bir madde ek
lenmesi hakkında bir teklif vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

2971 sayılı Mahallî İdareler Seçimi Hakkındaki 
Kanunun 38 inci maddesinin «Ceza hükümleri» baş
lığı altında aşağıdaki şekilde düzenlenmesini; 

Bunun sonucu olarak Kanunun mevcut yürürlük 
maddesinin 39 uncu madde, yürütme maddesinin 40 
inci madde olarak değiştirilmesini arz ederiz. 17J1.1984 

Ceza Hükümleri 
MADDE 38. — Bu Kanunun 28, 29 ve 33 üncü 

maddelerindeki süreleri geçiren veya bu görevleri 
herhangi bir şekilde yerine getirmeyen görevliler hak
kında Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine 
göre kovuşturma yapılır. 

İlgili kişinin maddî ve manevî tazminat talep et
mek hakkı saklıdır. 

O. Şeref Bozkurt Sururi Baykal 
Çanakkale Ankara 

Sırrı Özbek 
Adıyaman 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı
yor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SİN (Muş) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ ©AKANI ALİ TANRIYAR (İstan

bul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorlar. 

Önerge sahibi konuşmak istiyor mu? 

MEHMET TURAN BAYEZÎT (Kahramanma
raş) — Hayır efendim. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum: 

Yürürlük 
MADDE 38. ->— Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 38 inci madde hakkında konuşmak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

39 uncu maddeyi okutuyorum : 

Yürütme 
MADDE 39. — Bu Kanun hükümlerini Bakarlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 39 uncu madde üzerinde konuşmak 

isteyen?.. Yok. . 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo-

rub: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Sayın milletvekilleri, kanunun tümünün açık oya 
sunulması hakkında bir talep vardır, okutuyorum: 

M. Turan Bayezit Hüseyin Aydemir 
Kahramanmaraş İzmir 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Kanun Teklifinin tümünün ad okunmak suretiy
le yapılmasını arz ve talep ederiz. 17.1.19:84. 

Hilmi Biçer 
Sinop 

Faik Tarım cıoğlu 
Bitlis 

Yılmaz Rocaoğlu 
Adana 

Kadri Al tay 
Antalya 

Mustafa Çoıapçıoğlu 
Balıkesir 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Vecihi Akın 
Konya 

S. Fevzi Fırat 
Zonguldak 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Mustafa İzci 
Manisa 

N. Naci Mimaroğlu 
Siirt 

Fenni Islimyeli 
Balıkesir 

Doğan Kasar oğlu 
tstfanbul 

Namık Kemal Şentürk 
İstanbul 

M. Erdal Durukan 
Adana 

Ferit Melen 
Van 

Haydar Koyuncu 
(Konya 

Feyzullah Yildırır 
Gaziantep 

Yaşar Turgut Gülez 
Bolu 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanımarş 
Sadettin Ağacık 

Kastamonu 
İÜlkü Söylemezoğlu 

Kahramanmaraş 
M. Sedat Turan 

Kayseri 
Ahmet Süter 

tzmir 

BAŞKAN — Önergede imzası bulunan sayın mil
letvekillerinin salonda bulunup bulunmadığını tespit 
edeceğim. 

İsimleri okutuyorum: 
Sayın Hilmi Biçer?.. Burada. 
Sayın Fenni Islimyeli?.. Burada. 
Sayın Faik Tarımcıoğlu?.. 
HÜSEYİN SABRI KESKİN (Kastamonu) — Te

kabbül ediyorum. 

BAŞKAN — Tekabbül edilmiştir. 

Sayın Doğan Kasaroğlu?.. Burada. 
Sayın Namık Kemal Şentürk?.. Burada. 
Sayın Yılmaz Hocaoğlu?.. Burada. 
Sayın Kadri Altay?.. (Burada. 
Sayın Mustafa Çorapçıoğlu?.. Burada. 
Sayın Erdal Durukan?.. Burada. 
Sayın Ertuğrul Gökgün?.. Burada. 
Sayın Ferit Melen?.. Burada. 

\ Sayın Haydar Koyuncu?.. Burada. 
Sayın Vecihi Akın?.. Burada. 
Sayın Fevzi Fırat?.. Burada. 
Sayın Feyzullah Yıdırır?.. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Tekabbül edi

yorum. 
BAŞKAN — Tekabbül edilmiştir. 
Sayın Turgut Gülez?.. Burada. 
Sayın Murat Sökmenoğlu?.. Burada. 
Gerekli sayının salonda mevcut olduğu tespit edil

miştir. Diğer arkadaşlarımızın isimlerini okutmuyo
rum. 

Önerge, açık oylamanın ad okunmak suretiyle 
yapılması hakkındadır. 

Bunu Genel Kurulun kararına arz ediyorum: 
Açık oylamanın ad okunmak suretiyle yapılmasını 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Açık oylama oy kupaları dolaştırılmak suretiyle 
yapılacaktır. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın... 
(Oylar toplandı). 
ÖMER KTJŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, İçtü

züğe göre, bir kanun görüşüldükten sonra milletve
killerine oylarının rengini belirtmek üzere, müspet 
veya menfi düşüncelerini ifade etmek bakımından 
söz verilmesi iktiza ederdi. Siz oylamaya, bu vecibe
yi yerine getirmeden geçtiğiniz için ikaz etmek mec
buriyetinde kaldım, özür diliyorum. 87 nci madde 
çok sarih. 

BAŞKAN — Birlikte okuyalım1: 
«Tasarı veya teklifin tümünün kesin olarak oylan

masından önce milletvekilleri, ne yolda oy kullana
caklarını kürsüden belirtmek isterlerse...» deniyor. 

Böyle bir isteğin olmaması nedeniyle biz kesin 
oylamaya geçtik. (ANAP sıralarından alkışlar) İç
tüzük gereğince sayın üyelerin bu istekte bulunmala
rı iktiza ederdi. Böyle bir istek olmaması nedeniyle. 
önergeyi görüştük ve sonuca bağladık efendim. 

İSA VARİDAL {Zonguldak) — Sormadınız Sayın 
Başkan; sormanız gerekirdi. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan affı
nıza sığınarak, Başkanlık IDivanının affına sığınarak 
söylüyorum; Başkanlık Divanının görevi, prosedürü 
tam manasıyla yürütmektir. Binaenaleyh bir milletve-

S kilinin ikaz etmesine gerek kalmadan Başkanlık Di-
I vanının bu vecibeyi yerine getirmesi gerekirdi. 

Milletvekilleri Başkanlık Divanına son derece say
gılı davranmaya gayret ederler; ta ki, tersi vaki olun-

\ caya kadar. 
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BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. 
Başkanlık Divanı Yüce Meclisin iradesinin 

tam olarak tecellisi hususunda sayın milletvekillerine 
son derece yardımcıdırlar. Heyetçe bunun böyle bi
linmesinde yüksek menfaat vardır. 

Arz ederim efendim. (ANAP sıralarından alkış
lar). 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkanım, 
ben oylayacağımız kanunun aleyhinde söz söylemek 
istiyorum, lütfeder bana söz hakkı verir misiniz? 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, karşılıklı konuş
makta fayda olduğunu zannetmiyorum. Ancak, şu 
iyi bilinmelidir ki, ben, her arkadaşıma mutlak su
rette kanunun ve İçtüzüğün müsaade ettiği nispette 
ve daha müsamahalı olarak söz vermek taraftarı bir 
kişiyim. Size bu aşamada söz veremediğim için üz
günüm, başka bir vesile ile mutlak surette isteğinizi 
değerlendireceğim. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkanım, 
ben başka bir vesileyle, iane şeklinde söz vermenizi 
istemiyorum, ben bu konuda söz söylemek istiyorum. 
Bana bu imkânı hazırlamanızı istiyorum. 

BAŞKAN — Size son derece saygılı davranıyo
rum, makama çok daha saygılı davranılmasını iste

mek hakkımdır. ı(ANAP sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar). 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir efendim. 
Oy kupaları Divana getirilsin. 
(Oyların ayrımı yapıldı). 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 3 sıra sayılı 

Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar 
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun açık oylama so
nucunu ilan ediyorum : 

Oy sayısı : 317 
Kabul : 20Ö 
Ret : 110 
Çekimser : 3 

Böylece, kanun teklifinin tümü kabul edilmiş, ka
nunlaşmıştır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Kanunun Yüce Türk Milletine ve Türkiye Cum
huriyeti Devletine hayırlı olmasını diliyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, gündemdeki sözlü soruları 
görüşmek için 18 Ocak 1984 Çarşamba günü, yani 
bugün saat 15.CÜ'te toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 00,20 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Burdur Milletvekili Necip O. Artukoğlu'nun, 
Devlet dairelerince kiralanan bilgisayarlar nedeniyle 
kaybolan döviz miktarına ilişkin sorusu ve Maliye ve 
Gümrük Bakanı Vural Arıkan'ın yazılı cevabı. (7/2) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Maliye ve Gümrük Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
Necip O. Artukoğlu 
Burdur Milletvekili 

Muhtelif Devlet müesseselerince (KİT'ler dahil), 
en az aylığı 2 000 Dolara kiraladıkları elektronik 
bilgisayarları düşük verimlerle (takriben % 25) işlet
mekte ve onbeş yıl kadar sonra bu makineleri yeni
leri ile, yine kiralık şekilde değiştirmektedirler. Küçük 
güçteki bir makinenin eski bedelinin 30 CCO Doların 
altında olduğu düşünülürse devletin kaybı' küçümsene
meyecek ölçüdedir. 

Bu kadar uzun süre kira ödenmesi yerine çok az 
sayıda makine satın alınarak, bilgiyasarın öncüsü 
ABD'inde olduğu gibi, birkaç şehrin ihtiyacını karşı
layacak büyüklükte olmasa bile, nispeten merkezi ola
rak, tam verimle işleyen ve daha ucuza iş yapan bir 
manzumeye gidilmesine imkân bulunabilirdi. 

Bu yola gidilip gidilmeyeceği? Gidildiği takdirde 
döviz tasarrufu miktarı ne kadar olur? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

17 Ocak 1984 
ÖKA : 3800001/67 
KONU : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Sekreterliğine 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 
27 . 12 . 1983 tarih ve 524-0050(6 sayılı yazısı. 

İlgi yazıyla; Burdur Milletvekili Sayın Necip O. 
Artukoğlu tarafından Maliye ve Gümrük Bakanlığın
ca yazılı cevaplandırılmak üzere verilen «Devlet dai
relerince kiralanan Bilgisayarlar nedeniyle kaybolan 
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döviz miktarına ilişkin» yazılı soru önergesine ait, ı 
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü, Devlet 
Bütçe Uzmanlarından Billur Altıntaş, Devlet Bütçe 
Uzman Yardımcılarından Nazmiye Celebier'in hazır
ladıkları çalışma ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

Vural Arıkan 

KAMU KURUMLARINDA 
BİLGİSAYAR KULLANIMI 

H a z ı r l a y a n l a r 
Devlet Bütçe Uzmanı Devlet Bütçe Uzman Yrd. ! 

Billur Altıntaş Nazmiye Çelebiler 

Bu çalışmanın başlıca amacı; ülkemizde Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarında (KİT'ler dahil) mevcut bil
gisayarlar ile özellikle Kiralama yöntemiyle kullanı- ı 
lan bilgisayarların kullanım alanları, kapasiteleri ve j 
bu alanda döviz olarak harcanan kaynak miktarını sa- I 
yısal verilerle araştırmaktır. j 

I - Ülkemizde bilgisayarların genel durumu : I 
Ülkemizde bilgi işlemlerinin mekanize edilmesi- : 

nin tarihi oldukça eski olup, ilk defa 1934 yılında j 
T.C. Ziraat Bankasında delikli kart sistemine göre 
çalışan büro makinelerinin kullanılmasıyla mekanizas-
yon başlamıştır. 

Tükiye'ye ilk Bilgisayar 1960 yılında girmiştir. Bu i 
tarihte Karayolları Genel Müdürlüğü birinci kuşak i 
IBM 650 getirtmiş, böylece bilgisayar kullanan ilk ! 
kuruluş olmuştur. Daha sonra 1966 yılında » 
Türkiye Elektrik Kurumu tarafından bilgisayar kul- j 
lanılmaya başlanılmış ve böylece gelişen teknoloji- i 
nin sonucunda bilgisayar Türk ekonomik hayatına j 
girmiştir. 

Aslında, günümüzde bilgi işleyen makineler o ika-
dar çeşitlenmiştir ki, hangilerinin bilgisayar sayılabi
leceği tereddütlere yol açabilmektedir. Bu nedenle bil- t 
gisayarlardan ne anlaşıldığının açık bir şekilde orta- ! 
ya konmasında yarar vardır. Genel olarak bilgisa
yar deyimiyle «Kendisine önceden verilen program I 
gereğince bilgileri elektronik bir hızla işleyen, başka 
bir deyimle matematik işlemleri yapan, giriş ve çıkış 
ünitelerini çalıştıran, bilgileri birleştiren ve bazı (kar
şılaştırmaları otomatik olarak yapan makineler» ifa- | 
de edilmektedir. (1) ( 

(1) Bilgi işlemde Kompüterler ve Türkiye'de \ 
Kompüterlerin durumu Doç. Dr. Nuri Uman 1973 -
Ankara 
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1.2. Bilgisayarların kamu sektöründe kullanılma 
alanları : 

Genelde Türkiye dışındaki ülkelerde bilgisayarlar 
nüfus istatistikleri, ekonomik sayılar, yol ve köprü 
planları, fiyat destekleme analizleri, personel planla
ması, ücret bordrolarının düzenlenmesi, büro malze
mesinin sağlanması, gelir ve kurumlar vergisi hesap
larında, sigorta işlerinde kullanılmaktadır. 

1.3. Ülkemizde kamu sektöründe bilgisayarların 
kullanılma alanları : 

Türkiye'ye ilk getirilen bilgisayarlar daha çok 
teknik sorunları çözmek için kullanıldı. Nitekim, 
Karayolları Genel Müdürlüğü, getirdiği bilgisayarı 
yol ve köprü hesaplarının yapımında, İstanbul Tek
nik Üniversitesi eğitim ve araştırmalarda, Türkiye 
Elektrik Kurumu ise elektrik mühendisliği alanların
da kullanmıştır. Bugün ise bilgisayarların kullanıldı
ğı işler arasında banka cari hesaplarının ıtutulması, 
ücret bordrolarının hazırlanması, maliyet muhasebesi, 
ambar hesapları, stok kontrolü, personel yönetimi gibi 
konularda, üniversitelerde ise ilmî araştırmalarda kul
lanılmaktadır. 

II. Kamu kuruluşlarında bilgisayarların edinilme 
şekilleri : 

Kamu kurum ve kuruluşlarında bilgisayarlar sa-
tınalma, kiralama ve hibe yoluyla elde edilmekte ve 
kullanılmaktadır. 

Ülkemizde planlı dönemde kamu kuruluşlarının 
bilgisayar taleplerini Devlet Planlama Teşkilatı, özel 
sektörün talebini ise ön incelemeye ve değerlendir
meye tabi tutan kuruluş Türkiye Odalar Birliği'dir. 

2.1. Devlet Planlama Teşkilatınca kamu kuruluş
larının bilgisayar taleplerinin değerlendirilmesi : 

91 sayılı Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması 
Hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin (a) fıkrasın 
da «Memleketin tabiî, beşerî ve iktisadî her türlü 
kaynak ve imkânlarını tam bir şekilde tespit ederek 
takip edilecek iktisadî ve sosyal politikayı ve hedefle
ri tayinde hükümete yardımcı olmak» hükmü yer al
maktadır. 

Kanunun amir hükmü uyarınca DPT ülkemizin 
tabiî, beşerî ve iktisadî her türlü kaynak ve imkânla
rını tam bir şekilde tespit ederek, ekonomik ve sosyal 
politik hedeflerin tayinde hükümete yardımcı olmak
la yükümlü kılınmıştır. 

Yukarıda yer alan açıklamalarda da görüleceği 
üzere, Devlet Planlama Teşkilatının bünyesinde oluş
turulan Sosyal Planlama Dairesi Başkanlığı ve buna 
bağlı özel ihtisas komisyonları, kamu kurum ve ku-
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ruluşlarından gelen bilgisayar satmalma ve kiralama 
taleplerini değerlendirmektedir. 

2.1.1. DPT'ce Kamu kurum ve kuruluşlarının bil
gisayar edinme başvurularının incelenmesi : 

Bilindiği üzere ülkemizde bilgisayar edinilmesi, 
kamu kuruluşları için Devlet Planlama Teşkilatının 
(kiralanma ve satmalma), özel kesimde ise Türkiye 
Odalar Birliğinin iznine yani denetimine tabi bıra
kılmıştır. 

Bugünkü uygulamaya göre, bilgisayar satınalmaya 
yada kiralamaya karar veren kamu kurum ve kuru
luşları, DPT'nın onayını almak için fizibilite etüdle-
rini DPT'nin Sosyal Planlama Dairesine vermektedir,, 
Adı geçen daire projenin ekonomik bakımdan ya
rarlı olup olmadığını teknik açıdan saptamakta ve 
DPT'ce uygun bulunan projeler, Maliye Bakanlığın
ca da (kiralama yeya satın alma) durumlarına göre 
onaylanmaktadır. 

Ülkemizde, DPT'nin fizibilite enirlerini yeterin
ce yapamayışı, hangi kamu kurum ve kuruluşlarında 
biygisayar kullanılmasının rasyonel ve kaynak kul
lanımı açısından sağlıklı olacağının değerlendirileme-
mesi, ayrıca kamu kuruluşlarından hangilerinde bil
gisayarların mevcut olduğu konusunda kayıtlarının 
olmayışı, buna karşılık yalnızca kuruluşların taleple
rini incelemeye yönelik çalışma yapması ve konuyu 
makro açıdan değerlendirecek verilerin bulunmayışı, 
bilgisayar edinmede rasyonel karar alınmasını engel
lemektedir. 

Oysa ki; DPT'ce bilgisayar edinmesine izin veri
len kuruluşların (1) 

— Bilgisayar kullanımının pratik olup olmadığı, 
— Sağlanabilecek kazançların neler olduğu, 
— Giderlerinin neler olacağı, 
— Kurulacak bilgisayar merkezinin etkili olabil

mesi için ne kadar sürenin gerektiği, 
— Kurulacak sistemin ne kadar, süre ile değişme

den kullanılabileceği, konusunu kapsayan fizi
bilite etüdlerinin yapılması gerekmektedir. 

III. Kamu kurum ve kuruluşlarında var olan bil
gisayar sistemleri : 

Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlarında bilgi
sayar kullanımının başlamasından bugüne kadar ge
çen süre içinde, bilgisayar sayısında büyük artışlar 
meydana gelmiş, ancak bu konuda yıllardır çeşitli 

(1) Bilgi işlemde kompüterter ve Türkiye'de kom-
püterlerin durumu. Doç. Dr. Nuri Uman, Sf.. 134 

kuruluşlarca yürütülen çalışmalara karşın halen kaç 
tane bilgisayar sistemi ve bilgi işlem merkezi bulun
duğu tam olarak saptanamamıştır. 

Bu araştırmanın yürütüldüğü kısa süre içinde, Ka
mu kurum ve kuruluşlarında yapılan tarama sonu
cunda, satın alma yoluyla edinilen 41, kiralama yo
luyla edinilen 43, bağış yoluyla edinilen 4 olmak üze,-
re toplam 88 bilgisayar sistemi bulunduğu saptana-
biimiştir. 

Çalışmanın yapıldığı zaman içerisinde bilgisayar 
sistemi mevcut olduğu belirlenen, ancak; kiralama ya
da satmalma olup olmadığı konusunda bilgi elde edi
lememiş kuruluşlar çalışmada kapsam dışı bırakıl
mıştır. 

Bu konuda elektronik sanayi özel ihtisas komis
yonu bilgisayar alt kurulu tarafından 5 inci 5 yıllık 
kalkınma plam için hazırlanan raporda, Türkiye'de 
kurulu bilgi işlem aygıtları ve donanımının sayıları
nın, kapasitelerinin tam ve kesin olarak bilinemediği 
belirtilmiştir. (1) 

3.1. Kuruluşları kiralam ya da satınalmaya yö
nelten etkenler : 

Kuruluşları bilgisayar edinirken kiralamaya yönelten 
başlıca etkenleri alt başlıklar olarak şu şekilde özet
leyebiliriz. 

— Elektronik sanayindeki hızlı teknolojik gelişme
yi anında izleyebilme ve yeni teknolojik olanaklardan 
yararlanabilme eğiliminin ağırlıklı olması, 

— Bilgisayarları edinecek kuruluşun; bu konuda 
ön hazırlıklarının olmayışı ve başlangıçta kullana
cakları alanda bilgisayar kullanımım gerektirecek iş 
hacmi olup olmadığını belirleyememeleri, 

— Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgisayar satın 
almaları durumunda, bunları uzun bir süre değiştire-
meme endişesi (özellikle DPT tarafından yeniden 
onaylanmaması veya izin alamama gibi durumlar), 

— Başlangıçta kiralamanın kurum açısından daha 
az kaynak kullanımım gerektireceği düşüncesi, 

—özellikle bilgisayarın onarım ve bakımının ki
ralayan şirket tarafından yerine getirilmesi ve kuru
luşların bilgisayarların bakım ve onarımını yapacak 
elemanlarının olmayışı gibi etkenler, günümüzde ka
mu kurum ve kuruluşlarını bilgisayar satın alma ye
rine, kiralama yoluyla bilgisayar edinmeye yönlen
dirmektedir. 

Kuruluşlar yukarıda sayılan etkenlerle bilgisayar 
edinmede kiralama yolunu seçmektedirler. Bunun ya-

(1) Cumhuriyet, Bilgisayar sayı 3, sayfa 77. 
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nısıra, iş kapasiteleri dikkate alınarak uzun süre bil
gisayar kullanımım gerektiren alanlarda bilgisayarın 
satın alınması yoluna gidilmektedir. Bilgisayar tek
nolojisinin bugünkü ulaştığı aşamada, bu alanda ge
tirilen yenilikler, bir kuşağı değiştirecek kadar geniş 
kapsamlı olmamakta, uzun süre kullanılacak bilgisa
yar sisteminin kiralama yoluyla maliyetinin satın al
ma maliyetini aşmasını göz önünde bulunduran ku
ruluşlar, ikiralama yerine satın alma yolunu benimse
mektedirler. 

3.2. Türkiye'de kamu kuruluşlarında var olan bil
gisayar sistemlerinin marka ve modellerine göre da
ğılımı : 

Türkiye'de ihalen kamu kurum ve kuruluşların
da kullanılmakta olan bilgisayar sistemlerini pazarla
yan firmalar ile bu sistemlerin marka ve modelleri
ne göre dağılımı tablo I'de verilmiştir. 

Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere 
bilgisayar sistemleri ülkemizde genellikle dört firma 
tarafından pazarlanmaktadır. Bunlar IBM (Interna-
tinola 'Business Machines Corporation), UNIVAC ya 
da REMÎVAC (Remington Sparry Rand Corpora-
tional Business Machines Corporation), UNIVAC ya 
INTERDATA'dır. 

Görüldüğü üzere, bilgisayar piyasasında Dünya'da 
olduğu gibi Türkiye'de de IBM firması hâkimdir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında satın alma ya da 
kiralama yöntemi ile edinilen bilgisayar sistemleri 
model olarak bir hayli farklılık göstermekle birlikte, 
Elektronik Sanayiindeki Teknolojik gelişmeler dik
kate alındığında, tablonun incelenmesinden de anla
şılacağı üzere, daha çok küçük ve orta boy bilgisayar 
sistemlerinin kullanıldığı görülmektedir. 

Kamu Kuruluşlarında Var Olan Bilgisayar Sistemlerinin Marka, Model ve Edinilme Şekillerine Göre Dağılımı 

Tablo - I 

imalatçı Firma Marka - Model Kiralama Satm Alma Toplam 

IBM 

TOPLAM 

Sistem 3 
Sistem 34 

360/20 
360/2020 
370/115 
370/125 
370/135 
370/138 

Sistem 38 
3115 
4331 

5 
2 
2 
1 
4 
6 
2 
1 
1 
1 

12 

37 

.5 
3 
2 
1 
4 
6 
2 
1 
1 
1 

14 

40 

BURROUGHS 

TOPLAM 

B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 

730 
920 

1955 
2815 
2930 
3500 
3700 
3721 
6811 
6930 

1 

1 

1 
1 
1. 

5 

1 

1 

2 
1 
2 

7 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 

12 
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İmalatçı Firma 

UNIVAC 

TOPLAM 

INTERDATA 

TOPLAM 

HONEYWELL 

TOPLAM 

Diğerleri 

TOPLAM 

GENEL TOPLAM 

Marka - Model 

80 
BC/7 
1004 
1050 
1106 
9030 
9200 
9480 

7/32-C 
7/16-UTE 
8/32 

DPS 6-48 
L 62/20 
L 62/40 

Kiralama 

1 

1 

1 

43 

Satın Alma 

1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 

8 

3 
2 
1 

6 

1 
1 
1 

3 

14 

14 

41 
4 (x) 

Toplam 

1 
1 
1 
1 (x) 
1 
2 
1 
1 

9 

4 
2 
1 

7 

1 
1 
1 

3 

14 
3 (x) 

17 

88 

(x) Kurumların Bağış Yoluyla edindikleri bilgisayar sistemlerini göstermektedir. 

3-3- Kuruluşlarda var olan bilgisayar sistemlerinin 
yıllara göre gelişimi : 

Tablo II de Kamu kurum ve kuruluşlarında sa
tın alma, kiralama ve bağış yoluyla edinilen bilgisa
yar sistemlerinin yıllara göre gelişimi yer almaktadır. 
Kurumlar kiralama yöntemiyle 43, satın alma yoluy
la 41, bağış yoluyla 4 olmak üzere toplam 88 Bil
gisayar sistemi edinmişlerdir. Ancak, kısa süre içe
risinde bu konuda yapılan çalışmada bilgisayar sis
temi olan kamu kurum ve kuruluşları dikkate alın
mış, bunun yanısıra kuruluşların çeşitli şekillerde edin
dikleri mikrobilgisayarlar,' kapsam dışı bırakılmıştır. 

örneğini T.C. Ziraat Bankası'nın Otomasyon Mer
kezindeki Bilgisayar sistemi dışında kalan ve Türki
ye'de 150 Şubesinde kullanılan 300 adet Micro Bil
gisayar çalışma kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Tablo H'nin incelenmesinden görüleceği üzere, 
1960'lı yıllarda kiralama ve satınalma yoluyla bilgi
sayar edinme sayısal olarak aynı düzeydedir. 

özellikle 1978 yılından başlayarak, 1982 yılına 
kadar olan zaman içerisinde 19 satınalma, buna kar
şılık 29 kiralama yoluyla bilgisayar sistemi edinildiği 
saptanmış bulunmaktadır. 
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Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Var Olan 
Bilgisayar Sistemlerinin Yıllara Göre Gelişimi 

Yılar 

1965 
1966 
1968 
1971 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

TOPLAM 

Tablo 
Kiralama 

1 
1 
2 
1 
2 

— 
1 
1 
4 
6 
5 
6 
4 
8 
1 

43 

- II 
Satın alana 

1 
1 
1 

— 
— 

1 
5 
4 
2 
2 
1 
4 
6 
6 
7 

41 

Bağış 

— 
— 
— 
— -
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1 
1 
1 
1 

4 

3.4 Kuruluşlarda kiralama yoluyla edinilen Bil
gisayar Sistemlerine döviz olarak ayrılan kaynak unluk
tan : 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının çalışmanın ya
pıldığı zamana kadar toplam 43 bilgisayar sistemini 
kiralama yoluyla edindikleri gözlenmiştir. 

Bu konuda yapılan incelemede, bilgisayar sistemi
ni kiraya veren pazarlamacı firmalarla kuruluşlar ara
sında 1 yıllık sözleşme yapıldığı, fakat her yıl söz
leşme yenilenerek bilgisayar sisteminin toplam kira
lama süresinin 6-10 yıla ulaştığı görülmüştür. 

Tablo III ün incelenmesinden de anlaşılacağı üze
re, Bilgisayarların kapasitelerine göre, firmalara dö
viz olarak ödenen aylık kira miktarı ortalama 1 650 
dolar ile 30 000 dolar arasında değişmektedir. 'Bu du
rumda Kamu Kurum ve Kuruluşlarının döviz olarak 
Bilgisayar Sistemlerine ödedikleri toplam yıllık kira 
miktarı ise tahmini 7 132 200 dolara ulaşmaktadır. 
Bugünkü durumda döviz kuru 300 TL. olarak alın
dığında ve kira bedelinin % 50'si döviz olarak öden
diğinde bu miktar, 2 139 660 000 TL. kaynak kul
lanımına yol açmaktadır. Toplam TL. olarak, Bilgisa
yar Sistemlerine ayrılan kaynak ise, tahmini 
4 279 320 000 TL.'dir. Bilindiği üzere makineler satın 
alındığında satış bedelinin tamamı döviz olarak öden
mektedir. Kiralamada ise, kira sözleşmesinin yapıldığı 
ilk yıl i% 100 döviz, daha sonraki yıllarda j % 50 Türk 
parası •% 50 döviz olarak ödeme yapılmakta ve Türk 
parası olarak ödenen kısmı yurt dışına transfer edile
memektedir. 

Bir örnek vermek gerekirse; Orta büyüklükte bir 
bilgisayar sisteminin satın alma bedelinin 540 000 do
lar olduğu düşünülürse, aynı tip bilgi sayar için ay
lık ortalama ödenen kira miktarının 15 000 dolar ol
duğu dikkate alındığında, Kurumlar 3 yılda satın al
ma bedeline eşit kira ödemektedirler. Çağına ayak 
uydurmak isteyen Türkiye'de bilgisayar kullanımının 
kiralama yoluyla yapılması ülkemize çok pahalıya 
mal olmaktadır. 

Bu durum karşısında, sonunda sahip olunamayan 
sistemler için satın alma bedelinin, İM ya da üç katı 
ödeme yapılması, kaynak kullanmada rasyonel dav
ranmamanın açık bir göstergesi olarak ortaya çık
maktadır. 

Kuruluşlarda Var Olan Bilgisayar Sistemleri İçin ödenen Kiralar 

TABİLO : III 

Adet 

2 
3 
5 
1 

26 
3 
3 

43 

Adet Olarak Ortalama 
Aylık Kira (Dolar) 

Toplam Olarak Ortalama Toplam Olarak Ortalama 
Aylık Kira (Dolar) Yıllık Kira (Dolar) 

1 650 
3 150 
6 000 

U 600 
15 000 
20 000 
30 000 

87 400 

3 300 
9 450 

30 000 
11 600 

390 000 
60 000 
90 000 

594 350 

39 600 
113 400 
360 000 
139 200 

4 680 000 
720 000 

1 080 000 

7 132 200 
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IV — Kamu Kurum ve Kuruluşlarında varolan 
Bilgisayarların Kapasite Kullanımları: 

Çalışmanın yapıldığı süre içerisinde yapUan araş
tırma ve incelemelerde Kamu kesiminde varolan bil
gisayar sistemlerinden tam olarak yararlanılıp yarar-
lanilmadığı konusunda kesin bilgi ve veriler elde edi
lememiştir. 

Bununla birlikte gerek kiralama gerekse satın alma 
yöntemiyle edinilen bilgisayarların tam kapasiteyle ve
rimli bir şekilde kullanılmadıkları açık bir gerçektir. 

Bilindiği üzere Bilgisayarlar sürekli çalışabilecek 
biçim ve yetenekde imal edilmektedir. Günün her 
anında bilgi üretmekle, birden fazla kişi ya da kurulu
şa hizmet sunmakla ancak sağlıklı kullamldıklarm-
dan söz edilebilinir. Kamu Kuruluşlarında varolan 
bilgisayar sistemleri bu açıdan incelendiğinde «artık 
bilgisayar kapasitesinin, diğer bir deyişle «Kullanıl
mayan bilgisayar gücü»nün varlığı kolayca görülebil
mektedir. (1) 

Konuya ilişkin yapılan çalışmada Bilgisayar sis
temlerinin 24 saat süreyle çalışabilecek ve bilgi üre
tebilecek güçte olduğu, ancak kamu kuruluşlarındaki 
bilgisayarlardan en fazla 8 saat yararlanıldığı gözlen
miş bulunmaktadır. Bu durum kamu kuruluşlarında 
mevcut olan bilgisayarların en fazla % 30-35 kapa
site ile çalıştırıldığının açık bir göstergesidir. 

4-1- Bilgisayar sistemlerinin tam kapasiteyle kul-
knıîamamasının nedenleri: 

Kamu kuruluşlarında Bilgisayar sistemlerinin tam 
•kapasiteyle kullanılamamasmın nedenlerini alt baş
lıklar halinde şu şekilde sıralayabiliriz. 

Bilindiği üzere bilgisayarlar 24 saat süreyle çalışa
bilecek ve bilgi üretebilecek güçte olan pahalı maki
nelerdir. Kiralama ya da satın alma yoluyla edinilen 
bilgisayarlarda; 

— Fizibilite etütlerinde kapasitenin gereken titiz
likte saptanmamış olması, 

— Bilgisayarların kurumlarda ilkel düzeyde kul
lanılması, yönetim bilgi işlem ve karar - destek bilgi 
•işlem düzeylerine geçilmediği için bilgisayardan sa
dece bordro hazırlanması ve bazı mühendislik hesap
larında yararlanılması. 

— Bilgisayar kullanımında yeni bir sistem kurma 
yerine, başka sistemlerden yararlanma yollarının araş-
tırılmayışı, 

(1) Cumhuriyet, Bilgisayar S - Kullanmadığımız 
Bilgisayar kapasitesi» Sayfa 5 
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— Kamu kurum ve kuruluşlarında Bilgisayar sis
teminden tam olarak yararlanabilmek için gereken 
personelin, yeterli sayı ve kalitede olmaması, siste
min kurulmasından önce personel eğitiminin yapılma
ması, 

— Kurumlardaki ücret azlığı nedeniyle, program
cı ve sistem analisti olarak çalışan elemanların, özel 
sektöre geçmeleri, gibi etkenler kamu kuruluşlarında 
var olan bilgisayar sistemlerinin kapasite altı çalışma
sında etken olmaktadır. 

V — SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çağın teknolojik gelişmelerine ayak uydurmaya 
çalışan Türkiye'de bilgisayar kullanımında ilkel dü
zey geride bırakılmış ve kamu kurum ve kuruluşla
rında gerek kiralama gerekse satın alma yoluyla, top
lam 88 bilgisayar sistemi bugünkü durumda doğru
dan doğruya kullanılmaya hazır bir şekilde kurum
ların elinde bulunmaktadır. 

Bu konuda yapılan çalışmada, varolan bilgisa
yar sistemlerinden kiralama yoluyla edinilenler için 
tahmini 7 132 200 Dolar döviz yurt dışına ödenmek
tedir. 

Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında bilgisa
yar teknolojisindeki hızlı dşğişmeyi anında izleyebil
me ve yeni teknolojik olanaklardan yararlanma eği
liminin olması ve başlangıçta kiralamanın kurum 
açısından daha az kaynak kullanımı gerektireceği 
düşüncesinin ağırlık kazanması, geleceğe yönelik ih
tiyacın tam olarak saptanamaması gibi etkenler de 
kaynakların akılcı bir şekilde kullanılamaması duru
munu ortaya çıkarmaktadır. 

Diğer yandan; Kamu kurum ve kuruluşlarının 
başka kuruluşların bünyelerinde bulunan bilgisayar 
sisteminden yararlanmadıkları her kuruluşun değişik 
yollardan kendi bilgisayarını edinme eğiliminde oldu
ğu görülmüştür. 

Kuruluşların diğer bir kuruluşta varolan bilgisa
yardan yararlanmama nedenlerini ise şu şekilde sıra
layabiliriz. 

— Bulundukları ilde uygun bir sistem olmayışı, 

— İşlerinin gizli olması nedeniyle, diğer kuruluş
larla ortak çalışma yapmamaları, 

— Eğitim amacıyla Bilgisayar Merkezi kuran ku
ruluşların (Üniversiteler gibi) Bilgisayar sistemlerinin 
ancak kendi bünyelerinde olma zorunluluğu, 
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— Daha önce sistemlerinden yararlandıkları ku
ruluşlardan bir süre sonra gerekli yardımı görmeme
leri, <1) 

Diğer yandan; bilgisayarların sürekli çalışabile
cek biçim ve yetenekte imal edildiği ve sistemin 24 
saat süreyle çalışabilecek, bilgi üretebilecek güçte ol
duğu göz önüne alınırsa, Kamu kurum ve kuruluşla
rında varolan sistemlerden en fazla 8 saat süreyle 
yararlanıldığı, bu durumun da başka bir yönüyle 
kaynakların kullanılmasında savurganlığa ve israfa 
yol açtığı sonucuna varılabilinir. 

Kuruluşlarda biygisayar kullanılmasında kaynak 
ve zaman kaybının önlenmesi için aşağıda yer ala
cak önlemlerin alınmasında zorunluluk vardır. 

1. Bilgisayar, sisteminin edinilmesinden önce ke
sinlikle bir fizibilite etüdünün yapılmasının gerekli 
olduğunun öncelikle benimsenmesi, 

2. DPT'ca fizibilite etüdlerinin bir ihtisas ko
misyonunda incelenmesi sırasında kamu kuruluşla
rında var olan bilgisayarların edinme şekillerine gö
re (Satınalma, kira, bağış) sayı ve kapasiteleri dik
kate alınarak tespit edilmesi, yeni başvuruların plan 
hedeflerine bağlı olarak sektörler itibariyle dağılımı-

(1) Türkiye'de Elektronik Hesap Makinelerinin 
Kapasite ve Kullanım Durumu Raporu özeti, D.P.T. 
yayını No. : 734. 
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nm ve önceliklerin sayısal verilerle saptanarak de
ğerlendirilmesi, 

3. Kiralama ve satın alma kararında, seçilen bil
gisayarın ülke koşullarına göre kolayca demode ol
mayacağı ve uzun süre kullanılacağı ilkesinin göz 
önünde tutulması, 

4. Bilgisayar sistemi kurulmasına karar verildi
ğinde, öncelikle tesislerin monte edileceği yerlerin, 
bilgisayarın gerektirdiği teknik niteliklere sahip ha
le getirilmesi ve sistemi kullanacak teknik personel 
ihtiyacının birlikte değerlendirilmesi, 

Yukarıda yer alan açıklamalardan da görüleceği 
üzere kamu kurum ve kuruluşlarında bilgisayar ta
lebinin kira yoluyla karşılanmasının büyük boyutla
ra ulaştığı bir gerçektir. Özellikle hizmeti yürütme
nin gereği olarak kiralama yoluyla bilgisayar edin
mek isteyen kuruluşlar göz önüne alındığında, aynı 
tür ve kapsamda hizmet yapmalarına rağmen ku
rumlar arasında bu konuda işbirliğinin olmaması, 
birden fazla bilgisayar sisteminin kurulmasına ve 
varolan atıl kapasitenin değerlendirilmemesine, böy
lece fazladan döviz kaybına neden olmaktadır. 

Bu durum karşısında yeni kiralama ya da satın al
malar yerine mevcut sistemleri ortak kullanıma elve
rişli hale getirerek, kuruluşlar arasında gerekli koor
dinasyonun sağlanması ve ortak kullanımı büyük öl
çüde kolaylaştıracak Bilgi Bankasının kurulması, 
kullanılmayan bilgisayar kapasitesinin değerlendiril
mesini ve döviz kaybının asgarî düzeye indirilmesini 
sağlayacaktır. 

..*.. 
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Mahalli İdareler ile Mahlalle Muhtarlan ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 23 üncü Mad
desine Verilen Oyların Sonucu 

(Kabul edilmiştir.)) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Remzi Çerçii 
Ahmet Şevket Gedik 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliiceoğlu 

AFYONKARAHİSAR 
Metin Balıbey 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
İsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlası Doğu 
Nejat Abdullah Gülecek 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
ismail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahıinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Sudi Neşe Türel 

Üye Sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

400 
339 
194 
139 

6 
60 
!İ 

(Kabul Edenler) 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Al'i Doğuşlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat Öztekin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal Iğrek 
Fahir SabunJiş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal' 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
tlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Aracu 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arıkan 
İsmail Üğdül 

ELÂZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gem almaz 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HATAY 
Kâmran Karaman 
Haımit Melek 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatima Mihri'ban Erden 
Musltafa Kemal Toğaıy 
İbrahim Fevzi Yaımaın 

İÇEL 
Ibralhim Aydoğan 
HUkmıelt Biçenitüirk 
Rüştü Kâzım Yüceden 

İSTANBUL 
B, Doğanoan Akyürek 
Yasar Albaıyrak 
M. Vehbi Dinçerler 
Hayıretltün Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Ömer Ferruih İ'lter 
Alltan Kaıvaik 
R. Ercüment Konulkman 
Leyla Yemiay Kösıeoğlu 
Turgut Özal 
ibrahim özdemir 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Tınaz Titiz 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Vural Arıkan 
İsmet Kaya Erdem 
Süha Tanık 
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KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
ilhan Aküzüm 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 

AĞRI 
İbrahim' Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoglu 
Kâzım İpek 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükugur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Ahmet llhami Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
İsmail Özdağlar 
»Mekin Sarıoğlu 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

ANKARA 
Eşref Akıncı1 

Sururi Baykal 
Ali Bozer, 
Necdet Calp 
Netfiman Elgin 
H. ibrahim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bavulken 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğru! Gökgün 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 
ihsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 

SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M.' Mıükerrem Taşcıoğdu 

enler) 

BALIKESİR 

Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Fenni îslimyeli 
Cahit Tutum 

BİTLİS 

Rafet Ibrahimoğlu 
Faik Tarımcıoğlu 

IBOLÜ 
Turgut Yaşar Gülez 

ÇANAKKALE 

Onural Şeref Bozkurt 
Cafer Tayyar Sadıklar 
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TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Fahrettin Kurt 

URIFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Engin Cansızoğlu 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ali Ayhan Çetiin 
Mehmet Besim Göçer 

DENIZLI 
ismail Şengün 

DİYARBAKIR 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Eryurt 
Hilmi Nalbantoğlu 

(Reddec 
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GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Turgut Sera Tirali 

HAKKÂRİ 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demirtaş 
İhsan Gürbüz 
M. Murat Sökmenoğlu 

İÇEL 
Ali DbJsan Elgin 
Möhımöt Kocabaş 
Edip Ozgenç 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
İmren Aykut 
Ömer Necati Cengiz 
Hüseyin Avmi Güler 
Yılmaz ÎHsan Hastüfk 
Mehmet Kaftkaslıgü 
Doğan Kasaroğkı 
Feridun Şakir Öğünç 
Kemal özer 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilal Şişman 
Arife Necla Tekinel 
Saim Bülend Ulusu 
Reşit Ülker 

tZMÎR 
Mahmut Akkılıç 
Hüseyin Aydemir 
Fikret Ertan 
Hayrullah Olca 
Yılmaz önen 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa Öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 
Sabri Irmak 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdıilek 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mustafa İzci 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Nazmi önder 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAKARYA 
Hasan Altay 

SltRT 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet ıNaci Mimaroğlu 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Özer Gürbüz 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Şevki Taştan 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 

TOKAT 
Enver özcan 
Cemal özdemir 

TRABZON 
Osman iflahadır 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

URFA 
Fahri Karakeçilli 
Aziz Bülent öncel 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
İsa Vardal 

ERZURUM 
Mustâfa Rıfkı Yaylalı 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 

(Geçersiz Oylar) 

İSTANBUL 
•Beihiç Sadi AbbaSoğlu 

İZMİR 
Rüştü Şardağ 

KAYSERİ 
Mustafa Şahin 

NİĞDE 
Arif Toprak 
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(Oya Katılmayanlar) 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYONKARAHISAR 
Abdullah Altıntaş 
Mustafa Şükrü Yüzbaşıoğlu^ 
(t. A.) 

AĞRI 
Paşa Sanoğlu 

ANKARA 
Ahmet Kemal Aydar 
Osman Işık 

ANTALYA 
ADİ Dizdaroğlu 

AYDIN 
Mehmet Özalp 
Osman Eskin Tipi 

BALIKESİR 
Şerafettin Toktaş 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 
A. Sabahattin Özbek 
İsmet Tavgaç 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahin 

(DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 
Şehmuz Bahçeci 
Kadir Narin 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Bşk. V.) 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuni Ü/el 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Galip Deniz 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Mucip Ataklı 
Sabit Batumlu 
Tülay Öney 
İbrahim Ural 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Durcan Emirbayer 
Burhan Cahit Gündüz 
Özdetaıir Pdhlivanoğlu 
Işılay Saygın 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MANİSA 
Gürbüz Şakranlı 

MARDİN 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
İdris Gürpınar 

RİZE 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
Rıza Teklin 

SİNOP 
Halit Barış Can 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

TRABZON 
Mehmet Kara 
Necmettin ÎKaraduman 
(Başkan) 

URFA 
Vecihıi Ataklı 

UŞAK 
Yusuf Demir 

ZONGULDAK 
Rıza Öner Çakan 
Cahit Karakaş 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Açık üyelik) 

BİNGÖL : (1 

»•-<« 
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Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarhklan ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun Geçici 5 inci 
Maddesinin Açık Oylamasına verikn oyların sonucu: 

(Kabul edilmiştir.) 
400 
334 
199 
133 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Remzi Çerçi 
Ahmet Şevket Gedik 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet DeMceoğlıı 

AFYONKARAHİSAR 
Metin Balıbey 
Hamdıi özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
İsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coşkunoglu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Nejat Abdullah Gülecek 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Ögan Soysal 
Fatma Rezan Şahdnkaya 
Hail Şıvgın 

ANTALYA 
Mustafa Çakaloğlu 
A l Dizdaroğlü 
Sudi Neşe Türel 

Üye Sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

(Kabul 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat Öztekin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal Iğrek 
Fahir SabunSş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal' 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
tlker Tuncay 

•2 

65 
1 

Edenler) 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Mehmet Besim Göçer 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Aracu 
Ayçan Çakıroğulları 

(DİYARBAKIR 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arıkan 
İsmail Üğdül 

ELÂZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HATAY 
Kâmran Karaman 
Haımit Melek 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatma Mihriban Erden 
Musltatfa Kemal Togay 
îhraıhJm Fövzi Yaman 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hükmet Biçentiürk 
Rüştü Kazım Yüceden 

İSTANBUL 

Böbiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B, Doğanoan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
M. Veihbi Dinçerler 
HayıreMn Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Alltan Kavak 
R. Eırcümenıt Konulfcman 
Leyla Yeiraiay Köseoğlu 
Turiguit Özal 
İbrahim Özdemir 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Tınaz Titiz 
Fazıl Osman Yöney 
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İZMİR 
Vural Arıkan 
tsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Özdernâr PehliVanoğlu 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Ahmet İlhamı Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
İsmail özdağlar 
Me'kin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RtZE 
Arif Şevket Bilgin 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 

SAMSUN 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. 'Mükerrem Taşcıoğlu 

TEKÎRİDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Fahrettin Kurt 

URFA 
Mustafa Demir 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Engin Cansızoğlu 

(Reddedenler) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 

AĞRI 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım İpek 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Suruni Baykal 
Ali Bozer 
Necdet Calp 
Neıiiman Elgin 
H. İbrahim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Fenni İslıimyeli 
Cahit Tutum 

BİTLİS 
Faik Tarımcıoğlu 

IBİOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇORUM 
Ali Ayhan Çetün 

DENİZLİ 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
Muhittin Yıldırım 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Eryurt 
Hilmfi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Turgut Sera Tirali 

HAKKÂRİ 
Lezgin Önal 
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HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demlirtaş 
İhsan Gürbüz 

İÇEL 
• Melhımeit Kocabaş 
Edip Özgene 
Durmuş Fiflcfi Sağlar 

İSTANBUL 
îmren Aykut 
öm'er Necati Cengiz 
Hüseyin Avni Güler 
Yılkrtaız İhsan Hastürk 
Mehmet Kafkaslıgil 
Doğan Kasaroğlu 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilal Şişman 
Arife Necla Tekinel 
Saim Bülend Ulusu 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Mahmut Akkılıç 
Hüseyin Aydemir 
Fikret Ertan 
Hayrullah Olca 
Yılmaz önen 
Turgult Sunalp 
Ahmet Süter 
Rüştü Şardağ 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa Öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mustafa tzci 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Nazmi önder 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Teklin , 

SİNOP 
Hilmi ©içer 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Şevki Taştan 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 

TOKAT 
Enver Özcan 

TRABZON 
Osman İBahadır 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

URFA 
Bahri Karakeçfili 
Aziz Bülent öncel 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
İsa Vardal 

AYDIN 
Mehmet Özalp 

(Geçersiz Oylar) 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
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(Oya Katılmayanlar) 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek' 

AFYONKARAHİSAR 
Abdullah Altıntaş 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 
(t. A.) 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 

ANKARA 
Ahmet Kemal Aydar 
Osman Işık 

ANTALYA 
Abdullah Cengiz Dağyar 

AYDIN 
Osıman Eskıin Tipi 

BALIKESİR 
Şerafettin Toktaş 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 
Kâmran İnan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 

M. Kemal Gökçora 
A. Sabahattin Özbek 
İsmet Tavgaç 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Bşk. V.) 
Veysel Varol 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuni Üzel 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Galip Deniz 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 

HATAY 
M. Murat Sökfmenoğlu 

İÇEL 
Ali İihisan Elgin 

İSTANBUL 
Mucip Altalklı 
Sabit Batumlu 
Ömer Ferrulh İlıter 
Fenidun Şakir Öğünç 
Tüliay Öney 
Kemal Özer 
İbrahim Ural 
Ahmet Mernduh Yaşa 

İZMİR 
Durcan Emirbayer 
Işılaıy Saygın 
Ali Aşkm Toktaş 

KONYA 
Sabrı Irmak 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MARDİN 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
İdris Gürpınar 

ORDU 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Mümtaz özkök 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
İlyas Aktaş 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

TOKAT 
Cemal özdemir 

TRABZON 
Mehmet Kara 
Necmettin Kjaradurman 
(Başkan) 
Yusuf Ziya Kazancıağlu 

URFA 
Vecihi Ataklı 
Osman Doğan 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 

ZONGULDAK 
Rıza Öner Çakan 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Açık üyelik) 

BİNGÖL : 1 
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Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun Tümüne verilen 

(, 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Remzi Çerçi 
Ahmet Şevket Gedik 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYONKARAHİSAR 
Metin Balıbey 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
İsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
ismail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

oyların sonucu : 

Üye Sayısı <• 
Oy verenler : ." 

too 
(17 

Kabul edenler : 200 
Reddedenler 1 
Çekimserler : 
Geçersiz Oylar : 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler : 

10 
3 
4 

82 
1 

(Kabul Edenler) 

ANTALYA 
Mustafa Çakaloğlu 
AK Dizdaroğlu 
Sudi Neşe Türel 

ARTVÎN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
M. Ali Doğuşlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat Öztekün 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
Ahmet K. AlptemoÇin 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal Iğrek 
Fahir Saburiiş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 
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ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Aracu 
Ayçan Çakıroğulları 

[DİYARBAKIR 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arıkan 
İsmail Üğdül 

ELÂZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcı 

Cemal Büyükbaş 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

Î9 — 

(Kanunlaşmıştır.) 

' 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HATAY 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatlma Mihriban Erden 
Mustafa Kemal Toğaıy 
İbralMm Fevzi Yaman 

İÇEL 
itbralhim Aydoğan 
Hükmet Biçenitfürlk 
Rüşttü Kâzımı Yücelen 

İSTANBUL 
Bdhiç Saldi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B, Doğancan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
M. Vehbi Diniçerler 
Hayreıt'tin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
lismail Safa Giray 
Ömer Ferruh llter 
Alltan Kavak 
R. Ercümenıt Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgut Özal 
İbrahim özdemir 



Ali Tanrıyar 
Mustafa Tınaz Titiz 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Vural Arıkan 
ismet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Özdemıir Peıhlivanoğlu 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Mehmet Anif Atalay 

AĞRI 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

T. B, M, M, B : 22 

Abdulhalim Araş 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altmok Esen 
Nihat Harmancı 
Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Ahmet llhami Kösem 
Fahri Şahin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
İsmail Özdağlar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
'Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

(Reddec 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım İpek 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Sururi Baykal 
Ali Bozer 
Necdet Calp 
Neriiman Elgin 
H. İbrahim Kar al 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Aydın Güven Gürkan 
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MUŞ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan Öztürk 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 

SAMSUN 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 

ilenler) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün. 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Fenni İslimyeli 
Cahit Tutum 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ali Ayhan Çetlin 
Mehmet Besim Göçer 

»Ö — 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Taşcıoğlu 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaveli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selini Koçaker 
Talat 'Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Fahrettin Kurit 

UlRFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Engin Cansızoğlu 

DENİZLİ 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Hayrettin Ozansoy 

ERZURUM 
Sabahattin Eryurt 
Hilmfi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Feyzullah Yıl din r 
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GİRESUN 
Turgut Sera Tirali 

HATAY 
Mustafa Çelebi 
İhsan Gürbüz 
M, Murat Sökmenoğlu 

İÇEL 
Mehmdt Kocabaş 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Umren Aykut 
ötaıer Necati Cenıgîz 
Yilmaz İhsan Hastürk 
Mehmet Kafkaslıgü 
Doğan Kasarogluı 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilal Şişman 
Arife Necla Tekinel 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Mahmut Akkılıç 
Hüseyin Aydemir 
Fikret Ertan 
Hayrullah Olca 
Yılmaz önen 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Ülkü Söykmezoğlu 

KARS 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 
Haydar Koyuncu 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abduüaıh Çakırefe 
Mustafa İzci 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Nazmi Önder 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakalhoğlu 

SAMSUN 
Hasan Altay 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Ruşan Işın 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Akan 

TOKAT 
Enver özcan 

TRABZON 
Osman Bahadır 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

URFA 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
İsa Vardal 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bavulken 

(Çekimserler) 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

İSTANBUL 
Saim Bülend Ulusu 

AYDIN 
Mehmet Özalp 

(Geçersiz Oylar) 

BİNGÖL I NİĞDE 
Hakkı Artukarslan I Arif Toprak 

ORDU 
Bahriye Üçok 
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ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYONKARAHİSAR 
Abdullah Altıntaş 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 
(t. A.) 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 

ANKARA 
Ahmet Kemal Aydar 

ANTALYA 
Abdullah Cengiz Dağyar 

AYDIN 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Şerafettin Toktaş 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 
Kâmran İnan 
Faik Tanmcıoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURİSA 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 
A. Sabahattin Özbek 
İsmet Tavgaç 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Bşk. V.) 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Bbubekir Akay 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Galip Deniz 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin Önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Abdurrahman Demlirtaş 

İÇEL 
Ali İnlsân Elgin 
Edip Özgenç 

(Oya Katılmayanlar) 

İSTANBUL 
Mucip At'alkh 
Sabit Batumlu 
Hüseyin Avni Güler 
Feridun Şakir Öğünç 
Tülay Öney, 
Kemal Özer 
İbrahim Ural 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Durucan Emirbayer 
Işılay Saygın 
Rüştü Şardağ 
Ali Aşkın Toktaş 

KARS 
Aziz Kaygısız 
Halis Soylu 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KONYA 
Sabri Irmak 
Emin Fahrettin Özdilek 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Talat Zengin 

MARDİN 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
İdris Gürpınar 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 

RİZE 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Halit Barış Can 
Özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mus'tafa Kemal Palaoğlu 
Şevki Taştan 

TOKAT 
Cemal Özdemir 

TRABZON 
Mehmet Kara 
Necmettin IKJaraduman 
(Başkan) 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

URFA 
Veoihi Ataklı 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 

ZONGULDAK 
Rıza Öner Çakan 
Cahit Karakaş 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Açık Üyelikler) 

BİNGÖL i ili 

» • - « • « < • • 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

İl NCt BİRLEŞİM 

17.1.1984 Salı 

Saat : 1500 

İ! 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1'. — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GORIÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAÎR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk* 

ün, Akaryakıt zamlarının beyan dışı tutulmasıyla il
gili uygulamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/2) 

2. — Manisa Milletvekili İsmet TurtiangiTin, 
üzüm üreticisilerinin sorunlarına İlişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru Önergesi. (6/3) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 





TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 3 

Mahallî İdareler Seçimi Kanunu ve Anayasanın 89 uncu Maddesi 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu. 1/438,3/287 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterliği 

İNC. BŞK. : 24-18-23-84 
Konu : 2971 Sayılı Kanun Hakkında 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 6 Ocak 1984 gün ve Kan. Kar. Bşk. kğı 518-00494 sayılı yazınız. 

5 Ocak 1984 tarih ve 2971 say ıh Mahallî, İdareler Seçimi Kanunu incelenmiş ve Türkiye Cum
huriyeti Anayasasuun 89 uncu maddesi gereğince ilişikte sunulan gerekçe ile bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderilmiştir. 

Arz ederim. 
Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

5 OCAK 1984 TARİH VE 2971 SAYILI, KÂNUNUN GERİ GÖNDERİLME GEREKÇESİ 

1. Mahallî idareler, II, Belediye veya Köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
kuruluş esasları Kanunla belirtilen ve karar organları gene Kanunda gösterilen seçmenler tarafından oluş
turulan kamu tüzelkişileridir. Seçimleri Anayasanın 67 nci maddesindeki esaslara göre beş yılda bir yapılır. 

2. Anayasanın bu ve ilgili diğer hükümleri doğrultusunda hazırlanmış ve kabul edilmiş bulunan 2971 
sayılı Kanunun : 

a) 2 nci maddesinde Anayasanın 67 nci maddesinin öngördüğü serbestlik esasına yer verilmemiştir. 
b) Büyük şehir Belediye Meclislerinin, Belediye hudutları içindeki ilçe belediye meclislerinden beşte 

bir oranında alınacak üyelerden oluşacağı göz önünde tutulduğunda, 5 inci maddenin (b) bendinde nüfusu 
50 001 -100 000'e kadar olan beldelerde üye sayısının 25, nüfusu 100 001 - 250 000'e kadar olan beldelerde 
üye sayısının 29 olarak tespiti, farklı nüfuslu ilçelerin büyük şehir belediyesi meclisinde aynı sayıda ve be
şer üye ile temsil edilmeleri sonucunu doğuracaktır. Bu sonuç' demokrasi, egemenlik ve eşitlik ilkelerine aykırı 
düşecektir. 

c) 8 inci maddenin son fıkrasında savaş hali veya Milletvekilleri Genel Seçimleri ile birleştirmek ama
cıyla TBMM'nin mahallî idareler seçimlerinin öne alınmasına veya ileri bir tarihe ertelenmesine karar vere
bileceği düzenlenmiştir. 

Bilindiği gibi Anayasanın 78 inci maddesi savaş nedeniyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görül
mezse, TBMM'nin seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebileceğini, geri bırakma sebebinin or
tadan , kalkmaması halinde erteleme kararındaki usule göre bu işlemin tekrar edilebileceğini öngörürken sü
reyi bir yıl ile sınırlamıştır. Kabul edilen metinde böyle bir süre sınırlaması bulunmamaktadır. 

Kaldı ki TBMM'nin hangi konulan karara bağlayacağı Anayasa'nın özel maddelerinde belirtilmiştir. 
(Md. 77, 78* 83, 84, 87, 92, 99, 111, 121 ve 122.). Mahallî idarelerin seçim sürelerinin ertelenmesi veya 
öne alınması karar değil kanun konusu olacaktır. Nitekim geçmiş uygulamalarda da TBMM seçimlerinin 
öne alınması veya ileri tarihe ertelenmesi kararla, mahallî idarelerde ise Kanunla yapılagelmiştir. Madde 
metni yanlış yorum ve değerlendirmelere neden olabilecek niteliktedir. 

11 Ocak 1984 



— * — 
d) Kanunun geçici 5 inci maddesi büyük şehir yönetiminin hukukî statüsünün bu Kanunun yürürlüğünü 

takip eden ilk seçim tarihinden önce Kanun Hükmünde Kararnamelerle düzenleneceğini öngörmektedir. 
(1) Anayasanın 127 nci maddesi büyük yerleşim merkezleri için Kanunun özel yönetim biçimi getire

bileceğine imkân vermektedir. İlke 'bu hususun Kanunla düzenlenmesidir. 

Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname ile düzenleme yetkisi -olağanüstü hal ve sıkıyönetim 
hallerine ilişkin 121 ve 1'22 nci maddeler dışında- Anayasanın 91 inci maddesine göre çıkarılacak Yetki Ka
nunu ile verilebilir. Yetki Kanununda çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararnamenin amacının, kapsamının, 
ilkelerinin, kullanma süresinin ve süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılamayacağının göste
rilmesi zorunludur. 

Kanunun sözü edilen geçici 5 inci maddesinde amacı ve süresi açıklıkla belli olmadığı gibi kapsamı, ilke
lerinin ne olacağı hakkında da herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. 

(2) Büyük şehirden muradın belediye hudutları içerisinde birden fazla ilçe bulunan şehirler olduğu, bü
yük şehir Belediye Meclisinin de ilçeler Belediye Meclislerinden alınacak. beşte bir üyeden oluşacağı Kanu
nun dört ve altıncı maddelerinden anlaşılmakta ise de maddeler arasında terim birliği bulunmamaktadır. 

(a) Büyük şehir belediye başkam adayının hangi kurulca gösterileceği, 
(b) Bu adayın hangi seçim kuruluna bildirileceği, 
>(c) Seçim işlemlerinin nasıl sonuçlandırılacağı, hususlarında yeterli derecede açıklık bulunmaması, 
(d) Büyük şehir belediye meclisine her ilçe üye sayısının beşte biri alındıktan sonra artık sayıların na

zara alınmayacağı amaçlanmış iken 6 nci maddenin ikinci fıkrasında artık oylardan söz edilmiş olması, 
Uygulamada duraksama ve yanlış anlaşmalara neden olabilecektir. 
e) Kanunun 18 inci maddesinde oy pusulalarının konulacağı zarfların Yüksek Seçim Kurulunca temin 

ve sandık başlarında hazır edileceği belirtilmiş iken, 20 inci maddesinin son fıkrasında -teklif doğrultusun
da- bu zarfların ilçe seçim kurullarınca hazırlanacağı hükmü aynen korunmuştur. 

Yine 20 inci madde de beş numaralı metnin devamında olması gereken «'birlikte çıkarsa» ibaresi, tüm 
bentleri kapsayacak şekilde satırbaşı halinde yazılmıştır. 

Bu haller de uygulamada karışıklık yaratabilecektir. 
f) Kanunun uygulanmasında büyük şehir belediye meclisi başkanının seçimi hariç diğer belediye baş

kanlarının, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelerinin, muhtar, köy ve mahalle ihtiyar heyeti ve mec
lisi üyelerinin seçimlerinde seçim çevresi ilçe veya belde sınırları belirlenmiş ve seçim İşlemlerinin ilçe seçim 
kurullarınca yapılması ve sonuçlandırılması ilkesi benimsenmiştir. 

(1) Büyük şehir belediye başkanı seçiminde sorumlu seçim kurulunun belirlenmediğine ve buna ilişkin 
açık bir düzenleme yapılması gereğine değinilmiştir. Başkan dışındaki diğer kişilerin seçim tutanaklarının 
il seçim kurulunca verilmesi kanunun genel düzenlemesi ve ilçe seçim kurullarının görevlendirilmesi ile 
çelişmektedir. Seçimlerin sonuçlandırılmasında gereksiz gecikmelere neden olabilecektir. 

(2) Geçerli oy toplamının onda birine tekabül eden sayının, partilerin ve bağımsız adayların aldıkları 
oy sayısından ayrı ayrı çıkarılmas; eşitlik ilkesine, gerçekleşmiş iradeye ve kanunlara göre geçerli sayılmış 
oyların ayrı bir düzenleme ile geçersiz sayılması gibi aykırı bir sonuç doğuracaktır. 

g) Kanunun 30 uncu maddesinde köy ihtiyar meclisi üye sayısı (A) fıkrası şeklinde düzenlenmiş iken, 
mahalle ihtiyar heyeti üye sayısını düzenleyen (B) fıkrası teklifte, olmasına komisyonda ve genel kurulda çı
karılması hakkında verilmiş bir önerge ve gerekçesi bulunmadığı halde kanun methine alınmamıştır. Kaldı ki 
kanunun kapsamında ve Altıncı Bölüm başlığında mahalle muhtarları ve mahalle ihtiyar heyetinden bahis 
edilmiş ve çeşitli maddelerde de bunlardan söz edilmektedir. 

'Madde metninde bu konuya ilişkin düzenleme yapılmamış olması noksanlık teşkil edecektir. 
h) Kanunun 37 nci maddesi yazılış şekli ve açık hükmü ile 18.7.1963 tarih ve 286, İSJ. 1963 tarih ve 

2187, 19.7.1963 tarih ve 306 ve aynı tarihli 307 sayılı Kanunları açık ilga yoluyla, diğer kanunların bu Ka
nun hükümlerine aykırı hükümlerini ise zımni ilga yoluyla yürürlükten kaldırmaktadır. Bu nedenle : 

O) Köy Kanununun 286 sayılı Kanunla değişik 23,3'3 ve 41 inci maddeleri, 
(2) Şehir ve Kasaba Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Kanununun, 287 Sayılı Kanunla değişik 8 inci 

maddesinin son fıkrası, 19 uncu maddesi, 
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<3) İdarei Umumîye Kanununun 306 sayılı Kanunla değişik 105/10, 106 ve 125 inci maddeleri, 
(4) (Belediye Kanununun 307 sayılı Kanunla değişik 24, 26, 53, 61, 76, 91, 93 ve Ek 16 ncı maddeleri 

yürürlükten kalkmış olacaktır. 
Bu hal uygulamada büyük boşluk ve aksaklıklar yaratacaktır. 
3. Yukarıda belirtilen nedenlerle uygun bulunmayan 2971 sayılı Kanunun T. C. Anayasasının 89 uncu 

maddesi uyarınca bir daha görüşülmesinde zaruret görülmüştür. 

İçişleri Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/438 16.1,1984 

Karar No. : 4 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuzun 4.1.1984 tarih ve 2 karar No. lu Raporu ile sonuçlandırdığı, «Mahallî İdareler Seçimi 
Kanunu» Türkiye Büyük Millet Meclisinin 5.1.1984 tarihli 18 inci birleşiminde görüşülmüş ve bazı değişik
liklerle kabul edilmişti. 

Kanun, Anayasamızın 59 uncu maddesi gereğince yayımlanması için, T. B. M. Meclisi Başkanlığının 
6.1.1984 tarih ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 518-00494 sayılı tezkeresiyle Sayın Cumhurbaşkan
lığına gönderilmişti. 

Sayın Cumhurbaşkanımız Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir defa daha görüşülmek üzere Kanu
nu geri göndermiş ve gerekçeli geri gönderme tezkeresi de Genel Kurulumuzun 12.1.1984 tarih ve 21 inci 
birleşiminde okunmuş bulunmaktadır. 

Komisyonumuz konuyu Kanunun geri gönderilme gerekçeleri ışığında ve İçişleri Bakanlığı ile Yüksek 
Seçim Kurulu temsilcilerinin de katılmasıyla yeniden incelemiş ve Genel Kurulda Kanunun İçtüzüğün 53 ün
cü maddesine göre 48 saat geçmeden gündeme alınmasına karar vermiştir. 

Kanunun maddeleri ayrı ayrı tartışılmış, maddelere ilişkin kabul, ilave ve değişiklikler aşağıda sırasıyla 
açıklanmıştır. 

Mahallî İdareler Seçimi Kanunu aynı zamanda mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri seçimlerini de 
kapsadığından Kanunun adı «Mahallî İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hak
kında Kanun» olarak değiştirilmiştir. 

Kanunun 1 inci maddesinde redaksiyon düzeltmesi yapılmıştır. 
Anayasanın 67 nci maddesinin 2 nci fıkrasına paralellik sağlamak amacıyla Kanunun 2 nci maddesinin 

1 inci ve 2 nci fıkraları birleştirilmiş ve Anayasanın söz konusu fıkrasına göre yeniden düzenlenmiştir. 
Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
11 genel meclisinde bir ilçenin bir kişi ile temsili demokratik şart ve ilkelere uygun düşmeyeceğinden 

Kanunun 5 inci maddesinin (a) fıkrasındaki rakamlar, değiştirilmiş, (b) fıkrasındaki Sayın Cumhurbaşkanı
mızın vaki işaretleri doğrultusunda nüfusu 100 OOl'den 250 OOO'e kadar olan beldeler için yirmidokuz yerine 
otuzbir, nüfusu 250 001 - 500 000 olan beldeler için 35 yerine 37 belediye meclisi üyesi seçilmesi yapılan 
hesaplamalar neticesinde tespit edilmiş ve madde bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Kanunun 6 ncı maddesinin kenar başlığı ayrı bir seçim yapılacağı intibaını verdiği için «Büyük şehir 
belediye meclisine katılacak üye sayısı» olarak değiştirilmiş ve maddenin (a) fıkrası maddeler arasında terim 
birliği sağlamak için yeniden kaleme alınmış; 2 nci paragraftaki «oylar» kelimesi «sayılar» şeklinde de
ğiştirilmiş; (b) fıkrasında yer alan «üyelikler» kelimesinden sonra «de» bağlacı konulmuştur. 

Kanunun 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Kanunun 8 inci maddesi, Cumhurbaşkanımızın işaretleri doğrultusunda gerekli değişiklik yapılarak yeni

den düzenlenmiştir. 
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Kanunun 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasındaki «... Belediye Kanununun 53, 61 ve 76 ncı» tabiri «... Be
lediye Kanununun 53, 61, 76 ve 91 inci» şeklinde düzeltilmiştir. 

Kanunun 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasındaki «siyasî parti ilçe başkanlıkları» tabirinden sonra «vir
gül» konulmuş ve «aynı» kelimesi metinden çıkarılarak Cumhurbaşkanımızın işaretleri doğrultusunda «keza 
büyük şehir belediyelerinde de il seçim kurulları, siyasî parti il başkanlıkları bu» ibaresi eklenmiştir. 4 üncü 
fıkranın (b) bendinin sonundaki «ilçedir» kelimesi «ilçe», olarak değiştirilmiş ve bu kelimeden sonra «büyük 
şehir belediye başkanlıkları için, o şehir belediye hudutları içidir» tabiri ilave edilmiştir. Adaylık müesse
sesine ciddiyet getirmek ve rastgele adaylık koymaları önlemek amacıyla, siyasî parti adaylarından özel aidat, 
bağımsız adaylardan emanet alınması öngörülmüştür. 

Kanunun 11, 13, 14, 15, 16 ve 17 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Kanunun 12 nci maddesine Sayın Cumhurbaşkanımızın işaretleri doğrultusunda iki fıkra ilave edilmiştir. 
Kanunun 18 inci maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan «Yüksek Seçim Kurulu tarafından» tabiri Ka

nun metninden çıkarılmıştır. 
Kanunun 19 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Kanunun 20 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (5) numaralı bendindeki «oy pusulaları» tabirinin yanma 

«birlikte çıkarsa» tabiri yazılmış; «Geçerli sayılmaz» ibaresi bentleri kapsayacak şekilde satırbaşına alın
mıştır. Maddenin son fıkrasındaki «îlçe Seçim Kurullarınca» kelimeleri Kanun metninden çıkarılmıştır. 

Kanunun 21 inci maddesinin 1 inci fıkrasındaki «il genel meclisi seçimi için ilçeler» kelimelerinden sonra 
«büyük şehir belediye başkanı büyük şehir belediye hudutları içindeki ilçeler, belediye başkanı ve belediye 
meclisi seçimi için de ilçeler» tabiri eklenmiştir. 

Kanunun 22 nci maddesinin içeriği belediye başkanlıklarına seçilenlerin tespiti olduğundan maddenin başlığı 
buna uygun hale getirilmiş ve madde metni yeniden düzenlenmiştir. 

Kanunun 23 üncü maddesinin (b) fıkrasının 2 nci ve 3 üncü bentleri yeniden kaleme alınmıştır. 
Kanunun 24, 25, 26 ve 27 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Kanunun 28 inci maddesinin 1 inci fıkrasındaki «ol duğu takdirde» kelimelerinden sonra gelen «virgül» 

metinden çıkarılmış, «belediye başkanı» tabirinden sonra «beş gün içerisinde» kelimeleri; «kurulundan sorar 
ve» tabirinden sonra «üç gün içerisinde» ibaresi ilave edilmiştir.. 

Kanunun 29 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun 30 uncu maddesinin (a) fıkrasında üyelerin kim tarafından belirleneceği tespit edilmediğinden bu 
fıkranın sonuna «seçilecek üye sayısı ilçe seçim kurulu başkanınca belirlenir» tabiri ilave edilmiş ve mad
deye (b) fıkrası olarak «mahalle ihtiyar heyetine sekiz üye seçilir. Oyların tasnifi sonucunda en çok oy alan 
dört üye asıl, geri kalanlar ise yedek üye olur.» 

Kanunun 31 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Bugüne kadar yapılan uygulamalarda muhtar seçirrv, ihtiyar meclisi ve ihtiyar heyeti seçimlerinde tek zarf 

kullanılmış olduğundan 32 nci maddenin 3 üncü fıkrasındaki «ayrı ayrı zarflarla» tabiri yerine «YükseK 
Seçim Kurulunca hazırlanan özel zarfa konularak» ibaresi yazılmıştır. 

Kanunun 33, 34 ve Geçici 1 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Kanunun Geçici 2 nci maddesindeki «ve bu Kanuna 3 üncü» tabiri «ve bu Kanuna 3» olarak düzeltilmiştir. 
Kanunun Geçici 3 üncü maddesine 2 nci fıkra olarak «Büyük şehir belediye başkanı adayları siyasî 

partilerin genel merkez karar ve yönetim kurullarınca tespit edilir.» ibaresi eklenmiştir. 
Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin sonunda bulunan «Bu karar kesindir» tabiri metinden çıkarılmış ve 

maddeye ikinci fıkra ilave edilmiştir. 
Kanunun Geçidi 5 inci ve 6 ncı maddeleri yeniden düzenlenmiştir. 
Kanunun Geçici 7 nci maddesine ikinci fıkra olarak «seçim döneminin başlangıç tarihi Yüksek Seçim Ku

rulunca, yukarıdaki fıkrada belirtilen oy verme günü esas alınarak tespit ve ilan edilir» hükmü eklenmiştir. 
Kanunun Geçici 8 ve 9 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Kanun metnine,Komisyonumuzca Geçici 10 ve 11 inci maddeler ilave edilmiştir. 
Kanunun 35 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Kanunun 36 ncı maddesindeki «298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Ka
nun ile» tabirinden sonra «22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu» ibaresi eklenmiştir. 

Kanunun 37 nüi maddesinin kenar başlığı «yürürlükten kaldırılan hükümler» olarak değiştirilmiş ve metin 
düzeltilerek yeniden yazılmıştır. 

Kanunun 38 ve 39 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Necat Tunçsiper 

Balıkesir 

Kâtip 
İsmail Üğdül 

Edirne 

1 

Muzaffer Aracu 
Denizli 

Üyo 
(tmzada Bulunamadı) 

İbrahim Ural 
İstanbul 

(Muhalefet Şerhi Ekidir) 
Üye 

(İmzada Bulunamadı) 

Süha Tanık 
İzmir 
Üyeı 

Salim Erel 
Konya 

(Muhalefet Şerhi Ekidir) 
Üya 

Başkanvekili 
Nihat Akpak 

Sakarya 

Metin Üstünel 
Adana 

(Muhalefet Şerhi Eklidir) 
Üye 

Ahmet Ata Aksu 
Gaziantep 

Üye 

Fazıl Osman Yöney 
İstanbul 

Üyo 

Ali Aşkın Toktaş 
İzmir 

(Muhalefet Şerhi Ekidir) 
Üye 

(İmzada Bulunamadı) 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

(Muhalefet Şerhi Eklidir) 
Üyo 

Osman Doğan 
Urfa 
Üyo 

(tmzada Bulunamadı) 

Sözcü 
Atilla Sin 

Muş 

Kadri Altay 
Antalya 

(Muhalefet Şerhi Eklidir) 
Üye 

(İmzada Bulunamadı) 

Namık Kemal Şentürk 
İstanbul 

(Muhalefet Şerhi Eklidir) 
Üye 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 
Üye 

(Muhalefet Şerhi Eklidir) 

Ziya Ercan 
Konya 

Üye 

Mehmet Umur Akarca 
Muğla 
Üye 
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RAPORA MUHALEFET ŞERHİMİZDIR 

A) Mahallî idareler Seçim Kanununun 2 nci ve 23 üncü maddelerinde belirtilen onda 'birlik baraj sis
temi Cumhurbaşkanımızın geri gönderme yazılarında belirttiği gibi «Eşitlik tikesine, gerçekleşmiş iradeye ve 
kanunlara göre geçerli sayılmış oyların ayrı bir düzenleme ile geçersiz sayılması gibi aykırı bir sonuç doğu
racağı»? 

B) Aynı teklifin 5 inci maddesinde seçilecek üye 'sayısının büyük şehirler aleyhine düşürüldüğü; 
C) 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddelerde verdiğimiz Önergeler hakkında yapılan oylamada, salt çoğun

luk sağlanmadan, içtüzüğün 28 inci maddesine aykırı 'bir şekilde, Başkanlık oyuyla reddedildiği; 
D) Kanunun 35 inci maddesinde bütün partilerin radyo ve televizyondan seçim propagandası hakkının 

kaldırıldığı; 
E) Geçici 5 inci maddede, Anayasanın 91 inci ve 127 nci maddelerine aykırı olarak, 2880 sayılı Yetki 

Kanununa atıl yapılarak, yine kanun kuvvetindeki kararnamelerle düzenlemenin kabul edildiği; 
F) Türkiye'nin iklim koşulları dikkate alınmadan, teklifimiz olan oy verme günü (Bu seçimler için) 3 

Haziran 1984 tarihi kabul edilmemiş ve geçici maddede oy verme günü olarak 25 Mart 1984 tarihi kabul 
edilmiş olduğu; 

Gerekçeleri ile Kanun teklifine muhalif olduğumuzu beyan ederiz. 16 Ocak 1984 

Adana Milletvekili İzmir Milletvekili Konya Milletvekili 
Metin Üstünel Hüseyin Aydemir Salim Erel 

İstanbul Milletvekili İzmir 'Milletvekili 
İbrahim Ural A. Aşkın Toktaş 

İçişleri Komisyonu Başkanlığına 

MUHALEFET ŞERHİMİZDİR. 

— Kanunun onda 'birlik baraj uygulaması ile ilgili 2 ve 23 üncü maddelerine, eşitlik ilkesine, gerçekle
şen iradeye ve geçerli sayılan oyların geçersiz sayılması sonucunu doğuracağından, 

— Eksik liste ile seçime katılmayı önleyen 11, 14 ve 20 inci maddelerine, 
— Oy pusulalarına ilişkin 18 inci maddesi salt çoğunluk temin edilmediğinden, 
— Radyo ve Televizyon propagandası serbestisini önleyen 35 inci maddesine, 
— Anayasanın 91 ve 127 nci maddelerine aykırı bulduğumuzdan Geçici 5 inci maddesine, bu madde

ler için yaptığımız değişiklik önergelerine ekli gerekçeler nedeni ile muhalif bulunduğumuzu ve her safha
da söz ve teklif hakkımızı saklı tuttuğumuzu ifade ve beyan ederiz. 16.1.1984 Saat 19.45 

Namık Kemal Şentürk Kadri Altay Süleyman Çelebi 
İstanbul Milletvekili Antalya Milletvekili Mardin Milletvekili 
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(ANAYASANIN 89 UNCU MADDESİ GEREĞİNCE CUMHURBAŞKANINCA BİR DAHA 
GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN KANUN) 

Mahallî İdareler Seçimi Kanunu 

Kanun No. 2971 Kabul Tarihi i 5.1.1984 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Bu Kanun, mahallî idareler organlarının seçimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenler. Bu 
amaçla: 

a) İl genel meclisi üyelerinin, 
b) Belediye başkanı ve belediye meclisi üyelerinin, 
c) Köy ve mahalle muhtarları ile ihtiyar meclisi ve heyeti üyeleri seçiminin sistemi, usul, dönem ve 

zamanlarına ait esaslarla seçim çevrelerine, aday olabilme ve seçilme ilkelerine ait hükümleri kapsar. 

Seçim sistemi ve usulü 

MADDE 2. — Mahallî idareler seçimleri tek dereceli, genel, eşit ve gizli oyla, bütün yurtta aynı günde, 
yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. 

Oyların sayımı, dökümü ve tutanaklara bağlanması açıktır. 
İl genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için yapılan seçimlerde, onda birlik baraj uygulamalı nispî 

temsil sistemi, belediye başkanlığı seçiminde ise çoğunluk sistemi uygulanır. 

Seçim çevresi 

MADDE 3. — İl genel meclisi üyeleri seçimi için her ilçe bir seçim çevresidir. 
Belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri seçim1' için, her belde bir seçim çevresidir. 

Büyük şehirlerdeki seçim çevresi 

MADDE 4. — Belediye hudutları içinde birden fazla ilçe bulunan büyük şehirlerde, büyük şehir belediye 
başkanı seçimi için, o şehir belediye hudutları içi bir seçim çevresidir. 

Büyük şehir belediye hudutları içinde kalan ilçelerin belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri seçimle
rinde ise her ilçe bir seçim çevresidir. 

Seçilecek üye sayısı 

MADDE 5. — Her seçim çevresinde, seçilecek üye sayısı aşağıdaki usule göre hesaplanır. 
a) İl genel meclisi üyelikleri için, son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre: 
Nüfusu 25.000'e kadar olan ilçelerde 1 
Nüfusu 25.001 - 50.000'e kadar olan ilçelerde 2 
Nüfusu 50.001 - 75.000'e kadar olan ilçelerde 3 
Nüfusu 75.001 - 100.000'e kadar olan ilçelerde 4 
Asıl üyelik ve aynı miktarda yedek üyelik hesaplanır. 

Nüfusu 100.000'den yukarı olan ilçelerde fazla her 100.000 nüfus için bir asıl, bir yedek üye ilave olunur. 
Nüfusun lOO.'DOO'e bölünmesi hesabında artık sayı 50.000'den az olursa hesaba katılmaz, 50.000 (dahil)'den fazla 
olursa artık sayıya da bir asıl, bir yedek üyelik hesap edilir. 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Mahallî idareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Bu Kanun mahallî idareler organlarının seçimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenler. Bu 
amaçla : 

a) 11 genel meclisi üyelerinin, 
b) Belediye başkanı ve belediye meclisi üyelerinin, 
c) Köy ve mahalle muhtarları ile ihtiyar meclisi ve heyeti üyelerinin, 
Seçim sistemi, usul, dönem ve zamanlarına ait esaslarla seçim çevrelerine, aday olabilme ve seçilme ilke

lerine ait hükümleri kapsar. 

Seçim sistemi ve usulü 

MADDE 2. — Mahallî idareler seçimleri serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve dö
küm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. 

H genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için yapılan seçimlerde, onda birlik baraj uygulamalı nispî 
temsil sistemi, belediye başkanlığı seçiminde ise çoğunluk sistemi uygulanır. 

Seçim çevresi 

MADDE 3. — Kanunun 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Büyük şehirlerdeki seçim çevresi 

MADDE 4. — Kanunun 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Seçilecek üye sayısı 

MADDE 5. — Her seçim çevresinde, seçilecek üye 
a) 11 genel meclisi üyelikleri için, son genel nüfus 
Nüfusu 25 OOO'e kadar olan' ilçelerde 
Nüfusu 25 001'den 50 OOO'e kadar olan ilçelerde 
Nüfusu 50 001'den 75 OOO'e kadar olan ilçelerde 
Nüfusu 75 001'den 100 OOO'e kadar olan ilçelerde 
Asıl üyelik ve aynı miktarda yedek üyelik hesaplanır. 

Nüfusu 100 OOO'den yukarı olan ilçelerde fazla her 
Nüfusun 100 OOO'e bölünmesi hesabında artık sayı 50 
fazla olursa artık sayıya da bir asıl, bir yedek üyelik 

sayısı aşağıdaki usule göre hesaplanır. 
sayımı sonuçlarına göre : 

2 
3 
4 
5 

100 000 nüfus için 1 asıl, bir yedek üye ilave olunur. 
OOO'den az olursa hesaba katılmaz, 50 000 (dahil) 'den 
hesap edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli (S. Sayısı: 3) 
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b) Belediye meclisi üyelikleri için son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre: 

Nüfusu 10.000'e kadar olan beldelerde 9 
Nüfusu 10.001- 20.000'e kadar olan beldelerde 11 
Nüfusu 20.001 - 50.000'e kadar olan beldelerde 15 
Nüfusu 50.001 - 100.000'e kadar olan beldelerde 25 
Nüfusu 100.001 - 250.000'e kadar olan beldelerde 29 
Nüfusu 250.001 - 500.000'e kadar olan beldelerde 35 
Nüfusu 500.001 - l.OOaOOO'a kadar olan beldelerde 45 
Nüfusu 1.00.000'dan fazla olan beldelerde 55 

Asil ve aynı sayıda yedek üyelik hesaplanır. 

Büyük şehirlerde seçilecek belediye meclisi üyeleri sayısı 

MADDE 6. — A) Büyük şehir belediye hudutları içindeki lilçe seçim çevresi için, tespit edilen üye sayı
sının her ilçe için beşte biri alınarak, bulunacak toplam sayı büyük şehir meclisi üye sayısını belirler. 

Bu hesaplamada artık oylar nazara alınmaz. 
B) Yedek üyelikler aynı usulle hesaplanır. 

Tespit ve ilan 

MADDE 7. — Her seçim çevresi için seçilecek asıl ve yedek üye sayısı o seçim çevresinin bağlı olduğu il 
seçim kurulu tarafından tespit olunarak ilgili ilçe seçim kurullarına bildirilir. İlçe seçim kurulları durumu alı
şılmış usullerle ilan eder. 

Seçim dönemi - seçim başlangıç tarihi ve seçim günü 

MADDE 8. — Mahallî idareler seçimi de 5 yılda bir yapılır. Her seçim döneminin, beşinci yılındaki 
mart ayının 30 uncu günü, seçim başlangıç tarihidir. Aynı yıl haziran ayının ilk pazar günü oy verme gü-
nüdüç, 

Savaş hali nedeniyle veya milletvekilleri genel seçimi ile birleştirme amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi 
mahallî idareler seçimlerinin öne alınmasına veya ileri tarihe ertelenmesine karar verebilir. 

Seçilme yeterliliği 

MADDE 9. — En az altı ay süre ile, o seçim çevresinde oturmuş olmak ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen sakıncaları taşımamak şartıyla, 25 yaşını dolduran her Türk vatan
daşı belediye başkanlığına, il genel ve belediye meclisi üyeliğine seçilebilir. 

1580 sayılı Belediye Kanununun 53, 61 ve 76 ncı maddeleri gereğince görevden alınan belediye başkanı 
ve belediye meclisi üyeleri ile 13.3.1329 tarihli Idarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 125 inci 
maddesine göre feshedilen il genel meclisinin üyeleri tekrar aynı görevlerine seçilemezler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 3) 
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b) Belediye meclisi üyelikleri için son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre : 

Nüfusu 10 000'e kadar olan beldelerde 9 
Nüfusu 10 001'den 20 000'e kadar olan beldelerde 11 
Nüfusu 20 001'den 50 000'e kadar olan beldelerde US 
Nüfusu 50 001'den 100 000'e kadar olan beldelerde 25 
Nüfusu 100 001'den 250 000'e kadar olan beldelerde 31 
Nüfusu 250 001'den 500 000'e kadar olan beldelerde 37 
Nüfusu 500 001'den 1 000 000'a kadar olan beldelerde 45 
Nüfusu 1 000 OOO'dan fazla olan beldelerde - 55 

Asıl ve aynı sayıda yedek üyelik hesaplanır. 

Büyük şehir belediye meclisine katılacak üye sayısı 

MADDE 6. — a) Büyük şehir belediye meclisleri belediye hudutları içinde kalan ilçe seçim çevreleri için 
tespit edilen belediye meclisleri üye sayısının her ilçe için beşte biri alınmak suretiyle bulunacak toplam 
sayı kadar üyeden teşekkül eder. 

Bu hesaplamada artık sayılar nazara alınmaz. 
b) Yedek üyelikler de aynı usulle hesaplanır. 

Tespit ve ilan 

MADDE 7. — Kanunun 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Seçim dönemi - seçim başlangıç tarihi ve seçim günü 

MADDE 8. — Mahallî idareler seçimi beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki mart 
ayının otuzuncu günü seçim başlangıç tarihidir. Aynı yıl haziran ayının ilk pazar günü oy verme günüdür. 

Mahallî idareler seçiminin, savaş hali nedeniyle veya milletvekilleri genel seçimi ile birleştirme amacı ile 
bir yıla kadar ertelenmesi veya öne alınması kanunla düzenlenir, 

Seçilme yeterliliği 

MADDE 9. — En az altı ay süre ile, o seçim çevresinde oturmuş olmak ve 2839 sayılı Milletvekili Se
çimi Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen sakıncaları taşımamak şartıyla, yirmibeş yaşım dolduran her 
Türk vatandaşı belediye başkanlığına, il genel ve bele diye meclisi üyeliğine seçilebilir. 

1580 sayılı Belediye Kanununun 53, 61, 76 ve 91 inci maddeleri gereğince görevden alınan belediye baş
kanı ve belediye meclisi üyeleri ile 13.3.1329 tarihli Idarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 125 inci 
maddesine göre feshedilen il genel meclisinin üyeleri tekrar aynı görevlerine seçilemezler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 3) 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Seçim öncesi İşleri 

Adaylık 

MADDE 10. — Anayasada ve kanunlarda yazılı şartlara uygun olarak, seçilme yeterliğine sahip olan 
her vatandaş, bir siyasî parti listesinden veya bağımsız olarak, il genel meclisi üyeliğine, belediye başkanlığı
na veya belediye meclisi üyeliğine adaylığını koyabilir. Bir siyasî partiden il genel meclisi üyesi, belediye baş
kanı veya belediye meclisi üyesi olmak isteyenler arasından Önseçim yapmak suretiyle bu yerlere aday tes
pit olunur. 

Mahallî idareler seçimlerinde, aday tespiti için, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun milletvekilliği aday
lığı için kabul ettiği sistem uyarınca, Yüksek Seçim Kurulunca seçim tarihinden en az iki ay önceki bir 
gün olarak belirlenip ilan edilen günde önseçim yapılır. 

Ancak; 2820 sayılı Kanunun 37 ila 51 inci maddelerinde adıgeçen «Yüksek Seçim Kurulu» yerine «ilçe 
seçim kurulları», «Siyasî parti genel başkanlığı» yerine «siyasî parti ilçe başkanlıkları» aynı işlemleri yapar
lar. 

Ayrıca : 
a) Yapılan önseçimlerde belediye başkanlığı için bir aday, belediye meclisi üyeliklerine o seçim çevresi 

için tespit edilen üye adedi kadar asıl ve yedek olarak ayrı ayrı; 
11 genel meclisi üyeliklerine o seçim çevresi için tespit olunan asıl ve yedek üyelikler sayısı kadar ayrı 

ayrı; 
Aday belirlenir. 
b) önseçim çevresi belediye meclisi üyeliği ve belediye başkanlığı için belde; il genel meclisi üyeliği için 

ilçedir. ' 
c) Mahallî idareler seçimleri için, siyasî partiler merkez adayları gösteremezler. 
Bir siyasî partinin teşkilatı bulunmaması nedeniyle önseçim yapamadığı önseçim çevresinden adaylarını ve 

adayların sırasını o partinin merkez karar ve yönetim kurulu tespit eder. 
Mahallî idareler seçimlerinde adaylardan özel aidat veya teminat alınmaz. 

Eksik adaylıkların tamamlanması 

MADDE 11. — Herhangi bir sebeple, eksik aday göstermiş olan siyasî partilerin ilçe başkanlıklarına, 
ilçe seçim kurulu tarafından bu eksiğin tamamlanması gereği tebliğ olunur. 

İlgili parti teşkilatı, bu tebliğden itibaren beş gün içinde aday listesini tamamlayamazsa, o parti o seçim 
çevresinden, eksik liste ile ilgili, seçime katılamaz. 

Siyasî partilerin merkez karar ve yönetim kurulları, süreyi geçirmemek amacı ile eksik listeyi tamamlama 
yetkisini önceden ilçe idare kurullarına verebilir. 

Siyasî partilerin aday listelerini vermeleri 

MADDE 12. — Siyasî partilerin ilçe idare kurulları, seçime katılacakları çevrelere ait aday listelerini 
ilçe seçim kurullarına, alındı belgesi karşılığında, önseçim gününden en geç 10 gün sonraki gün saat 17.00'ye 
kadar verirler. 

İlçe seçim kurulları geçici aday listelerini mahallinde alışılmış usullerle ilan ederler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisd (S. Sayısı: 3) 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Seçim öncesi İşlen 

Adaylık 

MADDE 10. — Anayasada ve kanunlarda yazılı şartlara uygun olarak seçilme yeterliliğine sahip olan 
her vatandaş, bir siyasî parti listesinden veya bağımsız olarak, il genel meclisi üyeliğine, belediye başkanlı
ğına veya belediye meclisi üyeliğine adaylığını koyabilir. Bir siyasî.partiden il genel meclisi üyesi, belediye 
başkanı veya belediye meclisi üyesi olmak isteyenler arasından önseçim yapmak suretiyle bu yerlere aday tes
pit olunur. 

Mahallî idareler seçimlerinde, aday tespiti için, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun milletvekilliği 
adaylığı için kabul ettiği sistem uyarınca, Yüksek Seçim Kurulunca seçim tarihinden en az iki ay önceki 
bir gün olarak belirlenip ilan edilen günde önseçim yapılır. 

Ancak; 2820 sayılı Kanunun 37 ilâ 51 inci maddelerinde adı geçen «Yüksek Seçim Kurulu» yerine «ilçe 
seçki kurulları», «siyasi parti genel başkanlığı» yerine «siyasî parti ilçe başkanlıkları», keza büyük şehir be
lediyelerinde de il seçim kurulları, siyasî parti il başkanlıkları bu işlemleri yaparlar. 

Ayrıca : 
a) Yapılan önseçimlerde belediye başkanlığı için bir aday, belediye meclisi üyeliklerine o seçim çevresi 

için tespit edilen üye adedi kadar asıl ve yedek olarak ayn ayrı; 
11 genel meclisi üyeliklerine o seçim çevresi için tespit olunan asil ve yedek üyelikler sayısı kadar ayrı 

ayrı; 
Aday belirlenir. 
b) önseçim çevresi belediye meclisi üyeliği ve belediye başkanlığı için belde; il genel meclisi üyeliği 

için ilçe, büyük şehir belediye başkanlıkları için, o şehir belediye hudutları içidir. 
c) Mahallî İdareler Seçimleri için, siyasî partiler merkez adayları gösteremezler. 
Bir siyasî partinin teşkilatı bulunmaması nedeniyle önseçim yapamadığı önseçim çevresinden adaylarını 

ve adayların sırasını o partinin merkez karar ve yönetim kurulu tespit eder. 
Mahallî idare seçimlerinde siyasî parti adayların dan parti genel merkez yetkili organlarınca belirlene

cek miktarda başvuru aidatı alınabilir. Bu aidatın miktarı en yüksek devlet memurunun brüt aylığını geçe
mez. 11 Genel meclisi üyeliği, belediye başikanlığı ve belediye meclisi üyeliği için bağımsız aday olanlar 
hakkında 2839 sayılı milletvekili seçimi kanununun 21 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile 41 inci maddesi 
hükmü bu seçimlerde de kıyasen uygulanır. Ancak 41 inci maddedeki oran o seçim çevresindeki geçerli oy 
sayısının üçte biridir. 

Eksik adaylıkların tamamlanması 

MADDE 11. — Kanunun 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Siyasî partilerin aday listelerini vermeleri 

MADDE 12. — Siyasî partilerin, ilçe idare kurulları, seçime katılacakları çevrelere ait aday listelerini, 
ilçe seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında, önseçim gününden en geç on gün sonraki gün saat 1,7.00'ye 
kadar verirler. 

İlçe seçim kurulları geçici aday listelerini mahallinde alışılmış usullerle ilan ederler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli (S. Sayısı: 3) 
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Bağımsız adayların müracaatı 

MADDE 13. — ti genel meclisi üyeliği, belediye meclisi üyeliği ve belediye başkanlığına bağımsız ola
rak adaylığını koymak isteyenler, seçime katılacakları seçim çevresinin bulunduğu ilçe seçim kurulu başkan
lığına, bu Kanunun adaylık için aradığı şart ve vasıfları haiz olduklarını belirten bir dilekçe ile başvururlar. 

Başvurunun, en geç oy verme tarihinden 30 gün önceki gün saat 17.00'ye kadar yapılması şarttır. 
İlçe seçim kurulları, bağımsız adaylara ilişkin listeleri de, aiÇ olduğu seçim çevresinde geçici listeler ha

linde alışılmış usullerle ilan ederler. 

Adaylara karşı itiraz 

MADDE 14. — Adaylıkların geçici olarak1 ilanından itibaren iki gün içinde ilçe seçim kuruluna itiraz 
edilebilir. İtirazlar, ilçe seçim kurulunca en geç 2 gün içinde karara bağlanır. İlgililer kararlara karşı iki gün 
içinde, il seçim kuruluna itiraz edebilirler. İl seçim kurulu bu itirazları en çok 2 gün içinde kesin olarak ka
rara bağlar. 

Siyasî partilerin aday listelerinde, yapılan itirazlar üzerine eksiklik husule geldiği takdirde, ilçe seçim ku
rulunun tebliğinden itibaren 5 gün içinde bu eksiklikler tamamlanır. Aksi takdirde siyasî partiler o seçim çev
resinde listelerinin eksik kaldığı seçime katılma hakkını kaybederler. 

Adayların incelenmesi 

MADDE 15. — İlçe seçim kurulları, kendi seçim çevrelerinin adayları hakkında, yapacakları inceleme 
sonucunda bu Kanunda yazılı adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık bulunduğunu görürlerse, durumu 
geçici ilan tarihinden itibaren iki gün içinde ilgili adaya ve siyasî partilerin ilçe başkanlıklarına bildirirler. 
, İlgili aday veya mensubu olduğu siyasî parti, bu bildirim üzerine en geç iki gün içinde il seçim kuruluna 
itiraz edebilir. İl seçim kurulu bu itirazı en geç iki gün içinde kesin karara bağlar. 

itirazı reddedilen bağımsız aday seçime katılma hakkını kaybeder. Siyasî parti adayları hakkında 14 üncü 
maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır. 

Adayların ilanı 

MADDE 16. — Adaylık kesinleştikten sonra, ilçe seçim kurulları, bütün adayları oy verme gününden önceki, 
20 nci günü ilan eder. Adayların ilanından sonra, adaylıktan istifa, seçim sonuna kadar nazarı itibara alın
maz. Ancak, bu gibiler seçilmiş bulunurlarsa, istifaları hüküm ifade eder ve yerlerine kendilerinden sonra ge
lenler seçilmiş sayılırlar, ölüm halinde de aynı şekilde hareket edilir. 

// genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile belediye başkanlarının adaylığı 

MADDE 17. — 11 genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile belediye başkanları, seçime girdikleri çev
reden adaylıklarını koyabilmek veya aday gösterilebilmek için, görevlerinden istifa zorunda değildirler. 

TürKiye Büyük Millet Meclisli (S. Sayısı: 3) 
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Büyük şehirler için siyasî partilerin il idare kurulları, belediye başkanı adaylarım alındı belgesi karşı
lığında önseçim gününden en geç on gün sonraki saat 17.00'ye kadar il seçim kuruluna verirler. Bağımsız 
adaylar da il seçim kuruluna başvururlar. 

ti seçim kurulları geçici adayları mahallinde alışılmış usullerle ilan ederler. 

Bağımsız adayların müracaatları 

MADDE 13. — Kanunun 13 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Adaylara karşı itiraz 

MADDE 14. — Kanunun 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Adayların incelenmesi 

MADDE 15. — Kanunun 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Adayların ilanı 

MADDE 16. — Kanunun 16 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

// genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile belediye başkanlarının adaylığı 

MADDE 17. — Kanunun 17 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türküye Büyük Millet Meclisli (S. Sayısı; 3) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Seçim Günü İşleri 

Kullanılacak oy pusulasının sekli 

MADDE 18. — ti genel meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleri, belediye başkanları seçimleri için ayrı 
ayrı oy pusulası tanzim edilir. 

Siyasî partiler için, bu Kanunda yazılı usuller gereğince, sıraya konmuş adayların adlarını gösteren ba
sılı oy pusulaları, bağımsız adaylar için yalnız bir bağımsız adayın adı ve soyadı basılı veya yazılı oy pusu
laları kullanılır. 

Belediye meclisi üyelerine ve il genel meclisi üyelerine ait oy pusulalarında asıl ve yedek üyeler aynı kâ
ğıda, yukarıda asıl, altta yedek üyeler ve birbirlerine karışmayacak şekilde ayrılmış olarak sıralanır. 

Oy pusulalarının ebadı, şekli ve kâğıdın rengi Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. 
Oy pusulalarının seçmen tarafından kullanılmasında lüzumlu olan zarflar 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü

kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Yüksek Seçim Kurulu tarafından temin 
ve sandık başında hazır edilir. 

Siyasî partiler ve bağımsız adaylar tarafından düzenlenen oy pusulaları sandık kurullarında hazır bu
lundurulmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlıklarına da yeteri kadar verilir. 

Sandık kurullarında herhangi bir sebeple oy pusulası kalmadığı takdirde siyasî parti veya bağımsız aday 
temsilcilerinin vereceği oy pusulaları sandık kurulu başkanı tarafından kapalı oy verme yerine konulur. 

Oyların kullanma şekli 

MADDE 19. — Mahallî idareler seçimlerinde; 
a) Belediye meclisi üyeliği ve belediye başkanlığı seçimine ilişkin oy pusulaları aynı zarfa, 
b) îl genel meclisi üyeleri seçimine ilişkin oy pusulası başka bir zarfa konularak belirlenen sandıklara 

atılır. 

Geçerli sayılmayan oylar 

MADDE 20. — II genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri ile belediye başkanlığı seçimlerinde; 
1. Seçime katılmış olan siyasî partilerin adaylarından veya bu adaylarla bağımsız adaylardan veya sa

dece bağımsız adaylardan oluşmuş her çeşit karma oy pusulaları, 
2. Siyasî parti adayları için basılı oy pusulalarından başka oy pusulaları, 
3. Üzerinde birden fazla bağımsız adayın adı bulunan oy pusulaları, 
4. Belediye meclisi üye seçimine veya belediye başkanı seçimine ait olduğu belli olmayan oy pusulaları, 
5. Bir zarf içinden birden fazla siyasî partiye veya bir siyasî parti ile bağımsız aday veya adaylara ait 

oy pusulaları, 
Birlikte çıkarsa geçerli sayılmaz. 
Seçime katılan siyasî partilerin alamet ve işaretlerini taşıyan basılı oy pusulalarında yazılı adayların adları, 

baskıda silinmiş veya yanlışlıkla mükerrer ve o çevre adaylarından fazla yazılmış veya seçmen tarafından 
tamamen veya kısmen silinerek yerlerine başka adlar yazılmış veya eksik bırakılmış oy pusulaları, hangi 
siyasî partiye ait olduğu belli olmak şartıyla eksiksiz oy pusulası olarak hesaba katılır. Bir zarftan bir siyasî 
partinin oy pusulalarından birden fazla çıkması halinde bunlar tek oy olarak hesaba katılır. 

Aynı bağımsız aday adı bir oy pusulasında birkaç defa yazılmış olsa bile o adaya bir oy verilmiş sayılır. 
Bu Kanunun 11 ve 14 üncü maddelerinde yazılı şartlara uymadıklarından seçime katılma hakkını kay

betmiş olan siyasî partilere verilmiş bulunan oylar hesaba katılmaz. 
tlçe seçim kurullarınca kanuna uygun olarak hazırlanıp sandık kurullarına verilen özel zarflar içinde 

kullanılmayan oylar açılmaksızın bir tutanağa bağlanarak saklanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli (S. Sayısı: 3) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Seçim Günü İşleri 

Kullanılacak oy pusulasının sekli \ 

MADDE 18. — 11 genel meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleri, belediye başkanları seçimleri için ayrı 
ayrı oy pusulası tanzim edilir. 

Siyasî partiler için, bu kanunda yazılı usuller gereğince sıraya konmuş adayların adlarını gösteren ba
sılı oy pusulaları, bağımsız adaylar için yalnız bir bağımsız adayın adı ve soyadı basılı veya yazılı oy pu
sulaları kullanılır. 

Belediye meclisi üyelerine ve il genel meclisi üyelerine ait oy pusulalarında asıl ve yedek üyeler aynı 
kâğıda, yukarıda asıl, altta yedek üyeler ve birbirlerine karışmayacak şekilde ayrılmış olarak sıralanır. 

Oy pusulalarının ebadı, şekli ve kâğıdın rengi Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.' 
Oy pusulalarının seçmen tarafından kullanılmasında lüzumlu olan zarflar 298 sayılı Seçimlerin Temel 

Hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında Kanun hükümleri uyarınca temin ve sandık başında hazır edi
lir. 

Siyasî partiler ve bağımsız adaylar tarafından düzenlenen oy pusulaları sandık kurullarında hazır bu
lundurulmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlıklarına da yeteri kadar verilir. 

Sandık kurullarında herhangi bir sebeple oy pusulası kalmadığı takdirde siyasî parti veya bağımsız aday 
temsilcilerinin vereceği oy pusulaları sandık kurulu başkanı tarafından kapalı oy verme yerine konulur. 

Oyların kullanma şekli 

MADDE 19. — Kanunun 19 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Geçerli sayılmayan oylar 

MADDE 20. — 11 genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri ile belediye başkanlığı seçimlerinde; 
1. Seçime katılmış olan siyasî partilerin adaylarından veya 'bu adaylara bağımsız adaylardan veya sâ  

dece bğımsız adaylardan oluşmuş her çeşit karma oy pusulaları, 
2. Siyasî parti adayları için basılı oy pusulaların dan başka oy pusulaları, 
3. Üzerinde birden fazla bağımsız adayın1 adı bulunan oy pusulaları, 
4. Belediye meclisi üye seçimine veya belediye başkanı seçimline ait olduğu belli olmayan oy pusulaları, 
5. Bir zarf içinden birden fazla siyasî partiye veya bir siyasî parti ile bağımsız aday veya adaylara ait oy 

pusulaları birlikte çıkarsa, 
Geçerli sayılmaz. 
Seçime katılan siyasî partilerin alamet ve işaretlerini taşıyan basılı oy pusulalarında yazılı adayların adları, 

baskıda silinmiş veya yanlışlıkla mükerrer ve o çevre adaylarından fazla yazılmış veya seçmen tarafından 
tamamen veya kısmen silinerek yerlerine başka adlar yazılmış veya eksik bırakılmış oy pusulaları, hangi 
siyasî partiye ait olduğu belli olmamak şartıyla eksdksiz oy pusulası olarak hesaba katılır. Bir zarftan bir siyasî 
partinin oy pusulalarından birden fazla çıkması hallinde bunlar tek oy olarak hesaba katılır. 

Aynı bağımsız aday adı bir oy pusulasında birkaç defa yazılmış olsa bile o adaya bir oy verilmiş sayılır. 
Bu Kanunun 11 ve 14 üncü maddelerinde yazılı şartlara uymadıklarından seçime katılma hakkını kay

betmiş olan siyasî partilere verilmiş bulunan oylar hesaba katılmaz. 
Kanuna uygun olarak hazırlanıp sandık kurullarına verilen özel zarflar içinde kullanılmayan oylar açıl-

maksızın bir tutanağı bağlanarak saklanır. 

TiMdiye Büyük Millet Meclisli (S. Sayısı: 3) 
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Tutanağa geçirme 

MADDE 21. — İlçe seçim kurulu sandık kurullarından gelen tutanakları belediye başkan ve meclis 
üyeleri seçimi için beldeler, il> geneli meclisi seçimi için de ilçeler itibariyle birleştirerek o seçim çevresindeki; 

a) Seçmen sayısını, 
b) Oyunu kullanan seçmen sayısını, 
c) İtiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş olup da geçerli sayılarak hesaba katılan oy pusulası sayısını, 
d) Geçerli sayılmayan ve hesaba katılmayan oy pusulaları sayısını, 
e) Geçerli sayılan ye hesaba katılan oy pusulaları genel toplamını, 
f) Seçime katılmış olan siyasî partilerden ve bağımsız adaylardan her birinin aldığı geçerli oy miktarını 

gösteren geçerli oy pusulalarını sayısını, 
Tutanağa geçirir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Seçimlerden Sonra Yapılacak İşler 

Seçilenlerin tespiti 

MADDE 22. — Sandık kurullarınca gönderilen beılediye başkanı seçimlerine İlişkin tutanaklar ilçe seçim 
kurulu tarafından birleştirilerek en çok oy alan aday başkanlığa seçilmiş olur. 

// genel meclisi ve belediye meclisi üyeliklerine se çilenlerin tespiti 

MADDE 23. — A) Siyasî partilerin ve bağımsız adayların elde ettikleri il genel meclisi ve belediye 
meclisi asıl üye sayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

Bir seçim çevresinde kullanılan geçerli oy toplamının onda birine tekabül eden sayı, bütün partilerin ve 
bağımsız adayların aldıkları oy sayısından ayrı ayrı çıkarılır. Bu çıkarmadan sonra geriye oyu kalmayan 
siyasî partiler ve bağımsız adaylar üye tahsisinde hesaba katılmaz. 

Yapılan çıkarmadan sonra geriye oyu kalan siyasî partilerin ve bağımsız adayların isimleri alt alta, kalan 
oyları da hizalarına yazılır. Bu sayılar önce l'e, sonra 2'ye, sonra 3'e... şeklinde devam edilmek suretiyle 
o seçim çevresinin çıkaracağı asıl üye sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar, siyasî parti 
ayırımı yapılmaksızın, en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. Belediye ve il genel meclisi üye tamsayısı 
kadar üyelikler, bu payların sahibi olan siyasî partilere ve bağımsız adaylara, sayıların büyüklük sırasına göre 
tahsis olunur. 

Son kalan asıl üyelikler için birbirine eşit rakamlar bulunduğu takdirde bunlar, aralarında ad çekmek sure
tiyle, tahsis yapılır. 

B) Siyasî parti adaylarından seçilenler aşağıdaki şekilde tespit edilir: 

İlçe seçim kuruluna verilen aday listesindeki sıra, seçimlerde siyasî partilerin kazandıkları il genel veya 
belediye meclisi asıl üyeliklerinin tespitine esas olur. 

Kazananlara, il seçim kurullan tarafından, seçim tutanakları verilir. 

Türküye Büyük Millet Meclisli (S. Sayısı: 3) 
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Tutanağa geçirme 

MADDE 21. — İlçe Seçim Kurulu sandık (kurullarından gelen tutanakları belediye başkan ve meclis 
üyeleri seçimi için beldeler, il genel meclisti seçimi için ilçeler; büyük şehir belediye başkanı, büyük şehir be
lediye hudutları içindeki ilçeler belediye başkanı ve belediye meclisi, seçimi için de ilçeler itibariyle birleştire
rek o seçim çevresindeki: 

a) Seçmen sayısını, 
b) Oyunu kullanan seçmen sayısını, 
c) itiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş olup da geçerli sayılarak hesaba katılan oy pusulası sayısını, 
d) Geçerli sayılmayan ve hesaba katılmayan oy pusulaları sayısını, 
e) Geçerli sayılan ve hesaba katılan oy pusulaları genel toplamını, 
f) Seçime katılmış siyasî partilerden ve bağımsız adaylardan her birinin aldığı geçerli oy miktarını gös

teren geçerli oy pusulaları sayısını, 
Tutanağa geçirir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Seçimlerden Sonra Yapılacak işler 

Belediye Başkanlıklarına seçilenlerin tespiti 

MADDE 22. — Sandık kurullarınca gönderilen belediye başkam seçimlerine ilişkin tutanaklar ilçe seçim 
kurulu tarafından birleştirilerek en çok oy alan aday, başkanlığa seçilmiş olur. 

Büyük şehir belediye başkanı seçimlerine ilişkin ilçe birleştirme tutanakları ilçelerden il seçim kuruluna 
gönderilir, il seçim kurulu tarafından bu tutanaklar birleştirilerek en çok oy alan aday, büyük şehir belediye 
başkanlığına seçilmiş olur. 

// genel, meclisi ve belediye meclisi üyeliklerine seçilenlerin tespiti 

MADDE 23. — a) Siyasî partilerin ve bağımsız adayların elde ettikleri il genel meclisi ve belediye 
meclisi asıl üye sayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

Bir seçim çevresinde kullanılan geçerli oy toplamının onda birine tekabül eden sayı, bütün partilerin ve 
bağımsız adayların aldıkları oy sayısından ayrı ayrı çıkarılır. Bu çıkarmadan sonra geriye oyu kalmayan si
yasî partiler ve bağımsız adaylar üye tahsisinde hesaba katılmaz. 

Yapılan çıkarmadan sonra geriye oyu kalan siyasî partilerin ve bağımsız adayların isimleri alt alta, ka
lan oyları da hizalarına yazılır. Bu sayılar önce bire, sonra ikiye, sonra üçe ... şeklinde devam edilmek su
retiyle o seçim çevresinin çıkaracağı asıl üye sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar, siyasî 
parti ayırımı yapılmaksızın, en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. Belediye ve il genel meclisi üye tamsayısı 
kadar üyelikler, bu payların sahibi olan siyasî partilere ve bağımsız adaylara, sayıların büyüklük şurasına göre 
tahsis olunur. 

Son kalan asıl üyelikler için birbirine eşit rakamlar bulunduğu takdirde bunlar, aralarında ad çekmek su
retiyle, tahsis yapılır. 

b) Siyasî parti adaylarından seçilenler aşağıdaki şekilde tespit edilir : 
İlçe seçim kuruluna verilen aday listesindeki sıra, seçimlerde siyasî partilerin kazandıkları il genel veya 

belediye meclisi asıl üyeliklerinin tespitine esas olur. 
Büyük şehir belediye başkanlığını kazananlara il seçim "kurulları, diğer kazananlara ilçe seçim kurul

ları tarafından tutanakları verilir. 
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ilçe seçim kurulu başkanı il genel veya belediye meclisi asıl üyeliğine seçilenleri gösteren tutanağın 
bir suretini o seçim çevresinde derhal alışılmış usullerle ilan ettirir, bir suretini de bir hafta süre ille ilçe seçim 
kurulunun kapısına astırır. 

C) Yedek üyelikler için de (A) ve <B) bentleri hükümleri uygulanır. Siyasî partilerin kazandıkları yedek 
üyeler, asıl üyeliğe seçilenlerden sonra gelen asinden itibaren sıra ile tespit olunur. 

Büyük şehir meclisine katılacak üyeler 

MADDE 24. — A) Bu Kanunun 6 ncı maddesinde tespit olunan büyük şehir meclisi üyeleri, her ilçe için 
seçilmiş olan asıl üyelerin seçiliş sıralarına göre bahtın başlayarak yeter sayıya kadar inilmek suretiyle bulunur. 

B) Yedek üyelikler de aynı usulle hesaplanıl. 

Seçimin veya tutanağın iptali 

MADDE 25. — Seçim tutanaklarına yapılan itirazlar, oyların dökümüne, sayımına veya bu oyların 
siyasî partiler ile bağımsız adaylara bölünmesine ilişkin olduğu ve yeniden yapılan döküm, sayım ve hesap 
sonucunda tutanakların iptaline karar verildiği takdirde, bu yeni işlem sonucuna göre, seçilmiş oldukları anlaşı
lanların il seçim kurulu tarafından tutanakları verilir. 

Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde, o seçim 
çevresinde yeniden seçim yapılır, il seçim kurulu, seçimin iptaline dair kararı ilan ettiği gibi kararın kesin
leşmesini müteakip o çevrede seçimin yapılacağını da derhal ilan eder. 

Bu ilandan sonra gelen 60 mcı günü takip eden ilk pazar, oy verme günüdür. 
Yukarıdaki fıkralar dışında, meclis üyelerinden bir veya birkaçının tutanaklarının iptaline karar verildiği 

takdirde, tutanağı iptal olunan meclis üyesi yerine, mensup oldukları siyasî parti listesindeki sıraya göre, belli 
olan sırada olanlara tutanakları verilir. 

11 seçim kurullarının kararlarına karşı 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 130 uncu maddesinde tespit edilmiş olan süreler içinde, Yüksek Se
çim Kuruluna itiraz edilebilir. 

BEŞÎNCt BÖLÜM 
Seçim Sonuçlarının ilanı 

Seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanı 

MADDE 26. — Yüksek Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulları tarafından yollanan belgelere dayanarak, se
çimin genel sonucunu ilan eder. 

Seçim sonuçlarının Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanması 

MADDE 27. — Devlet istatistik Enstitüsü, ilçe seçim kurulları tarafından kendilerine verilecek belgelere 
dayanarak seçim çevreleri itibariyle sandık tutanakların dan mevcut bilgiyi, en geç seçimi takip eden yıl içinde 
yayımlar. 

Belediye ve il genel meclisi yedek üyelerinin asıl üyeliğe getirilmesi 

MADDE 28. — II genel meclisi üyeliklerinde, herhangi bir sebeple boşalma olduğu takdirde, vali, bele
diye meclisi üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde ise, belediye başkanı meclise katılacak yedek üyelerin adı
nı yetkili seçim kurulundan sorar ve adı bildirilen üyeyi davet eder. Bu suretle davet edilen üye, kalan sü
reyi tamamlar, 
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ti seçim kurulu başkanı büyük şehir belediye başkanlığına seçileni, ilçe seçim kurulu başkanı da bele
diye başkanlığı, belediye meclis üyelikleri ve il genel meclis üyeliklerine seçilenleri gösteren tutanağın bir 
suretini o seçim çevresinde derhal alışılmış usullerle ilan ettirir, bir suretini de bir hafta süre ile seçim ku
rulu kapısına astırırlar. 

c) Yedek üyelikler için de (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanır. Siyasî partilerin kazandıkları yedek 
üyeler, asıl üyeliğe seçilenlerden sonra gelen isimden itibaren sıra Ue tespit olunur. 

Büyük şehir meclisine katılacak üyeler v 

MADDE 24. — Kanunun 24 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Seçimin veya tutanağın iptali 

MADDE 25. — Kanunun 25 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Seçim Sonuçlarının İlanı 

Seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanı 

MADDE 26. — Kanunun 26 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Seçim sonuçlarının Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanması 

MADDE 27. — Kanunun 27 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Belediye ve il genel meclisi yedek üyelerinin asıl üyeliğe getirilmesi 

MADDE 28. — İl genel meclisi üyeüklerinde, herhangi bir sebeple boşalma crtdöğu takdirde vali, bele
diye meclisi üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde ise, belediye başkanı beş gün içerisinde meclise katılacak 
yedek üyelerin adını yetkili seçim kurulundan sorar vs üç gün içerisinde adı bildirilen üyeyi davet eder. Bu 
suretle davet edilen üye, kalan süreyi tamamlar. 
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Boşalan üyelik hangi ilçe veya siyasî partiye ait ise, davet edilecek yedek üye de, aynı ilçe ve siyasî 
partiden olur. 

Bir partiden boşalan asıl üyelik için, o partiden davet edilecek yedek üye kalmamış ise veya boşalan 
asıl üyelik bir bağımsıza ait ise, parti ayırımı yapılmaksızın oy bölüşümünde sırası önde gelen yedek üye 
asıl üyeliğe davet edilir. 

Bir siyasî parti listesinden, meclis asıl üyeliğine seçildikten sonra, başka bir siyasî partiye geçen veya ba
ğımsız kalanlardan asıl üyelik açıldığı takdirde, bu üyelerin meclis üyeliğine seçildikleri sırada mensup olduk
ları partinin yedek üyesi, asıl üyeliğe çağırılır. 

Seçimlerin yenilenmesi 

MADDE 29. — Seçim dönemi sonundan önce, » 
a) Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verilmesi, 
b) Belediye meclisi veya il genel meclisinin yetkili organlarca feshi, 
c) Belediye meclisi veya il genel meclisi üyeliklerinin herhangi bir sebeple boşalması ve meclis üye sa

yısının yedeklerinin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağıya düşmesi, 
d) Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması, 
Hallerinde mülkî amirin durumu derhal bildirmesi üzerine, ilçe seçim kurulunca sözkonusu organ için 

yeniden seçim yapılmasına karar verilerek, durum alışılmış usullerle ilan edilir. 
Bu ilandan sonra gelen 60 inci günü takip eden ilk pazar oy verme günüdür. 

ALTINCI BÖLÜM 
Köy ve Mahalle Muhtarları, Köy ihtiyar Meclisi ve Mahalle ihtiyar Heyeti Üyeliği Seçimleri 

Seçilecek üye sayısı 

MADDE 30. — A) Köy ihtiyar meclisine, son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre; 
Nüfusu 1 OOÖ'e kadar olan köylerde 8 
[Nüfusu 1 001 - 2 OOO'e kadar olan köylerde 10 
Nüfusu 2 000'den fazla olan köylerde 12 
Üye seçilir. 
Oyların tasnifi sonucunda en çok oy alanlardan baş lanarak nüfusu 1 OOO'e kadar olan köylerde ilk dört 

üye, nüfusu 1 001 - 2 OOO'e kadar olan köylerde ilk beş üye ve nüfusu 2 000'den fazla olan köylerde ilk 
altı üye asıl, geri kalanlar ise yedek üye olur. 

Adaylık ve seçilme yeterliği 

MADDE 31. — Köy muhtarlığı ve köy ihtiyar meclisi üyeliği, mahalle muhtarlığı ve mahalle ihtiyar he
yeti üyeliği seçimlerinde adaylık usulü yoktur. 

En az altı aydan beri o mahalle veya köyde oturmak şartıyla 25 yaşını dolduran her Türk vatandaşı, bu 
Kanunda ve bu Kanunun atıf yaptığı diğer kanunlarda öngörülen hükümlerce seçilmeye mani hali olmamak 
kaydıyla, muhtar, ihtiyar meclisi ve ihtiyar heyeti üyesi seçilebilir. 

442 sayılı Köy Kanununun 41 inci maddesi gereğince görevden uzaklaştırılan köy muhtarları ile 4541 sa
yılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve ihtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunun 18 inci maddesine 
göre sıfatları kaldırılan mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri tekrar aynı görevlere seçilemezler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisti £S. Sayısı: 3) 
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Boşalan üyelik hangi ilçe veya siyasî partiye ait ise, davet edilecek yedek üye de, aynı ilçe ve siyasî 
partiden olur. 

Bir partiden boşalan asıl üyelik için, o partiden davet edilecek yedek üye kalmamış ise veya boşalan asıl 
üyelik bir bağımsıza ait ise, parti ayırımı yapılmaksızın oy bölüşümünde sırası önde gelen yedek üye asıl üye
liğe davet edilir. 

Bir siyasî parti listesinden, meclis asıl üyeliğine seçildikten sonra, başka bir siyasî partiye geçen veya ba
ğımsız kalanlardan asıl üyelik açıldığı takdirde, bu üyelerin meclis üyeliğine seçildikleri sırada mensup olduk
ları partinin yedek üyesi, asıl üyeliğe çağırılır. 

Seçimlerin yenilenmesi 

MADDE 29. — Kanunun 29 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Köy ve Mahalle Muhtarları, Köy İhtiyar Meclisi ve Mahalle İhtiyar Heyeti Üyeliği Seçimleri 

Seçilecek üye sayısı 

MADDE 30. — a) Köy ihtiyar meclisine, son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre; 
Nüfusu 1 OOO'e kadar olan köylerde 8 
Nüfusu 1 001 'den 2 OOO'e kadar olan köylerde 10 
Nüfusu 2 OOO'den fazla olan köylerde 12 
Üye seçilir. Seçilecek üye sayısı ilçe seçim kurulu başkanınca belirlenir. 
Oyların tasnifi sonucunda en çok oy alanlardan başlanarak nüfusu 1 OOO'e kadar olan köylerde ilk dört 

üye, nüfusu 1 001 'den 2 OOO'e kadar olan köylerde ilk beş üye ve nüfusu 2 OOO'den fazla olan köylerde ilk 
altı üye asıl, geri kalanlar ise yedek üye olur. 

b) Mahalle İhtiyar Heyetline sekiz üye seçilir. Oyların tasnifi sonucunda en çok oy alan dört üye asıl, 
geri kalanlar ise yedek üye olur. 

Adaylık ve seçilme yeterliği 

MADDE 31. — Kanunun 31 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli (S. Sayısı: 3) 
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Seçim çevresi, oy verme ve seçim listemi 

MADDE 32. — Mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti için, mahalle; köy muhtarlığı ve ihtiyar meclisi için 
köy; seçim çevresidir. 

Her seçim çevresinde usule uygun olarak konmuş sandıklarda o çevre seçimi için oy kullanılır. 
Muhtar seçimi için bir ad1 yazılı oy pusulası, ihtiyar meclisi ve ihtiyar heyeti seçimi için de bu kurulların 

asıl üye sayısı kadar ad yazılı oy pusulası ayrı ayrı zarflarla oy sandığına atıdır. 
Muhtar, ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi seçimleri ekseriyet sistemine göre yapılır. 

Boşalan muhtarlık, ihtiyar medisi ve heyeti üyeliği için seçint yapılması 

MADDE 33. — Köy veya mahalle muhtarlığının herhangi bir sebeple boşalması halinde ihtiyar meclisi 
veya heyetinin birinci üyesi durumu, yazılı olarak ilgili seçim kuruluna ve mahallin en büyük mülkiye amirine 
bildirmek zorundadır. 

Boşalan muhtarlıklar için her yıl Haziran ayının ilk Pazar günü seçim yapılır. Seçim yapılıncaya kadar 
muhtarlık görevi mahallin en büyük mülkiye amiri tarafından atanacak muhtar vekili tarafından yürütülür. 

Seçim döneminin sona ermesinden önce ihtiyar meclisi veya heyeti üye sayısının yedeklerinin de getiril
mesinden sonra üye 'tamsayısının, köylerde tabiî üyeier hariç, yarısına düşmesi hallinde, muhtar, durumu bir 
hafta içinde ilgili seçim kurulu. başkanlığına ve bilgi için de mahallin en büyük mülkiye amirine bildirmeye 
mecburdur. 

'Bu bildirim üzerine ilçe seçim kurulu başkanlığınca durum 48 saat içinde ilan edilir. İlan tarihinden soıra 
gelen 60 inci günü takip eden ilk pazar günü oy verilir. 

İhtiyar meclisi veya heyeti seçiminin yapılması gerektiği hallerde köy veya mahalle muhtarlığı da boşalmış 
ise, Haziran ayı beklenmeksizin her diki seçim beraber yapılır. 

Diğer işlemler 

MADDE 34. — Muhtar, ihtiyar heyeti, ihtiyar meclisi seçimlerinde diğer işlemler bu Kanunda ve bu Ka
nunun atıf yaptığı diğer kanunlarda yazılı usul ve esas lara göre yürütülür. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun uyarınca yeni il genel meclisi seçimleri yapılarak il genel meclisleri ilk 
toplantılarını yapıncaya kadar 25.9.1980 gün ve 2304 sayılı 13.3.1329 tarihli İdarei Umumiyei Vilayat Ka
nunu Muvakkatına Ek Kanun hükümlerinin uygulan masına devam olunur. 

GEÇtCt MADDE 2. — Bu Kanun uyarınca yeni belediye başkan ve belediye meclisi üyeleri seçilinceye 
kadar, 25.9.1980 gün ve 2303 sayılı 3.4.1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanununa Ek Kanun ile 16.8.1981 
gün ve 2508 sayılı 1580 sayılı Belediye Kanununa 2303 sayılı Kanunla eklenen geçici 3 üncü maddenin değişti
rilmesine ve bu Kanuna 3 üncü geçici madde eklenmesine dair Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanun yürürlüğe girdikten sonra, yapılacak ilk mahalî idareler seçimlerinde, 
siyasî partilerin aday tespiti için önseçim yapılmaz. Bu seçime mahsus olmak üzere siyasî partiler, aday
larını aşağıdaki usullere göre tespit ederler. 

Turîriye Büyük Millet MecM (S. Sayısı: 3) 
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Seçim çevresi, oy verme ve seçim sistemi 

MADDE 32. — Mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti için, mahalle; köy muhtarlığı ve ihtiyar meclisi içiıı 
köy; seçim çevresidir. 

Her seçim çevresinde usule uygun olarak konmuş sandıklarda o çevre seçimi için oy kullanılır. 
Muhtar seçimi için bir ad yazılı oy pusulası, ihtiyar meclisi ve ihtiyar heyeti seçimi için de bu kurulların 

asıl üye sayısı kadar ad yazılı oy pusulası Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanan özel zarfa konularak oy sandığına 
atılır. 

Muhtar, ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi seçimleri ekseriyet sistemine göre yapılır. 

Boşalan muhtarlık, ihtiyar meclisi ve heyeti üyeliği için seçim yapılması 

MADDE 33. — Kanunun 33 üncü maddesi Komis yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Diğer işlemler 

MADDE 34. — Kanunun 34 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Kanunun Geçici 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 2. — Bu Kanun uyarınca yeni belediye başkan ve belediye mecM üyeleri seçilinceye 
kadar, 25.9.1980 gün ve 2303 sayılı 3.4.1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanununa Ek Kanun ile 16.8.1981 
gün ve 2508 sayılı 1580 sayılı Belediye Kanununa 2303 sayılı Kanunla eklenen Geçici 3 üncü maddenin 
değiştirilmesine ve bu Kanuna üç Geçici madde eklenmesine dair Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. 

GEÇtCt MADDE 3. — Bu Kanun yürürlüğe girdikten sonra, yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerinde, 
siyasî partilerin aday tespiti için ön seçim yapılmaz. Bu seçime mahsus olmak üzere siyasî partiler, adaylarını 
aşağıdaki usullere göre tespit ederler: 

Büyük şehir belediye başkanı adayları siyasî partilerin genel merkez karar ve yönetim kurullarınca tespit 
edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Savm: 3) 
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tilerde: 
il merkezi belediye başkanı ile belediye meclisi üyeleri, merkez ilçe beldelerinin belediye başkanları ile 

belediye meclisıi üyeleri, merkez ilçeye isabet eden il genel meclisi üyeleri adaylarını, siyasî partilerin il ve 
merkez ilçe idare kurulları birlikte toplanarak; 

ilçelerde: 
ilçe belediye başkanı ile belediye meclisi üyeleri; ilçe beldelerinin belediye başkanları ile belediye meclis 

üyeleri; ilçe seçim çevresine isabet eden il genel meclisi üyeleri adaylarını, siyasî partilerin ilçe idare kurul
ları toplanarak; 

Belirleyip, genel merkez karar ve yönetim kurulunun tensip ve tasdikine sunarlar. 
Merkez karar ve yönetim kurulunun, her isteği aynen kabul veya değiştirerek tasdik etmesi ile adaylar 

tespit olunur. 

GEÇİCİ MADDE 4 . — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk seçimde, seçmen kütü
ğünde ve sandık listesinde 'kaydı ve oy kullanma yeterliği bulunduğu halde mahallî idareler seçimlerine hu
kukî veya fiilî mazareti olmaksızın katılmayanlar, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından 2 500 lira para ce
zası ile cezalandırılırlar. Bu karar kesindir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunda, seçim usul ve esasları hükme bağlanan büyük şehir yönetiminin 
hukukî statüsü, bu Kanunun yürürlüğünü takip eden ilk seçim tarihinden önce, kanun hükmünde kararna
melerle düzenlenir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk mahallî idareler se
çimlerinde 6 Kasım 1983 tarihinde yapılan milletvekili seçiminde kullanılan sandık seçmen listeleri güncel
leştirilerek kullanılır. 

Güncelleştirme sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılması, listede ismi bulunmayanlar ile seçim günü
ne kadar 21 yaşını dolduracak olanların listeye yazılması suretiyle yapılır. 

Askı ve itiraz süreleri Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden ilk mahallî idareler seçiminde oy 
verme günü 25 Mart 1984 tarihidir. 

Yüksek Seçim Kurulu, bu seçimlere mahsus olmak üzere, bu Kanun ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve 28 20 sayılı Siyasî Partiler Kanununun seçimlere ilişkin 
olarak tespit ettiği süreleri kısaltarak uygular. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk Mahallî idareler se
çimlerinde, seçime katılma hakkı kazanacak partilerde 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 45 inci 
maddesi ile değişen 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14 
üncü maddesinin 4 ve 11 numaralı bentlerinde sözü edilen büyük kongresini yapmış olmaları şartı aran
maz. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Geçici 7 nci maddeye gö're yapılacak seçimlerde tayin yolu ile belediye başkan
lığı görevini yürütenler aday oldukları takdirde kanunî süreleri içinde görevlerinden ayrılırlar. 
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Merde: 
ti merkezi belediye başkanı ile belediye meclisi üyeleri, merkez ilçe beldelerinin belediye başkanları ile 

belediye meclisi üyeleri, merkez ilçeye isabet eden, il genel meclisi üyeleri adaylarını, siyasî partilerin il ve 
merkez ilçe idare kurulları birlikte toplanarak; 

İlçelerde: 
ilçe belediye başkanı ile belediye meclisi üyeleri; ilçe beldelerinin belediye başkanları ile belediye meclis 

üyeleri; ilçe seçim çevresine isabet eden il genel meclisi üyeleri adaylarını, siyasî partilerin ilçe idare kurulları 
toplanarak; 

Belirleyip, genel merkez karar ve yönetim kurulunun tensip ve tasdikine sunarlar. 
Merkez karar ve yönetim kurulunun, her listeyi aynen kabul veya değiştirerek tasdik etmesi ile adaylar 

tespit olunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk seçimde, seçmen kütüğünde 
ve sandık listesinde kaydı ve oy kullanma yeterliliği bulunduğu halde mahallî idareler ile mahalle muhtar
lıkları ve ihtiyar heyetleri seçimlerine hukukî veya fiilî mazereti olmaksızın katılmayanlar, ilçe seçim kurulu 
başkanı tarafından 2.500 lira para cezası ile cezalandı rıhrlar. 

Ancak seçim gününden sonraki üç ay içinde hukukî veya fiilî mazeretini bildiren ve mazereti ilçe seçim 
kurulu başkanınca geçerli görülenlerden bu para tahsil edilmez. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunda seçim usul ve esasları hükme bağlanan büyük şehir yönetiminin hu
kukî statüsü, bu Kanunun yürürlüğünü takip eden ilk seçimin oy verme gününden önce, 17.6.1982 gün ve 
2680 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Düzenlenmesi ile İlgili Yetki 
Kanununda belirtilen esas ve usullere uygun olarak çıkarılacak kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk mahallî idareler seçimle
rinde 6 Kasım 1983 tarihinde yapılan milletvekili seçiminde kullanılan sandık seçmen listeleri güncelleştirile
rek kullanılır. 

Güncelleştirme; sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılması, listede ismi bulunmayanlar ile seçim gününe 
kadar 21 yaşını dolduracak olanların listeye yazılması suretiyle yapılır ve bu suretle oluşan listeler başka bir 
ilan vesair işleme tabi tutulmadan çoğaltılarak sandık seçmen listesi olarak kullanılır. 

Askı ve itiraz süreleri Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanunun yürürlüğe girmesini takip eden ilk mahallî idareler seçiminde oy 
verme günü 25 Mart 1984 tarihlidir. 

Seçim döneminin başlangıç tarihi yüksek seçim kurulunca, yukarıdaki fıkrada belirtilen oy verme gü
nü esas alınarak tespit ve ilan edilir.-

GEÇİCİ MADDE 8. — Kanunun geçici 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Kanunun geçici 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Mahallî idareler seçimlerinde aday olan memurların seçimi kaybetmeleri ha
linde bu seçime mahsus olarak müktesep hakları ile eski veya eşdeğer bir göreve dönerler. 

GEÇİCİ MADDE 11. — 2963 sayılı Kanunla kurulan ve halen adlî ve mülkî teşkilatı kurulmamış bu
lunan ilçelerde mahallî idareler seçimlerini yürütecek ilçe seçim kurulunu belirlemeye veya yeni ilçe seçim 
kurulları oluşturmaya Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli (S. Sayısı: 3) 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Propaganda serbestliği 

MADDE 35. — Mahallî idareler seçimlerinde propaganda 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun dairesinde serbesttir. 

Ancak 298 sayılı Kanunun 52-55 inci maddeleri ile düzenlenen radyo ve televizyonda propagandaya iliş
kin hükümleri, 52 nci maddenin son bendi hariç, bu seçimlerde uygulanmaz. 

özel hüküm bulunmayan hallerde uygulama 

MADDE 36. — Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde 26.4.1961 gün ve 298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 10.6.1983 gün ve 2839 sayılı Milletvekili Seçi
mi Kanununun ve bunlardı ek ve değişikliklerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır, 

Yürürlükten kaldırılan kanun ve kanun maddeleri 

MADDE 37. — 18.7.1963 gün ve 286 sayılı Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanun. 
18.7.1963 gün ve 287 sayılı Şehir ve Kasabalarda 'Mahalle Muhtar ve ihtiyar Heyetleri Teşkiline Dair 

4541 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kanunların Kaldırılması Hakkında Kanun. 
19.7.1963 günlü ve 306 sayıh îdareî Umumiyei Vilayat Kanununda Değişiklikler Yapılmasını ve ilgili 

Bazı Kanunların Kaldırılmasına Dair Kanun. 
19.7.1963 gün ve 307 sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. 
İlle diğer kanunların bu Kanun hükümlerine aykın hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 38. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 39. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli (S. Sayın: 3) 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Propaganda serbestliği 

MADDE 35. — Kanunun 35 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Özel hüküm bulunmayan hallerde uygulama 

MADDE 36. — Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde 26.4.1961 gün ve 298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 22.4.1983 tarih 2820 sayılı Siyasî Partiler Ka
nunu, 10.6.1983 gün ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun ve bunların ek ve değişikliklerinin bu 
kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 37. — 28.7.1963 gün ve 286 sayılı Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun, 
18.7.1963 gün ve 287 sayılı Şehir ve Kasabalarda, Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair 

4541 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına ve Bazı Kanunların Kaldırılması Hakkında kanunun, 
19.7.1963 günlü ve 306 sayılı tdare-i Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatında Değişiklikler Yapılması

na ve İlgili Bazı Kanunların Kaldırılmasına Dair Kanunun, 
19.7.1963 gün ve 307 sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun, 
Seçimlerle ilgili ve bu kanuna aykırı olan hükümleri ile diğer kanunların bu kanuna aykırı olan seçim

lerle ilgili hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 3i8. — Kanunun 38 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 39. — Kanunun 39 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli (S. Sayısı: 3) 




