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Amaç
M A D D E 1. — M e m u r l a r ı n ve d i ğ e r k a m u g ö r e v l i l e r i n i n ç a l ı ş m a l a r ı n d a etkin
liği a r t ı r m a k ve m a l i ve sosyal h a k l a r ı n d a i y i l e ş t i r m e l e r y a p m a k ü z e r e a ş a ğ ı d a be
l i r t i l e n ç e r ç e v e d e B a k a n l a r K u r u l u n a K â n u n H ü k m ü n d e K a r a r n a m e ç ı k a r t m a yet
kisi verilmiştir.
Kapsam
M A D D E 2. — B u Y e t k i K a n u n u n a g ö r e ç ı k a r t ı l a c a k k a n u n h ü k m ü n d e k a r a r 
nameler;
13/12/1960 g ü n ve 160 sayılı K a n u n u n k a p s a m ı n a d a h i l k a m u k u r u m ve k u r u 
l u ş l a r ı n d a ç a l ı ş a n m e m u r l a r l a d i ğ e r k a m u g ö r e v l i l e r i n i n m a l i ve sosyal h a k l a r ı n d a
g ü n ü n e k o n o m i k ş a r t l a r ı n a u y g u n olarak yeni d ü z e n l e m e l e r y a p m a k ü z e r e ;
a) 657 s a y ı l ı Devlet M e m u r l a r ı K a n u n u ile ek ve d e ğ i ş i k l i k l e r i n i n sınıflan
d ı r m a , Devlet m e m u r l u ğ u n a a l ı n m a , h i z m e t ş a r t l a r ı ve şekilleri, m a l î h ü k ü m l e r ,
sosyal h a k l a r ve y a r d ı m l a r ile geçici h ü k ü m l e r e d a i r k ı s ı m b a ş l ı k l a r ı a l t ı n d a yer
a l a n maddelerinde,
b) 926 sayılı T ü r k S i l a h l ı K u v v e t l e r i Personel K a n u n u n u n m a l i h ü k ü m l e r i ,
sosyal h a k l a r ı , y a r d ı m l a r g i b i maddelerinde ve 657 sayılı Devlet M e m u r l a r ı K a n u 
n u n a g ö r e S i l a h l ı K u v v e t l e r e s i v i l personel a l ı m ı hususunda,
c) 2424 s a y ı l ı M ü l k i idare A m i r l i ğ i H i z m e t l e r i T a z m i n a t K a n u n u n d a ,
Yasama Bölümü Sayfa : 1
Remi

Gazete Kodu:

010584

Resmi Gazete Fihristi

96,

Sayfadadır.

Sayfa : 2

RESMî G A Z E T E

1 Mayıs 1984 — Sayı : 18388

d) 12/2/1982 t a r i h ve 2595 sayılı K a n u n u n geçici 7 n c i maddesinde,
e) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar K a n u n u n u n 106 ncı maddesinde,
f) 2914 sayın Yükseköğretim Personel K a n u n u n u n 12 n c i maddesinde,
g) 2247 sayılı Uyuşmazlık M a h k e m e s i n i n Kuruluş ve İşleyişi Hakkında K a 
n u n u n 38 i n c i maddesinde,
h) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen k a n u n l a r l a diğer k a n u n l a r d a yer a l a n
m a l i ve sosyal h a k l a r a d a i r o l a n hükümlerinde,
Yapılacak e k l e r i ve değişiklikleri kapsar.
İlkeler
M A D D E 3. — B a k a n l a r K u r u l u , b u K a n u n u n 1 i n c i maddesi ile verilen yet
k i y i kullanırken:
a) K a m u h i z m e t l e r i n i n yürütülmesinde etkinliği artırmak,
b) Ülkenin e k o n o m i k ve sosyal d u r u m u gözönünde b u l u n d u r u l a r a k , yeterli
ve a d i l b i r ücret seviyesi sağlamak,
c) M e m u r ve diğer k a m u görevlilerinin m a l i ve sosyal haklarında h i z m e t i n
özellik ve gereklerine u y g u n iyileştirmeler yapmak,
Hususlarını gözönünde b u l u n d u r u r .
Y e t k i süresi
M A D D E 4. — B u K a n u n l a B a k a n l a r K u r u l u n a v e r i l e n yetki, 1984 malî yılı
s o n u n a k a d a r geçerlidir. B u süre içinde B a k a n l a r K u r u l u b i r d e n f a z l a k a n u n hük
münde k a r a r n a m e çıkartabilir.
Yürürlük
M A D D E 5. — B u K a n u n yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
M A D D E 6. — B u K a n u n hükümlerini B a k a n l a r K u r u l u yürütür.
30/4/1984

2644 Sayılı T a p u K a n u n u n u n 26 ncı Maddesine B i r F ı k r a İlave E d i l m e s i
Hakkında K a n u n Hükmünde K a r a r n a m e n i n Değiştirilerek
Kabulü Hakkında K a n u n
K a n u n N o . 3000

K a b u l T a r i h i : 26.4.1984

M A D D E 1. — 2644 sayılı T a p u K a n u n u n u n 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra
ilave edilmiştir.
Konut yapanlara, ihracatçılara, t u r i z m tesisi yapanlarla işletmecilerine, sanayi
cilere, esnaf ve sanatkârlara, konuları ile i l g i l i olarak bankalarca veya k a m u k u r u m
veya kuruluşlarınca (Ordu Yardımlaşma K u r u m u dahil) açılacak kredilere karşılık
teminat gösterilen gayrimenkullerin ipotek işlemleri, resmî senet tanzim edilmeksizin
alacaklı ile borçlu ve varsa kefilleri arasında yapılan kredi veya borç sözleşmelerine
istinaden, ilgililerin talebi üzerine, tapu sicil muhafızlıklarınca tapuya tescil edilir.
GEÇİCİ M A D D E — 2/2/1984 t a r i h l i ve 2977 sayılı İdarî U s u l ve İşlemlerin
Y e n i d e n Düzenlenmesi ile İlgili Y e t k i K a n u n u ile B a k a n l a r K u r u l u n a v e r i l e n K a n u n
Hükmünde K a r a r n a m e çıkarma yetkisi 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu K a n u n u
için adı geçen K a n u n l a verilen süre bitimine kadar geçerlidir.
M A D D E 2. — B u K a n u n yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
M A D D E 3. — B u K a n u n hükümlerini B a k a n l a r K u r u l u yürütür.
30/4/1984
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Bakana Vekillik Etme işlemi
T. C.
BAŞBAKANLIK
Personel Genel Müdürlüğü

24/4/1984

19-308-08266
CUMHURBAŞKANLIĞI Y Ü C E K A T I N A
İsveç Milli Eğitim Bakanı ile temaslarda bulunmak ve Avrupa Güreş Şampiyonasını takip etmek üzere 25 - 29 Nisan 1984 tarihleri arasında isveç'e gidecek olan
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakam M . Vehbi DİNÇERLER in dönüşüne kadar, Milli
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına, Devlet Bakam A. Mesut YILMAZ'ın vekillik et
mesini yüksek tasviplerine saygıyla, arzederim.
Turgut
ÖZAL
Başbakan

TÜRKiYE
CUMHURBAŞKANLIĞl
39-06-21-84-224/2128

24/4/1984

BAŞBAKANLIĞA
İLGİ:

24 Nisan 1834 gün ve 19-308-08266 sayılı yazınız.

İsveç Milli Eğitim Bakanı île temaslarda bulunmak ve Avrupa Güreş Şampi
yonasını takip etmek üzere 25 - 29 Nisan 1984 tarihleri arasında İsveç'e gidecek olan
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı M , Vehbi DİNÇERLER'in dönüşüne kadar. Milli
Eğitim Gençlik ve Spor B a k a n l ı ğ ı n , Devlet Bakanı A . Mesut YILMAZ'ın vekillik et
mesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Kenan E V R E N
CUMHURBAŞKANI

Tebliğ
Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden :

TEK

Sınırlı Sorumlu Elektrik Dağıtım Müesseselerince Kaçak ve/veya Usulsü:
Elektrik Kullananlara Uygulanacak Tarife
I — KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI :

A - Kaçak elektrik kullanımının tarifi:
a) İşletmenin orta ve alçak gerilim dağıtım şebekesi veya şube hatları ile
bunların uzantısı, ana kolon, kolon ve bu hatlar üzerindeki sayaç, role. ölçü devi eleri. kofra, devre kesen, kare buvat v.b. gibi tesislerde işletmenin yazılı izni olmaksızın tadilat yapmak, yerlerini değiştirmek,
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Bu tesislere işletmenin yazılı izni olmaksızın bağlantı yapmak.

c) Abonman sözleşmesinin imzalanmasını
müteakip, işletme'ce yapılması
gereken ceryan a ç m a işlemini beklemeksizin bağlantı yapmak veya y a t ı r m a k ,
d) Abone olupta, sayaç ayarını bozmak, kanca düşürmek, endeks düzelt
mek, diskin dönmesine mani olmak, sayaçları yanmış, çalınmış, hasarlı veya arızalı olmasına r a ğ m e n işletmeye haber vermemek, vb. gibia b o n e c eyapılması yasak işlerdir.
Bu gibi hallerde elektrik kullananlar, kaçak elektrik kullanmış sayılırlar.
B - Kaçak elektrik tüketiminin tesbiti.
K a ç a k elektrik kullanıldığı tesbit edilen,
a) Konut ve işyerlerinde, kurulu güçlerin tümü günde 12 saat sürekli ça
lıştığı kabul edilir. Kurulu güç hesabında, tesbitin yapıldığı anda elektrikle çalışan
a r a ç ve gereçlerin gücü ile sorti sayısı X 100 W hesabı ile bulunacak gücün top
lamı esas alınır. Meskenlerde, g ü ç tesbiti için meskene girilmesine izin verilme
diği belgelendiği takdirde tesise iştirak bedeline esas olur bağlantı gücünün 10
katı kurulu güç kabul edilerek bu değer üzerinden hesap yapılır.
b) Şantiyelerde, tesbitin yapıldığı anda. şantiyede mevcut elektrikli a r a ç
ve gereçlerin toplam kurulu gücünün, inşaası devam eden (yeni başlanmış kat
dahil), kat sayısı X 20 gün (Bir gün 24 saat) çalıştığı kabul edilir.
c) Orta gerilim hatlarından kaçak elektrik kullanımında, bağlantı noktar
sındaki besleme transformatörlerinin toplam kurulu gücü üzerinden 3 vardiya ça
lışanlar için 24 saat, 2 vardiya çalışanlar için 16 saat ve 1 vardiye çalışanlar için
S saat çalışmış kabul edilir. Ancak her halükârda vardiya isbatı abonenin yükümlülüğünde olup, bunu belgeleyememesi halinde 3 vardiya çalışmış kabul edilir.
Kullamcının güç faktörü belli değilse 0,9 kabul edilir.
d)

Abone oldukları halde bir kısım tesisat, a r a ç ve gereçlerini mühür altın

daki sayaçtan veya ölçü devresinden geçirmeksizin doğrudan bağlantı

yaparak

kaçak elektrik kullananlarda, yalnızca bu.devreye irtibatlı kurulu güçlerin topla
mı günde 12 saat çalıştığı kabul edilir.
e)

Abone tarafından sayaçla oynanarak, kanca düşürerek, endeks düzelte

rek, diskin dönmesine mani olarak, sayacın yanmış, çalınmış, h a s a r l ı veya arızalı
olduğunu işletmeye haber vermeyerek elektrik kullanımının yapılması halinde;
1 — Konut abonelerinde, aylık tüketimleri 250 kWh'den az olmamak üzere
tesbit tarihinden geriye doğru bir yıl içindeki en yüksek aylık tüketimleri X 2 ay,
2 — Diğer abonelerde ise, kurulu güç X 12 saat X 60 gün, baz alınarak işlem
yapılır.
f)

Kaçak elektrik kullanma süresi yapılacak araştırma ve soruşturma sonu-

cuna göre tesbit edilir. Bu tesbitte, ceryanın kesildiği tarih, sayacm söküldûğü ta
rih, abonman sözleşmesi imza tarihi, varsa daha önce kaçak elektrik enerjisi kul
lanıldığına ait tutanağın tarihi, binaya yerleşme tarihi ile hatlara bağlantı yapıl
dığı tarih ve bilenlerin yazılı ve imzalı beyanları esas a l n ı r . Hesaplanan sürenin
60 günden (2 ay) fazla olması halinde inandırıcı delil ve belgelerle isbatı ve ibrazı
gereklidir. Bunun mümkün olmaması halinde, kaçak elektrik kullanım sûresi 60
gün kabul edilir ve hesaplamalar bu süre üzerinden yapılır.
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Aynı abonede mükerrer kaçağın tesbiti halinde bir önceki tesbit tarihi esas
alınarak delil aranmaksızın işlem yapılır.
g) Kaçak elektrik kullanımı tarifine girip de abonenin kusuru dışında olan
ve abone t a r a ı n d a n bu hususun kaçak kullanım tesbitinden önce işletmeye yazdı
beyan ile bildirilmiş olması halinde, kaçak muamelesi yapılmaz. Bu durumda normal tarife üzerinden ortalama tüketim hesaplanarak tahakkuk ettirilir.
C - Kaçak elektrik kullananlara uygulanacak tarife :
Kaçak elektrik enerjisi kullandığı tesbit olunan abonenin I - B
maddesine
göre hesaplanan tüketimi dahil olduğu abone grubuna, kaçak elektrik kullandığı
tesbit edildiği tarihte yürürlükte olan tarifedeki k W h bedelinin (güç ve reaktif
enerji ücreti alınmaksızın);
a)

Tek terimli tarifeden elektrik enerjisi alanlarda 2,0 katı,

b) Çift terimli tarifeden elektrik enerjisi alanlarda 2,5 katı, üzerinden hesap
ve fatura edilir.
II — USULSÜZ ELEKTRİK KULLANIMI :
A - Usulsüz elektrik kullanımının tarifi:
a) İşletmenin yazılı izni olmaksızın kendi elektrik tesisatlarından üçüncü
şahıslara doğrudan veya süzme sayaç üzerinden elektrik enerjisi verenler,
b) Kaçak kullanım a m a c ı dışında. muhafazasından sorumlu olduğu, işlet
meye ait elektrik tesisatı ile elektrik tüketim devresinde bulunan her türlü devre
elemanın üzerinden her türlü işlem ve değişiklik yapanlar veya yaptıranlar, ve ben- zeri yasak işleri yapanlar,
c) Kendi adına abone olmaksızın, daha önce o yerde abone olan adına ve
ya abone numarasına düzenlenen faturaları ödeyerek elektrik kullananlar, güvence paralarım işletmenin talep ettiği düzeye çıkarmamış olanlar,
d) işletmece kesilen elektriği gayrı resmi a ç a r a k veya açtırarak (sayaçtan
geçirerek) kullananlar,
usulsüz elektrik kullanmış sayılırlar.
B - Usulsüz elektrik kullanan ve kullandıran abonelere uygulanacak tarife :
a)
kesilir.

Usulsüz elektrik kullandıran abonelerin ü ç iş günü süreyle elektrikleri

b) İşletmenin yazılı izni olmaksızın her ne suretle oluşursa olsun 3. şahıslara
e l e t r i k veren abonelerin elektrikleri, elektrik verdiği yerin girdiği abone grubun
dan tesbit tarihinde yürürlükte olan tarife üzerinden alman güvence parasının iki
katı tahsil edilmeden bağlanmaz.
c) Usulsüz elektrik kullanma durumumda olanlara, işletmenin normal abome
olmak üzere talep edeceği hususlar, tanınan sûre zarfında yerine getirilmediği tak
dirde elektrik bağlanmaz.
III — KAÇAK V E Y A
MÜŞTEREK HÜKÜMLER :

USULSÜZ

ELEKTRİK

KULLANANLARA

İLİŞKİN

a) K a ç a k veya usulsüz elektrik kullanıldığı tesbit edilen mahalde,
az iki
İşletme personeli tarafından ve kaçak veya usulsüz elektrik kullananın da imzala
y a c a ğ ı tutanak tanzim olunur ve bir sureti ilgiliye bırakılır. İlgilinin bulunmaması
halinde bağımsız bölümüne veya işyerine bırakılan bildirim tebligat yerine geçerlidir
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Binalardaki ortak kullanım yerlerinde usulsüz ve kaçak elektrik kullanı

tesbit edildiğinde, yasal gerekler yerine getirilmezse, ortak kullanım birimleri

nin ve binadaki tüm abonelerin elektriklerini kesmeye işletme yetkilidir.
c)

Kaçak veya usulsüz elektrik kullananlar, ayrıca işletmenin mülkiyetinde

bulunan cihaz ve tesislere zarar ve ziyan vermiş iseler bu zarar ve ziyan, kaçak
veya usulsüz elektrik kullanıldığının tesbit edildiği tarihteki rayiç bedel üzerinden
% 25 fazlası ile tahsil edilir.
d)

Gerek kaçak gerekse usulsüz elektrik kullanmayı itiyat haline getirmiş

olanlar, olayın tekerrürü halinde adli mercilere
e)

sevkedilirler.

Orta gerilim hatlarına bağlantı yapılarak kaçak elektrik

kullanımına

sağlayan veya aracı olan kişiler de, mevcut delillerle birlikte adli mercilere sevkedilirler.
IV — Y Ü R Ü R L Ü K :
İşbu tarifeler, Türkiye Elektrik Kurumu Yönetim Kurulunun 24/2/1984 tarih
ve 11 -183 sayılı karan ile uygun bulunarak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 12 Mart 1984 tarih ve 165-En. D. Bşk. 712 - 4324-58590 sayılı yazılan ile onay
lanmış olup, 8/4/1883 tarih ve 18012 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan «Kaçak ve
ya usulsüz elektrik kullananlara uygulanacak

tarife» yerine kaim

Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
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ANAYASA MAHKEMESI KARARLARı
Esas Sayısı -. 1984/1
Karar Sayısı : 1984/2
Karar Günü : 1/3/1984
îptal Davasını Açan : Anamuhalefet Partisi sıfatıyla Halkçı Parti TürkIye
Büyük Millet Meclisi Grubu adına Grup Başkanı Necdet C A L P .
iptal Davasının Konusu : 18/1/1984 günlü, 2972 sayılı «Mahalli idareler ile
Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun» un 2., 11„ 14.,
23., 35., Geçici 3., Geçici 5. ve Geçici 7. maddelerinde yer alan kimi hükümlerinin
Anayasanın 2., 10., 13., 31., 67/1-2., 68/2. ve 91/1-2. maddelerine aykırı olduğu öne
sürülerek iptaline karar verilmesi istenmiştir.
1 — İ P T A L İSTEMİNİN G E R E K Ç E S İ :
Dava dilekçesinde öne sürülen iptal istemi gerekçesi aynen şöyledir.
«DAVANIN GEREKÇESİ:
O L A Y : 1 — «Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri
Seçimi Hakkındaki 18/1/1984 gün ve 2972 sayılı Yasa 18 Ocak 1984 gün ve 18285
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
2 — Yasa daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisinde 5 Ocak 1984 gününde
onaylanmış 2971 sayılı «Mahalli İdareler Seçimi Kanunu» olarak Cumhurbaşkanının
onayına sunulmuşsa da 11 Ocak 1984 gününde Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince
bir daha görüşülmek üzere geri gönderilmiştir.
3 — Bu geri gönderme üzerine İçişleri Komisyonunda ve T.B.M.M. Genel K u 
rulunda tekrar görüşülmüştür. Ancak Birleşik oy pusulası ve bir iki ufak değişiklik
dışında, tüm muhalefet partilerinin Anayasaya aykırı hükümlerle ilgili gerekçeli uya
nlarına, önergelerine rağmen, aynen kabul edilmiştir.
4 — Yasa Anayasaya aykırı bir çok hüküm içermektedir.
davayı açmak zorunlu hale gelmiştir.

1
BARAJ
meclisi
68/2 nci

Bu nedenle bu

İPTALİ İ S T E N E N A N A Y A S A Y A AYKIRI HÜKÜMLER V B
B U HÜKÜMLERİN İ P T A L G E R E K Ç E L E R İ
— 2972 sayılı Yasanın 2 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki
«ONDA B İ R
U Y G U L A M A L I ) deyimi ile 23 üncü maddesinin il genel meclisi ve belediye
üyeliklerine seçilenlerin tespitine ilişkin hükmü Anayasa'nın 2, 10, 13, 67 ve
maddelerine aykırıdır :

BilindiğI gibi Anayasa'mız seçim sistemi konusunda bir tercih hükmü İhtiva
etmemektedir. Bu konunun düzenlenmesi
yasa koyucunun takdirine bırakılmıştır.
Ancak yasa koyucunun bu alanda sınırsız bir serbestliğe sahip olduğunu düşünmek
mümkün değildir. Bu alanda uyulması gerekli sınırlar vardır. Bu sınırlar Anayasa
mızın 2, 10, 13, 67 ve 68/2 nci maddelerinde yer alan hükümlerle çizilmiştir. Aşağıda,
yasayla getirilen omda birlik baraj sisteminin Anayasa'nın hangi hükümlerine aykırı
olduğu gerekçeleriyle arzedilmiştir :
A — Yasanın 23 üncü maddesinde «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
siyasi partiler ve bağımsız adaylar üye tahsisinde hesaba katılmaz.s^ hükmü yer al
mıştır. Aynı yasanın 2 nci maddesinin ikinci fıkrası bu sisteme «onda birlik baraj
uygulamalı nispî temsil sistemi» adını vermektedir.
Yargı Bölümü Sayfa :1
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Bu sistem ilk bakışta 10/6/1983 gün ve 2839 sayılı Milletvekili seçimi Kanu
nunun öngördüğü «baraj sistemine» benzer bir görünüm vermesine karşın ondan
çok daha başka bir nitelite sahiptir. Bilindiği üzere Milletvekili seçiminde öngörülen
baraj sistemi sadece siyasi parti yada bağımsız adayın aldığı oyların değerlendir
meye girip girmeyeceğini tespit için uygulanmaktadır. Bu husus bir kez saptan
dıktan, yani öngörülen b a r a j aşıldıktan sonra o siyasi partinin ya da bağımsız adayın
aldığı geçerli oyların tamamı değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Oysa yasada öngörülen baraj, siyasi parti yada bağımsız adayın aldığı geçerli oyların değerlendir
meye girip girmeyeceğinin ötesinde bir İşleve sahip bulunmakta ve bu şekliyle de
mokratik bir Devlet'de uygulanması olanaksız bir «OY İMHASI haline gelmektedir.
Milletvekili seçiminde uygulanan ve farklı gerekçelere dayanan ve tartışılabilir
olan baraj sistemi mantığının yerel seçimlerde de geçerli olduğunu söylemek kesin
olarak yerinde değildir.
Milletvekili seçiminde öngörülen baraj sistemi, parlamento düzeyin «Siyasi
istikrarı sağlama amacına yöneliktir.
Oysa bugüne kadar nispî temsile göre teşekkül etmiş mahallî meclislerde istik
rarsızlık görülmemiştir. Ortada böyle bir şikayet yoktur ki ona karşı önlem olarak
böyle bir sistemin getirildiği ileri sürülebilsin.
B — Yasanın 23 üncü maddesiyle getirilen düzenleme Anayasa'nın 67 nci mad
desinde yer alan « S E Ç M E HAKKININ» esasına açık bir biçimde aylandır. Seçmenin
geçerli oyunun onda biri hiçbir gerekçeye dayanmadan yok sayılmakta başka bir
deyişle «seçme hakkı» imha edilen oylar ölçüsünde ortadan kaldırılmaktadır. Oyların
etkisiz kalmasının sırf yasa koyucusunun
«takdir» ve «tercihinden» kaynaklanan
yapay bir uygulama ile sağlanmasını «seçme hakkının» içeriği, kapsamı ve demok
rasideki önemi açısından Anayasaya uygun olarak değerlendirebilmek olanak dışıdır.
Yukarıdaki gerekçeler SEÇİLME H A K K I konusunda da ileri sürülebilir, A y 
rıca seçilme hakkı onda bir oranındaki oyların imhası ile olağan şartların dışında
sadece kanun koyucunun takdiri ile yaratılmış sun'i bir koşula bağlanmış olmaktadır.
Anayasamızın 13 üncü maddesi:
«Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamalar demokratik toplum
düzeninin gereklerine aykırı olamaz...» hükmünü taşımaktadır. Demokratik toplum
düzeni her şeyden önce seçme ve seçilme hakkına azami ölçüde saygı gösterilmesini
gerektirir.
C — Yasanın 23 üncü maddesiyle getirilen düzenleme Anayasa'nın 67 nci mad
desinde yer alan «SEÇİMLERİN SERBESTLİĞİ» ilkeslne de aykırıdır. Serbestlik
ilkesi, sadece maddî ve fiiliş baskılara değil manevî baskı ve müdahaleleri de dışlayan
bir kavramdır.
«Bu hüküm, seçmene kendisiyle aynı doğrultuda kullanılan oyların belli bir
sayıyı doldurmaması halinde bu oyların tümünün nazara alınmayacağım önceden bil
dirmekte ve seçmen daha başlangıçta bir ruhi baskı altına ve tereddüt İçine' düşmek
tedir. Bu bir müdahaledir ve her ne kadar kanun içinde yer almışsa da meşru olma
yan bir müdahaledir.» (Tuncer Karamustafaoğlu, Seçme Hakkının Demokratik tike
leri. A . Ü . Hukuk Fakültesi, 1970. S. 138).
D — Yasanın 23 üncü maddesiyle getirilen düzenleme Anayasa'nın 67 ve 10
uncu maddelerinde yer alan «Eşitlik» ilkesine aykırıdır. Eşitlik ilkesi seçimlerin başlangıçtan sonuca kadar özellikle sonucunda herkes için eşitlik içinde geçmesi ve her
oyun eşit değerde kabul edilmesi anlamını taşır. Eşit oy ilkesi geçerli oylarla seçilen
üye sayısı arasında adil bir oranın kurulmasında zorunlu kılar. Oysa getirilen
hüküm seçmen iradesini amacından ters yönde değerlendirmekte ve üyelerin kabul
edilmeyecek bir çoğunluğunun en çok oy almış partide toplanması sonucunu doğurmaktâdıri Eşitlik İlkesine aykırı olan bir durum Cumhurbaşkanının iade gerekçele
rinde aynen şöyle belirtilmektedir :
Yargı
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«Geçerli oy toplamının onda birine tekabül eden sayının, partilerin ve bağımsız
adayların aldıkları oy sayısından ayrı, ayrı çıkarılması, EŞİTLİK İLKESİNE - G E R 
ÇEKLEŞMİŞ İ R A D E Y E V B K A N U N L A R A GÖRE G E Ç E R L İ SAYILMIŞ O Y L A R I N
A Y R I BİR DÜZENLESİ İ L E GEÇERSİZ S A Y I L M A S I GİBİ A Y K I R I BİR SONUÇ
DOĞURACAKTIR.»
Kanunun ikinci defa görüşülmesi sırasında İçişleri Komisyonunda ve T.B.M.M.
Genel Kurulunda muhalefet partileri tarafından verilen Anayasa'ya aykırılık önerge
lerine yapılan konuşmalara ve 23 Halkçı Partili Milletvekilinin verdikleri ve Cumhur-.
başkanının bu gönderme gerekçesini aynen tekrarlayan açık oylama önergesine rağ
men maddeler çoğunluk partisi oylarıyla kabul edilmiştir.
E — Yasanın 23 üncü maddesi bu şekliyle Anayasa nın 2 nci maddesinde yer
alan «demokratik hukuk devleti» ilkesine ve 13 üncü maddesinde yer alan «temel
bak, ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamaların demokratik toplum düzeninin
gereklerine aykırı olanmıyacağı» yolundaki temel ilkeye aykırıdır. «Demokratik hukuk
devleti» ilkesi seçim yoluyla oluşturulacak meclislerin demokratik olmasını yani halk
iradesinin bu meclislere azami ölçüde yansımasını gerektirir. Demokratik İdare herşeyden önce «halkın halk tarafından halk yararına yöneltilmesi» demek olduğundan,
«halk tarafından seçilmeyen, halkın azınlığını temsil eden bir topluluğun yönetimine»
demokratik idare denmesi de mümkün değildir. (Bkz. A . M . EsasA868-15, K : 3, 4, 6
Mayıs 1968).
Halkın, gerçekte halk tarafından seçilmemiş olan fakat matematiksel formol
lerle seçilmiş duruma getirilen kişiler tarafından temsil edildiği bir yönetime demok
ratik idare denilebilmesi mümkün değildir.
F — Ayrıca, yasanın anılan hükümleri Anayasamızın 68/2 nci madde ve fık
rasında yer alan «Siyasi Partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır'» ilkesine de aykırıdır. Getirilen hüküm partilerin gelişmesini engelleyicidir. Başka
bir deyişle bu hüküm siyasi bünyeyi zorlayıcı niteliktedir. öte yandan seçim hakkının
kullanılmasına getirilen bu sınırlama demokratik toplum düzeninin gerekleriyle de
uyuşmaz. Demokratik düzen seçmen iradesinin mümkün olan en yüksek oranda ger
çekleşmesine ve siyasal partilerin bir engelle karşılaşmaksızın gelişmelerine olanak
tanıyan bir rejimdir. Oysa getirilen bu hüküm partilerin gelişmesini engelleyecek ni
teliktedir. Bu sınırlamada kamu yararı olduğu da söylenemez.
2 — Yasanın büyük şehir yönetiminin

hukuki statüsünün kanun hükmünde

kararnamelerle düzenlenmesini öngören geçici 6 inci maddesi Anayasa'nın 91 İnci mad
desine aykırıdır.
A — Yasanın geçici 6 inci maddesi büyük şehir yönetiminin hukuki statüsünün
17/6/1982 gün ve 2680 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Görev ve Yetkilerinin
Düzenlenmesiyle ilgili Yetki Kanununda belirtilen «esas ve usullere» uygun olarak
çıkarılacak kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenmesini öngörmüştür. B u mad
deyle düzenlenmek istenen konu büyük şehir belediyelerinin hukuki statüsüdür. Bu
nun ise mahalli idareler sistemine ilişkin ve esaslı konu olduğuna şüphe yoktur.
Geçici 5 inci maddenin atıfta bulunduğu 17/6/1982 gün ve 2680 sayılı yasa ise «mahalli idareleri» kapsamamaktadır. Yasanın başlığında yer alan «kamu kurum ve ku
ruluşları» ibaresi ise «tanımlayıcı» bir ifade değildir, Düzenlenmesi öngörülen kamu
kurum ve kuruluşlarının ne olduğu yasanın amaç, kapsam ve İlkelerinde ortaya ko
nulmaktadır. Bu hükümlerin incelenmesinden düzenlenmesi öngörülen kamu kurum
ve kuruluşlarının esas itibariyle «genel idare» (Merkezi idare) kuruluşların kapsaYargı Bölümü Sayfa: 3
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makta olduğu, istisnaî olarak başka bir kuruluğa değinmek istediğinde ise bunun
açıkça belirtildiği (Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve Tarım Kredi Kooperatifleri gibi)'
anlaşılmaktadır.
Devlet, belediye, il özel idaresi ve köy birer amme idaresidir, kamu kurum ve
kuruluşu değildir. Kamu kurum ve kuruluşları için alınmış bir yetki ile amme ida
releri düzenlenemez.
B — Geçici 5 İnci maddenin atıfta bulunduğu Yetki Yasanın kapsamı gerek
genel gerekçede gerekse madde gerekçelerinde de açıkça ortaya konulmaktadır, ö r 
neğin Hükümet Tasarısının 2 nci maddesinin gerekçesinde aynen «Kanunla Bakan
lar Kuruluna verilen yetkiye dayanılarak çıkarılacak kanun hükmünde karamamelerin Başbakanlık, Bakanlıklar ve bunlara bağlı veya bunlarla ilgili kamu kurum
ve kuruluşlarının (Kamu İktisadî Teşebbüsleri dahil) yeniden düzenlenmesine ilişkin
hususları kapsaması öngörülmüştür.» denilmektedir. Bu ifadeden mahallî idarelerin
yasa kapsamında bulunmadığı açıkça belli edilmektedir. Kaldıki tasarının Danışma
Meclisinde görüşülmesi sırasında Hükümet sözcüsü Sayın Turgut özal'ın, tevcih edilen
sorulara verdiği cevaplarda bu husus açıkça teyit edilmektedir.
(Bkz. Danışma
Meclisi Tutanak Dergisi B: 94, 13/5/1982, O: 2, S. 442-443). Aynı şekilde Hükümet
sözcüsü bir soruya cevaben açıkça «hatta biz mahallî idareleri dahi, yani belediyeleri
dahi bu düzenlemenin içinde düşünmüyoruz.» şeklinde bir ifade kullanmıştır. (,Bkz.
Danışma Meclisi Tutanak Dergisi, B: 99, 31/5/1982, O: 2, S, 641).
C — Geçici 5 inci madde 17/6/1982 gün ve 2680 sayılı Yetki Yasasına atıfta
bulunurken yasanın kendisine değil yasada belirtilen «esas ve usullere» gönderme
yapmıştır. Oysa 2680 sayılı Yasa mahallî idarelerin düzenlenmesine olanak verecek
esas ve usulleri ihtiva etmemektedir. Bunun en belirgin örneği yasanın 3 üncü mad
desinde zikredilen ilkeler arasında mahalli idareleri
ilgilendiren bir ilkenin yer
almamış olmasıdır. Yetki Yasası yürürlükte olduğu halde bu yasaya atıfta bulunması
Hükümetin mahallî idareleri düzenlemek amacıyla yeni bir yetkiye ihtiyaç duydu
ğunun bir kanıtıdır. Çünkü tersi varit olsaydı böyle bir atıf hükmünün şevkine
gerek duyulmazdı. Buna karşılı,k atıf hükmü Anayasa'nın öngördüğü anlamda yeni
bir yetki yasası yerini alamaz. Şayet mahallî idarelerin kanun hükmünde karar
namelerle düzenlenmesi isteniyorsa amaç, kapsam ve ilkeleri
belirlenerek hazır
lanacak yeni bir yetki yasası çıkarılması gerekir. Bir atıf hükmüyle bu yetkinin
alındığını kabule imkân yoktur.
D — Büyük şehirlerin hukuki statüsünün düzenlenmesi şeklen idarî bir dü
zenleme gibi gözükmekte ise de aslında vatandaşın siyasal hakkım (seçme ve se
çilme hakkını) yakından ilgilendiren ve onu kapsayan bir nitelik taşımaktadır. Bir
örnekle durumu açıklayalım : Mahallî İdareler Seçimi Kanununun 4 üncü maddesinin
ikinci fıkrası aynen «büyük şehir belediye hudutları içinde kalan ilçelerin belediye
başkanı ve belediye meclisi üyeleri seçimlerinde İse her «İLÇE» bir seçim çevresidir»
denilmektedir. Bu fıkrayla seçim uygulaması açısından büyük şehir belediye hudutlarıyla bu hudutlar içinde ' kalan ilçenin idarî hudutları
çakıştırılmakta ve İlçe
hududu esas olarak alınmaktadır. Oysa büyük şehir belediye hudutları içinde kalan
ilçelere Bağlı çok sayıda köyler mevcuttur, örneğin : Ankara Altındağ ilçesine bağlı
18, Çankaya ilçesine bağlı 42, izmir Merkez ilçesine bağlı 42, Karşıyaka ilçesine
bağlı 7, İstanbul Beykoz ilçesine bağlı 10, Bakırköy ilçesine bağlı 10 köy bulun
maktadır. (Bkz. İçişleri Bakanlıgı, Türkiye Mülkî İdare Bölümleri, köyler, belediyeler
1977 durumu). Büyük şehirlerde ilçe belediye başkanı ve belediye meclisi üyelikleri
için ilçenin bir seçim çevresi kabul edilmesiyle köylünün iradesine bağlı olması ge
reken ve niteliği itibariyle siyasi hak olan bir konunun kanun hükmünde karar»
namelerle düzenlenmesi olgusuyla karşı karşıya kalınmış olacaktır.
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E — Yasanın geçici 5 inci maddesinde yer alan «Bu kanunda seçim usul ve
esasları hükme bağlanan büyük şehir yönetimi....» ibaresi de kanun hükmünde ka
rarnameyle tespiti öngörülen «hukuki statünün» siyasi haklarla bağlantısını açıkça*
göstermektedir. Kaldıki bugün büyük şehirlerde mevcut «belediye şubelerinin» kanun
hükmünde bir kararnameyle tüzel kişiliğe sahip bir mahalli İdare birimi ,haline ge
tirilmesi özde siyasi haklan doğrudan ilgilendiren bir düzenleme olacağı apaçık or
tadadır.
Sayın Cumhurbaşkanının 5 Ocak 1984 gün ve 2971 sayılı Mahalli İdareler
Seçimi Yasasını g e r i gönderme yazılarında aynen «Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname ile düzenleme yetkisi... Anayasa'nın 91 inci maddesine göre çıkarılacak Y E T K İ K A N U N U ile verilebilir. Yetki Kanununda çıkarılacak Kanun Hük
münde Kararnamenin amacının kapsamının, ilkelerinin, kullanma süresinin ve süresi
içende birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılmayacağının gösterilmesi zorunludur.
Kanunun sözü edilen Geçici 5 inci maddesinde amacı ve süresi açıklıkla belli
olmadığı gibi kapsamı, ilkelerinin ne olacağı hakkında da herhangi bir düzenleme
bulunmamaktadır.» denmiş olmasına rağmen işaret edilen sakıncalar giderilmeden
getirilmiştir.
Bütün bu nedenlerle kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenmek istenilen
konu Anayasa'nın 91 inci maddesinin birinci fıkrasında kanun hükmünde kararname
ile düzenlenmesi yasaklanan konular arasındadır. Bu nedenle Anayasa'nın 91incl
maddesi hükmüne aykırıdır. Ayrıca 2680 sayılı Yasa çıkarılacak kararnamelerin
dayanağı olamayacağından Anayasa'nın 91 inci maddesinin ikinci fıkrasına bu yönden
de aykırılık vardır.
3 — Yasanın seçimlere ilişkin kanuni sürelerin kısaltılarak uygulanması ko
nusunda Yüksek Seçim Kuruluna yetki tanıyan Geçici 7 nci maddenin ikinci ve
üçüncü fıkraları Anayasa'nın 67 nci maddesinin ikinci fıkrasına ve 6 n c ı maddesine
aykırıdır.
Yasanın Geçici 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında seçim döneminin başlangıç
tarihinin tespitini, üçüncü fıkrasında ise bu seçimlere mahsus olmak üzere bu kanun
ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun
ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun seçimlere ilişkin olarak tespit ettiği süre
lerin kısaltılarak uygulanmasını Yüksek Seçim Kuruluna bırakmaktadır.
Bilindiği gibi Anayasa'mız seçimlerin yargının «yönetim» ve «denetiıni»nâe
yapılmasını öngörmüştür. Seçim döneminin başlangıç tarihinin saptanması ve yasalarda
seçimlere ilişkin olarak tespit edilmiş sürelerin koşulsuz kısaltılarak uygulanması
yetkileri Anayasa'nın öngördüğü «yönetim» İşlevini aşan bir nitelik taşınmaktadır.
Bu yetkiler yasama organına ait olup başka bir organa devredilemez. Seçim sürelerinin
kısaltılarak-uygulanması bir bakıma «yeni seçim süreleri»nin tayin ve tespiti anlamına gelir.
Kaldıki Anayasamız'ın 79 uncu maddesi
«yönetim» ve «denetim» İşlevinin
başlangıcım ve muhtevasını açıklamaktadır. Buna göre yargı yönetim ve denetimi
«seçimlerin başlamasından» itibaren mevcuttur. O halde yargının seçimlerin başlangıcından önce bir yetkisinin mevcudiyeti düşünülemez.
Anayasanın anılan maddesi «
seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü
İle ilgili bütün işlemleri yapma ve y a p t ı r m a . . . » demek suretiyle «yönetimin sınırını
çizmektedir. Seçme ve seçilme hakkı ile doğrudan ilgili olan «sürelerin
kısaltarak
tesbiti» Anayasa'nın öngördüğü anlamda «yönetim» değildir. Yasama organının görevi
dahilinde mütalâa edilmesi gereken bir takdirdir. Bu niteliği ile Yasanın Geçici 7 nci
maddesinin iki ve üçüncü fıkraları Anayasa'nın 6, 67 ve 79 uncu maddelerine aykırıdır.
Yargı Bölümü Sayfa: 5
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4 — Yasanın seçime giren partilerin listelerini tamamlayamamaları halinde
eksik listeyle seçime girmelerini önleyen 11 inci maddenin ikinci fıkrasıyla 14 üncü
maddenin son fıkrası, Anayasa'nın 67 n d maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, 68
İnci maddesinin ikinci fıkrasına ve 13 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarına ay
kırıdır.
Yasanın 11 inci maddesi «Herhangi bir sebeple eksik aday göstermiş olan siya
si partilerin İlçe başkanlıklarına, ilçe seçim kurulu tarafından bu eksiğin tamamlan
ması gereği tebliğ olunur. ilgili parti teşkilatı bu tebliğden itibaren beş gün içinde
aday listesini tamamlayamazsa o parti o seçim çevresinden, eksik liste ile seçime ka
tılamaz.» hükmünü getirmekte ve aynı Yasanın 14 üncü maddesinin İkinci bendinde
«Siyasi Partilerin aday listelerinde yapılan itirazlar üzerine eksiklik husule geldiği
takdirde, ilçe seçim kurulunun tebliğinden itibaren beş gün içinde bu eksiklikler tamamlanır. Aksi takdirde siyasi partiler o seçim çevresinde listelerinin eksik kaldığı
seçime katılma hakkım kaybederler.» hükmünü getirmektedir.
Bu hükümler özellikle küçük İlçe ve beldelerde siyasi partilerin seçime girme
lerini engelleyecek niteliktedir. Küçük ilçe ve beldelerde seçmen sayısı ve aday bulma
güçlüğü gibi faktörler gözönünde tutulursa bu hükmün seçimlerin genelliği ilkesini ne
derece olumsuz etkileyeceği kolayca anlaşılır. Son milletvekili seçimlerinde aranma
yan bir koşulun mahalli idareler seçiminde aranmasının haklı ve makul bir nedeni
olamaz. Ayrıca bu engelleme eksik listede ismi yer alan herhangi bir aday için her
türlü nitelikleri taşıdığı halde kendi iradesi dışında bir nedenle seçilme hakkım orta
dan kaldırmaktadır. B u kısıtlamalar sonuç itibarıyle Anayasa'nın 67 ncl maddesinde
yer alan seçme ve seçilme hakkına, Anayasa'nın 13 üncü maddesinde yer alan temel
haklarla ilgili sınırlamaların demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olama
yacağı ilkesine ve Anayasa'nın siyasi partileri demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları sayan 68 inci maddenin ikinci fıkrasına aykırı bulunmaktadır.
5 — Yasanın adayların tesbitine ilişkin Geçici 3 Üncü maddesinin dördüncü
fikrası Anayasa'nın 67 nci maddesi ve 13 üncü maddesine aykırıdır.
Yasanın Geçici 3 üncü maddesi ilçe belediye başkam İle belediye meclis üyeleri,
İlçe beldelerinin belediye başkanlarıyla belediye meclisi üyeleri, ilçe seçim çevresine
isabet eden il genel meclisi üyeleri adaylarının siyasi partilerin ilçe idare kurullarınca belirleneceği öngörülmüştür. Bu hüküm uygulamada ilçelerde teşkilatı bulunma
yan partilerin aleyhine bir durum yaratabilir ve bazı partileri o seçim çevresinde se
çime girme şansını ortadan kaldırabilir. Oysa bir ilde teşkilatı bulunan partinin teş
kilatı tamamlanmış ilçelerde aday gösterebilme İmkânı herzaman vardır. Bu hakkın
esirgenmesi küçük partilerin gelişme imkânlarım kısıtlar. Hele normal demokratik
düzene geçicin yeni olduğu bu ortamda teşkilâtlanma faaliyetlerini zaman açısından
y u n yüzeyine aynı oranda yaygınlaştıramamış olan siyasi partilerin bir çok ilçeler
de seçimlere katılamaması demokratik toplum gerekleriyle uyuşmaz.
Sonuç itibarıyle bu tür bir kısıtlama vatandaşların dilediği bir siyasi parti için
de siyasi faaliyette bulunma hakkım güvence altına alan 67 nci maddenin birinci
fıkrasına ve yine temel haklarda yapılacak sınırlamaların demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamayacağım belirten 13 üncü maddesi üçüncü fıkrasına ve
nihayet siyasi partileri demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları sayan 68 inci
maddenin ikinci fıkrasına aykırı bulunmaktadır.
6 — Yasanın propaganda serbestliğini sınırlandıran 35 inci maddesinin ikinci
fıkrası Anayasa'nın 31, 67 nci maddenin ikinci fıkrasına ve 10 uncu maddesine aykırıdır
Yasanın 35 inci maddesi mahalli idareler seçimlerinde propagandanın 298 sayılı
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun hükümleri çer
çevesinde serbest olduğunu v u r g u l a d ı k t a n sonra ancak 298 sayılı Kanunun 52-55 inci
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maddeleriyle düzenlenen radyo ve televizyonda propagandaya ilişkin hükümleri, 52 nci
maddenin son bendi hariç, bu seçimlerde uygulanmaz» hükmünü getirmektedir.
Bu düzenleme ile seçilme katılan siyasal partilerin radyo ve televizyon ile seçim
propagandası yapmaları önlenmekte, yalnızca ,298 sayılı Yasanın 52 nci maddesinin
son bendinde öngörülen «seçimin başlangıç tarihinden... oy verme gününden önceki
gün saat 18.00'e kadar, T R T Haber bültenlerinin siyasi partilerin seçim çalışmaları
ile ilgili bölümünde Yüksek Seçim Kurulunun eşitlik esasları dairesinde tesbit edece
ği süre ve kelime sayısı sınırlan içinde kalmak kaydıyla seçime katılan siyasi par
tiler tarafından verilecek metinler yayınlanır.» biçimindeki hükmüne cevaz verilmek
tedir.
Düzenleme bu haliyle Anayasa'mızın kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı
kitle haberleşme araçlarından siyasi partilerin yararlanma hakkını düzenleyen 31 inci
maddesi hükümlerine aykırı bulunmaktadır. Anayasa'mızın 31 inci maddesi «kişiler
ve siyasi partiler, kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme ve yayım
araçlarından yararlanma hakkına sahiptir» demekte ve «kanun 13 üncü maddede de
yer alan genel sınırlamalar dışında bir sebebe dayanarak halkın bu araçlarla haber
almasını, düşünce ve kanaatlere ulaşmasını ve kamuoyunun serbestçe oluşmasını engelleyici kayıtlar koyamaz.» hükmünü öngörmektedir.
Bilimsel ve teknik gelişmelerin büyük bir hız kazandığı çağımızda kitle haber
leşme araçlarından olan radyo ve televizyonun kamuoyu oluşmasında nedenli bir etkinliğe sahip bulunduğu açıktır, özellikle radyo ve televizyon işletmelerinin devlet te
kelinde bulunduğu ülkemizde bu araçlardan yararlanma daha büyük bir önem kazan
maktadır. Devlet elindeki basın dışı haberleşme araçlarının fonksiyonu Anayasa'mızın
31/2 nci maddesinde de belirtildiği gibi kamuoyunun serbestçe oluşmasınıü sağlamak
tır. Bu fonksiyon önümüzdeki mahalli idareler seçimleri için hayati bir önem taşımak
tadır. İktidar partisinin bizce bilinmeyen birtakım hesaplan sonucu seçim tarihinin
öne alınmış olması ve seçimlere ilişkin sürelerin kısaltılarak uygulanması gerçeği
karşısında kamuoyunun oluşturulması için siyasi partilerin sahip olduğu
olanaklar
kendiliğinden kısıtlanmış olmaktadır. Bu ise siyasi partilerin vatandaşa seslerini duyurabilmeleri için radyo ve televizyondan yararlanma isteklerini büyük ölçüde haklı
kılmaktadır. 298 sayılı Yasanın 52 inci maddesinin son fıkrasında verilen imkân yukarıda arzedilen nedenlerle yetersiz kalmaktadır.
Asıl önemlisi 35 inci maddeyle getirilen kısıtlamanın Anayasamızın öngördüğü
eşitlik İlkesine aykırı filli durumların ortaya çıkmasına neden olması ihtimalidir. Bu
düzenlemeyle genelde tüm siyasi partilerin seçim propagandasında radyo ve televiz
yondan yararlanamayacakları hükme bağlanırken uygulamada seçim yasaklarına rağ
men iktidarda bulunan siyasi partinin hükümet çalışmaları nedeniyle dolaylı veya
dolaysız radyo ve televizyondan yayınlar yapılması imkanını açık bırakmakta ve
böylece kamuoyunun eşitlik ilkesine aykırı olarak etkilenmesi fırsatı yaratılmaktadır.
Bütün bu nedenlerle sözkonusu kısıtlama Anayasa'nın 31 ve 67 nci maddesinin ikinci
fıkrası ve 10 uncu maddesine aykırı bulunmaktadır.
ÖNCELİKLE V E İVEDİLİKLE
GÖRÜŞÜLME İSTEĞİMİZ
18/1/1984 gün ve 2972 sayılı «Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıklan ve
İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkındaki Kanun» 18 Ocak 1984 günlü 18285 sayılı Müker
rer Resmî Gazete'de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Seçim 25 Mart 1984 de ya
pılacaktır. Yüksek Seçim Kurulu gerekli yasal işlemlere girişmiştir. Yasanın 8 İnci
maddesine göre yerel seçimler «Beş yılda bir yapılır»
Anayasa'nın 11 inci maddesinde yeralan «Anayasa'nın bağlayıcılığı ve üstün
lüğü» ilkesinin zedelenmemesi, yapılan seçimlerin meşruluğunun tartışılmasının ön
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lenmesi, Anayasa'nın tam bir biçimde uygulanabilmesi için Yüksek Mahkemenin da
vayı mümkün olan en kısa zamanda karara bağlamasında büyük yarar olacağı açık
tır. Bu suretle «biz Anayasa'ya aykırı Yasalar çıkarırız Anayasa Mahkemesi İptal
edinceye kadar istediklerimiz olur biter.» düşünceleri de toplumumuzda yeşerecek
güç bulamaz. Gerçekten de seçim yapıldıktan sonra çıkacak bir iptal kararımn belki
beş yıl sonraki seçime etkisi olabilecek bu seçim ise ancak bilimsel bir anlam taşı
yabilecektir.
Bu dayanın konunun taşıdığı özellikler vs Önem bakımından öncelikle ve ivedi
olarak görüşülmesini diliyoruz.
SONUÇ V E İ S T E K : 18 Ocak 1984 gün ve 2972 sayılı «Mahallî İdareler ile Ma
halle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun» un,
1 — 2 nci maddesindeki «onda birlik baraj uygulamak» deyiminin ve 23 üncü
maddesinin Anayasa'nın 2, 10, 13, 67, 68/2 nci maddelerine,
\
2 — 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının Anayasa'nın 13/1 - 2, 67/2, 68/2 nci
madde ve fıkralarına,,
3 — 14 üncü maddesinin son fıkrasının Anayasa'nın 67/1 - 2, 68/2 nci madde
ve fıkralarına,
4 — 35 inci maddesinin Anayasa'nın 2, 10, 31, 67/2 ncl madde ve fıkralarına,
6 — Geçici 3 üncü maddesinin Anayasa'nın 13, 67/1, 68/2 nci madde ve fıkra
larına,
6 — Geçici 5 inci maddesinin Anayasa'nın 91/1 - 2 nci madde ve fıkralarına
7 — Geçici 7/2-3 madde ve fıkrasının Anayasa'nın 6 ve 67/2 nci madde ve
fıkralarına» aykırıdır.
n — Y A S A METİNLERİ:
18/1/1984 günlü, 2972 sayılı Kanunun iptali İstenilen hükümlerini İçeren madde
leri şöyledir :
«MADDE 2 — Mahallî idareler seçimleri serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel
oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır.
il genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için yapılan seçimlerde, onda birlik baraj uygulamalı nispî temsil sistemi, belediye başkanlığı seçiminde ise çoğunluk
sistemi uygulanır.»
«MADDE 11 — Herhangi bir sebeple, eksik aday göstermiş olan siyasî parti
lerin ilçe başkanlıklarına, ilçe seçim kurulu tarafından bu eksiğin tamamlanması
gereği tebliğ olunur.
ilgili parti teşkilâtı, bu tebliğden itibaren beş gün içinde aday listesini tamam
layamazsa 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.»
«MADDE 14 — Adaylıkların geçici olarak ilânından itibaren iki gün İçinde
İlçe seçim kuruluna itiraz edilebilir, itirazlar, ilçe seçim kurulunca en geç iki gün
içinde karara bağlanır. İlgililer kararlara karşı İki gün İçinde, il seçim kuruluna
itiraz «edebilirler. il seçim kurulu bu itirazları en çok iki gün içinde kesin olarak
kanara bağlar.
Siyasî partilerin aday listelerinde, yapılan itirazlar üzerine eksiklik husule gel
diği takdirde, ilçe seçim kurulunun tebliğinden itibaren beş gün içinde bu eksiklikler
tamamlanır. Aksi takdirde siyasî partiler o seçim çevresinde listelerinin eksik kaldığı
seçime katılma hakkını kaybederler.»
«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 çıkaYargı Bölümü Sayfa : 8
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n l ı r . Bu çıkarmadan sonra geriye oyu kalmayan siyasi partiler ve bağımsız adaylar
üye tahsisinde hesaba katılmaz.
Tapılan çıkarmadan sonra geriye oyu kalan siyasî partilerin ve bağımsız aday
ların isimleri alt alta, kalan oylan da hizalarına yazılır. Bu sayılar Önce bire, sonra
İkiye, sonra üçe... şeklinde devam edilmek suretiyle o seçim çevresinin çıkaracağı
asıl üye sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar, siyasi parti ayınım
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
bunlar, a r a l a r ı n d a a d çekmek suretiyle, tahsis yapılır.
b)

bulunduğu

takdiri

Siyasî parti adaylarından seçilenler aşağıdaki şekilde tespit edilir :

İlçe seçim kuruluna verilen aday listesindeki sıra, seçimlerde siyasî partilerin
kazandıkları 11 genel veya belediye meclisi asıl üyeliklerinin tespitine esas olur,
Büyük şehir belediye başkanlığını kazananlara U seçim kurulları, diğer kaza
nanlara ilçe seçim kurulları tarafından tutanakları verilir.
il seçim kurulu başkanı büyük şehir belediye başkanlığıma seçileni, ilçe seçim
kurulu başkanıda belediye başkanlığı, belediye meclis üyelikleri ve U genel meclis
üyeliklerine seçilenleri gösteren tutanağın bir suretini o seçim çevresinde derhal
alışılmış usullerle ilân ettirir, bir suretini de bir hafta süre ile seçim kurulu kapısına
astırır.
G) Yedek üyelikler içinde (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanır. Siyasi
partilerin kazandıkları yedek üyeler, asıl üyeliğe seçilenlerden sonra gelen isimden
itibaren sura ile tespit olunur.»
«MADDE 35 — Mahalli idareler seçimlerinde propaganda 298 sayılı Seçimlerin
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanım dairesinde serbesttir.
Ancak 298 sayılı Kanunun 52-55 inci maddeleri ile düzenlenen radyo ve tele
vizyonda propagandaya ilişkin hükümleri, 52 nci maddenin son bendi hariç, bu seçim
lerde uygulanmaz.»
«GEÇİCİ M A D D E 3 — Bu Kanun yürürlüğe girdikten sonra, yapılacak ilk ma
halli idareler seçimlerinde, siyasî partilerin aday tespiti için ön seçim yapılmaz. Bu
seçime mahsus olmak üzere siyasi partiler, adaylarını aşağıdaki usullere göre tespit
ederler :
Büyük şehir belediye başkanı adayları siyasî partilerin genel merkezi karar ve
yönetim kurullarınca tespit edilir,
illerde:
11 merkezi belediye başkam ile belediye meclisi üyeleri, merkez ilçe belde
lerinin belediye başkanları ile belediye meclisi üyeleri, merkez ilçeye isabet eden,
il genel meclisi üyeleri adaylarını, siyasî partilerin 11 ve merkez ilçe idare kurulları
birlikte toplanarak;
İlçelerde:
İlçe belediye başkanı ile belediye meclisi üyeleri; ilçe beldelerinin belediye
başkanları ile belediye meclis üyeleri; ilçe seçim çevresine isabet eden U genel mec
lisi üyeleri adaylarını, siyasî partilerin ilçe idare kurulları toplanarak;
Belirleyip, genel merkez karar ve yönetim kurulunun tensip ve tasdikine su
narlar.
Merkez karar ve yönetim kurulunun, her listeyi aynen kabul veya değiştirerek
tasdik etmesi ile adaylar tespit olunur.»
«GEÇİCİ MADDE:5 Bu kanunda seçim usul ve esasları hükme bağlanan
büyük şehir yönetiminin hukukî statüsü, bu Kanunun yürürlüğünü takip eden ilk
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seçimin oy verme gününden önce, 17/6/1982 gün ve 2680 sayılı Kumu Kurum ve
Kuruluşlarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Kanu
nunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak çıkartılacak kanun hükmünde karar
namelerle düzenlenir.»
«GEÇİCİ M A D D E 7 — Bu Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden İLk mahalU idareler seçiminde oy verme günü 25 Mart 1984 tarihidir.
Seçim dönemhün başlangıç tarihi Yüksek Seçim Kurulunca, yukarıdaki fık
rada belirtilen oy verme günü esas alınarak tespit ve ilan edilir.
Yüksek Seçim Kurulu, bu seçimlere mahsus olmak üzere, bu Kanun ile 298
sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ye Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve 2820
sayılı Siyasi Partiler Kanununun
seçimlere ilişkin olarak tespit ettiği süreleri
kısaltarak uygular.»
III — D A Y A N I L A N A N A Y A S A K U R A L L A R I :
«MADDE 2 — Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve
adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk
Devletidir.»
« M A D D E 10 — Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce», felsefi inanç,
din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik
ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.»
«MADDE 13 — Temel hak ve hürriyetler. Devletin ülkesi ve milliyeti bölünmez bütünlügünün, milli egemenliğin, Cumhuriyetin, milli ,güvenliğin kamu düzeninin,
genel a s a y i ş i , kamu yararının genel ahlakın ve genel sağlığın korunması amacı ile
ve ayrıca Anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sınırlanabilir.
Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamalar demokratik toplum
düzenin gereklerine aykırı olamaz ve öngördükleri amaç dışında kulanılamaz.
Bu maddede yer alan genel sınırlama sebepleri temel hak ve hürriyetlerin tümü
için geçerlidir.»
«MADDE 31 — Kişiler ve siyasî partiler, kamu tüzelkişiliklerin elindeki basın
dışı kitle haberleşme ve yayım araçlarından yararlanma hakkına sahiptir. Bu yararIanmanın şartlan ve usulleri kanunla düzenlenir.
Kanun, 13 üncü maddede yer alan genel sınırlamalar dışında bir sebebe daya
narak, halkın bu araçlarla haber almasını, düşünce ve kanaatlere ulaşmasını ve ka
muoyunun serbestçe oluşmasını engelleyici kayıtlar koyamaz.»
«MADDE 67 — Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme,
seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve
halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.
Seçimler ve halkoylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık saxyım
ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır.
Yirmibir yaşını dolduran her Türk vatandaşı, seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.
Bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir.
Silah altında bulunan er ve erbaşlarla, askeri öğrenciler, ceza ve tevkif evle
rinde bulunan tutuklular ve hükümlüler oy kullanamazlar.»
«MADDE 68 — Vatandaşlar, siyasi parti kurma ve usulüne göre partilere gir
me ve partilerden çıkma hakkına sahiptir. Parti üyesi olabilmek için yirmibir yaşını
ikmal etmek şarttır.
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Siyast partiler, demokratik siyasi hayatmınvazgeçilmez unsurlarıdır.
Siyasi partiler, önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve kanun hükümleri içinde faaliyetlerini sürdürürler.
Siyasi partilerin tüzük ve programlan. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğüne, insan haklarına, millet egemenliğine, demokratik ve lâik Cumhuriyet
ilkelerine aykırı olamaz.
Sınıf veya zümre egemenliğini veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı
ve yerleştirmeyi amaçlayan siyasî partiler kurulamaz.
.
Siyasî partiler, yurt dışında teşkilatlanıp faaliyette bulunamaz, kadın kolu,
gençIik kolu ve benzeri şekilde ayrıcalık yaratan yan kuruluşlar meydana getiremez
vakıf kuramazlar.
Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve ku
ruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi ni
teliği taşımayan diğer kamu görevlileri, öğrenciler ve Silahlı Kuvvetler mensupları
siyasi partilere giremezler.»
«MADDE 91 — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hük
münde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller
saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer
alan temel haklar, kişi haklan ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi
haklar ve ödevler kanım hükmünde kararnamelerle düzenlenemez.
Yetki kanunu çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin, amacını, kapsa
mını; ilkelerini, kullanma süresini ye sûresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp
çıkarılamayacağını gösterir.
Bakanlar Kurulunun istifası, düşürülmesi veya yasama döneminin bitmesi. belli
süre için verilmiş olan yetkinin sona ermesine sebep olmaz.
Kanun hükmünde kararnamenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından
süre bitiminden önce onaylanması sırasında, yetkinin son bulduğu veya sûre bitimine
kadar devam ettiği de belirtilir.
Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde, Cumhurbaşkanının Başkanlığında toplanan
Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde kararname çıkarmasına ilişkin hükümler sak
lıdır.
Kanun hükmünde kararnameler, Resmî Gazete'de yayımlandıkları gün jrürûrlü^e girerler. Ancak, kararnamede yürürlük tarihi olarak daha sonraki bir tarih de
gösterilebilir.
Kararnameler, Resmi Gazete'de yayımlandıkları gün Türkiye Büyük
Millet
Meclisine sunulur.
Yetki kanunları ve bunlara dayanan kanun hükmünde kararnameler, Türkiye
Büyük Millet Meclisi komisyonları ve Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüşülür..
Yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmayan kararnameler
bu tarihte, Türkiye Büyük Millet Meclisince reddedilen kararnameler bu kararın Res
mi Gazete'de yayımlandığı tarihte, yürürlükten kalkar. Değiştirilerek kabul edilen ka
rarnamelerin değiştirilmiş hükümleri, bu değişikliklerin Resmî Gazete'de yayımlandığı
gün yürürlüğe girer.»
IV — İLK İ N C E L E M E :
1 — Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 15. maddesi uyarınca, Ahmet H . B O Y A CIOGLU, H . Semih öZMERT, Necdet DARICIOĞLU, Nahit SAÇLIOĞLU, Hüseyin
KARAMUSTANTIKOĞLU, Kenan TERZİOĞLU, Yılmaz ALİEFENDİOĞLU,
Yekta
Güngör ÖZDEN, Orhan ONAR, Muammer T U R A N . Mehmet ÇINARLI. SelAHATTİN
Yargı Bölümü
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METİN, Servet TÜZÜN, Mahmut C. C U H R U K ve Osman Mikdat KlLIÇ'ın katılma
larıyla 31/1/1984 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında :
Kimi hükümlerinin Anayasaya aykırılığı iddiasıyla iptali dava edilen 18/1/1984
günlü, 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve ihtiyar Heyetleri Se
çimi Hakkında Kanun'un 18/1/1984 günlü. 18285 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de
yayımlandığı, dava dilekçesinin 25/1/1984 gününde Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliğince kaleme havale edilerek 1984/1 esassayısınınaldığı; 10/11/1983 günlü, 2949
sayılı Yasanın 27. maddesi geregtace davanın bu tarihte ve süresi içinde
açıldığı.
Halkçı Parti Anamuhalefet Partisi olup grup genel kurulunun üye tamsayısının salt
çoğunluğu ile davanın açılmasına karar aldığı, böylece dosyada eksiklik bulunmadığın
dan işin esasının incelenmeslne; Selâhattin METlN'in, dava dilekçesinde sözü edilen
ve iptali istenen Yasanın 23. maddesinin (a) bendi dışında gerekçe gösterilmediğinden
bu eksikliğin giderilmesi için 10/11/1983 günlü, 2949 sayılı Yasanın 27. maddesinde
öngörülen hükümlerin işletilmesi gerektiği, yolundaki karşıoyuyla ve oyçokluğuyla,
dava konusu 2972 sayılı Kanun'un Geçici 3. maddesinin dördüncü fıkrasının iptalinin
dava edilmiş olduğuna oybirliğiyle karar verilmiştir.
2 — Davanın özelliği dolayısıyla gündem düzenlenmesi işini görüşmek üzere
Anayasa Mahkemesinin 21/2/1984 günündeki toplantısına H . Semih ÖZMERT, Nec
det DARICIOĞLU, Nahit SAÇLIOĞLU, Hüseyin K A R A M Ü S T A T İ K O Ğ L U . Kenan
TERZİOĞLU Yılmaz ALİEFENDİOĞLU, Yekta Güngör ÖZDEN, Orhan ONAR.
Muammer T U R A N , Mehmet ÇINARLI, Selâhattin METİN, Servet TÜZÜN, Mahmut
C. C U H R U K , Osman Mikdat KILIÇ ve Mithat ÖZOK katılmışlardır.
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 33. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gün
demin, toplantı gününden en az on gün önce üyelere dağıtılması zorunludur. Ancak
ivedi durumlarda bu süre Mahkemece kısaltılabilir. İçtüzüğün 16. maddesinde de ra
portörler tarafından hazırlanan raporun bir örneğinin gündemin dağıtılmasından en
az on gün önce üyelere verileceği yazılıdır. Bu iki madde birbirine paralel düzenlen
miş olup raporun dağıtılması ile toplantı günü arasında on günlük bir sürenin olması
gerekmektedir. İvedi durumlarda Mahkeme bu süreyi kısaltabilir.
Anayasaya uygunluk denetimine konu olan 18/1/1984 günlü, 2972 sayılı Kanun
hükümlerine göre mahalli idareler organlarının seçimi 25 Mart 1984 tarihinde yapı
lacaktır. Seçime kısa bir süre kaldığından Mahkeme konunun özelliğini dikkate
alarak bu yetkisini kullanmak suretiyle sürenin kısaltılmasını ve davanın bir an önce
sonuçlandırılmasını uygun bulmuştur.
H. Semih ÖZMERT, Necdet DARICIOĞLU, Yılmaz ALIEFENDİOĞLU, Yekta
Güngör ÖZDEN, Mehmet ÇINARLI ve Selâhattin METİN Anayasa Mahkemesi İçtü
züğünün esasa ilişkin raporların gündemin dağıtılmasından en az on gün önce üyelere
verilmesine ilişkin 16. maddesi kuralının olayda gözönünde tutulması gerektiği, bu
Sürenin Mahkemece kısaltılmasına olanak bulunmadığı; İçtüzüğün 33. maddesine göre
gündemin toplantı gününden en az on gün önce üyelere dağıtılması gerekmekte ise de
aynı maddeye göre acele hallerde bu sürenin Mahkemece kısaltılabileceği; bu nedenle
sözkonusu 16. maddedeki süreye uyulmadan toplantı gününün saptanamayacagı, yo
lundaki karşıoylarıyla bu görüşe katılmamışlardır.
SONUÇ :
1 — İçtüzükteki 16. ve 33. maddelerde öngörülen sürelerin aynı olduğuna,
H. Semih ÖZMERT, Necdet DARICIOĞLU, Yılmaz ALIEFENDİOĞLU, Yekta Gür^rör
ÖZDEN, Mehmet ÇINARLI ve Selâhattin METlN'in karşıoylarıyla ve oyçokluğuyla,
2 — Sürenin kısaltılmasına ve davanın esasının 28/2/1984 Salı günü
saat
10.00'da incelenmesine oybirliğiyle 21/2/1984 günü karar verilmiştir.
Yargı Bölümü S a y f a : 13
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V — ESASIN İNCELENMESİ :
Davanın esasına ilişkin rapor, dava dilekçesi, iptali istenen 18/1/1984 günlü,
2972 sayılı «Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetler Seçim)
Hakkında Kanun» hükümleri. Anayasanın konuya değinen maddeleri, bunlarla ilgili
yasama belgeleri, konu ile ilgili öteki metinler okunduktan sonra gereği görüşülüp
düşünüldü :
A — Kanunun 2 ve 23. maddeleri yönünden inceleme :
1)

Maddelerin anlam ve kapsamı :

2972 sayılı Kanunun «Seçim sistemi ve usulü» başlığını taşıyan 2. maddesinde ;
«Mahallî idareler seçimleri serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve
döküm esaslarına göre yargı yönetim ve denetimi altında yapılır.
il genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için yapılan seçimlerde, onda
birlik baraj uygulamalı nispî temsil sistemi, belediye başkanlığı seçiminde ise çoğun
luk sistemi uygulanır.» denilmiş, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliklerine se
çilenlerin tespiti başlığını taşıyan 23. maddesinde de, 2. maddede yer alan onda birlik barajın nasıl uygulanacağı gösterilmiştir. Maddenin bu uygulamaya esas olan (a)
bendinin birinci, ikinci ve üçüncü paragrafları aynen şöyledir :
«Bir seçim çevresinde kullanılan geçerli oy toplamının onda birine tekabül eden sayı
bütün partilerin ye bağımsız adayların aldıkları oy sayısından ayrı ayrı çıkarılır. Bu
çıkarmadan sonra geriye oyu kalmayan Siyasî Partiler ve bağımsız adaylar Üye tah
sisinde hesaba katılmaz.
Yapılan çıkarmadan sonra geriye oyu kalan siyasî partilerin ve bağımsız aday
ların isimleri alt alta, kalan oyları da hizalarına yazılır. Bu sayılar önce bire, sonra
ikiye, sonra üçe... şeklinde devam edilmek suretiyle o seçim çevresinin çıkaracağı
asıl üye sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Bide edilen paylar, siyasi 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 suretiyle, tahsis yapılır.»
2972 sayılı Kanunun yukarıda aralan 2 ve 23. maddeleri hükümleri
birlikte
incelendiğinde, seçim sisteminin ana ilkesini koyan 2. madde ile bu ilkenin nasıl uy
gulanacağını gösteren 23. maddenin bir bütün oluşturduğu görülmektedir.
2. maddenin ikinci fıkrasında hükme bağlanan «onda birlik baraj uygulamalı
nispî temsil sistemi», 23. maddedeki uygulamasıyla, bir seçim çevresinde kullanılan
geçerli oy toplamının onda birine tekabül eden sayısının bütün partilerin ve bağımsız
adayların aldıkları oy sayısından ayrı ayrı çıkarılmasını gerektirmekte ve bu çıkar
madan sonra geriye oyu kalmayan siyasî partiler ve bağımsız adaylar üye tahsisinde
hesaba katılmamaktadır.
Onda birlik indirimden sonra geriye oyu kalmayan siyasî parti ve
bağımsız
adayların üye tahsisinde hesaba katılmaması aynı zamanda onda birlik barajı 'da- aşamamaları anlamına geldiğinden Kanun Koyucu'nun «baraj* sözcüğüne bu nedenle yer
verdiği düşünülebilir. Konumuz açısından sistemin adından çok doğurduğu sonuçlar
önem taşımaktadır. Getirilen bu yeni bir düzenleme ile bir seçim çevresinde en fazla
oy alan siyasî partiye İki yönden yarar sağlandığı görülmektedir. Şöyleki, seçime ka
tılan siyasî partilerden onda birin altında oy alanlar ilk aşamada silinmekte, üyelik
ler bu miktarın üstünde oy alan siyasî partiler tarafından paylaşılmakta, bu paylaş,
ma sırasında ise yapılan indirim nedeniyle büyük partilere aldıkları oyun üstünde bir
avantaj sağlanmaktadır.
yargı Bölûmû Sayfa : 13
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2) Anayasaya aykırılık sorunu :
Dava dilekçesinde, söz konusu 2. ve 23. maddelerdeki kuralların 10/6/1TO3
günlü, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun öngördüğü «baraj sistemine» benzer
bir görünüm vermesine karşın ondan çok daha başka bir niteliğe sahip olduğu. Kar
nunda öngörülen bu barajın, siyasî parti ya da bağımsız adayın aldığı geçerli oyların
değerlendirmeye girip girmeyeceğinin ötesinde bir İşlevi
bulunduğu ve bu şekliyle
demokratik Devlet'te uygulanması olanaksız bir «oy imhası» haline geldiği, milletvekili
seçiminde uygulanan ve farklı gerekçelere dayanan, tartışılabilir baraj sistemi mantığının yerel seçimlerde de geçerliliğini söylemenin yerindede olmadığı ve nispî temsile
göre teşekkül etmiş mahalli meclislerde istikrarsızlık görülmediği, ortada böyle bir
şikayet de bulunmadığı, getirilen sistemin mahalli idareler seçiminde istikrarsızlığa
karşı bir önlem olarak ileri sürülmeyeceği;
Yeni düzenleme ile Anayasanın 67. maddesinde yer alan «Seçme Hakkı»nı imha
edilen oylar ölçüsünde ortadan kaldırdığı, «Seçilme Hakkı» konusunda da aynı ge
rekçenin dermeyan edilebilecegi, Anayasamızın 13. maddesine göre, temel hak ve hürriyetlerle İlgili genel ve özel sınırlamaların demokratik toplum düzeninin gereklerine
aykırı olamıyacağı ve demokratik toplum düzeninin her şeyden önce seçme ve seçilme hakkına azamî ölçüde saygı gösterilmesini gerektirdiği;
Düzenlemenin Anayasanın 67. maddesinde yer alan «Seçimlerin Serbestliği» ilkesine aykırı olduğu, serbestlik ilkesinin sadece maddi ve fiili baskılan değil manevi
baskı ve müdahaleleri de dışlayan bir kavram niteliğinde bulunduğu;
Bu düzenleme, Anayasanın 67 ve 10. maddelerinde yer alan «eşitlik» ilkesine
aykırı düştüğü. geçerli oy toplamının onda birine tekabül eden sayının, partilerin ve
bağımsız adayların aldıkları oy sayısından ayrı ayrı çıkarılmasının gerçekleşmiş ira
deye ve kanunlara göre geçerli sayılmış oyların ayrı bir düzenlemeyle geçersiz sayılması gibi aykırı bir sonuç doğuracağı;
Yine düzenlemenin Anayasanın 2. maddesinde yer alan «demokratik hukuk dev
leti» ilkesine ve 13. maddesinde yer alan temel hak ve hürriyetlerle ilgli genel ve
özel sınırlamaların demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamıyacağı yo
lundaki temel ilkeye aykırı bulunduğu, demokratik hukuk devleti ilkesinin seçim yo
luyla oluşturulacak meclislere halk iradesinin azamî ölçüde yansımasını gerektireceği;
Ayrıca, yasanın anılan hükümlerinin Anayasanın 68/2. maddesinde yer alan
siyasî partilerin, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları olduğu hakkındaki
ilkeye de aykırı bulunduğu, demokratik düzen seçmen iradesinin mümkün olan en yük
sek oranda gerçekleşmesine ve siyasal partilerin bir engelle karşılaşmaksızın gelişmele
rine olanak tanıyan bir rejim olması gerektiği, oysa getirilen bu hükümlerin partile
rin gelişmesini engelliyecek nitelikte bulunduğu ve bu sınırlamada kamu yaran oldu
ğunun da söylenemiyeceğl;
iddia edilmektedlr.
a) a l - Anayasanın 67. maddesinin birinci fıkrasında vatandaşlar
kanunda
gösterilen şartlara uygun olarak seçme ve seçilme hakkına sahip oldukları açıklan
mış; seçme ve seçilme şartlarının Kanun Koyucu tarafından düzenleneceği
belirtilmlştir. Ancak, bu düzenlemede kanun Koyucu'ya sınırsız bir takdir hakkı tanınmamıştır. Gerçekten, aynı maddenin ikinci fıkrasında, seçimlerin serbest, eşit, gizli, tek
dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yargı yönetim ve denetimi
altında yapılacağı öngörülmüştür. O halde, bu esaslardan ayrılmamak şartıyle K a 
run Koyucu uygun göreceği bir seçim sistemini kabul etmekte serbesttir. E ğ e r Ana
yasa Koyucu, belli ve değişmez bir sistemi öngörmüş olsaydı, böylesine Önemli bir
konuyu Anayasada buyurucu bir hükümle açıklardı. Bu yolda bir kural getirilmediğine
göre Kanun Koyucu ülkenin siyasî ve sosyal koşullarına, gerçeklerine ve yararlarına
uygun göreceği bir seçim sistemini tayin etmek hakkım haizdir.
Yargı Bölümü Sayfa : 14
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2972 sayıU Kanundaki Onda bir indirimli İjaraj uygulamalı nispî temsil sistemi
nin kabulü ile mahallî idareler karar organlarında değişik siyasî eğilimlerin temsili
kadar, düzenli yönetim ve istikrarın sağlanması da amaçlandığı anlaşılmaktadır.
Barajın seçim sonuçlarında bazı değişiklikler yaptığı; seçmenlerce verilen oy
larda yan tesirler icra ederek fazla oy alan partliler yararına' sonuçlar meydana getir
diği görülmektedir. Ancak, seçimden bir çoğunluğun çıkmasının sağlanması amacıyla
sisteme bir baraj konulmuş olması, uygulamada çoğunluğun karşısında karşıt görüşü
temsil edenlerin de seçilmelerine engel olmamaktadır, ö t e yandan, baraj uygulama
sının yurt düzeyinde yalnız bir parti yararına İşlediği söylenemez. Bir bölgede, barajdan istifade eden parti, başka bir bölgede bundan faydalanamamakta; aksine, karşıtı
olan siyasî partinin yararlandığı gözlenmektedir. Siyasî partiler seçimlerde objektif
olarak düzenlenmiş baraj uygulamasını kendi yararlarına kulIanabilme olanağına sa
hip bulunmaktadırlar.
a2 - Kanunun 2. ve 23. maddelerinde öngörülen baraj uygulamalı nispî temsil
•sisteminin gereği olarak her siyasî parti ve bağımsız adayın aldığı oy sayısından çıka
rılan onda birlik kısmın demokratik bir devlette kabulü olanaksız bir oy imhası nite
liğinde olduğuna ilişkin sav isabetli değildir : Esas itibariyle her seçim sisteminde ve
rilen oyların etkisini diğer oyların karşı etkisi belirleyeceğinden, kimi oyların sonuca
müessir olmaması doğaldır. Kanunun öngördüğü onda bir indirimli baraj uygulaması
nın da etkisiz kıldığı bir kısım oylar bulunacaktır. Ancak, ortada oy imhası olarak
vasıflandırılacak bir durum yoktur. Çünkü, bir seçim çevresinde kullanılan geçerli
toplam oyların onda birine tekabül eden kısmı, her siyasî parti ve bağımsız adayın
aldığı oy sayısından ayrı ayrı çıkarılarak, geriye kalan oy sayısı üzerinden üyelik tah
sis edilmekle, bir seçim çevresinde her bir siyasi parti ve bağımsız adayın aldığı top
lam geçerli oy sayısı, o çevredeki üyeliklerin tahsisine, temel teşkil etmektedir. Yapı
lan işlemler birer hesap işidir.
a3 - 2972 sayılı Kanunun 2. ve 23. maddelerinde öngörülen onda birlik indirimli
baraj uygulamalı nispî temsil sistemine karşı; milletvekili seçiminde uygulanan ve
farklı gerekçelere dayanan baraj sistemi uygulamasının parlamento düzeyinde «siya
sal istikran» sağlama amacına yönelik bulunduğu, oysa bugüne kadar nispt temsile
göre teşekkül etmiş mahalli meclislerde istikrarsızlığın görülmediği, ortada böyle bir
şikâyet bulunmadığı, bunun için de söz konusu sistemin getirilmesine gerek olmadığı,
ileri sürülmektedir.
Bu görüş, özetle, «böyle bir seçim sistemine gerek varmıydı?» sorusunun cevap
landırılmasına, başka bir ifadeyle. Kanun Koyucunun takdirine t>ağlı bir konudaki
tercihinin isabet derecesinin tartışılmasına yönelmiş bulunması itibariyle. Anayasaya
uygunluk denetimi bakımından bir önem taşımadığı açıktır.
Bu bakımdan bu konu üzerinde durulmamıştır.
b) b1 — Kanunun 2. ve 23. maddelerindeki barajın yapay olduğu, dolayısıyle
Anayasanın seçme ve seçilme hakkını zedelediği söylenemez. Çünkü, bir seçim çev
resinde partilerin ve bağımsız adayların topladığı oyların o çevredeki toplam oylar
içindeki gücü oramında seçilecekleri hakkında Anayasaya bîr kural konulmamıştır.
Böyle bir kural kabul edilmiş olsa idi; Ka,nun koyucu, seçim düzeni olarak tam nispî
temsil sistemini kabul etmek zorunda kalacak, ülkenin içinde bulundugu siyasi ve
sosyal şartların gerektirdiği başka bir sistemi tercih edemiyecek ve sonuçta, seçim
sistemi donmuş olacaktır.
Anayasamız seçim sisteminin ne olacağı konusunda bir hüküm içermediğine
göre, Anayasanın seçimler ve siyasî partilere ilişkin özel hükümlerim ihlâl etmeyen
yasa koyucunun siyasî tercihlerine müdahale edilmemelidir.
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b2 — Kanun 2 ve 23. maddeleri. Anayasanın 13. maddesi yönünden incelendiğin
de, onda bir indirimli baraj uygulamalı nispi temsil sisteminin demokratik toplum
düzeninin gereklerine ters düşen bir yönü bulunmadığı anlaşılmaktadır. Hukuka bağlı
batılı demokrasilerde seçim sistemlerinin ülkelerin şartlarına ve gereklerine göre ço
ğunluk veya nispî temsil ya da her ikisi arasında yer alan sistemlerden birinin tercih
edildiği ve bunların aynı derecede demokratik sayıldığı görülmektedir.
Onda bir İndirimli nispî temsil sisteminde birtakım oyların etkisiz kalmış olmasmdan, bu sistemin demokratik toplum düzeni gereklerine aykırı olduğu sonucu
çıkarılamaz. Aynı sakınca, barajlı D'hondt sistemmde de mevcuttur. Bilindiği gibi bu
sistemde, bir seçim çevresindeki barajı aşamayan partilerln aldıkları oylar temsil edilmemekte ve etkisiz kalmaktadır. Çoğunluk sisteminde bu husus daha açıktır. Bugün
demokratik ülkelerin halâ en iyi seçim sistemini bulma çabası içinde oldukları gözden
uzak tutulmamalıdır.
O Anayasanın 67. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan serbestlik ilkesi, seç
menin oyunu maddi ve manevi bir etki veya baskıya uğramadan kullanabilmesidir.
Sözkonusu ilke sadece maddi baskılı değil, siyasi, ekonomik ve benzeri her
türlü müdahaleleri de dışlayan bir kavramdır. Ancak yasa gereği bir kısım oyların
indirlmesi suretiyle tesis edilmiş olan barajın, belki de verdiği oyu etkisiz kılacağı
endişesiyle seçmem ruhi baskı altında tutacağı, onu tereddüte düşüreceği, bu duru
mun ise dolaylı biçimde serbest oy esasına aykırı bulunduğu yolundaki düşünceye,
katılma olanağı görülmemiştir. Her şeyden önce bu düşünce gerçekçi değildir : Seç
men oy vermeden önce seçim sonuçlan hakkında kesin bir bilgiye sahip bulunmamak
tadır. Ancak bazı tahminleri vardır; seçim sistemini de gözönünde tutarak ona göre
oyunu kullanır. ö t e yandan verilen oyun etkisiz kalması, her seçim sistemi için olasıdır.
d) d1 — Anayasanın 67. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan eşitlik ilkesi,
geçerli sayılan her oyun aynı ağırlıkta kabul edilmesidir. Kanun Koyucu seçmenlerin
durum ve kişiliklerine göre oylar arasında bir ayırım yapamaz.
Ancak, her geçerli oyun mahallî meclislerde temsil edilememesi; oyların eşit
olmadığı ve aynı değerde sayılmadığı anlamına gelmez. Kullanılan oyların karşılıklı
etkisi sonucu kimi siyasî partilerin adaylarını seçtirememesı, kimi bağımsız adaylarin
seçilememesl doğaldır.
Kanun Koyucu'nun, Anayasanın 67. maddesini verdiği yetki içinde kalmak kay
dıyla, kabul ettiği 2972 sayılı Kanunun 2. ve 23. maddelerindeki onda birlik indirimli
bara] sistemi objektiftir. Seçime katılan her siyasî p a r t i ve bağımsız aday için aynı
sonucu meydana getirir, ö t e yandan, yukarıda da belirtildiği üzere, bir seçim çevres;jnde partilerin ve bağımsız adayların topladıkları oyların o çevredeki toplam oylar
içindeki payı oranında seçilecekleri hakkında Anayasada bir kural da yoktur.
Yukarıda belirtildigi üzere, bir seçim çevresindeki geçerli oy toplamının onda
birine tekabül eden sayının p a r i l e r i n ve bağımsız adayların oy sayısından ayrı ayrı
çıkarılmasından sonra geriye kalan oy sayısı üzerinden üyelik tahsis edileceğinden.
siyasi partilerin ve bağımsız adayların, bu işlem yapılmadan önce aldıkları toplam
geçerli oy sayısı, o çevredeki üyeliklerin tahsisine etkili ve egemendir.
O halde, geçerli oy toplamının onda birine tekabül eden sayının, p a r t i l e r i n ve
bağımsız adayların oy sayısından ayrı ayrı çıkarılması eşitlik ilkesine ve de gerçek
leşmiş İradeye aykırı bir sonuç doğurmamaktadır.
d2 — Anayasanın 10. maddesinin birinci fıkrası ile «Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet,
siyasî düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksi
zin kanun önünde eşittir» kuralı konulduktan sonra, ikinci fıkrasında «Hiçbir kişiye.
aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz» biçimindeki hükümde bir bütün oluşturulmuştur.
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Anayasa Mahkemesinin birçok kararında da belirtildiği
gibi, 10. loaddeıün
ikinci fıkrası, bir tek kişiye veya birtakım topluluklara aynı durumda bulunan yurt
taşlardan daha çok veya geniş hak ve yetkiler tanımak yoluyla yasa önünde eşitlik
ilkesinin çiğnenmesini yasak etmekle, birinci fıkra kuralım başka bir yönden açıklamaktadır. Şunu da belirtmek gerekir ki, kanun önünde eşitlik, bütün yurttaşların
hepsinin, her yönden aynı kurallara bağlı tutulmaları demek değildir. Birtakım yurtta^lann başka kurallara bağlı tutulmaları haklı bir nedene dayanmakta ise, böyle bir
durumda, kanun önünde eşitlik ilkesinin çiğnenmiş olmasından söz edilemez.
Sistemin gereği olarak, geçerli oyların onda birinin bütün partilerin ve bağımsız
adayların aldıkları oylardan çıkarılması nedeniyle, partilerin ve bağımsız adayların aldıkları oyların birbirlerine olan oranlarının çok oy alan lehine değiştiği,
aradaki oy farkının fazla olması halinde ise, çok oy alanın durumunun daha avantajlı
hale geldiği görülmektedir. Bu durumun partiler arasında eşitsizliğe yol açtığı düşü
nülebilir. Ancak, bu eşitsizlik haklı bir nedene dayanmakta ise eşitlik ilkesinin çiğnen
miş olduğundan söz edilemez. Bu hususun araştırılması, yerinden yönetim
idareleri
için getirilen yeni seçim sisteminin haklı bir nedene dayanıp dayanmadığının saptanmasını gerektirir. Daha önce değinildiği gibi, her seçim sistemi farklı siyasi görüşler
den kaynaklanmaktadır. Bu itibarla, nispi temsil sistemi yönünden «temsil ve adalet>
olan haklı neden; çoğunluk sistemi yönünden, «istikrar» dır. Şu halde, siyasî tercih
konusu olan seçim sistemlerini. Anayasanın diğer hükümlerine uygun olmak koşu
luyla, eşitlik ilkesi yönünden yargılanıp bir sonuca varmak doğru değildir. Bir seçim
sisteminin eşitliğe, dolayısıyla adalet ilkesine ağırlık vermesi, İstikrarsızlığa neden
olduğu; istikrara ağırlık vermesi de eşitliği, adaleti zedelediği gerekçesiyle eleştiril
mektedir. Böylece seçim sistemleri üzerindeki tartışmalar hangisinin daha faydalı ya
da sakmcah olduğu noktasına gelip dayanmaktadır. Bunun takdirinin İse yasa koyu
cuya ait olduğu açıktır.
Halkın serbest irade izharı yollarını tıkayacak veya siyasî hayatın cereyanım
bir tek partinin tekeline bırakacak ve çok partili rejimi yok edecek düzenlemelerde
bulunmadıkça, yasama organının belli seçim usullerinden herhangi birisi üzerinde ka
rar vermesi mümkündür.
d3 — Kanunun 23. maddesinin Anayasanın 2. maddesinde yer alan «demokra
tik hukuk devleti» ilkesine ve 13. maddesinde yer alan «temel hak ve hürriyetlerle
ilgili genel ve özel sınırlamaların demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı
olamıyacağı» yolundaki temel ilkeye aykırı olduğu savma gelince : Anayasanın 2.
maddesinde konuyla ilgili olarak «Türkiye Cumhuriyeti... demokratik... bir hukuk Dev
letidir» denilmektedir.
Mahkememizin kimi kararlarında açıklandığı üzere, hukuk devleti; «insan hak
larına saygılı ve bu haklan koruyan, toplum yaşamında adalete ve eşitliğe uygun
bir hukuk düzeni kuran ve bu düzeni sürdürmekle kendini yükümlü sayan, bütün
davranışlarında hukuk kurallarına ve Anayasaya uyan, işlem ve eylemleri yargı de
netimine bağlı olan devlet» demektir.
Yukarıda da üzerinde durulduğu gibi, demokratik birer hukuk devleti olan ba
tılı demokrasilerde uygulanan çeşitli seçim sistemlerinde kimi partilerin, meclislerde
hiç temsil edilmedikleri veya aldıkları oy oranında temsilci gönderemedikleri bilinen
bir gerçektir. Verilen her bir oyun değerlendirilmesine İmkân veren bir sistem yoktur.
Objektif olarak düzenlenmiş ve bütün partileri belli esaslara bağlı kılmış olması
itibarıyla Kanunun 23. maddesindeki indirimli baraj sistemi Anayasanın» 2. maddesine
aykırı bulunmamaktadır.
Belirli bir seçim sistemini benimsemeyen Anayasa düzeni İçinde, İndirimli ba
raj sistemi uygulamasının; seçimlerde temsilci çıkaramayan partilerin siyasi faali
yetten men edilmeleri sonucunu doğurmaması veya siyasi faaliyette bulunmak için
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partilerin yasama ya da mahalli idareler meclislerinde temsilci bulundurmalarının zo
runlu olmaması kargısında Anayasanın 13. maddesindeki «Temel hak ve hürriyetlerle
ilgili genel ve özel sınırlamaların demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı ola
mıyacağı» yolundaki ilke ile de çeliştiği söylenemez.
e) 2972 sayılı Kanunun anılan hükümlerinin Anayasanın 68. maddesinin ikinci
fıkrasında yer alan «Siyasî Partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır» ilkesine de aykırı bulunduğu ve getirilen hükümlerin partilerin gelişmesini engelleyici nitelikte olduğu iddia edilmektedlr.
68. maddenin «Vatandaşlar, siyasî parti kurma ve usulüne göre partilere gir
me ve partilerden çıkma hakkına sahiptir» diyen birinci fıkrası hükmü de konuyu ya
kından ilgilendirdiğinden, incelemenin 68. maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre
yapılması gereklidir.
Anılan Kanunun 2. ve 23. maddeleriyle getirilen slstemin küçük partiler yönün
den özendirici olmadığı açıktır. Esasen sistem bu amaca hizmet etmek için getirilmiştir. Fakat daha çok teknik yönden yapılacağı kuşkusuz olan Anayasaya uygunluk
denetiminde, böyle bir İddiaya İtibar etmek mümkün değildir. Anayasa, 68. maddesînde, açıkça, siyasî parti kurma hakkından söz ettiğine göre, bu hakkın, bu maddede
yer alan yasaklar ile 13. maddede Öngörülen genel sınırlama nedenleri dışında kullanılması engellenmedikçe. Anayasaya a y k ı r ı k t a n söz edilemez. Getirilen sistemin yeni
siyasî partilerin gelişmesini engelleyici nitelikte olduğu da söylenemez, ö t e yandan
demokrasi, seçimlere iştirak eden ve seçmenlerden oy alan her adayın veya her partinin mutlaka parlamentoya veya mahalli idareler meclislerine girmesi de demek degildir.
Anayasanın 68. maddesinin ikinci fıkrasında «siyasî partiler demokratik siyasî
hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır» denilmektedir. Burada birden çok, başka bir anla
tımla en az iki siyasî partinin kastedildiği anlaşılmaktadır.
Bazı batılı demokrasilerin seçim sistemleri çok sayıda partilerin parlamentoya
girmesine imkân vermediği halde, buralarda demokrasinin olmadığı söylenememektedir.
Bu nedenlerle, 2972 sayılı «Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhti
yar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun» un inceleme konusu 2. maddesinin «onda bir
lik baraj uygulamalı» ibaresi île 23. maddesinde Anayasaya aykırı bir yön görülme
miştir.
Bu görüşe Nahit SAÇLIOĞLU ve Yekta Güngör ÖZDEN katılmamışlardır..
B — Kanunun 11. maddesinin ikinci fıkrası ile 14. maddesinin son fıkrası yö
nünden yapılan inceleme :
1) Maddelerin anlam ve k a p s a m ı :
2972 sayılı Kanunun 11. maddesi, herhangi bir sebeple eksik aday göstermiş
olan siyasî partilerin ilçe başkanlıklarına, ilçe seçim kurulu tarafından bu eksikliğin
tamamlanmasının tebliğ olunacağı; ilgili parti teşkilâtı bu tebliğden İtibaren beş gün
içinde aday listesini tamamlayamazsa eksik liste ile seçime katılamayacağı, hükmünü
getirmiştir.
Aynı Kanunun 14. maddesinin son fıkrasında da, siyasi partilerin aday listelerinde yapılan itirazlar üzerine eksiklik husule geldiği takdirde, ilçe seçim kurulunun
tebliğinden itibaren beş gün içinde bu eksikliklerin tamamlanacağı, aksi takdirde,
siyasî partilerin o seçim çevresinde listelerinin eksik kaldığı seçime katılma hakkım
kaybedeceği, hükmü öngörülmüştür..
Kanunun 11. ve 14. maddelerinin Anayasaya aykırı olduğu iddia olunan fıkra
ları, birbirine paralel düzenlemeler ile aday listelerinde aday sayısı eksikliği bulunan
veya sonradan böyle bir durumla karşılaşan siyasi partilere, önce bu eksikliklerini
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tamamlamaları İçin beş günlük bir önel tanımakta; şayet bu süre içinde eksiklik ta
mamlanmazsa seçimlere katılma hakkım vermemektedir.
2)

Anayasaya aykırılık sorunu :

Dava dilekçesinde, küçük ilçe ve beldelerde zaten seçmen sayısının az, bu azlık
içerisinde aday bulmanın da zor olduğu; 6 Kasım 1983, genel milletvekili seçiminde
dahi siyasî partiler eksik liste ile seçime katılabildikleri halde, mahalli idareler seçim
lerinde böyle bir engel koymanın haklı bir nedeni bulunmadığını ve dolayısıyla bu
engelin demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı düştüğünü belli bir siyasî partiden seçilmek isteyen kişinin seçilme hakkının elinden alındığını böylece seçimlerin
genelliği ilkesinin zedelendiğini, getirilen sınırlamalarla demokratik siyasî hayatın
vazgeçilmez unsurları olan siyasî partilerin gelişmelerinin önlendiği öne sürülerek
Anayasanın 13/1-2., 67/2. ve 68/2. maddelerine aykırı olan kanun hükümlerinin iptal
edilmesi istenmiştir.
Mahalli idareler seçimlerinin esasını nispî temsil sistemi teşkil etmektedir.
Böyle olunca da bu sistemin gereklerini, bu sistemle seçmen arasındaki ilişkileri gözönünde tutmak lâzım gelir. Nispî seçim düzeninde önemli olan kişiler değil, partiler
dir. Oyların tümüne yakın sayısını partilerin topladığı bir gerçektir. Seçmenin oyunu
korumak ve değerlendirmek, bu nedenle de seçime girecek partilerde ve aday listele
rinde belirli bir nitelik ve seviye aramak, Kanunun başlıca kaygısı ve ereği olmalıdır.
Kanun, seçme ve seçilme haklarını kullanacak kişiler için nasıl birtakım şartlar ve
nitelikler arıyorsa, seçime girecek siyasî partiler için de gerekli ölçüler koymuş ve
açıklamıştır. Bu ölçüler, ayırt edilmeksizin, bütün partileri kapsamakta ve böylece
seçim mücadelesinde partilerin eşit duruma getirilmeleri de sağlanmış olmaktadır.
öte yandan, istedikleri sayıda aday gösterebilmek hususunda siyasî partilerin
serbest olduklarının kabulü, az bir olasılık da olsa çoğu partilerin bu yola gitmeleri
halinde meclislerin kanunlarda öngörülen sayıda teşekkül edememeleri söz konusu ola
cak; bu halde, çoğu kez yeni bir seçime gidilmeyi zorunlu kılacaktır. Bu durum ise
Devlete lüzumsuz ve icapsız mali külfet yükleyecek ve vatandaşları kısa aralıklarla se
çim havası içinde bırakıp birçok işlerin sürüncemede kalmasına neden olacaktır.
Esasen, Kanun bu konudaki müeyyidesini, ihbara bağlamış; eksik adayların
tamamlanması için partilere bir süre tanımıştır. Buna rağmen eksikliklerini tamamlamamakta direnen partileri seçime girmekten yasaklamıştır. Bu bakımdan söz konusu
hükümler, seçimde partilerin seçime girme serbestliklerini kökünden kaldıracak nite
likte bulunmadığı, seçim konusunda parti faaliyetlerini demokratik ölçüler içerisinde
düzenlemiş olduğu anlaşılmaktadır.
Bu nedenlerle 11. maddenin ikinci fıkrası ile 14. maddenin son fıkrasında Ana
yasaya aykırı bir yön görülmemiştir.
C — Kanunun 35. maddesi yönünden inceleme ;
1)

Maddenin anlam ve kapsamı :

2972 sayılı «Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Se
çimi Hakkında Kanun» un iptali istenen 35. maddesinde :
«Mahalli idareler seçimlerinde propaganda 298 sayılı Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun dairesinde serbesttir.
Ancak, 298 sayılı Kanunun 52 - 65. maddeleri ile düzenlenen radyo ve televiz
yonda propagandaya İlişkin hükümleri, 52 ncl maddenin son bendi hariç, bu seçim
lerde uygulanmaz.» denilmektedir.
Bu maddenin birinci fıkrası, mahallî idareler seçimlerinde propaganda serbest»
liği ilkesini benimsemiştir. Seçimlere katılan sipasi partiler, yollama yapılan 298 sa
yılı Kanun hükümleri çerçevesinde serbestçe propaganda yapma olanağına sahiptirler.
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Buna göre açık ve kapalı yerlerde propaganda yapabilecekler, hoparlörle seslerini seçmenlere duyurabilecekler ve el ilânlarından yararlanabileceklerdir.
35. maddenin ikinci fıkrası, propaganda serbestliği ilkesine bir istisna getirmiştir : Mahalli idareler seçimlerinde 298 sayılı Kanunun radyo ve televizyonda
propaganda yapılmasına ilişkin 52-55 inci maddelerinin, 52. maddenin son fıkrası ha
riç, uygulanmıyacağı öngörülmekle, siyasi partilerin bu olanaktan yararlanmaları ön
lenmiştir. 62. maddenin ayrık bulunan son fıkrasında : «Seçimin başlangıç tarihin
den, seçimin yenilenmesi halinde yenilenme kararının ilanından, oy verme gününden
önceki gün saat 18.00'e kadar T R T Haber bültenlerinin siyasi partilerin seçim çalış
malarıyla ilgili bölümünde. Yüksek Seçim Kurulunun eşitlik esasları dairesinde tespit
edeceği süre ve kelime sayısı sınırları içinde kalmak kaydıyla, seçime katılan siyast
partiler tarafından verilecek metinler yayınlanır» denilmektedir.
İptali istenen 35. maddenin öngördüğü bu düzenleme ile, siyasî partilerin aktif
olarak radyo ve televizyon yolu ile seçim propagandası yapamıyacakları, sadece,
hazırlayacakları metinlerin okunmasını isteyebilecekleri anlaşılmaktadır. Bugün
radyo ve televizyon yoluyla yapılan propagandanın ne derece etkin bir rol oynadı
ğı herkesçe bilinen bir gerçektir. Her iki seçim arasında böyle bir ayırım yapılması,
daha açık bir anlatımla mahalli idareler seçimlerinde siyasi partilerin doğrudan
doğruya yani aktif biçimde propaganda yapma olanağından yoksun bırakılması karşısında, öncelikle. 31. maddenin ele alınarak, anlam ve kapsamının saptanması, son
ra da iptali istenen maddeyle karşılaştırılması gerekmektedir.
2)

Anayasaya aykırılık sorunu :

Dava dilekçesinde, sözkonusu 35. maddenin ikinci fıkrasının aykırılığı yö
nünden özet olarak; önümüzdeki mahalli idareler seçimlerinde kamuoyunun ser
bestçe oluşmasının büyük önem taşıdığı, oysa anılan fıkra kuralının yalnızca T R T
haber bültenlerinde haber yaymak olanağı vermekle yetinildiği;
Anayasamızın
31. maddesinin, kişiler ve siyasi partilerin kamu tüzel kişilerinin elindeki basın
dışı kitle haberleşme ve yayın araçlarından yararlanma hakkına sahip olduğu ve
Kanunun 13. maddesinde yer alan genel sınırlamalar dışında bir sebebe dayanarak
halkın bu araçlarla haber almasını, düşünce ve kanaatlara ulaşmasını ve kamuoyu
nun serbestçe oluşmasını engelleyici kayıtlar koyamıyacağı hükmünü öngördüğü;
iktidarda bulunan siyasi partinin, hükümet çalışmaları adı altında radyo ve televiz
yonda propaganda yaparak partiler arasındaki eşitlik ilkesine aykırı fiili durumların ortaya çıkmasına neden olacağı, ileri sürülmüş ve Anayasanın 2., 10., 31. ve
67/2. maddelerine dayanılmıştır.
Anayasanın «Kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme a r a ç 
larından yararlanma haklan» başlığını taşıyan 31. maddesinde:
«Kişiler ve siyasi partiler, kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle ha
berleşme ve yayım araçlarından yararlanma hakkına sahiptir. Bu yararlanmanın
ş a r t l a n ve usulleri Kanunla düzenlenir.
Kanun, 13. maddede yer alan genel sınırlamalar dışında bir sebebe dayana
rak, halkın bu araçlarla haber almasını, düşünce ve kanaatlere ulaşmasını ve ka
muoyunun serbestçe oluşmasını engelleyici kayıtlar koyamaz, denilmektedir. '
Maddenin ilk fıkrasındaki bu yararlanmanın ş a r t l a n ve usullerinin kanunla
düzenleneceğine ilişkin hüküm. Danışma Meclisinde «Bu yararlanma ş a r t l a n ve
usulleri demokratik esaslara ve hakkaniyet ölçülerine uygun olarak kanunla düzen
lenir» biçiminde kabul edilmiş iken Milli Güvenlik Konseyi Anayasa Komisyonu
nun değişiklik gerekçesinde açıklandığı üzere, kanunların düzenlenmesinde demok
ratik esaslara ve hakkaniyet ölçülerine uyulması gerektiği genel hukuk kuralı olup,
bu hususun Anayasa hükmü olarak sadece bu maddede yer alması yanlış anlamlav«r«ı uloma Sayte: so
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ra ve yorumlara neden olabileceğinden «demokratik esaslara ve hakkaniyet ölçü
lerine» sözcükleri madde metninden çıkarılmak suretiyle, anılan hüküm Milli Güvenlik Konseyi'nce kabul edilmiştir.
Anayasanın 31. maddesinin birinci fıkrası, kişilerin ve siyasî partilerin Devlet
elinde olan radyo ve televizyondan yararlanabilme olanağını belirtmektedir, Böyle
ce kişiler ve siyasî partiler radyo ve televizyon yoluyla halka hitap edebilme imka
mm bulabileceklerdir. Ancak, kişiler ve siyasî partiler Anayasanın 31. maddesini
ileri sürerek radyo ve televizyondan doğrudan yararlanmayı bir hak olarak iste
yemezler. Gerçekten, bütünüyle ele alındığında, Anayasanın 31. maddesinin Kanun
Koyucu'ya direktif mahiyetindeki esasları içerdiği görülmektedir.
Basın dışı kitle haberleşme ve yayım araçlarının, günümüzdeki önemi ve top
lum üzerindeki etkisi gözönünde tutulursa. Anayasa koyucunun Kanun Koyucu'ya
direktif vermesinin nedeni kolayca anlaşılmaktadır. Birinci fıkrada, radyo - Televiz
yon Hukukunda «Anten hakkı» olarak adlandırılan haktan kişilerin ve siyasi par
tilerin kanunun göstereceği şartlar ve usuller uyarınca yararlanacağı öngörülmektedir, Bu hakkın kullanılması Kanun Koyucu'nun takdirine bırakılmıştır, denilebilirr. Yasama organı, böyle bir hakkı tanımadığı sürece. Anayasa koyucunun 31. mad
denin ilk fıkrasındaki direktifi, temennisi, bir potansiyel hak vasfında kalıp süb
jektif hak niteliğine dönüşmiyecektir. Kanun Koyucu, söz konusu yararlanmanın
şartlarını ve usullerini düzenlerken demokratik toplum düzeninin gereği tarafsız,
objektif olacak ve eşitlik ilkesine daima uyacaktır. Bu düzenleme yapılırken Kanun
Koyucu 13. maddedeki sınırlama nedenleriyle yetinmek zorunda değildir. Bunların
dışında kalan nedenlere dayanılarak bazı kayıtlar da koyabilir. Bu bir takdir so
runudur. Buradan hareketle, objektif ve tarafsız kalınmak ve eşitlik ilkesi ihlâl
edilmemek suretiyle, evvelce tanınmış olan yararlanma hakkının Kanun Koyucu
tarafından sınırlandırılması mümkündür.
Anayasanın 31. maddesindeki «kişiler» deyiminin k a p s a m ı içinde kalan vatan
daşların radyo ve televizyondan yararlanması etken olmaktan ziyade edilgen olmak
tadır : Bu yararlanma halkın haber alması, düşünce ve kanaatlere ulaşması şeklinde
tezahür etmektedir. Ancak, cevap ve düzeltme hakkı yoluna b a ş v u r a b i r l e r .
Anayasanın 31. maddesinin ikinci fıkrasında, radyo ve televizyon yolu ile halkın haber alması, düşünce ve kanaatlere ulaşabilmesi veya kamuoyunun serbestçe
oluşabilmesi güvence altına alınmıştır. Kanun Koyucu, bir kamu kuruluşu olan
Radyo ve Televizyon idaresini, haber bültenlerini, programlarını, açık oturumlarını
yayımlarken; Anayasanın 13. maddesinde öngörülen genel sınırlama dışındaki bir
nedene dayanarak, asli fonksiyonunu, yani halkın haber almasını düşünce ve ka
naatlere ulaşabilmesini yada kamuoyunun serbestçe oluşmasını engelleyici kayıtlar
koyamıyacaktır.
ö t e yandan, genelde tüm siyasi partilerin seçim propagandasında radyo ve
televizyondan yararlanamıyacakları hükme bağlanırken uygulamada seçim yasaklarına rağmen, iktidarda bulunan siyasi partinin hükümet çalışmaları nedeniyle
dolaylı veya dolaysız radyo ve televizyondan yayımlar yapması imkânım açık bırak
makta ve böylece kamuoyunu eşitlik ilkesine aykırı olarak etkileme fırsatı verilmesi
iddiasına gelince: burada, hükümete tanınan bu imkânın hangi kanunun
hangi
maddesine dayandığı açıkça gösterilmemekle beraber, ileri sürülen savın, 11/11/1983
günlü, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 19 ve 20. maddelerinin
sözkonusu edilmek istenildiği izlenimi hasıl olmuştur.
Atıfta bulunulan kanun ve onun hükümlerini içeriği ne olursa olsun, kanun
l a r n Anayasaya uygunluğunun denetlenmesinde, iptaliistenen hükmün öteki yasalara karşı durumunun, onlarla çelişip çelişmediğinin değil. Anayasa
ilkelerine
ve bu ilkelerin dayandığı hukuk kurallarına uygunluk gösterip g ö s t e r m e d i ğ i n i n
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araştırılması gerekir. İleri sürülen bu gerekçeler Anayasaya aykırılık itirazına da
yanak yapılamaz.
Böyle olunca, 35. maddenin b i r n c i fıkrası, genel ilke olarak mahalli idare
ler seçimlerinde propagandanın serbest olduğunu kurala bağlamıştır. Bu genel
ilkenin Anayasa maddelerine aykırı bir yanı bulunmamaktadır.
35. maddenin ikinci fıkrası seçime katılan siyasî partilere radyo ve televiz
yon yolu ile propaganda yasağı getirmektedir. Anayasanın 31. maddesinin ilk fık
rasındaki yararlanma hakkının siyasî partilere doğrudan doğruya radyo ve tele
vizyondan faydalanma hakkım içermediğine; yararlanmanın şartlarının ve usul
lerinin tayininde Kanun Koyucu'nun takdir hakkı bulunduğuna göre, iptali i s t e n ç
hükümle bu imkanın eşit ve objektif bir düzenleme ile bu seçimlerde siyasi par
tilerin hiçbirine tanınmamış olması karşısında Kanunun
anılan 35. maddesinin
ikinci fıkrası da Anayasanın 2., 10., 31., 68/2. ve öteki maddellerine aykırı görül
memiştir.
Nahit SAÇUOĞLU ve Yekta Güngör ÖZDEN bu görüşün tümüne, Yılmaz
ALÎEFENDÎOĞLU da maddenin İkinci fıkrası ile ilgili kısmına katılmamışlardır.
D — kanunun Geçici 3. maddenin dördüncü fıkrası yönünden inceleme :
1) Madde hükmünün anlam ve k a p s a m ı :
Kanunun Geçici 3. maddesi, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerinde ön
seçim yapılmamasını kurala bağladıktan sonra siyasi partilerin adaylarını tespit
ederken izleyecekleri yöntemleri belirlemektedir. ilk inceleme kararıyla, bu mad
denin dördüncü fıkrasının iptalinin dava edilmiş olduğu karar altına alınmış bu
lunmaktadır. Bu fıkra «İlçelerde : ilçe belediye başkam ile belediye meclis üyeleri;
ilçe beldelerinin belediye başkanları ile belediye meclis üyeleri; ilçe seçim çevresine
isabet eden il genel meclisi üyeleri adaylarını siyasi partilerin ilçe idare kurulları
toplanarak» kuralını içermekte olup, maddenin «belirleyip, genel merkez karar ve
yönetim kurulunun tensip ve tasdikine sunarlar» biçimindeki beşinci fıkrasıyla
bütünleştiğinde anlamını tamamlamaktadır.
2 — Anayasaya aykırılık sorunu :
Dava dilekçesinde, demokratik düzene geçişin yeni olduğunu, bu «arada siyasi
partilerin teşkilatlanmasının yurt düzeyine aynı oranda yaygınlaştıramadıklarını,
hal böyle olunca, bir ilde teşkilatı olan partiye, teşkilatını tamamlayamadığı o ilin
ilçelerinde de aday gösterme olanağım tanımanın demokratik toplum gerelerinden olacağım öne sûren davacı; dördüncü fıkra kuralının, Anayasanın 13., 67/1. ve
68/2. maddelerine aykırılığı nedeniyle iptaline karar verilmesini istemektedir.
Anayasanın 68. maddesinin ikinci fıkrası, siyasi partileri, demokratik siyasi
hayatın vazgeçilmez unsurları saymakta ise de, bu kural siyasi partilerin eşit güçte
olması gerektiği anlamına gelmemektedir. Bunlardan hangishinin teşkilâtı yurt dü
zeyine yayılmışsa, o siyasî partinin seçim yoluyla milli iradeyi oluşturmakta daha
fazla basan sağlayacağı ortadadır. Milli irade ise siyasi partilerin de üstünde
olup demokratik hukuk düzeninin temelidir.
ö t e yandan, aday tespitinin ilçe kademesine indirilmesi hem demokrasinin
hem de mahalli idarelerin yapısına ve ruhuna uygun bir uygulama biçimidir, ilçe
seçim kurullarının teşkili, sandık kurullarının tesbiti ve özelikle acele işlerden bu
lunan seçim işlerinin zamanında yapılabilmesi siyasi partilerin seçime girdikleri
ilçelerde teşkilâtlarının bulunmasına zorunlu kılan bir nedendir: Bu bakımdan de
mokratik toplum dûzenin gereklerine ve dolayısıyla Anayasanın 68/2 ve 13. mad
delerine aykırı bir yön yoktur.
Dava konusu kuralın vatandaşın diledigi bir siyasi parti içerisinde faaliyette
bulunma hakkım zedelediği de söylenemez. Bu kimse şartlarına uymak kaydıyle
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bağımsız olarak da seçilmek olanağına sahiptir. O halde, Anayasanın 67/1. mad
desine de aykırılıktan söz edilemez.
Bu görüşe Nahit SAÇLİOĞLU, ve Yekta Güngör ÖZDEN katılamamışlardır.
E — Kanunun Geçici 5. maddesi yönünden inceleme:
1) Maddenin anlam ve k a p s a m ı :
2972 sayılı Kanunun Geçici 5. maddesinde «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 Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Düzenlenmesi ile İlgili
Yetki Kanununda belirtilen esas ve usullere uygun olarak çıkarılacak kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenir.» denilmektedir.
Geçici 5. madde, büyük şehir yönetiminin hukukî statüsünün kanun hük
münde kararnamelerle düzenlenmesini öngörmektedir. Bu düzenleme için 17/6/1982
günlü, 2680 sayılı Kanuna atıfta bulunulmaktadır.
2)

Anayasaya aykırılık sorunu :

İptal isteminde dayanılan gerekçeler, özetle şöyledir -.
Bu madde ile aslında büyük şehir belediyelerinin hukuki statüsü d ü z e n l e 
mek istenmiştir. Ancak, Kanunun 4. maddesiyle, belediyelere ilişkin seçimlerde her
ilçe bir seçim çevresi sayılarak, ilçeye bağlı köylerin köylüleri de oy vermek duru
munda kalacağından, konu, siyasi haklarla ilgili bir nitelik kazanmaktadır. Ana
yasanın 91. maddesi ise siyasî hakların kanun hükmünde kararnamelerle düzenlen
mesini yasaklamaktadır.
Geçici 5. madde, çıkarılacak kanun hükmünde\ kararnameler için 17/6/1982
günlü, 2680 sayılı yetki kanununa yollamada bulunmaktadır. Fakat, anılan yetki
kanununun genel idare (merkezi idare) kuruluşlarını ilgilendirdiği, birer amme
idaresi olan belediye, il özel idaresi ve köyü kapsamadığı, kanunun a m a ç ve kap
sam maddelerinin içeriklerinden, genel gerekçesinden ve yasama organındaki gö
rüşmelerden anlaşılmaktadır. Yetki kanunu mahalli idareleri kapsamış
olsaydı.
Geçici 5. maddeyle bir atıfta bulunmaya zaten gerek kalmazdı. Bu nedenle, bu
madde yeni bir yetki kanunu niteliğindedir. Ancak, Anayasanın bir yetki kanu- '
nunda bulunmasını koşulladığı amaç, kapsam, ilke, kullanma süresi, bu süre içe
risinde birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılamayacağı yönleri. belirlenmemiştir. Bu nedenle Geçici 5. madde AnayasanIN 91/1-2. maddesine aykırıdır.
Görüldüğü üzere burada iki iddia ileri sürülmüştür : Birincisi, büyük şehirle
rin hukukî statüsünün düzenlenmesi şeklen idarî bir düzenleme gibi görülmekte ise
de aslında vatandaşın siyasî hakkını (seçme ve seçilme hakkını yakından ilgilen
dirdiğinden kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemiyeceği ikincisi, Geçici
5. maddenin atıfta bulunduğu 17/6/1982 günlü, 2680 sayılı yetki kanununun, bu
konuda, Anayasanın öngördüğü anlamda yeni bir yetki kanunu niteliğinde olmadığından, buna dayanılarak büyük şehir yönetiminin hukuki statüsünün tanzim edilemeyeceğidir.
Anayasamızın, «Kanun hükmünde kararname ç ı k a r m a yetkisi verme» baş
lığını taşıyan 91. maddesinin konuyu ilgilendiren birinci ve ikinci fıkraları şöyledir.
«Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde karar
name çıkarma yetkisi verebilir. Ancak Sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kal
mak üzere, Anayasanın 2. kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel
haklar, kişi haklan ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve
ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez.
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Yetki Kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin, amacını, kapsa
mım, ilkelerini kullanma süresini ve süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp
çıkarılamayacağını gösterir.»
Kanunun Geçici 5. maddesi ile Bakanlar Kuruluna verilen yetkinin konusu
büyük şehir yönetiminin hukuki statüsünün düzenlenmesidir.
Bir kuruluşun yönetiminin hukuki statüsü ise onun görev, yetki, teşkilât ve
kadrolarının saptanması, hangi ana hizmet birimlerinden oluşacağı, birimler arar
sındaki hiyerarşik ilişkiler gibi konulan içerir.
•Büyük şehir yönetiminin hukuki statüsünü düzenleyecek kanun hükmünde
kararnameler, bu ve benzerl konulan muhtevi olacak ve herhalde vatandaşların
seçme ve seçilme hakkıyla ilgili hükümleri içermeyecektir. Esasen, «Bu kanunda
seçim usul ve esasları hükme bağlanan büyük şehir yönetimi...» ibaresinin Geçici
5. maddenin başlangıcına konulmuş olması, çıkarılacak kanun hükmündeki karar
namelerde vatandaşın seçme ve seçilme haklarına müteallik bir düzenlemenin söz
konusu olamıyacağını, göstermektedir.
O halde. Bakanlar Kuruluna verilen yetkinin Anayasanın yukarıda anılan
01. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve kanun hükmünde kararname ile düzenlenemiyecek olan siyasî hak ve ödevlerle bir ilgisi bulunmamaktadır.
Bu nedenlerle birinci iddia bakımından kanunun Geçici 5. maddesi Anaya
saya aykırı görülmemiştir.
Mahalli idarelerin, 17/6/1982 günlü, 2680 sayılı Yetki Kanununun öngördüğü
kamu kurum ve kuruluşlarından olmadığı, bu nedenle büyük şehir yönetiminin
hukukî statüsünün anılan Yasaya dayanılarak çıkarılacak kanun hükmünde karar
namelerle düzenlenemiyeceği, şayet kanun hükmünde kararnamelerle düzenlen
mesi isteniyorsa, amaç, kapsam ve ilkeleri belirlenerek hazırlanacak yeni bir Yetki
Yasası çıkarılması gerekeceği, bir atıf hükmüyle bu yetkininalınmadığınınkabulüne
imkân bulunmadığı yolundaki iddiaya gelince -.
Anayasanın 91. maddesinin ikinci fıkrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
Bakanlar Kuruluna, ancak, belli konularda kanun hükmünde kararnameler çıkarma
yetkisi verebileceğini belirtmek ve çıkarılacak kararnamelerin konusunu belli du
ruma getirebilmek bakımından; amacının, kapsamının, ilkelerinin, kullanma süresinin ve süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılmayacağının, yetki
yasasında açıkça gösterilmesi zorunlu tutulmuştur. Bunlar Yetki Yasasının içere
ceği şartlardır. Bu şartların Yetki Yasasında yer almasının nedeni, kanun hükmünde
kararnameler çıkarma yetkisinin Bakanlar Kuruluna hangi amaçla, hangi ilke gere
ğince neleri kapsayacak şekilde ve ne kadar süre için verildiğinin önceden ve kesin
biçimde belirlenmesi ereğine yöneliktir.
Davacı, bir atıf hükmüyle bu yetkinin alınmasına olanak bulunmadığım ileri
sürmektedir. Bir tedvin yöntemi olan atıfla. Kanun Koyucu, daha önce yürürlüğe
koyduğu bir hükmü, ilgisi nedeniyle başka bir konudaki düzenlemeye alabilir. Böy
le olunca, atıfta bulunulan hüküm, yeni kanun tarafından da benimsenmiş ve bünyesine girmiş demektir. Bu itibarla bir kanunda yazılı olan bir hükümle, yürürlükte
olan diğer bir kanunda yer almış olan hükme veya hükümlere yapılan atıf arasın
da bir ayırım yapılamaz.
încelendiğinde görülmektedir ki, 17/6/1982 günlü, 2680 sayılı Kanım; Kamu K u 
rum ve Kuruluşlarının Düzenlenmesi ile ilgili bir Yetki Kanunudur. Bu kanunda,
Anayasanın 91. maddesinin ikinci fıkrasında öngörüldüğü üzere. Bakanlar Kuru
luna verilen yetkinin amacı, kapsamı, ilkeleri ve sûresi gösterilmiştir. Bunlar, bü
yük şehir yönetiminin hukuki statüsünde de uygulanabilecek eseslardır. Bu neden
ledir k i Kanun Koyucu, 2972 sayılı Kanunda, büyük şehir yönetiminin hukukî staYargı Bölümü Sayfa: 34
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tüsünün kanun hükmündeki karamamelerle düzenlenmesi için Bakanlar Kuruluna
yetki verirken, 17/6/1982 günlü, 2680 sayılı Yetki Kanunundaki amacı, kapsamı, ilİteleri ve yetki süresini yinelemek yerine, o kanundaki «...esas ve usullere uygun
olarak çıkarılacak kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenir.» demekle sözkonu
su hususları aynen benimsenmiş ve 2972 sayılı Kanunun bünyesine dahil etmiştir.
öte yandan, yetki kanunlarında çıkarılacak kanun hükmünde kararnamele
rin amacı, kapsamı, ilkeleri, kullanma süresi ve süresi içinde birden fazla karar
name çıkarılıp çıkarılamayacağının gösterilmesinin, Bakanlar Kuruluna ancak belli
konularda kararnameler ç ı k a r m a yetkisi vermek, çıkarılacak kararnamelerin ko
nusunu belli duruma getirmek zorunluluğundan kaynaklandığı, yukarıda açıklan
mıştı. Geçici 5. maddenin aynı konuda 17/6/1982 günlü, 2680 sayılı Yetki Kanununa
atıfta bulunmasıyla, büyük şehir yönetiminin hukukî statüsü hakkında çıkarılacak
kanun hükmündeki karanamelerin konusu belli duruma getirilmiş ve böylece Ana
yasanın 91. maddesinin ikinci fıkrası hükmünün gereklerine ve konuluş a m a c ı n a
da uyulmuştur.
Geçici 5. madde bu bakımdan Anayasaya aykırı görülmemiştir.
Bu görüşe Nahit SAÇLIOĞLU, Yılmaz ALÎEFENDİOĞLU ve Yekta
ÖZDEN katılmamışlardır.

Güngör

F — Kanunun Geçici 7. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yönünden ince
leme :
1) Fıkraların anlam ve kapsamı :
2972 sayılı Kanunim Geçici 7. maddesinin ikinci fıkrasında seçim döneminin
başlangıç tarihinin tespitini; üçüncü fıkrasında ise bu seçimlere mahsus olmak üzere
bu Kanun ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
daki Kanun'un ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun seçimlere ilişkin olarak
tespit ettiği sürelerin kısaltılarak uygulanmasını Yüksek Seçim Kurulu'na bırakmaktadır.
Maddenin kuralları açık olduğundan üzerinde durulmasına gerek görülme
miş ve Anayasaya aykırılık sorununa geçilmiştir.
2)

Anayasaya aykırılık sorunu :

Dava dilekçesinde özetle. Anayasada seçimlerin yargı organlarının genel yö
netim ve denetiminde yapılmasının öngörüldüğü, seçim döneminin başlangıç tari
hinin saptanması ve yasalarda seçimlere ilişkin olarak tespit edilmiş sürelerin ko
şulsuz kısaltılarak uygulanması yetkilerinin «yönetim» işlevini aşan bir nitelik taşı
dığı; bu yetkiler yasama organına ait olup başka bir organa devredilemeyeceği, seçim sürelerinin kısaltılarak uygulanmasının bir bakıma «yeni seçim süreleri»nin ta
yin ve tespiti anlamına geldiği; Anayasanın 79. maddesinde, «
seçimin düzen
içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve y a p t ı r m a . . . . » den
mek suretiyle seçme ve seçilme hakkı ile doğrudan ilgili olan «sûrelerin kısaltılarak
tespiti»nin Anayasanın öngördüğü «yönetim» sayılamıyacağı ve yasama organının
görevi içinde mütalâa, edilmesi gereken bir takdir olduğu; bu nedenlerle yasanın
Geçici 7. maddesinin ikinci ve üçüncü fikralarının Anayasanın 6., 67., ve 79. mad
delerine aykırı bulunduğu iddia edilmektedir.
2972 sayılı Kanun, Anayasanın yürûrlüğe girmesinden, sonra yapılacak ilk
mahallî idareler seçiminde oy verme günü olarak 25 Mart 1984 tarihini belirlemiş
olması karşısında bu seçimlerin kurallara uygun olarak düzen içinde yürütülebil
mesi için seçim döneminin başlangıç tarihinin tepit ve ilân edilmesi ile birlikte
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Çimlere ilişkin olarak söz konusu kanunlarda yazılı sûrelerin kısaltılması kaçınılmaz
birzorunlulukolarak görülmüştür.
Bu zorunlukla, Kanun Koyucu, Yüksek Seçim Kuruluna, oy verme gününü
esas alarak seçim döneminin başlangıç tarihinin tespit ve ilanım ve seçime ilişkin
işlemlerle ilgili sürelerin kısaltılması görev ve yetkisini vermiştir.
Kanun Koyucu bu görev ve yetkinin esaslarım göstermiş ve a m a c ı m da ta
yin etmiştir.
Böylece, oy verme gününü belirledikten sonra, seçim işlerinin yürütülmesini
sağlamak için, seçim döneminin başlangıç tarihini saptayıp ilân etmek ve kanun
larda öngörülen seçimlere ilişkin sûreleri kısaltmak üzere Yüksek Seçim Kurulunu
görevlendiren Kanun Koyucu, yukarıda işaret edilen zorunluk nedeniyle, yasama
yetkisini bu yolda kullanmayı uygun bulmuştur.
Esasen, Yüksek Seçim Kuruluna verilen bu görev ve yetkinin niteliği daha
çok seçimin yönetim işlevi ile ilgilidir.
0 halde, seçim dönemi başlangıç tarihinin tespit ve ilânı ile seçimle İlgili sü
relerin kısaltılması için Yüksek Seçim Kuruluna verilen görev ve yetkilerin yasama
organına ait olduğu ve seçimin yönetim işlevini aşan bir nitelikte bulunduğu hak
kındaki iddia geçerli değildir.
ö t e yandan Anayasanın 79. maddesinde. Yüksek Seçim Kurulunun kuruluşu
belirlendikten sonra, görev ve yetkilerinin kanunla düzenlenmesi kurala bağlanmıştır. Böyle olunca Anayasaya göre Yüksek Seçim Kuruluna görev ve yetki verilecek
tir. Buna göre kurulun seçim döneminin başlangıç tarihini tespit ve ilan etmesini
ve süreleri kısaltmasını öngören kanun hükmü Anayasanın 79. maddesine de aykırı
bulunmamaktadır.
Bu görüşe Nahit SAÇLIOĞLU ve Yekta Güngör ÖZDEN katılmamışlardır.
VI — SONUÇ :
18/1/1984 günlü, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un :
1 — 2, maddesinin ikinci fıkrasındaki «
onda birlik baraj uygulamalı»
ibaresinin, Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin reddine, Nahit SAÇLI
OĞLU, ve Yekta Güngör ÖZDEN'in karşıoylarıyla ve oyçokluğuyla,
2 — 23, maddesinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin reddine,
Nahit SAÇLIOĞLU ve Yekta Güngör ÖZDEN'in karşıoylarıyla ve oyçokluğuyla,
3 — 11, maddesinin ikinci fıkrasının Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal
isteminin reddine
oybirliğile
4 — 14. maddesinin son fıkrasının Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal is
teminin reddine oybirliğiyle,
5 — 35. maddesinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin reddine,
Nahit SAÇLIOĞLU ve Yekta Güngör ÖZDEN'in maddenin tümünün. Yılmaz ALİEFENDlOĞLU'nun ise maddenİN ikinci fıkrasının iptali gerektiği yolundaki karşı
oylarıyla ve oyçokluğuyla,
6 — Geçici 3. maddesinin «ilçelerde.. .• sözcüğü ile başlayan dördüncü fıkra
sının Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin reddine, Nahit SAÇLIOĞLU
ve Yekta Güngör ÖZDEN'in karşıoylarıyla ve oyçokluğuyla,
7 — Geçici S. maddesinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin
reddine, Nahit SAÇLIOĞLU. Yılmaz ALÎEFENDlOĞLU ve Yekta Güngör ÖZDEN'in
karşıoylarıyla ve oyçokluğuyla.
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8 — Geçici 7. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının Anayasaya aykırı olmadığına ve İptal isteminin reddine, Nahit SAÇLIOĞLU ve Yekta Güngör ÖZDEN'in
karşıoylarıyla ve oyçokluğuyla,
1/3/1984 gününde katur verildi.
Bagkanvekili
H. Semih ÖZMERT
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Halkçı Parti, 18/1/1984 günlü, 2972 sayılı «Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ye ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun» u n 2., 11., 14., 23., 35., Geçici
3., Geçici 5. ve Geçici 7. m a d d e l e r i n d i kimi hükümlerin Anayasanın 2., 10.. 13.,
31., 67/1-2., 68/2. ve 01/1-2. maddelerine aykırı olduğunu ileri sürerek iptallerine ka
rar verilmesini istemiştir.
Anayasa Mahkemesi, ileri sürülen savlan yerinde görmeyerek iptal istemi
ni çoğunlukla reddetmiştir.
Ben, 11. ve 14 üncü maddeler dışında, istemlerin reddine dair yerilen karar
lara karşıyım.
Karşioy gerekçelerimi belirtmeden önce. Anayasa Mahkemesinin ve üyeleri
nin yetki, görev ve nitelikleri ile Yasaların Anayasaya uygunluklarının denetlenmesi işlevinden ne anladığım hakkındaki düşünce ve görüşlerimden bazılarını ( a k 
layacağım. Çünkü bunlar, kimi davalarda oylarıma etki yapmaktadır. Bu davada
da öyle olmuştur. Bu itibarla oylarım değerlendirilirken bunların bilinmesinde yar
rar vardır.
Düşüncelerim şöyle özetlenebilir:
I — Anayasa Mahkemesi Klasik anlamda bir mahkeme değildir. Çünkü;
1 — Hak dağıtmak, hak'kı söylemek gibi bir görev için var edilmemiştir.
2 — B u organ, adını, esas itibariyle varlık sebebinden, niteliğini de fonksi
yonundan alır. Yoksa o'na «Yüce Divan» veya «Siyasi Partilerin Kapatılması»: davalarına bakmak gibi verilen yargısal nitelikli ek görevlerden almaz.
3 — Anayasa Mahkemesine yapılan başvurulara «dava» denilmesi yargı or
ganlarınca kullanılan «karar, red, iptal v.s.» gibi terimlerin Anayasa Mahkemesin
ce de kullanılması bu kurumu mahkeme yapmaz. Çünkü bunlar kurumun aslî fonk
siyonuna bağlı bir öz meselesi değil geometriden halk diline kadar pek çok alanda da
kullanılan, henüz daha uygunu bulunmadığı için Anayasa Mahkemesince de kullanılmasına devam olunan bir terminoloji sorunudur.
.ru
4 — Bir hükmün iptali için başvuruda bulunan itirazcı mahkemenin iptalini
istediği hükmün o davada uygulanacak bir hüküm olup olmadığı Anayasanın 152.
maddesi gereği olarak Anayasa Mahkemesince araştırılır. Anayasa Mahkemesinin
YARGıBÖLÜMÜSAYFA :27
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böyle bir araştırma yapması yüzeysel açıdan bir yargısal faaliyet gibi gözükse de
özünde yargısal değildir ve ona mahkeme hüviyetini kazandırmaz.
Çünkü Anayasa Mahkemesi bu incelemesi ile de ne bir dava çözmekte ne
de hak'kı söylemektedir. Yaptığı, denetim işlevini yerine getirebilmek için başvur
m a zorunda olduğu, temelde usulî nitelikli bir iştir.
5 —- Bir kurumun adına, yasalarda, hatta Anayasada mahkeme denilmiş,
Anayasanın yargı bölümüne konularak yüksek mahkemelerin başında sayılmış ol
ması da, şayet o kurumun varlık sebebini ve temel işlevini gerçek yargı teşkil etmi
yorsa, o kuruma sırf kanuna uymuş olmak zorunluğu ile mahkeme denir. Yoksa
bu kurum hiçbir zaman yargının gerçek mahkemesi olamaz. Aşağıda daha da açık
lanacağı üzere Anayasa Mahkememizin durumu böyledir.
6 —- «Anayasa Mahkemeleri yasaları anayasa karşısında yargılar. Bu se
beple faaliyetleri yargısaldır ve bu faaliyetlerine Anayasa Yargısı denir, sözünün
de bilimsel bir dayanağı olmadığı gibi gerçek «Yargı, kavramı ile bağdaşan bir tar
rafı da yoktur.
Esasen Anayasa, «Görev ve Yetki» leri gösteren 148. maddesinde Anayasanın
faaliyeti için «Yargı» terimini değil «İnceleme ve Denetleme» terimlerini kullanmış
tır. Bu terimlerin birbirinden çok farklı olduğunu herhalde açıklamaya gerek yok
tur. Nitekim Fransızlar, yasaların anayasaya uygunluk denetimini yapmak
için
kurdukları organın adına mahkeme değil, konsey demişlerdir.
7 — Anayasaya uygunluk denetimi, bu mahkemenin faaliyetinin can damarını teşkil eder. Bu denetimi, soyut olsun, somut olsun, normların, anayasa hüküm
ve ilkeleri ile lafzı (sözleri) ön plana alarak teknik bir karşılaştırması şeklinde gör
mek Anayasa Mahkemesinin boynuna bir idam fermanı asmaktan farksızdır. Zira,
böyle bir anlayış ve uygulama, denetimin en hayati dayanağı olan Y O R U M mü
essesesinin daraltılmasına, gelişmeyi durduran hatta donduran tehlikeli sonuçların
doğmasına yol açar. İçtihat kapısının kapatılması İslam'a neye mal olmuşsa kuşku
duyulmasın ki uygunluk denetiminin normların teknik ve adeta mekanik bir karşılaştırılması haline dönüştürülmesi de Anayasa Mahkemesine,
dolayısıyle gerçek
hukuk devletine ulaşma idealine ve sonuçta memlekete o kadar pahalıya mal olur.
Çünkü, bir memlekette Anayasa Mahkemesi, gerçek hukuk devleti idealine ulaş
manın en sağlam güvencelerinin başında gelir.
Anayasa Mahkemesinin yapmakta olduğu uygunluk denetiminin normların
teknik ve mekanik bir karşılaştırmasından ibaret olamayacağım söylerken bu de
netimin de kendine özgü bir tekniği, daha başka bir deyişle, bir inceleme metodu
bulunmayacağını elbette söylemek istemiyorum. Söylemek istediğim kullanılacak
usul ve tekniğin, denetimden beklenen amacı tehlikeye sokmaması gerektiğine işa
ret etmekten ibarettir. Bu tehlikeden korunmanın en emin yolu ise, bilinen klasik
yorum metodlarının dışına taşarak, yorum kapılarım, anayasaya uygunluk dene
timinden beklenen amacı en iyi sağlayacak biçimde ardına kadar açık tutmaktır.
8 — Anayasa Mahkemesi yorum yaparken diğer yargı organları gibi, gerek
tiğinde yasa ve Anayasa Koyucunun amacını elbette arayacak ancak kendisini o
a m a ç l a bağlı görmeyebilecek ve uygulamasını ona göre yapmayabilecektir.-. Hatta,
daha ileri giderek, sayın Prof. Dr. Muammer AKSOY'un «Devrimci öğretmenin Kı
yımı ve Mücadelesi» adlı eserinin Cilt: 1, Sayfa: 25 - 87'de ileri sürülen bir- kısmı
Batı Avrupa kaynaklı görüşleri de büyük ölçüde paylaşarak diyeceğim ki; Anayasa
Mahkemesi, bazı durumlarda. Anayasa Koyucusunun o günkü amacı Kurucu Meclis
Zabıtlarında açıkça belirtilmiş olsa bile şayet o alnacı denetim yapıldığı sırada ül
kenin ve ulusun içinde bulunduğu durum ve koşullara uygun bulmazsa Kurucu
Meclisin amacım görmezlikten gelerek yorumunu yeni koşullara göre, yani o anYargı Bölümü Sayfa : 28
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daki koşullar, yorumu yapılan hükme, ülke yararına nasıl bir anlam vermeyi ge
rektiriyorsa öyle anlam vererek yapabilecektir.
Kısacası, Anayasa Mahkemesi bu kendine özgü yorumlan ile Anayasa Huku
kuna katkıda bulunan, hatta bir ölçüde Anayasa Hükümlerini yenileyen bir çeşit
kurucu güç niteliğinde bile olabilecektir.
Anayasa Mahkemesinde bu genişlikte orijinal yorum yetkisinin varlığım ka
bul etmek cevaplandırılması gereken şu sorulan davet edebilir:
Anayasanın 153. maddesinin ikinci fıkrası «Anayasa Mahkemesi bir ka
nun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal eder
ken. Kanun Koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol a ç a c a k biçimde hü
küm tesis edemez» demektedir. İleri sürülen geniş yorum yetkisi Anayasanın bu
hükmüne ters düşmeyecek midir?
Ters düşmeyecektir, çünkü: ö n c e burada madde içindeki iki hale veya ifadeye
dikkat etmek ve bunları birbirinden ayırmak gerekmektedir. Bu iki ifadeden bi
rincisi «Kanun Koyucu gibi hareket etmek», ikincisi «yeni bir uygulamaya yol aça
cak biçimde hüküm TESİS etmek» dir.
Burada Anayasa Koyucunun yasakladığı, iptal karan verirken «yeni bir uy
gulamaya yol açmak» değildir. Çünkü iptal kararlarının bir kısmı, özellikle bir
madde içinde istisna hükümleri varsa bunların İptali, istisna edilmiş olanların hu
kukunu iptal sonunda istisna edilmemişlerin durumuna getireceğinden kendiliğin
den yeni bir uygulamaya yol açacaktır. Bunu önlemeye, engellemeye, yasaklamaya
olanak yoktur.
Anayasanın 153/2. maddesinin Anayasa Mahkemesi için yasakladığı husus «Ka
nun Koyucu gibi hareket ederek hüküm TESİS etmektir.»
Yorum, ne kadar geniş yapılmış olursa olsun, yalnız sonucuna değil niteliğine de bakılacak bir işlevdir. Anayasamız bazı memleketlerdeki gibi izin verme
diğinden, yorum yaparken Anayasa Mahkemesinin yasa koyucu şeklinde hareket
ederek hüküm TESİS etmesi mümkün değildir. Bu itibarla bizdeki yorum işlevini
bunlardan ayırmak, birbirine karıştırmamak lazımdır.
Anayasa Mahkemesine bu kadar geniş yorum yetkisi tanımak onu milli ira
denin üstüne çıkarmak ve dolayısıyla Milli Hakimiyet ilkesine ters düşmek olmu
yor mu?
Bana göre, milli egemenlik fikri, anlamı bozulmaz ve amacından saptırılmazsa, geniş yorum bu fikre ters düşmediği gibi Anayasa Mahkemesini Milli iradenin üstüne de çıkarmaz, aksine mili iradenin bir ölçüde gerçekleşmesine hizmet
eder. Şöyleki;
Milli iradeyi bir an için metafizik bir tasavvur saymasak, bir ulusun özel
likle kurtuluşu için bunalımlı anlarında ortaya koyduğu genel ve müşterek arzu,
irade ve direnç'i ifade ettiğini de benimsemeyip yasama faaliyetlerindeki iradeyi
milli hakimiyetin ve iradenin belirlenmesi olarak farz ve kabul etsek, bu hakimi
yet iradesinin normal yasalardan önce belirmiş olan temel ürünü, kurucu meclislerden ve bazen referandumdan da geçmiş olan Anayasalardır. Rejim yani milli
hakimiyet rejimi, ifadesini bu anayasalarda bulur. Anayasa Mahkemesine gelince,
bu Mahkeme, Anayasadaki fonksiyonunu ve ç a ğ a uyumunu yitirmiş, yer yer or
gan sürtüşmelerine, tutukluk ve tıkanıklıklara yol açan Anayasa Hükümlerini gü
nün koşullarına uygun biçimde yorumlayarak onlara işlerlik, canlılık kazandırır,
yaşanan hayata ve ç a ğ a uyumlarını sağlarsa dış görünüşünde belki kurucu meclisin
yerine geçmiş, çok üstün bu- otorite halinde gelmiş gözükebUir. Ancak böyle yapmak
la acaba milli iradeyi yani onun esas ürünü olan Anayasayı ve Milli Hakimiyet
rejimini korumuş mu yoksa çiğnemiş mi olur. işin özü buradadır
Hiç kuşku duyulmasın ki korumuş olur. Çünkü Anayasa Mahkemeleri, esas
ta, rejime bekçilik etmek ve Anayasayı, Meclise, Hükümete, bazen ikisine birden.
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bazen de onu yıkıp değiştirmek isteyen müdahaleci güçlere karşı yapacağı çağdaş
yorumlarla dolaylı yoldan korumak için kurulmuşlardır.
Bu itibarla Anayasa Mahkemeleri millet iradesini çiğneyen kuruluşlar ola
mazlar. Millet iradesini, çıkardıkları kimi kanunlarla parlamentolar, şayet
mecli
lerde çoğunluklan varsa onunla işbirliği yaparak çıkaracakları yasa hükmünde
karanamelerle, bazen açık bazen de kanuna karşı hilede olduğu gibi kapalı biçim
de Anayasaya karşı da bir çeşit hile yaparak Anayasayı ve Anayasal rejimi gerek
tiği gibi işletmemek suretiyle siyasi hukuktaki deyimi ile «Yukarıdan aşağı bir basınçla» hükümetler çiğneyebilirler. Hatta kötü politakaları sonucunda millete değil
egemenliğini, bağımsızlığını bile tehlikeye sokacak durumlar yaratabirler. Çağı
mızda a m a ç değeri taşıyan sosyal hukuk devletini ise temelinden
sarsabilirler
İşte böyle tutum ve politikalarıyla ülkeye zarar vermeye başlayan veya zarar vere
ceği aşikâr hale gelen siyasi iktidarları, silahlı kuvvetlerin müdahalesine gerek bı
rakmadan, tasarruflarını hukuken geçersiz kılmak suretiyle frenliyecek bir üstün
güce ya da hukuki otoriteye gerek var mıdır yok mudur? İşte bize göre cevap ve
rilmesi gereken esas sorun budur. Böyle bir organa kesinkes ihtiyaç vardır. Bu or
gan da ancak Anayasa Mahkemesi olabilir. Şayet bu gibi durumlarda Anayasa Mah
kemeleri tarihi misyonlarının gereğini idrak edip yerine getirirlerse, bazen raslantı
bazen de politika statüsünün (Anayasa, seçim ve siyasi partiler kanunları) elveriş
sizliği sonucu kötü politikacılardan oluşmuş beceriksiz iktidarların sebep olabile
cekleri toplumsal patlamaları hatta ayaklanma ve müdahaleleri bile önlerler.
Bize göre Anayasa Mahkememizde bu yetkiler vardır ve bu yetkiler onun
varlık sebebinde, kuruluş amacında, tarihi gelişiminde, Anayasamızın başlangıç
ilkelerinde ve üyelerinin yemininde mündemiçtir (içinde gömülü, saklı). Anayasa
Mahkememiz yapacağı geniş ve açıklayıcı yorumlarıyle bunu daha da belirgin ve
etkili hale getirebilir.
Şimdi bu mülahazaların, geniş ye orijinal yorumla ilgisini farazi bir misal
vererek biraz daha açık hale getirmeye çalışalım:
Anayasamız yasa yapmak yetkisini Türkiye Büyük Millet Meclisine, Yürütme
Görev ve Yetkisini de Cumhurbaşkanı ile Bakanlar Kuruluna, yaygın ve bilinen de
yimi ile hükümete vermiştir.
Anayasanın 91/1. maddesinde «Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar K u 
ruluna Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim
ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanm ikinci kısmının birinci ve
ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi haklan ve ödevleri ile dördüncü bö
lümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle dü
zenlenemez.» denilmiştir.
Fıkranın ifade şekli, üzerinde yorum yapılmasını gerekli kılacak niteliktedir.
O kadar ki. Anayasa Mahkemesinin, yorum biçimlerinden birini y a da öbürünü be
nimsemesi birbirinden farklı hatta karşıt sonuçlar doğurabilir. Bu fıkrada yorum
açısından önce şu birkaç sorunun sorulması gerekmektedir:
— Meclis bu yetkiyi vermeye mecbur değildir. Çünkü kullanılan siyga iktidari'dir, ister verir ister vermez. Takdiri kendisine aittir. Ancak, bu takdir yetkisi
acaba mutlak mıdır, yoksa kayıtlı şartlı mıdır ve «verebilir» sözcüğü takdirin mut
lak kabul edilmesi için yeterli midir?
— Demokratik rejimlerde, icabında rejimin niteliğini ve Anayasanın amacını
bozarak diktaya bile yol açabilecek konularda Meclislerin mutlak takdir haklan
olabilir mi ve bu rejimin temel felsefesi ile bağdaşır mı?
— E ğ e r Meclisin yetki vermesi kayıt ve ş a r t a bağlı ise bu kayıt ve şartlar
nelerdir?
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— Fıkra içinde bulunan «Sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üze
re» ibaresiyle Anayasada bulundukları bölümler belli edilen siyasi haklar ve ödev
ler kanun hükmünde kararnamelerle «düzenlenemez» ler hükmü acaba birer kayıt
ve şart hükmü müdür yoksa «Yasaklama» ya da «istisna» hükmü müdür? Bunlara
kayıtlayıcı hüküm denirse o zaman bunlar «istisna» veya «yasaklayıcı» hüküm ol
mazlar. Ne var ki, madde, sıkıyönetim ve olağanüstü haller için «saklı kalmak üze
re» demek suretiyle bunun bir istisna h ü k m ü olduğunu; belli bölümlerdeki haklar
ve ödevler için de «düzenlenemez» demek suretiyle bunlar için «yasaklayıcı» hüküm
getirdiğini açıkça ifade etmiştir.
Birinci fıkraya bağlı kalınarak yapılan bir yorumda y a meclisin yetkisi mut
laktır denilecektir, ya da bu denilemiyorsa meclisin böyle bir yetkiyi verirken ken
disini bağlı kabul edeceği kayıtlayıcı esasların neler olduğu veya olması gerekeceği
düşünülecek ve araştırılacaktır. Kayıtlayıcı hüküm ikinci fıkrada vardır. Ancak bun
lar tehlikeden korunmada yeterli olmadıklarından etkili bir yorum için rejimin felsefesinden Anayasanın amacına ve bu a m a ç t a n çapı en geniş olan y a da konuyla
ilişkisi bulunan «mahkeme bağımsızlığı ve hakim teminatında olduğu gibi» ilkelerine, orada da kalınmayarak en azından Devletçe taahhüt edilmiş evrensel nitelikli
hukuk kural ve ilkelerine kadar uzanılacak ve bu arada kanun hükmünde kararname müessesesinin varoluş sebebi ve tarihi gelişimi ile bu müesseseye hangi hal
lerde başvurulabileceğine kadar pekçok hususun gözden geçirilmesi ve üzerlerinde
dikkat ve önemle durulup düşünülmesi gerekecektir.
Kanun hükmünde kararname müessesesi, aşikâr kanun boşluğu bulunan ve
gecikmesi memlekete pahalıya mal olacak olan son derece önemli, acele ve çok is
tisnai durumlarda başvurulmak için varedilmiş bir a r a ç y a da tedbir müessesesidir.
Bu yola sık sık ve her konuda başvurulması caiz değildir. Çünkü bu yolun sürekli
ve gereksiz kullanılması en azından Türkiye Büyük Millet Meclisinin muhalefetlerin de katkısı ile kamuya açık tartışmalarla yerine getireceği kanun yapma görevini
aksatır ve gerçek parlamenter iradeyi veya bazıları gibi diyelim milli hakimiyeti
asıl bu şekilde hareket etmek zedeler. Hatta bu hareketlerle bir çeşit kapalı hükü
met diktasına da gidilebilir.
Anayasa Mahkemesinin karşısına kanun hükmünde kararname müessesesi
nin suistimalinden yakman bir dava gelse mahkeme ne yapacaktır? Y a müessese
nin suistimalini ve sakıncalarnı derinlemesine tartışmadan «ne yapayım 91. mad
dede sayılanlar birer-istisna hükmüdür. Bu istisnalar dışında, Türkiye Büyük Millet
Meclisine yetki verilmiştir. Bu onun mutlak takdir hakkıdır ben takdire karışmam»
diyerek davayı reddedecektir. V e bu. Mahkeme için bir yorum biçimi olacaktır.
Amma dar bir yorum biçimi.
Y a da Mahkeme kanun hükmünde kararname müessesesinin tarihi gelişiminden ve varlık sebebinden yola çıkarak, yetki verme işi suistimal edilirse doğuracağı
bütün tehlikeli sonuçlan ve bu halin Anayasanın hangi ilkelerini zedelediğini araştırıp belirterek ve Meclisin bu konudaki takdirinin mutlak değil kayıtlı olduğunu
söyleyip yetki yasasını ya da kararnameyi İptal edecektir. Bu da Mahkeme için
ikinci bir yorum biçimi olacaktır. Fakat geniş açıdan bir yorum biçimi.
Bir noktaya daha işaret etmeliyim: Takdir hakkının kontrolü bazen «Yerindelik» incelemesi gibi bir nitelik gösterebilir. Ancak, burada belli ve sıradan süb
jektif hak ve yetkilerin kullanılması ya da devri ile onların kayıt ve ş a r t l a n söz
konusu değildir. Söz konusu olan husus, bu yetkinin sık sık kullanılmasınınAna
yasal düzenle ilişkili bulunan ve devletin en temel organındaki yasama gibi çok
önemli bir görevin çoğunluk eliyle halk hâkimiyetine uygun olarak aksatılmadan
yaptırılıp yaptırılamadığı. Meclisin bu parti çoğunluğu karşısında temel hak ve
ödevlerine sahip çıkamayacak duruma düşürülüp düşürülmediği ve en azından gö
revini ihmal ediyormuş görünümünü verip vermediği ile ilgilidir.
Yargı Bölümü Sayfa : 31
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Kısacası bu denetim, özünde yerindelik denetimi değil, siyasi iktidarın tasar
rufları ile. Anayasa ilke ve amaçlarINI zedelemeye yol a ç a c a k bir davranış içine gi
rip girmediğinin denetimidir. Çünkü bazı tasarruflar, sonuçlan itibariyle, rejimin
niteliğini bozabilir ve devletin tahribine yol açabilirler.
Bunun takdiri ve değerlendirmesi ise Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkisi
içindedir. Yoksa Mahkeme rejim bekçiliğini nasıl yapabilecektir.
9 — 1982 tarihli Anayasanın «BAŞLANGİÇ» kısmının sonralarında bu Anayasa
hükümlerinin nasıl yorumlanıp uygulanması gerekeceği açıkça İfade edilmiş oldu
ğuna göre. Anayasa Mahkemesinin, ileri sürülen oranda geniş yorumlar yapmasına
bu İfadenin engel teşkil edip etmeyeceği de sorulabilir.
Bize göre engel teşkil etmez. Çünkü; önce şunu belirtelim ki bugün Türkiye'de
Anayasayı yorumlamaya yetkili organ yalnız Anayasa Mahkemesidir. Sonra bu ifar
de bütünü ile BAŞLANGlÇ'ın içeriğine atıf yapmıştır. Başlangıçta tanınan hak ve
ödevlerle rejimin karakteri ise demokratiktir ve insan haklarına saygılıdır. Madde
nin öngördüğü yorum bunlara ve içerikteki daha bazı prensiplere ve özellikle Ata
türk ilke ve inkılâplarına tam bağlılık esasına dayanmayı istemektedir. Şimdi baş
langıçtaki ilkelerden hareketle biz de birkaç soru soralım
— içerikteki ilkelerden biri «nimet ve külfetlerde ortaklık» istemektedir. Ana
yasa Mahkemesinin karşısında nimet-külfet dengesi açık şekilde bozuk bir yasa.
yetki yasası veya kanun hükmünde kararname gelirse. Mahkeme, önüne gelen me
tinde dengesizliği araştırıp bunu bir yoruma tâbi tutamayacak mıdır? Elbette tutar
çaktır. Ancak yorumunu yaparken, konunun gereği olarak, adli yargıda olduğu
şekilde kanıt ve bilirkişiye değil herşeyden önce kendi sosyal, politik ekonomik, kül-'
tür düzeyine dayanacaktır.
— Devletçik'in Atatürk idelerinden biri olduğu kesindir
Milli Güvenlik Konseyi döneminde çıktığı için Anayasaya aykırılığının ileri
sürülmesi mümkün olmayan 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu da 4. maddesinde
«Siyasi Partiler.... Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı olarak çalışırlar» demek su
retiyle partileri Atatürk ilke ve inkılâpları ile bağlamış ve Atatürkçülüğü partiler
için bir bakıma resmi ideoloji haline getirmiştir.
Sayın Profesör Dr. Afet İnan Atatürk'ün 1930 yılında Medeni Bilgiler kitabında - Mutedil Devletçilik - terimini kullandığını, sonra kitaptan - Mutedil - sözcü
ğünün silindiğini belirttikten sonra 1931'de Atatürk'ün bana dikte ettirdiği devletçilik aynen şöyledir: «Bizim takip ettiğimiz devletçilik ferdi mesai ve faaliyeti esas
tutmakla beraber mümkün olduğu kadar az zaman içinde milleti refaha ve mem
leketi memuriyete eriştirmek için milletin umumi ve yüksek menfaatlerinin icap et
tirdiği işlerde -bilhassa iktisadi sahada- devleti fiilen alakadar etmektir.» de
miştir. (1)
Keza Atatürk, benimseyip uyguladığı devletçilik ilkesinin komünizmden, kollektivizmden, liberalizmden ve kapitalizmden de ayrı olduğunu açıkça söylemiştir.
O halde Atatürk Devletçiliğinin komünist. kollektivist bir düzene karşı oldu
ğu nasıl r a h a t ç a söylenebilirse sömürücü nitelikteki liberal ve kapitalist bir düze
ne karşı olduğu da aynı rahatlıkla söylenebilir.
Anayasa Mahkemesinin önüne ûlke kalkınmasından çok kişi kalkınmasına ve
dolayısıyla sömürüye yol a ç a c a k nitelikte bir yasa veya kanun hükmünde kararna
me dava konusu edilerek getirilse Anayasa Mahkemesi de bunu Atatürk devletçili(1)

Prof. Dr. Afet İnan'ın Medeni Bilgiler kitabının 7. ve 49. sayfalarına, «Türkiye
Cumhuriyeti'nin ikinci Sanayi Planı», T. Tarih Kurumu Yayını, 1973 Önsöz'e
ve Devletçilik ilkesi 1. sanayii planı 1972 basın Sf. 23'e bakılması.
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ğİne ve Anayasadaki plan amaçlarına yöneltecek biçimde iptal etse kuşkusuz bir
yorum yapmış olacaktır. Ancak, bu yorumuyla Mahkeme Anayasanın BAŞLANGlÇ'ın
sonundaki yorum anlayışının dışına mı çıkmış yoksa BAŞLANGlÇ'ın istediği Ata
türk İlkelerine bağlı ve uygun bir yorum mu yapmış olacaktır?
10 — Anayasa Mahkemesi, diğer yargı organları biçiminde yasa uygulayan
bir kurum değil, yasaya yaşamak hakkı kazandıran ya da ortadan kalkmasına veya
İslah edilmesine yol açacak biçimde iptal eden, böylece parlamentoya da ışık tutan
yönlendirici bir organdır.
Pek çok yasa onun bu denetimi sayesinde Anayasaya uygun hale gelir. Bu
itibarla Mahkemenin faaliyetinin temel niteliği yargısal olmaktan çok daha fazla,
yasama ağırlıklıdır Bu nedenledir ki. Anayasa Mahkemelerine «Yasama faaliyeti
nin orijinal biçimde sürdürüldüğü bir organ» ya da «yasamanın değişik biçimde devamı» denilmiştir.
Bu sebeplerle diyoruzki, Anayasada, Anayasa Mahkemesine diğer yüksek yargı
organlarının başına konulmuş olsa dahi onların arasında yer verilmesi doğru olma
mıştır. Çünkü esasta onlara benzeyen bir yanı yoktur.
Bize göre bu mahkemenin Anayasadaki yeri, sistematiğin ve fonksiyonunun
mahiyeti ve niteliği gereği olarak ya Y A S A M A bölümünün içinde olmalıydı ya da
en azından 1961 Anayasasında olduğu gibi Yüksek Mahkemelerin dışında tutulma-

lıydı

,

11 — KARŞİOY GEREKÇELERİME G E L i N C E .Davacı parti, 2972 sayılı Yasanın 2. ve 23. maddelerindeki hükümleri Anaya
sanın 2., 10., 67., 68/2. maddelerine a y k ı n olduğunu ileri sürerek iptallerini İste
miştir.
Anayasa Mahkemesi, yasanın sözü edilen 2. ve 23. maddelerindeki iptali iste
nen hükümlerini birlikte incelemiş ve bu hükümler çoğunluk tarafından Anayasaya
uygun bulunarak iptal istemi reddedilmiştir.
Mahkeme red kararma varırken, inceleme metodu gereği olarak 2. ve 23. mad
deleri, aykırı oldukları ileri sürülen Anayasa hükümleri karşısında ayrı ayrı . . . —
incelemiş ve bunun sonucu olarak da her biri için ayrı gerekçeler yazmıştır. Ne varki
bazı red gerekçeleri birden çok madde için geçerli olduğundan uyguladığı metod
gereği olarak mahkeme bunları her madde için birer kez daha tekrarlamak zorunluğunda kalmıştır.
Karşioy yazımızda bu tekrarlamalardan korunmak amacı ile muhalif kal
dığım her madde için mümkün olduğu kadar ayrı gerekçeler yazmayıp çoğunluğun
2. ve 23. maddelerin Anayasaya aykırılık savım reddederken kararma dayanak yap
tığı temel görüş ve düşüncelerden hangilerine ve ne gibi gerekçelerle kargı olduğumu
belirtmek yolunu izledim.
1 — Kararın «V — ESASIN İNCELENMESİ: A — 1» de 2. ve 23. maddelerin
anlam ve kapsamı açıklanırken yasanın kabul ettiği seçim sisteminin ana ilkesi
nin 2. maddede «onda birlik B A R A J uygulamalı nispî temsil sistemi» olduğuna, 23
maddede de bu ilkenin nasıl uygulanacağının gösterilmiş bulunduğuna işaret edil
dikten sonra bu madde hükmünün « . . . bir seçim çevresinde kullanılan geçerli oy
toplamının onda birine tekabül eden sayının bütün partilerin ve bağımsız adayların
aldıkları oy sayısından ayrı ayrı çıkarılmasını ve bu çıkarmadan sonra geriye oyu
kalmayan siyâsi partilerin ve bağımsız adayların üye tahsisinde hesaba katılma
masını» gerektirdiği ifade edilmiş ve «Onda b i r l i k İndirimden sonra geriye oyu kal
mayan siyasi parti ve bağımsız adayların üye tahsisinde hesaba katılmaması aynı
zamanda onda birlik barajı da âşamamaları anlamına geldiğinde» kanun koyucu
nun - B A R A J - sözcüğüne bu nedenle yer verdiği DÜŞÜNÜLEBİLİR. Konumuz açı
sından sistemin adından çok doğurduğu sonuçlar önem taşımaktadır...» denilmiştir.
Yargı Bölümü Sayfa : 33
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Cümlenin yapısı ve fikrin akış biçimi «sistemin adı» Sözcükleri İle kast edile
nin burada , h e r h a n g i bir seçim sistemi olmayıp B A R A J olduğunu göstermektedir,
İleri sürülen fikirde «ad'dan çok doğan sonuç önemlîdir. denilmek suretiyle, adın
önemi ikinci plana itilmiş geçerli oyların onda bir oranında indirilmesi işlemine de
lık
barajın
aşılmamış olduğu anlamının yasa koyucu tarafindan verilmiş O L A 
BİLECEĞİ ifade edilmiştir. Burada ileri sürülen fıkirlere şu noktalardan katılamı
yorum.
a) Sonuç elbette önemlidir. Ancak kararda «sistem» kelimesi ile ifade edilen
baraj sözcüğü de burada sonuç kadar önemlidir. Çünkü; bu sözcük hukuk alanına
girince, halk dilindeki anlamından ayrılacak ve hukukun girdiği dalında ifa ede
ceği fonksiyonuna göre bir anlam kazanacak yani bir hukuki kavram veya en azın
dan bir hukuk terimi haline gelecektir. B A R A J sözcüğü de siyasi hukuk alanının
seçim hukuku dalında kullanılmaya başlanmakla elbette bazı nitelikler iktisap etmiştir. Bu hukuk dalında baraj teriminin kullanıldığı görüldüğü zaman elbette o
nitelikler aranacaktır". Seçim hukukunda baraj, Milletvekili Seçim Kanununda ol
duğu gibi, ön koşul niteliğine sahip, seçime katılan bütün parti ve kişilere hakkaniyetli ve adaletli sonuçlar doğuracak biçimde objektif kriterli bir engeldir.
23. maddedeki uygulama biçiminde bu niteliklerin hiçbiri yoktur. Bu itibarla
maddedeki uygulama biçimine «bir barajın aşılamaması» olarak bakamıyorum
Doğurduğu ve kararda önemli olduğu ifade edilen «sonuç» a gelince, doğan
sonucun ne adalet, ne hakkaniyet ve ne de objektiflikle bağdaşır yanı vardır.
Mahkeme kararlan kuşku ve duraksama ifade eden sözcüklere yer vermez
ler, özellikle karar, bir maddenin anlam ve kapsamını açıklıyorsa, bu takdirde
kuşku ve duraksamaya asla tahammülü olamaz. Çünkü fikir ve kararlar, maddeye
verilen anlam üzerine kurulacaktır. Hal böyle iken kararda . . . . baraj sözcüğüne
bu nedenlerle yer verdiği DÜŞÜNÜLEBİLİR» biçiminde duraksama ve kuşku içeren
sözcük kullanılması doğru olmamıştır.
b) Davacı parti, g e ç e r l i oyların 1/10 nun yok sayılmasının. oy imhası ora
nında Anayasanın 67. maddesindeki SEÇME ve SEÇİLMEhaklarlarınıortadan kaldırdığını ve bu sebeple düzenlemenin Anayasanın 67. maddesine aykırı olduğunu ileri
sürmüştür.
Çoğunluğun bu savı red için ileri sürdüğü görüşün «karar -. Sf. 24 a) a l de»
dayandığı ana fikir kararda şöyle dile getirilmiştir-. «Anayasanın 67. maddesinin
birinci fıkrasında vatandaşların kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme
ve seçilme hakkına sahip oldukları açıklanmış; seçme ve seçilme şartlarının Kanun
Koyucu tarafından düzenleneceği belirtilmiştir.. Ancak, bu düzenlemede Kanun ko
yucu'ya sınırsız bir takdir hakkı tanınmamıştır. Gerçekten, aynı maddenin İkinci
fıkrasında, seçimlerin SERBEST, EŞİT, GİZLİ, T E K D E R E C E U , G E N E L OY, AÇIK
S A Y I M ve DÖKÜM esaslarına göre yargı yönetim ve denetimi altında yapılacağı
öngörülmüştür. O halde, bu esaslardan ayrılmamak şartıyla kanun koyucu uygun
göreceği bir seçim sistemini kabul etmekte serbesttir.»
Bu ifadesi ile çoğunluk, Millet Meclisinin iradesinin sınırsız olmadığım kabul
etmiş ancak bu smın yukarıda anılan esaslardan ibaret sayarak «bu esaslardan
ayrılmamak şartıyla kanun koyucu uygun göreceği bir seçim sistemini kabul etmek
te serbesttir» demiştir. Ayrıca. sf. 26 b) b l . de de: «Anayasamız seçim sisteminin
ne olacağı konusunda, bir hüküm içermediğine göre, Anayasanın seçimler ve si
yasi partilere İlişkin özel hükümlerini ihlâl etmeyen yasa koyucunun siyasi tercihlerine müdahale edilmemelidir» biçimindeki bir ifade ile aynı düşünce bir başka
biçimde dile getirilmiştir. Bu görüşe, eksik bulduğum için katılmıyorum .Şöyle k i :
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SERBEST, EŞİT, GİZLÎ v.s, şeklinde 67. maddede sayılan esaslar, maddeye yakından
bakılırsa görülürki, seçme ve seçilme hakkının özüne alt değil, seçimin nasıl yapı
lacağım gösteren esaslardır. Yani bunlar Meclisin, bir seçim yasasını kabul eder
ken bu yasada seçimin nasıl yapılacağına dair hükümlerin düzenlenmesinde ken
disi için bağlayıcı sayacağı esaslardır. Ve hakkın özü karşısında asli değil ancak
özü korumada yardımcı nitelikte tâli esaslardır. Seçim Yasasını yaparken Meclis,
Anayasanın vatandaşlara hak olarak tanıdığı SEÇME ve SEÇİLME'ye ait hukukun
düzenlenmesinde kendisini önce, bu esasları aşan ve onları da içine alan «adalet,
hukuk devleti, demokratik düzenin gerekleri v.s.» gibi daha geniş çaplı ilkelerle bağlı
-sınırlı- kabul edecek bundan sonra da sözü edilen esaslara geniş çaplı ilkelerin a m a ç
ve çerçevesi içinde uymaya çalışacaktır.
Kaldıki Meclis 23. maddenin düzenlenmesinde, sırası geldikçe
değinileceği
üzere, yalnız en geniş çaplı ilkelere değil, onun içinde kalan ve yukarıda sözü edi
len esaslardan bazılarına da yeterince uymamıştır. Meclisin buna uymaması ise bir
siyasi tercih meselesini çok aştığından özü sakat böyle bir tasarrufun iptali Meclisin tercih ve takdirine müdahale sayılmamak gerekir.
Ayrıca yapılan düzenleme seçim hukukunun temel felsefesine uyan bir
«SİSTEM» de değildir ki Meclis'in bir sistemi kabulündeki tercih ve takdiri söz ko
nusu edilebilsin.
c) Davacı parti, geçerli hale gelmiş ve geçerli olduğu kabul edilmiş oylardan
23. maddedeki uygulama ile 1/10 nun çıkarılarak geçmez hale getirilmesini «Demok
ratik devlette kabulü olanaksız bir O Y İMHASI» olarak nitelendirmiştir.
Kararda (sf: 25/a2) ise «Ortada oy imhası olarak vasıflandırılacak bir durum
yoktur» denilmiş ve «her seçim sisteminde verilen oyların etkisini diğer oyların
karşı etkisi belirleyeceğinden, kimi oyların sonuca müessir olmaması d o ğ a l d ı r . . . . . .
yapılan işlemler bir hesap işidir» gibi gerekçeler ileri sürülmüştür.
Davacı partinin kullandığı «imha» sözcüğü belki yerini bulmamıştır. Ancak
iddiası açıktır: Davacı demek istiyor ki, vatandaş iradesinin ürünü olan ve yasaca
geçerli oy sayılmanın bütün şartlarım haiz bulunduğu kabul edilen oyların bir kısmmı,
bu -kısım 1/10 olur, 1/20 olur- bu kabulden sonra yasa yok farz edip geçersiz
hale getiremez. Bu, seçim hukukundaki baraj müessesesini ön koşuldan yoksun kı
lar. Böylece uygulama, demokratik niteliği katmayınca, «demokratik bir devlet dü
zeni için kabulü imkânsız bir uygulama olur.
Kararda gerekçe olarak ileri sürülen düşünceleri davacının savma cevap teşkil
edecek bir karşılama olarak göremediğimden çoğunluk oyuna katılamıyorum,
d) (Karar sf.- 26.b2) de: «Kanunim 2. ve 23. maddeleri, Anayasanın 13. mad
desi yönünden incelendiğinde, onda bir indirimli baraj uygulamalı nispî temsil sis
teminin demokratik toplum düzeninin gereklerine t e r s düşen bir yönü bulunmadığı
anlaşılmaktadır... Onda bir indirimli nispî temsil sisteminde bir takım oyların etki
siz kalmış olmasından, bu sistemin demokratik toplum düzeni gereklerine aykırı ol
duğu sonucu çıkarılamaz...» denilmiştir.
K a r a r ı n birçok yerinde «olduğu gibi bu kısımda ileri sürülen fikre de dayanak
yapılan şu görüşe katılamıyorum: Çoğunluk 23. madde İle yapılan uygulama biçi
mini; nispî temsilin onda bir indirimli normal bir baraj uygulaması görmektedir. Hal
buki burada uygulanan baraj biçimi, ön koşul niteliği taşımadığı, hakkaniyetli ve
adaletli sonuçlar doğuran kriterlere sahip objektif bir uygulama olmadığı için se^
çim hukukunun barajı değildir. Onunla aralarında isim benzerliğinden başka bir
benzerlik yoktur.
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Sonra kararda, sistemin demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı oldu
ğu yolundaki davacı partinin savı, sanki davacı davasını sırf bir takım oyların etkisiz
kalmış olması esasına dayandırıyormuş gibi kabul edilerek «bütün demokrasilerin
kullandıkları sistemlerde bir kısım oylar etkisiz hale gelir» biçimindeki ifadelerle
karşılanmaya çalışılmıştır ki bunun davacının iddiası ile ilişkisini bulamamaktayım.
Davacının iddiası bir kısım oyların mücerret etkisiz hale gelmesi değil, va1
tandaş idaresinin ürünü olan geçerli oylardan
düşülerek ikinci bir geçerli oy
10
yaratılması ve böylece manevi baskıyı da aşan bir güçle, yasa gücü ile. ilk geçerli
oylara yön değiştirilmek suretiyle onun iradesinin ürününün etkileyerek dolaylı yol
dan irade serbestliği ilkesinin ihlâli ve böylece seçme ve seçilme hakkının özünün
herhalde hiçbir demokrat devlette örneği bulunmayan 23. madde ile zedelenmiş ol
masıdır.
Bu sebeple maddeyi Anayasanın 13. maddesi ile 67. maddesinin serbestlik il
kesine aykırı gördüğümden çoğunluk oyuna karşıyım.
e) Davacı parti 23. madde uygulamasının Anayasanın 67. maddesindeki eşit
lik ilkesine aykırı olduğunu ileri sürmüştür.
Çoğunluk kararında «sf: 2 7 - d » bu sav karşılanırken «.... 2. ve 23. maddelerdeki
onda birlik indirimli lıarai sistemi objektiftir. Seçime katılan her siyasi parti ve ba
ğımsız aday için aynı sonucu meydana getirir...» denilmiştir.
Eşitlik ilkesi, yalnız sade vatandaşla üniversite prof. nun oylarının aynı de
ğerde tutulması değil, seçim hukukundaki geniş anlamı ile. partiler arasında geçerli
oylarla kurulan dengenin korunmasını da içerir.
Halbuki 23. madde uygulaması karardaki görüşün aksine her siyasi parti için
aynı sonucu meydana getirmemekte. geçerliliği kabul edilen oylarla partiler arasında
kurulacak oranı büyük partiler lehine temelinden yıkmaktadır. Böylece adaletsiz
ve hakkaniyetsiz sonuçlar doğurduğundan 23. madde uygulamasının objektif olduğu
iddiası dayanaksızdır.
23. madde uygulaması ile dengelerin nasıl bozulduğunu sayın raportör Erdo
ğan Aktekin'in «Esas İnceleme Raporu - sf: 8-11» da sayın prof. Dr. Suna Külden
alınmış bir örnekle açıklamaya çalışalım:
«BİR ÖRNEK:
Bunun dışında en önemlisi oy çokluğunu toplayan parti adına eşitlik ve dürüst
lük ilkelerini, zedelemenin de ötesinde, yok etmektedir.
Yasanın 3. maddesine göre «il genel meclisi üyeleri seçimi için her ilçe bir se
çim çevresi» dir. 5. maddesine göre de «nüfusu 100.000 den yukarı olan ilçelerde
her 100.000 nüfus için bir asıl, bir yedek» il genel meclisi üyesi seçilir.
Bu maddelerden yola çıkarak diyelimki büyük kentlerimizden birinin merkez
ilçesinin 1.800.000 nüfusu vardır. Yasaya göre bu ilçe onsekiz il genel meclisi üyesi
çıkaracaktır.
'
Bu seçim çevresinde seçime altı parti katılmış, toplam 700.000 geçerli oy top
lanmıştır. Bu 700.000 geçerli oy partiler arasında şöyle dağılmıştır:
A
B
C
Ç
D
E
Yargı Bölümü Sayfa : 36

Partisi
Partisi
Partisi
Partisi
Partisi
Partisi

250.000
150.000
82.000
75.000
72.000
71.000
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Buna göre partilerin oy oranlan da şöyle gerçekleşmiş olmaktadır •.
A Partisi
% 35.71
B Partisi
% 21.42
C Partisi
% 11.21
Ç Partisi
% 10.71
D Partisi
% 10.28
E Partisi
% 10.14
Bu seçim çevresinde seçime altı parti katılmış, toplam 700.000 geçerli oy top
lanmış. Bu seçimde gerçek anlamda «onda birlik baraj» yöntemi uygulansaydı
700.000'in onda bir tutarındaki 70.000 oy baraj olarak kabul edilecek ve t ü m partiler
bu sayının üstünde oy topladığı için ü y e bölüşümünden nispî temsil kuralına göre
aldıkları oy oranıyla tutarlı üyelik kazanacaklardır.
Oy hesaplanmasının sonucunda ise genel meclis üyelerinin dağılımı şöyle ol»cakti:
A
B
C
Ç
D

Partisi
Partisi
Partisi
Partisi
Partisi

7 üye
4 üye
2 üye
2 üye
2 üye

E

PMİİSİ

1 üye

Bu

durumda partilerin üye sayısı oranlan şöyle sıralanmaktadır:
A Partisi
% 38.88
B Partisi
% 22.22
C Partisi
% 11.11
Ç Partisi
% 11.11
D Partisi
% 11.11
E Partisi
% 5.55
Görülmektedir ki oy oranlarıyla üye oranlan arasında bir adalet ve tutarlılık
vardır. Bu, gerçek anlamda «onda birlik baraj»lı nispî temsil sisteminin «eşitlik»,
«dürüslük» kurallarıyla tutarlı sonucudur.
Şimdi aynı ilçe için 2972 sayılı Yasanın 23. maddesindeki «onda birlik» - ba
raj da değil - oy çıkarmalı, oy silmeli, yöntemine göre ü y e bölüşümünû hesaplıyalım. Bunun için her partinin geçerli oylarından, tüm geçerli oy toplamının onda biri
olan 70.000'i çıkarmanız gerekiyor. Partilere kalan oylar şöyle olacaktir:
A Partisi
180.000
B Partisi
TO.OOO
C Partisi
12.000
Ç Partisi
5.000
D Partisi
2.000
E Partisi
1.000
Yasaya göre üye bölüşümü bu sayılar üzerinden yapılacak ve sonuçta şöyle
ortaya çıkacaktır.
A Partisi
13 üye
B Partisi
5 üye
Böylece A Partisi % 35.71 lik bir oyla üyeliklerin % 7 2 . 2 2 ' ^ B Partisi
% 27.72'sini alacaktır. Öbür dört parti oyların % 42.84'ünû toplamış olmalarına kar
şın bir üyeyle bile i l genel meclisinde temsil hakkına kavuşamayacaktır.
Verilen tablolar 2972 sayılı Yasanın 23. maddesi uygulamasının Anayasanın
temel ilkeleriyle bu arada adalet, eşitlik İlkesiyle bağdaşan tarafı olmadığını açıkça
ortaya koyduğu gibi ve özellikle ikinci maddesinin ikinci fıkrasında «onda birlik
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baraj uygulamalı nispî temsil sistemi, denildiğine göre gerçek «onda birlik baraj» a
yer vermemek ve nispî temsilin ruhunu teşkil eden «temsilde adalet ve denge» den
eser bırakmamak suretiyle de 2. ve 23. maddeler kendi aralarında da onarılamaz bir
çelişki ve tutarsızlığa düşmüşlerdir.
Çoğunluk kararı da kendi içinde benzer çelişki ve tutarsızlığa düşmüştür. Şöy
le k i : K a r a r ı n (sf: 27-d1) de sistemin objektif ve katılan her siyasi parti ve bağımsız
aday için aynı sonucu doğurduğu ileri sürülmesine rağmen (22,23) sayfalarında 2. ve
1
23. maddelerin anlam ve kapsamının açıklanması sırasında
luk ç ı k a r m a ile
10
oyların paylaşılmasından söz edilirken bu paylaşma sırasında ise yapılan in
dirim nedeniyle büyük partilere aldıkları oyun üstünde bir avantaj sağlanmaktar
dır.» denilmiştir.
Ayrıca k a r a r ı n (sf: 28-d2) de; «
çok oy alanın durumunun daha avantajlı
hale geldiği görülmektedir. Bu durumun partiler arasında eşitsizliğe yol açtığı düşünülebilir.» denilmek suretiyle eşitsizlik kabul edilmiş ve çelişki tekrarlanmıştır.
Çelişki yaratacak bu kabul ve beyanlar k a r ş ı s ı n d a , k a r a r d a «aynı sonuç'un
d o ğ d u ğ u n d a n veya yasa hükmünün «objektif, olduğundan söz edilmemeliydi.
ZİRA
böyle bir düşünceyi benimsemeye herşeyden önce yukarıda verilen örnek hesap
tabloları karşısında imkân yoktur.
Çoğunluk kararında. Anayasanın 10. maddesinde bir başka a m a ç ve muhteva
içinde düzenlenmiş olan genel anlamdaki eşitlikk ilkesine, seçim usul ve esaslarına
ait bulunan ve düzenlenme amacı daha değişik olan Anayasanın 67. maddesindeki
eşitlik ilkesiyle aynı gözle bakılarak «partiler arasında yol açtığının düşünülebi
leceği» kabul olunan eşitsizliği makbul gösterebilmek İçin Anayasa Mahkemesinin
Kararlarının birinde Anayasanın 10. maddesiyle ilgili olarak yapılan bir yorumda
ileri sürülen «haklı neden» e dayanılmış ve «İstikrar, ihtiyacı eşitsizlik için haklı
neden olarak gösterilmiştir.
Bu düşünceye de aşağıdaki sebeplerle katılmamaktayım.
— Anayasa Mahkemesinin 10. maddesinde sözü edilen eşitlik ilkesinin amacı
ve içeriği başkadır, Anayasanın 67. maddesindeki seçim hukuku sahasına ait olan
ve seçim usul ve esasının bir unsurunu teşkil eden eşitliğin a m a ç ve içeriği ise daha
başkadır. Birine ait olan yorumu her durumda diğeri için de esas almak mümkün
değildir. Çünkü; bu iki eşitlik arasında ortak noktalar bulunduğu gibi farklı nokta
lar da vardır.
Bu iki eşitliğe aynı anlamı vermenin mümkün olduğu bir an için farz edil
se bile mahalli idare yöneticileri ve kurulları bir partinin hükümet olduğu zamanki
politikasının Türkiye çapında uygulayıcıları da değildirler. Mahalli idareler mahalli
ihtiyaçlara cevap vermek için vardırlar. Bu itibarla m ü s t a k a r olması aranan genel
politika bunlar için söz konusu olamaz. Kaldı ki yeni Anayasa bunlar üzerinde ve
sayet yönetimine de bir ölçüde olanak tanımıştir. Bu itibarla (istikrar) mahalli ida
re seçimlerinde eşitsizlik yaratmak için haklı neden sayılamaz.
— Sonra «istikrar» üzerinde siyasi hukuk açısından da durmak gerekir. Bu
açıdan konu üzerinde durmak, istikrarın mahalli idareler konusunda üzerinde du
rulacak bir öz teşkil etmediğini de ortaya koyacaktır. Şöyle k i : Siyasi hukukta sık
sık hükümet düşmelerinden yakınılarak kabine istikran anlamında hükümet istikrarından çok söz edilir. Kabinelerin uzun ömürlü, istikrarlı olmaları elbette istenir. Ne var ki demokrasilerde sık sık kabine düşmesi yani «istikrarsızlık», ç a 
resi olmayan o kadar korkulacak bir olay değildir. Bunların demokrasi kuralları
içinde çareleri vardır. Esas korkulacak istikrarsızlık kabinede olandan çok «idare»
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deki istikrarsızlıktır. Kurulması ve korunması gereken de temelde bu istikrardır.
Buradaki «idare» deyimi genel ve telknik enlamındadır, yoksa mahallî idare anlammda değildir. Genel anlamdaki idarede istikrarın sağlanmasında ise mahalli
idareler seçim kanununun önemli hiç bir etkisi olmaz. Genel anlamda idare'de is
tikran sağlamanın yolu «idarede reform.dan geçer. Bu anlamda idari reform ise;
idare'nin modem idare prensip ve tekniklerine göre kurulup değişen hükümet politikalarından fazla etkilenmeden Anayasnın amaç, hedef ve ilkeleri içinde olduk
ça bağımsız çalışıp işleyebilir hale getirilmesidir.
f) Dava dilekçesinde, 23. maddenin. Anayasanın 2. maddesinde yer alan «de
mokratik hukuk devleti» ilkesine ve 13. maddesinde yer alan «temel hak ve hür
riyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamaların demokratik toplum düzeninin gerekle
rine aykırı olamayacağı» yolundaki ana ilkeye aykırılığı ileri sürülmüştür.
Çoğunluk kararında (Sf. 29-d3), demokratik hukuk devletine aykırılık iddi
ası. Anayasa Mahkemesinin kararlarında yapılmış olan «Hukuk Devleti» tanımından söz edilerek, «
verilen her bir oy'un değerlendirilmesine imkan veren bir
sistem yoktur.» denilerek ve «objektif olarak düzenlenmiş ve bütün partileri belli
esaslara bağlı kılmış olması itibariyle Kanunun 23. maddesindeki indirimli baraj
sistemi Anayasanın 2. maddesine aykırı bulunmamaktadır» mütalaası ileri sürüle
rek reddedilmiştir.
Bu düşüncelere, 23. madde ile getirilen hesap işleminin, yukarıda da değinildiği ûzere, seçim hukukunun gerçek barajı olmaması, objektif nitelik taşımaması;
Anayasa Mahkemesinin eski kararlarından alınan tanımın «Demokratik hukuk
devleti» için değil sadece «hukuk devleti» için yapılmış bir tanım olması -zira dev
let demokratik olmadan da hukuk devleti görünümünde olabilir - halkubi 23. mad
dedeki hesap İşleminin, hakkın özünü zedeler nitelikte bulunması sebebiyle katılamıyorum.
Çoğunluk, kararında, davacının Anayasanın 13. maddesindeki temel ilkeye
aykırılık savını reddederken de « . . . indirimli baraj sistemi uygulamasının; seçim
lerde temsilci çıkaramayan partilerin siyasi faaliyetten men edilmeleri sonucunu
d o ğ u r m a m a s ı . . , » biçiminde gerekçeler ile sürmüştür. Bunların hem iddiaya doyu
rucu cevap teşkil etmemesi hem de sanki «siyasi faaliyetten men sonucunu doğuran'a» kadar sınırlamalar yapmanın mümkün olabileceği şeklinde bir zannm doğ
ması tehlikesini taşıması sebebiyle çoğunluğun bu red k a r a r ı n a da katılamıyorum
g) Davacının, sözü edilen maddelerin Anayasanın 68/2. maddesine aykırı
lığı savı reddedilirken gerekçede (sf. 30-e), «
daha çok teknik yönden yapılacağı
kuşkusuz olan Anayasaya uygunluk denetiminde
»diye bir cümle kullanılmıştır. «Teknik yönden» deyimi kanaatimce burada yer almamalıydı. Çünkü başlangıç
ta belirttiğim sakıncalı anlayışlara yol açabileceğinden kuşku duymaktayım
2 — Davacı parti dava dilekçesinin 6. sayfasının 6. no. lu bendinde «Yasanın
propaganda serbestliğini
sınırlandıran 35. maddesinin ikinci fıkrası Anayasanin
31., 67/2. ve 10. mtuidesüıe aykırıdır.» demiştir.
Bu ifadeye göre davacının Anayasaya aykırı gördüğü nokta, esasta, 35. mad
denin ikinci fıkrasıdır. Bu fıkra partilerin radyo ve TV. de seçim propagandası yap
mak serbestliğini sınırlandırmıştır. Halbuki Anayasanın 31. maddesi siyasi parti
lere Kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı tanımıştır. Bu hak ise yasa koyucu tarafından Anayasanın 13. maddesinde yer alan sınırlar dışında kayıtlar konarak sınırlandırılamaz.
Anayasanın 31/2. maddesine göre devletin elindeki basın dışı haberleşme
araçlarının fonksiyonları arasında «kamu oyunun serbestçe oluşmasını sağlamak»
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da vardır. Bu oluşma ise şu veya bu muhtar ya da belediye başkan adayının T V . da
canlı yayma çıkarılmasıyla değil ancak partinin bu cihazlarda propaganda olana
ğına kavuşturulmasıyla sağlanabilir. Nitekim Siyasi Partiler Kanununun 3. mad
desine göre, siyasi partiler mahalli idareler seçimleri yoluyla da milli iradenin oluş
masını sağlıyacaklardır. Bu sebeple mahalli idare seçimlerini siyasi partlilerin so
runu kabul etmemek doğru olmaz.
3 — Davacı parti, 2972 sayılı Yasanın • . . . büyük şehir yönetiminin hukuki
statüsü»nün kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenmesini öngören Geçici S
inci maddesini Anayasanın 91/1-2. madde ve fıkralarına aykırı görerek iptalini is
temiştir.
iptali istenen (Geçici Madde 5.) aynen şöyledir -. «Bu kanunda seçim usul ve
esasları hükme bağlanan büyük şehir yönetiminin hukuki statüsü, bu kanunun yürür
lüğünü takip eden ilk seçim oy verme gününden önce, 17/6/1982 gün ve 2680 sayılı
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Düzenlenmesi ile
İlgili Yetki Kanununda belirrtilen esas ve usullere uygun olarak çıkarılacak kanun
hükmünde kararnamelerle düzenlenir.»
Madde kapsamına göre yasa, söz konusu düzenleme için, 17/6/1982 gûn ve
2680 sayılı Kanuna atıfta bulunmaktadır.
Mahkeme çoğunluğu. Geçici 5. maddeyi Anayasanın 91. maddesinin birinci
fıkrasına da, ikinci fıkrasına da aykırı görmeyerek davacının iddiasını reddetmiş
tir.
Mahkemenin
lamıyorum.

red için ileri sürdüğü gerekçelere aşağıdaki sebeblerle katı

a — Anayasanın 91 inci maddesinin ikinci fıkrası « . . . kişi haklan ve ödev
leri dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde karar
namelerle düzenlenemez» amir hükmünü taşımaktadır.
Mahkeme çoğunluğu iptali istenen Geçici 5. maddedeki büyük şehir- yöneti
minin hukuki statüsünün ne olduğunu, ne olacağını oy verme gününden bir gün
öncesine kadar, partilerin, aday olanların ya da olmak isteyenlerin ve de seçmen
lerin bilememesini ve yönetimin hukuki statüsünden habersiz bir şekilde seçime
katılmalarım 91 inci maddenin ikinci fıkrasındaki «siyasi haklar ve ödevler»le il
gili görmemiş ve kararını eksik yapılmış bir «büyük şehir yönetiminin hukuki sta
tüsü» tanım ve anlayışı üzerine kurmuştur.
Halbuki modem idare teknolojisinde yönetim «Grup gayreti ile iş b a ş a r m a
ilim veya san'atı olarak tanımlanmaktadır. Büyük metropollerin yapılacak, başarılacak aydınlatmadan temizliğe, su'dan kanalizasyon v.s. ye kadar her birinin yöne
timi çeşitli özellik ve nitelikte sayısız işleri vardır. Kurulacak hukuki statü, karar
daki tamından ibaret olmayıp, yapılması gereken pek çok işin başarıya ulaşmasını
sağlayacak hukuki çerçevedir.
Seçmenin de, aday'ın da, partilerin de önceden bu çerçeveyi bilmelerine gerek
vardır. Kişi bu çerçeveye göre aday olacak veya olmayacaktır. Partiler kamu oyu
nu bu çerçeveyi ele alıp yönetimin bu çerçeve içinde başarılı olup olamıyacağını
öğerek ya da yererek kamu oyunu oluşturacaktır ve seçmen de tercihini, yani seçi
mini bilinçli olarak buna göre yapacak ve öyle oy kullanacaktır. Böyle bir faaliyet
ise siyasi hak ve ödevlerle sadece ilgili değil, bu hak ve ödevin kendisidir. Bu sebeple
de Kanun hükmünde kararname ile düzenlenmesine Anayasanın 91/2. deki amir
hükmü engeldir.
b — Çoğunluğun, Geçici 5. maddenin Anayasanın 91 inci maddesinin birinci
fikrasına aykırı olmadığı görüşüne de katılamıyorum.
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Şöyleki: 9 l / l . fıkrası «Yetki Kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararna
menin amacım, kapsamım, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde birden
fazla kararname çıkarılıp çıkarılamayacağım gösterir» demektedir.
2972 sayılı Yasa bu konuda şayet bir yetki kanunu ise «Amaç, kapsam v.8.»
içermediği için Anayasaya aykırıdır. Esasen öyle olsaydı 2680 sayılı Yasaya gön
dermede bulunmasına gerek kalmazdı.
Kanaatime göre bu atıf geçerli değildir ve Hükümete böyle bir yetki sağla
maz çünkü mahalli idareler 2680 sayılı Yasanın öngördüğü Kamu kurum ve kuru
luşlarından değildir. Gönderme yapılan «esas ve usuller»de m a h l l i idarelerin dü
zenlenmesine olanak verecek «esas ve usuller» i kapsamamakladır. Bu itibarla 2680
sayılı Yasadaki «amaç, kapsam v.s.» ı büyük şehir yönetiminin hukuki statüsünü
tespitte aranacak «amaç, kapsam v.s.» ile bir görmeye, bütünleşmiş kabul etmeye
olanak yoktur.
Nitekim, Geçici 5 inci maddenin atıfta bulunduğu yetki yasasının mahalli ida
releri kapsamadığı gerek genel, gerek madde gerekçelerinden r a h a t ç a anlaşılmaktar
dur. Örneğin hükümet tasarısının 2. maddesinin gerekçesinde «Kanunla Bakanlar
Kuruluna verilen yetkiye dayanılarak çıkarılacak Kanun hükmünde kararnamele
rin Başbakanlık, Bakanlıklar ve bunlara bağlı veya bunlarla ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarının (Kamu iktisadi teşebbüsleri dahil) yeniden düzenlenmesine ilişkin
hususları kapsaması öngörülmüştür.» denilmiştir.
Ayrıca, tasarının Danışma Meclisinde görüşülmesi sırasında o zaman Hükü
met Sözcüsü olan - halen Başbakan - Sayın Turgut Özal, kendisine sorulan bir so
ruya « . . . hatta biz mahalli idareleri dahi, yani belediyeleri dahi bu düzenlemenin
içinde düşünmüyoruz.» cevabını vermiştir.
— (Danışma Meclisi Tutanak Dergisi B : 94, 13/5/1982, O : 2, S. 442-443)
— (Danışma Meclisi Tutanak Dergisi B : 99, 31/5/1982, 0 : 2, S. 641)
Bütün bunlardan başka Anayasanın 127. maddesinin üçüncü fıkrasının son
cümlesi «büyük şehir yönetiminin hukuki s t a t û s ü n d e n değil büyük yerleşim mer
kezleri için Kanun'un «özel yönetim biçimi» getirebileceğinden söz etmektedir.
«Yönetimin hukuki statüsü» başka şeydir, «özel yönetim biçimi» başka şeydir. Bu iti
barla Geçici 5. maddenin davada özünü teşkil eden yönetimin hukukî statüsü sözüne
Anayasadaki terim açısından da dayanak bulmaya olanak yoktur.
Burada üzerinde durulması gereken önemli bir nokta da şudur: Anayasanın
127/1. maddesi «mahallî idareler... mahalli müşterek ihtiyaçları karşılamak üze
re kuruluş esasları K A N U N L A belirtilen ve karar organları, gene K A N U N L A göste
rilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir.» demektedir.
Bu Anayasa hükmüne göre önce bir kanun yapılacak, bu kanunda mahallî ida
relerin «Kuruluş esasları» ve «Karar organları» gösterilecektir. Bunlar belirlendik
ten sonra seçmenlerin kamu tüzelkişiliğini oluşturacağı seçim usul ve esasları K a r
nunla saptanacaktır.
'
Anayasanın bu hükmü karşısında mahalli idarelerin kuruluş esasları ile karar
organlarını belirleyen yasa ya da yasalar çıkmadıkça onların seçimi ile ilgili yasa da
çıkamaz. Çıkarsa Anayasal, dayanağı bulunamaz.
Şu yönden de bulamaz ki Anayasanın 127. maddesi henüz yürürlüğe girme
miştir. Çünkü Anayasanın yürürlüğü ile ilgili 177/d. bendinde Anayasanın mahalli
idarelerle ilgili hükümlerinin yürürlüğe girmesi ilgili Kanunların yayımlanması
şartına bağlanmıştır. Esas İnceleme Raporu sf. 65-68'de de belirtildiği üzere « Y a r
yımlanması öngörülen kanunların mahallî idarelerden olan il, belediye ve köyün
yapılan ile ilgili kanunlar olduğu Anayasanın 127. maddesinin Danışma Mecisi
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Genel Kurulunda görüşülmesine ilişkin tutanak dergilerinden ve öteki belgelerden
anlaşılmaktadır.»
ilgili kanunlar henüz yapılmadığına göre 127. maddenin yürürlükte olduğun
dan ve çıkarılan yetki yasasının (gönderme hükmü ile birlikte) Anayasaya uygunluğundan söz edilemez.
4 — Davacı parti, Y a s a n ı n Geçici 7. maddesinin 2. fıkrasında «seçim dönemi
nin başlangıç tarihinin tesbiti», üçüncü fıkrasında ise «bu seçimlere mahsus olmak
üzere bu kanun ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hak
kında Kanun'un ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun seçimlere ilişkin olarak
tespit ettiği sürelerin kısaltılarak uygulanması» yetkilerinin Yüksek Seçim Kuruluna
bırakılmış olmasını Anayasanın 6., 67/2 ve 79. maddelerine aykın görerek iptallerini
istemiştir.
Çoğunluk kararında Anayasaya aykırılık görülmediği kanaatine varılarak is
tem reddedilmiştir. Red gerekçelerine şu sebeplerle katılamamaktayım:
a — Mahkeme, (Geçici 7. maddenin 1 inci fıkrasında seçim tarihinin 25 Mart
1984 olarak tespit edilmiş olmasının sürelerde kısaltmalar yapmayı zorunlu kıldığını
söylemekte ve kanun koyucu için bu zorunluk sebebiyle « . . . yasama yetkisini bu
yolda kullanmayı uygun bulmuştur.» demektedir.
Ortada ciddi bir zorunluğun bulunduğu kabul edilemez. Çünkü, zorunluk se
bebi olarak gösterilen 25 Mart 1984 tarihini aynı yasama organı aynı maddenin bi
rinci fıkrasında kendisi yaratmıştır. Aslında bana göre Türkiye'nin iklim arazi, yer
leşim ve ulaşım koşullan içinde 25 Mart tarihinin seçim günü olarak saptanması
doğru değildir. Bu mevsimde bir çok yere seçim sandıklarının götürülebilmesi, seçi
min denetlenebilmesi, vatandaş oyunu r a h a t ç a kullanabilmesi hava şartlarına bağ
lıdır. Hava şartlarının kötü olması vatandaşın seçme ve seçilme hakkını tehlikeye so
kar. Bu hakkın kullanılmasını tehlikeye ve tesadüflere terk eden bir düzenleme de
kuşkusuz Anayasaya aykırı olur. Kaldı ki Anayasanın 127. maddesine yürürlük kazandıracak yasalar çıkarılmadan bu düzenlemeye gidilmesi temelde Anayasaya aykırıdır.
Kısacası, yasama organı hem gereksiz bir zaruret yaratacak hem de sonra bu
zarurete dayanarak devretmemesi gereken kendine ait çok önemli bir yetkiyi başka
bir organa devredecektir. Hukuken böyle bir şey olamayacağından bunun Anayasaya
uygun bulunduğu görüşüne katılamamaktayım.
b — Keza kararda, gerekçe olarak «Yüksek Seçim Kuruluna verilen bu görev
ve yetkinin niteliği daha çok seçimin YÖNETİM işleviyle ilgilidir» denildikten son
ra «öte yandan Anayasanın 79. maddesinde. Yüksek Seçim Kurulunun kuruluşu be
lirlendikten sonra, görev ve yetkilerinin kanunla düzenlenmesi kurala baglanmıştır.
Böyle olunca Anayasaya göre Yüksek Seçim Kuralıma görev ve yetki verilecek
tir»... düşüncesi de ileri sürülmüştür.
Gerçekten Anayasanın 70. maddesinin üçüncü fıkrasında «Yüksek Seçim K u 
rulunun ve diğer seçim kurullarının görev ve yetkileri kanımla düzenlenir» denilmiştir. Ancak bu. Yüksek Seçim Kuruluna Kanun Koyucunun istediği görev ve yetkiyi
verebileceği anlamına gelmez. Çünkü, kurulun niçin yaratıldığı yani ne gibi görevler
yapacağı daha önceki fıkralarda genel olarak söylenmiştir. İşte yasa koyucunun
Yüksek Seçim Kurulu ile diğer seçim kurullarına vereceği görev ve yetki birinci ve
ikinci fıkralarda genel olarak ifade edilen görev ve yetkilerin ilke olmaktan ve ge
nellikten çıkarılıp hayata indirilmesine, şartlara göre nasıl uygulanacağına dair olan
ve bunlara sıkı sıkıya bağlı bulunan yetki ve görevlerdir.
Yüksek Seçim Kurulunun görevleri Anayasa ile belli edildiğine göre bu kuru
la Anayasanın vermediği görev ve yetkileri veren bir yasa hükmü tartışmasız Ana
y a s a y a ' a y k ı n olur.
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Karar gerekçesinde dayanılmak istenen, yasama organınca Yüksek Seçim K u 
r a l ı m a verilen bu yetki ve görevin niteliğinin «seçimin yönetimi işlevi ile ilgili» ol
duğu biçimindeki görüşe gelince:
Anayasamız 79/1. maddesinde seçimlerin yargı organlarının YÖNETİM ve D E NETİM'i altında yapılmasını istemiştir.
79/2. maddesi «Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde
yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve y a p t ı r m a . 2..» demek su
retiyle YÖNETİM'in sınırını ve çerçevesini çizmiştir. Geçici 7/2-3. maddesi ile yük
sek seçim kuruluna verilen yetki ve görevler, seçme ve seçilme gibi temel haklarla
İlgili ve onları etkileyici niteliğe sahip bulunduklarından 79/1. maddede ifadesini bu
lan «Yönetim» işlevini çok aşmaktadırlar. Her no kadar karar gerekçesinde «Esasen
Yüksek Seçim Kuruluna verilen bu görev ve yetkinin niteliği daha çok seçimin yö
netimi işlevi ile ilgilidir.» denilmişse de yönetim işlevi ile hangi noktada ve nasıl
ilgisi olduğu da açıklanmamıştır, j
Bu yetkiler, gerek bu nitelikleri gerekse seçimlerin öne alınması veya ertelen
mesi gibi meclisin mutlak, yetkisine giren işlere benzemeleri sebebiyle de "Yüksek
Seçim Kuruluna devredilemezler. Devredilirlerse ortaya Anayasaya aykırı bir du
rum çıkar.
Bütün bu nedenlerle çoğunluk oyuna karşıyım.
üye
Hahit Saçlioğlu
KARŞİOY YAZİSİ
Esas Sayısı : 1984/1
Karar Sayısı: 1984/2
2972 sayılı Yasanın propaganda serbestliği başlığını taşıyan 35. maddenin birin
ci fıkrasında «Mahalli İdareler Seçimlerinde propaganda, 298 sayılı Seçimlerin Temel
Hükümleri Hakkında Kanun dairesince serbest olduğu belirlenirken, İkinci fıkrasın
da 296 sayılı Yasanın radyo ve televizyonda propagandaya ilişkin 52. (son bent hariç)
ile 55. maddelerinin bu seçimlerde uygulanmıyacağından söz edilmektedir. Böylece
mahalli idareler seçimlerinde, radyo ve televizyonda propaganda olarak, sadece,
haber bültenlerinin, siyasî partilerin seçim çalışmalarıyla ilgili bölümünde, seçime
katılan siyasi partiler tarafından verilecek metinler okunabilecektir.
Anayasanın «kamu tüzelkişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçla
rından yararlanma hakkı»nı düzenleyen 31. maddesinde: «kişiler ve siyasi partiler.
kamu tüzelkişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme ve yayım araçlarından yararlanma hakkına sahiptir. Bu yararlanmanın ş a r t l a n ve usulleri kanunla düzen
lenir.
Kanun. 13 üncü maddede yer alan genel sınırlamalar dışında bir sebebe daya
narak, halkın bu a r a ç l a r l a haber almasını, düşünce ve kanaatlere ulaşmasını ve ka
mu oyunun serbestçe oluşmasını engelleyici kayıtlar koyamaz» denilmektedir. Kamu
tüzelkişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme a r a ç l a r ı radyo-televizyon ve res
mi haber ajanslarıdır. Maddenin birinci fıkrasında kişilerin ve siyasi partilerin ya
rarlanma hakkından söz edilmekte, ikinci fıkrasında ise yararlanma hakkının kulla
nılmasıyla güdülen amaç, ya da yararlanma hakkının işlevi belirlenmektedir. Bu
amaç, halkın haber alması, düşünce ve kanaatlere ulaşması ve kamu oyunun ser
bestçe oluşmasıdır. İkinci fıkraya göre, kişilerin ve siyasi partilerin bu haktan ya
rarlanma koşullarını ve usulünü düzenleyen yasa, Anayasanın 13. maddesinde yer
alan genel sınırlamalar dışında kalan bir sebebe dayanarak, halkın bu araçlarla ha
ber almasını, düşünce ve kanaatlere ulaşmasını ve kamu oyunun serbestçe oluşmasını
engelleyici kayıtlar koyamaz. Başka bir deyişle maddede belirtilen kitle haberleşme
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araçlarından yararlanma, halkın bu a r a ç l a r l a haber almasını, düşünce ve kanaat
lere ulaşmasını ve kamu oyunun serbestçe oluşmasını sağlayacak biçimde olmalıdır.
Bu yararlanma, ancak 13. maddede yer alan genel sebeplerle sınırlandırılabilir.
TRT, ayrı fikir ve görüşlerin yansız ve serbestçe verilmesi ve iletilmesi yoluyla
halkın düşünce ve kanaatlere ulaşmasında ve kamu oyunun serbestçe oluşmasında
en etkili araçtır. Maddenin birinci fıkrasında bu araçlardan yararlanma hakkı si
yasi partilere ve halkı oluşturan kişilere verilmiştir.
Bu araçlardan, kişilerin yararlanma hakkının, doğru haber alma, ayrı görüş
leri dinleyebilme ve kamu oyunun serbestçe oluşması gibi daha çok pasif nitelikte
olmasına karşın. Anayasanın 68. maddesine göre demokratik siyasi hayatın vazge
çilmez unsuru durumunda bulunan siyasi partilerin yararlanma hakkı temsil ettik
leri görüşleri iletmek suretiyle halkın düşünce ve kanaatlere ulaşmasında ve kamu
oyunun serbestçe oluşmasında etkili olmaları nedeniyle aktif, başka bir deyişle doğ
rudan yararlanmayı gerektirir niteliktedir.
Halk kesimlerini temsil eden siyasal partilerin, seçim zamanlarında ekonomik
ve sosyal görüşlerini basın dışı kitle haberleşme araçlarıyla da iletebilmeleri ve ka
mu oyunun, başka bir deyişle ulusal iradenin oluşumunda rol a l m a l a r ı A n a y a s a n m 2.
maddesinde belirlenen Cumhuriyetin demokratik olma niteliğinin bir gereğidir.
Anayasanın 68. maddesinde siyasi partilerin, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez
unsurları olduklarının belirlenmesi, demokratik niteliğin siyasi partilere dayanan
özelliğini göstermektedir. Ulusal iradenin belirlenmesi açısından milletvekilleri se
çimleriyle, mahalli idareler seçimleri arasında fazla biraykırılıkbulunmamaktadır.
Siyasi partilerin, milletvekili y a da mahalli idareler seçimleri arasında bir ayırım
yapılmadan, parti liderlerinin ya da sözcülerinin görüntüleri ve kendi sesleriyle gö
rüşlerini ve düşüncelerini iletebilmeleri halkın düşünce ve kanaatlere ulaşmasınm ve
kamu oyunun serbestçe oluşmasının en etkili yolu olup. Cumhuriyetin demokratik
niteliğinin görüntülerinden biridir. Seçim çalışmalarıyla ilgiU bilgilerin TRT haber
bültenlerinin ilgili bölümünde partilerin hazırladıkları metinler halinde yayımlan
ması, Anayasanın 31. maddeshıin ikinci fıkrasıyla güdülen a m a ç için yeterli sayıla
maz.
Anayasanın 31. maddesine göre bu yararlanma hakkına, ancak Anayasanın 13.
maddesindeki genel sınırlamalarla engelleyici kayıtlar konabilir.
2972 sayılı Yasanın 35. maddesinin ikinci fıkrasının, 13. maddedeki sınırlama
dışında engelleyici kayıt getirmesi nedeniyle Anayasaya aykırı bulunduğu ve iptali
gerektiği görüşündeyim
2972 sayılı Yasanın Geçici 5. maddesinde «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 Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Düzenlenmesiyle ilgili Yet
ki Kanununda belirlenen esas ve usullere uygun olarak çıkarılacak kanun hükmünde
kararnamelerle düzenlenir.» denilmektedir.
Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin bir yasayla, başka bir yetki
yasasına gönderme yapılması suretiyle verilmesi normal bir yol olmamakla beraber
sırf bu nedenle Anayasaya aykırılık savı haklı bulunamaz. Ancak Anayasanın ma
halli idarelerle ilgili 127. maddesinin ikinci fıkrasında «Mahalli idarelerin kuruluş
ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenle
nir.» denilmektedir. Anayasanın 91. maddesinin ikinci fıkrasında yetki yasalarında
çıkarılacak kanun hükmünde karamamenin «ilkelerinin» de gösterilmesi öngörül
mesine karşın Geçici 5. maddede ve bu maddenin gönderme yaptığı yetki yasasında
bu ilkeden söz edilmemektedir. Kaldı ki, Anayasanın yasayla düzenleneceğini açıkça
yargı Bölümü Sayfa : 44
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belirlediği bir konuda, yasa yerine kanun hükmünde kararnamelerle düzenlem:
yapılamaz. Çünkü, kanun hükmünde kararname, parlamento tarafından onaylanın
caya kadar içeriği ve bütünüyle yürütmenin bir düzenleyici işlemi olup, yasama yet
kişinden çok yürütme yetkisinin kullanılmasıyla oluşur. Anayasanın, ulusal irade
nin en etkili kullanım a r a c ı olan yasa yapılması yoluyla düzenlenmesini istediği bikonuda, bu görevin sadece yetki yerilmesi yoluyla yürütme tarafından yapılması
egemenliğin ulusa ait olması b e s i n e aykırı düşebileceği gibi, Anayasanın kuvvetle
ayırımı yoluyla kurduğu dengeyi de bozabilir.
Yukarıda belirtilen nedenlerle 2972 sayılı Yasanın 35. maddesinin ikinci fıkras
ile Geçici 5. maddesinin iptali gerektiği oyu ile bu maddelerin iptali isteminin red
dine ilişkin karara k a r ş ı y ı m
Üye
Yılmaz ALÎEFENDlOĞLU
KARŞIOY GEREKÇEM
Esas Sayısı : 1984/1
Karar Sayısı: 1984/2
A)
18/1/1984 günlü, 2972 no. lu «Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıklar
ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un kimi maddelerine ilişkin olarak
Halkçı Parti Meclis Grubu'nca açılan davada «öncelikle ve ivedilikle görüşülme is
temiz üzerine Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü konusunda verilen, 21/2/1984 günlü ili,
inceleme k a r a r ı n a geçirilip şimdi karşioy gerekçemi yazmakta bulunduğum 1/3/19
günlû k a r a r ı n «IV-İLK İNCELEME» bölümünün «SONUÇ» kesimine alman karşı
oyuma ayrıca şu hususları da eklemek zorunluluğunu duyuyorum:
1 — İçtüzük, yenisi düzenlenip yürürlüğe konuluncaya değin Anayasa M a h
kemesi'ni bağlar. Kurduğu düzenlemenin, öngördüğü yöntem ve koşulların dışına
çıkılamaz.
2 — İptal davalarının incelenmesine ilişkin. İçtüzüğün Üçüncü Bölümü'nd;
yer alan 16. maddede, «raportörün esasa ilişkin inceleme raporu örneğinin, günde
min dağıtılmasından en az 10 gün önce üyelere' verileceği» öngörülmüştür. Daha y a
İm bir anlatımla, görüşülecek konuyu ve görüşme gününü içeren gündemin dağıtıl
masından en az 10 gûn önce inceleme raporu üyelere verilecektir. Bundan, raporu
üyelere verilmesinden 10 gün geçtikten sonra gündemin dağıtılabileceği anlaşılmak
tadır. Bu süreyi Mahkeme kararıyla kısaltmanın olanağı ancak İçtüzüğü değiştir
mekle elde edilebilir. Gündem, kendinden önceki, değil, sonraki tarihi etkiler. Gün
deme ilişkin içtüzüğün 33, maddesinin ikinci fıkrası, «gündemin toplantı günûnden
en az on gün önce asıl ve yedek üyelere dağıtılacağım ve ivedi durumlarda bu sû
renin Mahkemece kısaltılabileceğini» öngörmektedir. Bu kurala göre, toplantı, gün
demin dağıtılmasından başlıyarak ancak 10 gûn sonra yapılabilir. Fıkrada «bu sûre
olarak vurgulanan 10 gün, gündemin dağıtılmasından sonraki zamana, kurulun gö
rûşme gününe ilişkin süredir. Bu süre, Mahkeme kararıyla kısalüIabiUr. Gündemli
dağıtılması, bir işlem - eylem olarak aradadır. Bundan on gün önce rapor dağıtıla
cak, on gün sonra ise toplantı yapılabilecektir. İki on gün, ayrı ayrı süredir, ayrı ge
reklilik, ayrı koşuldur. Davanın, seçim tarihinin yakınlığı nedeniyle olumlu ya di
olumsuz, bir an önce sonuçlanmasındaki yararla birlikte davacının bu konuda belir
gin istemi de vardır. Yerinde bulunan bu istem olumlu karşılanmalı, ancak İçtüzûk
kurallarına uyulmalıdır. İkinci on günü kısaltmak olanağı varken, bir ya da iki gûn
önce incelemeye başlamak için İçtüzüğe aykırı davranmak gereksizdir. İçtüzüğe uy
gün davranıp en çok Ikl gün sonra incelemeye başlamânın hiçbir sakıncası yoktur.
Vargı Bölümü S a y f a : 45
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3 — içtüzük yeni yapılmış, uygulamaya yeni başlanmış, yoruma elverişli boş
lukları bulunan, bu gereksinimi duyuran bir durumda değildir. 27/7/1962 gününden
bu yana uygulanmış, iptal davalarında hep iki ayrı on günlük süreye uyulmuş, kısal
tılmayacak ilk on günlük süreye dokunulmamıştır. Bu sürelerin, çalışmaların daha
doyurucu biçimde, geniş kapsamlı ve yeterince yapılması, yararlı olması için öngö
rüldüğü, bunun gerçeklere dayandığı da kuşkusuzdur. Uygulamaların bu davada
gözardı edilerek içtüzüğe aykırı biçimde çalışmaya geçilmesini sakıncalı buluyorum,
içtüzükte 16. Ve 33. maddelerde öngörülen süreler «aynı» değil, «ayrı» dır.
B) Kararın, «red» biçiminde olumlu oy kullandığım, 2972 no. lu Yasanın 11/2.
ve 14/son maddelerine yönelik, iptal istemini uygun bulmayan bölümünün gerekçesi
nin yazılışına da katılmıyorum. «Mahalli İdareler seçimlerinin esasını nispi temsil
sistemi teşkil etmektedir» görüşü kanımca, yanlıştır. Yerel yönetim seçimlerinin esa
sı, siyasal bir hak olarak demokratik ilkelere dayanmaktadır. Seçim türü. biçimsel
bir yöntemi içerir, öz olamaz. Esası, Anayasa'nın 127. maddesi yoluyla yine Anaya
sa'nın 67. maddesindedir. Anayasa Mahkemesi'nin kökleşmiş, büyük bir beğeni top
layan, yargı organlarıyla bilim kurumlarına ışık tutan karar düzenine aykırı biçim
de eskimiş sözcükler kullanılmasını uygun bulmuyorum.
C) Çoğunluk görüşünün egemen olduğu, Mahkememizin karşioy gerekçemi
açıklamaya çalıştığım kararında, 2972 no. lu Yasanın 2. ve 23. maddelerine yönelik
iptal istemleri birlikte irdelenip birlikte karşılanmış ve birlikte sonuçlandırılmıştır.
Değerlendirmelerde; seçim Sistemlerine ilişkin kimi bilim adamlarının yapıt ve
yazılarındaki tanımlara dayanılmış, güncelliğini yitirmiş .görüşler alınmışsa da bun
ların adlan gösterilmemiştir, önceki Anayasay'la ilgili bu görüşlere dayanan kararın
yazılış sırasına uyarak karşioy gerekçelerimi belirteceğim. Görüşler arasında «Bu
Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu'ndan daha âdil» gibi ileri sürülen ve kendine
özgü varsayımlara uygun rakamlı «uç» örnekleri doğrulayan düşüncelere katılmak
olanaksızdır, Bu aykırı görüş, paylaşılarak çoğunlukça benimsenmiş duruma geldi
ğinden konu üzerinde özellikle durmak gerekmiştir.
Yargıç, hukuku yaşama, yaşamı hukuka uyduran, kuralları yaşama katarak
canlandıran hukuk üreticisidir. Yalnızca yasaların sözünü açıklayan kural sırala
yıcı değil yasanın anlam, a m a ç ve ereğine en gerçek hukuksal niteliğini vererek özüne
değer kazandıran, egemenliğin yargı hakkını kullanan ulusal temsilcidir, iptal konu
su yasa. tümüyle dava edilmemiş olmakla birlikte, incelemede, ilgili maddeler ya
sanın tümlüğünden soyutlanımştır. Anayasa Mahkemesi, genelde, siyasal işlerle gö
revli yargısal bir kuruluştur, ama siyasal bir ereği, uğraşı, ilişki ve ilintisi yoktur.
Anayasa değişiklikleri, yasalar, yasa hükmünde kararnameler, İçtüzük, yasama
dokunulmazlığı, siyasal parti konulan ve partilerin akçalı denetimlerindeki yetki
si yanında. Y ü c e Divan çalışmaları özel yargı yetki-görevini belirlemektedir. Mah
kemenin, hukukun üstünlüğü ve anayasal uygunlukta başka gözeteceği bir hu
sus yoktur. Bunu yaparken yasayı başka yasa ya da yasalarla değil, Anyasa ile
karşılaştırılıp aykırılık saptar ya da saptamaz. Toplumsal değişim gerçeği, doğallığı
ve olgusu karşısında, yasanın gerekçesinde yansıyan yasakoyucunun istenci (İra
desi) yle bağlı kalmak zorunluluğu da yoktur. Gözetilmesi yararlı olan yasakoyu
cunun amacı, zaman dilimi içinde Anyasa'ya aykırılığ ortadan kaldıramaz. Mah
kememizin karan, «siyasal istikrar» gibi göreceli bir kavram üzerine kurulmuş gör ü n ü m . izlenim Vermektedir. «Siyasal denge ya da kararlılık» yasamanın amacı,
yürütmenin görevi olsa da, yargının, özellikle anayasal uygunluk denetiminin öl
çüsü olamaz. Kişisel özlem ve istemin, anayasal denetimde, yasakoyucunun amacına ağırlık verilerek irdelemede etkin kılınması söz konusu değildir. Yasakoyucu
nun istenci. Anayasakoyucunun istencini dışarda bırakamaz. 1982 Anayasasının düYargı Bölümü S a y f a : 46
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zenleyicilerinden olan. Cumhurbaşkanı, iptali istenen yasanın önceki biçimi ola
rak 2971 no. lu taşıyan metni, Anayasa'nın 89. maddesi uyarınca, bir kez daha görûşülmesini gerekli bularak T . B M . M . Başkanlığı'na geri çevirdiği 11/1/1984 günlü
yazısında, Anyasakoyucunun istencini, 1962 Anyasa'nın ilgili konularda öngördük
lerini açıklamıştır". Bunları gözardı etmek, 2972 no. lu yasayı bu görüşlere karşın,
Anayasakoyucu ve yasakoyucu istençlerinden sözederek Anayasa'ya uygun bulmak,
anlaşılması, açıklanması güç bir durumdur. Cumhurbaşkanı'nın geri çevirme ge
rekçeleri karşıoyumu doğrulamaktadır. Bu yöntem, zamanla yasakoyucunun istenchıdeki uyum, ayrılık ya da aykırılığın doğallığına, ereksel yoruma da aykırı düş
mez. Anayasa konusundaki yasakoyucu istenci, yasalardan daha bağlayıcıdır. 1982
Anayasası'nın oluşum süreci ve evreleri gözetilince, sorunun ele alınışındaki kal
kış noktalarından birisinin yanlışlığı daha iyi anlaşılacaktır. Mahkememizin'kimi
kararlan, Özellikle «Cumhuriyetin özü» konusundakileri sosyal ve hukuksal gelişmelerin izlediğinin kanıtıdır. Yasaların uygulamada olumlu - olumsuz vereceği so
nuçlar. Anayasa Mahkemesi'ni ilgilendirmez ve düşündüremez. Yasama organı,
çokluk oyu, iktidar gücü, istediği gibi yasa da çıkaramaz. Ulustan başkasının ol
mayan egemenliğin yasama ile yürütme - yönetim bölümü T B M M . nindir, Anayasa'ya uygunluk denetimini ve, yargılamayı, ulus adına yetkili yargı organları ya
par. Anayasa Mahkemesi, Prof. Dr. Otto BACHOF'un 1963 lerde açıkladığa gibi
«Yalnızca siyasal sonuçlar nedeniyle yasaya bağlı olmaktan vazgeçemez. Fakat,
sınırlı bir alanda, eksik, yanlış, aykırı bir düzenlemenin zararlı sonuçlarına dik
katini çekerek yasakoyucuya yardım edebilir hem mahkeme, hem de bir Anayasa
organı olarak bu konudaki iki yönlü görevi açıktır ve kabul edllmelidir. Hukuk ve
siyaset arasındaki anlaşmazlıkta, yargıcın, yalnızca hukuka karşı yükümlülüğü var
dır. Ancak, o, yasakoyucudan, anlaşmazlıktan elden geldiğince kendinden uzak
tutmasını hukuka saygı için isteyebilir». Mahkememiz k a r a r ı n ı çağdaş hukuka ve
hukukun üstün kurallarına uygunluk için göstereceği özen, yalnız bugünün değil,
yarının da aydınlığı ve güvencesidir. Hukuk devleti niteliğini zayıflatan tutum ve
uygulamalar gelecek için en büyük tehlikedir. Mahkememizin 19/11/1966 günlü
kararında tanımlanan bu üstün ve korunup güçlendirilmesi zorunlu, değişikliği
önerilemeyen niteliklerle bağdaşmayan düzenlemelerin hoşgörüyle karşılanması
olanaksızdır. Hukuka dayalı ve gerçekte «öz» olan «cumhuriyet», yönetim türü,
devlet türü olarak «biçim» dir. Bu yüce değere gerekli önemi vermedikçe, gerçek
leşip güçlenmesini bırakıp kağıt üzerinde bir «biçim» olarak gördükçe demokrasiyi
tümüyle kurmak, yaşatmak ve korumak sorun olur. Yerel seçimlere ilişkin yasa
nın ulusal yaşamadaki önemi yadsınarak. salt kurallar dizini olarak değerlendiril
mesi uygun değildir. Siyasal tercihlere ilişmeden. hukuksal oluşum ve yapısı ile al
mak kavram, kurum, kuruluş, nitelik, yetki - görev ve çalışma biçimleriyle, tüm
düzeni. Anayasal dayanaklarıyla birlikte incelemek gerekirdi. Davacının aşağıda
inceliyeceğim maddelere ilişkin iptal istemlerini yerinde buluyor, bu konuda açık
lanan öbür karşioy gerekçelerine de katılıyorum :
1 — Mahkememizin uygunluk denetimine sunularak iptali dava edilen 2972
no. lu yasanın «Seçim Sistemi ve Usûlü» başlıklı 2. maddesinin « . . . onda b i r l i k ba
raj uygulamalı . . . » sözlerinin, anılan yasanın «İl genel meclisi ve belediye meclisi
ûyeliklerine seçilenlerin tesbiti» başlıklı 23. maddesinin incelemeye alınan tüm içe
riğiyle birlikte ele alınması uygundur. Yalnızca 2. madde, orantılı (nispî) temsil
düzenim benimsemekle yetinmemiş, bunun «onda birlik baraj uygulamalı» niteliğinin belirterek 23. maddeyle getirilen uygulamanın adını koymuştur. Böylece.
2. ve 23. madde birbirini tümleyerek birleşmişlerdir. 23. maddenin durumu 2. maddeyi
ilgilendirecek ve sonuçta etkileyecektir. Geçerli oyların onda birinden fazlasını al
mak gerektiği sanısını veren 2. maddenin uygulama yönetimini gösteren 23. madde.
Yargı Bölümü
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2. maddedeki «baraj» ı. «çıkarma» yapmıştır. 2. maddedeki «onda birlik baraj», karar
da «indirim», olarak geçmektedir. Yasada «indirim» sözcüğü yoktur. 2. madeddeki
«onda b i r l i k b a r a j » . 23. madde olmasaydı ya da bugünkü hesaplama yöntemindeki
sakatlığı getirmeseydi Milletvekili Seçimi Yasası'nda olduğu gibi bir «baraj» bu
lunacaktı. Milletvekili Seçim Yasası. M Güvenlik Konseyi döneminde çıkmakla
Anayasa Mahkemesi'nin uygunluk denetimi dışında kaldığından aykırılıklarım inceleyip irdelemek olanağı yoktur. Bir an için. Milletvekili Seçimi Yasası'ndaki «ba
raj» uygun bulunsa bile bu baraj, «oy» l a n hesap dışı bırakan bir engel değil, se
çime katılan siyasal partilerin seçim sonuçlarından yararlanmasının koşuludur.
Belli bir düzeyin üzerinde oy toplayan partiler, aldıkları oy oranında sonuçlardan
yararlandırılmakta. her oy hesaba katılmaktadır. 2. maddenin yapısını açıklayan,
uygulama biçimini ve yöntemini gösteren 23. maddede ise, bir baraj, engel ve ko
şul değil, bir yok etme, geçersiz sayma, hesaba almama durumu vardır. Oyların
sandıktan alınıp sayılması, ayrılması, rakam olarak tutanağa geçirilmesi «geçerli» sayıldığını göstermez. Yasada öngörülen ve Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı neden
lerle «geçersiz» sayılıp iptal edilen oylar da tutanağa geçirilip birer birer sayılıp tutarı saptanmaktadırr. Bu durum, bu tür geçersiz oyların hesaba alınıp gözetildiğini
göstermez. Bunlar seçimlerin doğal işlemlerinin parçası, gerçek hesaplama ve üye
saptama öncesi işlemlerdir. Gerçek hesaplama, yasanın, «üye tahsisinde hesaba
katılmaz» dediği, her partinin aldığı oylardan çıkarılan oyların rakam olarak sayıhp dışarda bırakılmasıyla başlamaktadır. Yasa'nın 23/a maddesinin ikinci tüm
cesinde açıkça «çıkarılır....». •
bu çıkarmadan s o n r a — » v e « . . . yapılan çıkar
madan s o n r a . . . » dediği uygulama ile seçime katılan her partinin aldığı oydan o
seçim çevresinde kullanılan geçerli oy toplamın onda birlik tutarındaki oy çıkarılmakta, böylece aynı sayıda oy her partinin oyuda önceden geçersiz sayılıp hesap
dışı bırakılmakta, özellikle üye dağıtımında asla gözetilmemektedir. Devleti, ger
çek ve sağlıklı kılan siyasal katılımın başlıca aracı bulunan «oy», yurttaşın en do
ğal hakkı, bir anlamda ödev sayılan seçimin nedenidir. Bu oyların bir tanesini bi
le, geçersiz kılan yasal ve genel koşul olmadan, atmak-silmek demokratik gerek
lere aykırıdır. Her partiye verilen geçerli oylardan o seçim çevresindekuliamılanlarm onda biri tutarındakini. çıkarmak, çıkarılan oyların sahipleriyle, hesaba alı
nan oyların sahipleri arasında gereksiz bir ayırımı ortaya koymaktadır. Çıkan
lan oylarla, kalan oyların siyasal ve hukuksal değer farkı nedir? Bunun açıklan
ması güçtür. Hukukla bağdaşan yanı yoktur. Baraj, partiler için ön koşul iken, «indi
rim» denilen «çıkarmak uygulaması bir «silme, yok sayma, geçersiz kılma»dır. Yasa'
nın 23. m a d d e s i « . . . geçerli oy toplamının onda birine tekabül eden» diyerek, önceden
geçersiz olan oylar gibi bu onda bir geçerli oyu, «oy» kavramına ve «seçim» kuru
muna aykırı olarak sonradan «geçersiz oy» durumuna
düşürdüğünü kendisi de
açıklamaktadır. Bu uygulama, 80 türden çok seçim sistemi bulunduğu bilinen se
çim hukukunda ilk kez yer almakta olup başka bir örneği yoktur. Milletvekili Se
çimindeki barajla da hiçbir İlgisi bulunmamaktadır. «Oy»u. «oy» olmaktan çıkaran
bu düzenlemeyi, denetliyemediğimiz için «aykırıdır aykırı değildir» demek olana
ğından yoksun bulunduğumuz «baraj »la karşılaştırmak, uygun örnek almamaktır.
Kaldıki partinin hak alabilmesi için ulaşması gereken bir «ölçü» sayılan baraj, katılma düzeyini belli ediyor. Bu sayıyı geçen kazanıyor, her oyu ile hesaba giriyor.
Oyların yetmesi söz konusu değildir. «İndirim» adı altında ise varlığı, katılması
yadsınmayan partinin oyları elinden alınıp atılmaktadır. Verilen, kullanılan oylar.
verilmemiş, k u l l a n ı l m ı ş gibi olmaktadır. Oy hakkına yasayla getirilen bu sınır
lamanın tarihsel sorumluluğu ağırdır. Anayasa Mahkemesi, Anayasa ile temelde
çelişen bu kurallara «olur» veremez. Değerlendirmeyi, uygunluk denetimini Anaya
s a n ı n r u h u . amacı, doğrultusu yönünden düşünerek yapmak gerekir. Bir yöntem.
Vargı Bölümüm S a y f a : 48

1 Mayıs 1984 — S a y ı : 18388

RESMİ G A Z E T E

Sayfa : 55

özel ve sınırlı bir inceleme anlamma gelen «teknik inceleme»nin basit bir denetim
sayılması, yetki ve yorumu daralttığı kabul edilemez.
Rakamlarla kanıtlandığı gibi, adaleti saptıran, gerçeği yansıtmayan bu dü
zenlemeyi Anayasa'ya uygun bulan çoğunluk görüşünün dayanakları Anayasamı
zın belirttiğim maddelerine ters düşmektedir. Demokrasiyi
demokrasi olmaktan
uzaklaştıran uygulama, bir ölçü değil, ölçüsüzlüktür. İktidarda olmanın «avanta*
jı»yla seçime giren parti, öbür partilerin oyların «indirim«le küçülterek kendi payını artırabilecektir. Daha az partinin seçime girmesini, küçük partilerin temsilci
sayısını azaltmasını öngören bu sistem, demokratik siyasal yaşamın vazgeçilmez
öğesi sayılan siyasal partileri değersizliğe itmektedir. Çok partili düzene aykırı bi
çimde az ya da belirli partiyi amaçlamak, özlemek. Anayasamızla uyuşamaz. Par
tilerin daha az sayıda olması isteniliyorsa bunun koşullan Siyasî Partiler Yasası'n
da belirlenirdi. Siyasal partileri demokratik y a n ş a katılmaya ç a ğ ı n p bu yarışma
sırasında kimleri için Anayasa'ya aykırı, ayrıcalığa varacak engeller getirmek hu
kuk dışına çıkmak olur. Gerçeği en yakın yansıtma yerine en uzak yansıtma yolu
izlenmiştir. Böyle bir indirimle yapılacak seçim, gerçekleri yansıtamaz, yasaya yö
nelik eleştirileri doğrular, yakınmalara neden olur. Bu düzenlemesiyle «nispî tem
sil» i anmasına karşın «çoğunluk sistemi» ne yaklaşan 2972 No. lu yasa, her seçim
sisteminde görülebilecek «oy - sonuç» aykırılığnı, daha az oy alan zararına büyül
terek, daha çok oy alana «haksız kazanç» niteliğinde yarar .sağlayarak partilerarası eşitliği yıkmaktadır. Matematiksel bir oyun görünümünde, ustalıklı bir dü
zenlemedir. Bunun, Anayasamızın benimsediği «Adalet anlayışı» na uygun düştü
ğü savunulamaz. Ülkemizde 1876 dan bu yana yapılan, 25'i aşan seçimde yöneliş,
orantılı (nispî) temsile doğrudur. Bizi ilgilendiren, seçim sistemlerinden şunun ya
da bunun yaran ve zararı değil. Anayasamızın hangisine yakın olduğu, denetimi
yapılan yasanın Anayasa'ya aykırı olup olmadığıdır. 1961 Anayasası'na göre belki
«aykırı» denilemezdi ama 1932 Anayasası'nın benimsediği ilke karşısında Uygunluk
tan söz edilemez. Toplumun siyasal yaşamını ve örgütlenmesini etkileyen düzen
lemenin, amaçlanan düzeye (Cumhuriyet kurumu, toplumun huzuru, ulusal dayanışma, adalet anlayışı, insan haklan, başlangıç'ta belirtilen devrimler ve ilkeler,
çağdaş uygarlık düzeyi, ulusal istencin mutlak üstünlüğü, egemenliğin ulusun ol
duğu, özgürlükçü demokrasi, hukuk düzeni, her Türk yurttaşının Anayasadaki te
mel hak ve özgürlüklerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanması, yurt
ta barış, dünyada b a n ş ) uygunluğu gerekir. Amaçlanan, çok partili düzen olduğuna
göre tek ya da iki partiye indirgenen çoğunluk sistemine yaklaşan, demokratik ge
reklere ters görüş, 3-4 ve 6 Mayıs 1968 günlü. Esas 1963/15, Karar 1968/13 sayılı Ana
yasa Mahkemesi kararıyla da aykırı bulunmuştur. Devlet yönetimine egemen olma
n ı n u k u k s a l yöntemi olan «seçim» in demokrasinin vazgeçilmez koşulu olarak il
keleri Anayasamızın 67. maddesinde belirlenmiştir. «Serbest, eşit, gizli, tek derece
li, genel oy, açık sayım ve döküm esasları...» birer sözcük değil, her biri anayasal
gerek ve hukuksal birer kurumdur. Niteliklerini olumsuz yönde etkileyen her ku
ral, salt bozucu değil yıkıcı anlamdadır. Siyasal partilerin v a r l ı ğ n ı gerçek kılan,
katılma olgusunu yaratan, özgürlükler ve seçimdir. Bu konuda tartışma yaratacak
uygulama demokrasiye gölge düşürür. Bunu yasama organı bile yapamaz. Oy, kul
lanılmakla sübjektif hakka dönüşmüş, egemenliği gerçekleştiren, ulusal istenci oluş
turan siyasal - hukuksal bir katılım belgesi niteliğini kazanmıştır. Belçikalı bir ma
tematikçi olan D'Hondt'un buluşuna bağlanan, kalıntı oy bırakmayarak daha çok
oy alan partilere ağırlık vererek temsilcileri paylaştırmada, genel ve eşit oy ilke
sini zedeleyen saptama bir yana. silme hiç yoktur. (Genel ve eşit oya dayalı demok
rasi anlayışı, Cumhuriyet biçimiyle, yetkilerin kaynağının ulusal istenç olmasını
yeğlemiştir. Örgütlenme, oyla ve seçimle olmaktadır. Bireylerin istençlerini somutYargı Bölümü Sayfa : 49
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laştırma a m a c ı olan siyasal partilerin iktidar kurma ve yaratma gücü «oy» a bağ
lanmaktadır. Bunu iktidarda olanla, olmayana göre düzenlemek anlamsızdır. De
mokrasilerle, partiler, yönünden, iktidarla muhalefetin değer ayrılığı yoktur. İndi
rimi, bugün onda bir olarak uygun bulmak, yarınlarda beşte bir ölçüsünü denet
lemeyi de olanaksız kılar. Sorun, oranda değil, özdedir. Anayasa Mahkemesi, T B M M '
nin yasa yapma yetkisini gereğince ve uygun kullanıpk u l l a n m a d ı ğ ı n ıdenetler. Bu
yerindelik yönünden değil, Anayasa'ya uygunluk yönündendir. Karar, Anayasa'nın
nispî temsil sistemine olduğu kadar çoğunluk sistemine de açık olduğu kabul edi
lerek verilmiştir. Oysa, Anayasa'nın 177/b. maddesi böyle bir yoruma, kabule elve
rişli değildir. Anayasa, kanımca, çoğunluk sistemine kapalıdır. Danışma Meclisi'nce hazırlanan Anayasa Tasarısı'nda yer almayan, Milli Güvenlik Konseyi'nce ko
nulan bu 177/b. madde «Anayasa'da, İKİNCİ KISIM'daki siyasi faaliyette bulun
mak haklan ile siyasi partilerle ilgili hükümler, bunlara dayalı olarak yeniden hazırlanacak Siyasi Partiler Kanununun;
Seçme ve seçilme hakkı ise yine bu hükümlere dayalı olarak hazırlanacak se
çim Kanununun; yayımlanması ile yürürlüğe girer» diyerek Anayasa'nın kendi kurallarının y a ş a m a sokulmasını öngördüğü yasalara bıraktığım açıklamaktadır.
1961 Anayasası'nm, önceden 304 ve 306 no. lu yasalarla çizilen modeli benimseme
sine karşın 1982 Anayasası, seçim sistemine belirlemeyi böylece sonraya bırakmış
tır. Kanunların Anayasaya dayalı olması Anayasanın 11. maddesinin genel buyruğu
olduğu bilinirken bu koşula 177. maddenin (b) bendinde özel olarak yeniden yer ve
rilmesi, 12 Eylül 1980 harekâtından sonra demokratik hukuk devletinin kurulması
için başlangıçta öngörülen amaç, yöntem ve erekten ileri gelmiştir. Gerçekten, Milli
Güvenlik Konseyi'nce kabul edilen 29/6/1981 günlü, 2485 no. lu «Kurucu Meclis Hak
kında Kanun'un «Başlangıç» bölümünde, «demokratik, lâik hukuk devletinin kurul
ması için gereken hukuki düzenlemelerle Anayasayı, Siyasi Partiler ve Seçim Kar
nunlarını yapmak» üzere «Kurucu Meclis» kurulmasının kararlaştırıldığı belirtil
dikten sonra. Yasanın 2. maddesinde. Kurucu Meclisin
görevlen:
«â)

Yeni Anayasa'ya ve Anayasa'nın Halkoyuna Sunuluş Kaı^ununu hazırla

mak ;
b) Halkoyuna sunulan ve Milletçe kabul edilince kesinleşerek, geçici hüküm
lerine göre yürürlüğe girecek olan Anayasa'nın ilkelerine uygun Siyasî Partiler Kanu
nunu hazırlamak;
c) Yeni Anayasa'nın ve Siyasî Partiler Kanununun hükümlerini gözönünde
tutarak Seçim Kanunu hazırlamak;
d) Millî Güvenlik Konseyince kararlaştırılacak tarihte yapılacak genel seçim
lerle Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulup fiilen göreve başlayıncaya kadar, kanun
koyma, değiştirme ve kaldırma suretiyle yasama görevlerini yerine getirmek» olarak
belirlenmiştir.
2485 no. lu Yasanın 2. maddesinin bu düzenlemesi, yukarıda belirtildiği gibi,
sonradan, Anayasa'nın 177/b maddesinde Anayasa kuralı durumuna gelmiştir. Bu
nunla da yetinilmemiş, Anayasanın geçici 3. maddesinde; Anayasaya göre yapılacak
ilk milletvekili genel seçimi sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp. Baş
kanlık Divan'nın oluşmasına kadar, «29 Haziran 1981 gün ve 2485 nö. lu Kurucu
Meclis Hakkında Kanun'un yürürlükte kalacağı» belirtilmiştir.
Anayasanın bu kurallarına göre, kurulması önce 2485 no. lu yasada öngörül
müş olan demokratik hukuk devleti artık, anılan Yasa hükümlerini de içeren Anaya
sa çerçevesi içerisinde düzenlenecektir. Başka bir anlatımla, Anayasanın 177/b ve
geçici 3. maddeleriyle demokratik hukuk devletinin nasıl kurulacağı belli edilmiştir. •
Buna göre, demokratik hukuk devleti düzeni. Anayasadan sonra gelecek Siyasî ParYargı Bölümü Sayfa : 50
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tiler ve Seçim Yasalarıyla birlikte kurulacaktır. Bu iki yasâ. 2485 no. lu Yasadan kay
naklanmıştır. Anayasa'nın. kurulmasını öngördüğü demokratik hukuk devletinin ku
rucu öğesi olarak kabul ettiği Seçim Yasası (10/6/1983 günlü. 2839'no. lu Milletvekili
Seçimi Kanunu) ise, 2. maddesinde, «nisbi temsil sistemini» benimsemiştir. Anayasa'
nın seçme ve seçilme haklan ile ilgili hükümleri de anılan yasayla ve «nispî temsil
Sistemi» anlayışı içerisinde yürürlüğe girmiştir; Sonuç o l a r ^ , bugün içinde yaşadığı
mız demokratik hukuk devleti düzeninin nispî temsil seçim sistemi üzerinde kurul
duğu gerçeği ortadadır. Anayasa, demokratik hukuk devleti düzenini böyle kurup,
bundan sonrasını yasakoyucunun özgörûsûne (takdirine) bırakmış değildir. Anaya
sanın «BAŞLANGIÇ» hükmü;
•
t
«Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmağa yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuru
luşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlen
miş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı» kuralını koymuştur.
Anayasakoyucu, özgürlükçü demokrasinin ülkemizdeki uygulamasının orantılı
temsil sistemini gerektirdiğini Danışma Meclisi'nin
Seçim Y a s a s ı n a ilişkin genel
gerekçesinde. Anayasa Komisyonu'nun sunuş yazısında, Milli Güvenlik Konseyi Ana
yasa Komisyonu Raporunda gerektirici nedenleriyle birlikte göstermiş bulunmaktadu". Danışma Meclisi Anayasa
Komisyonu. Milletvekili Seçimi Yasası'na ilişkin
18/4/1983 günlü ve karar 16 sayılı Raporu'nda «Anayasa'nın demokrasi düzenini, o
düzen içinde siyasi partilerin varlığını teminat altına alan r u h u . . . » ile «.. .çoğunluk
sistemi ile nispî temsil sistemi bir kere daha karşılaştırılmış ve nispî temsilin D'HcHidt
sistemi benimsenmiştir» denilmektedir. Böylece; 1961 Anayasası için tartışılabilir olan
seçim
sisteminin 1982
Anayasası için orantılı sistem
olduğunu kabul etmek
gerekmektedir. MiIletvekli Seçimi Yasası, seçim
konusunda Anayasayı açık
layıp onun yolunu çizmiştir. Bilinçli biçimde orantılı sistem yeğlenmişken, bunu bo
zucu düzenleme geçerli bulunamaz. Kaba bir örnekle; % 40 oyu alan parti tüm üye
likleri k«ızanırken her partinin 1/10 oyu silineceğinden 100 bin geçerli oyluk seçim
çerçevesinde % 60 oyu alan altı parti dışarda kalabilecektir.
23. maddenin (al bendinin ikinci fıkrası; «bir seçim çevresinde kullanılan ge
çerli oy toplamının onda birine tekabül eden sayının, bütün partilerin ve bağımsız
adayların aldıkları oy sayısından ayrı ayrı çıkarılmasını» öngörmektedir. Kararda,
bu sistemin, nispî temsil sistemini çoğunluğa yaklaştıran bir .sistem olduğu belirtil
mektedir. Yapılacak ilk seçimlere 6 siyasi parti katılacaktır. Siyasi partilerin yanı
sıra 4 bağımsız adayın da seçime katılması durumunda, bunlardan her birinin al
dığı oylardan, toplam oyların onda biri tutarındaki sayı ayrı ayrı Çıkarılınca, Sonuç
ta, yüzde yüze yakın bir oranda oy silinmiş olacaktır. Çıkarmadan sonra, geriye
bir oyu kalan siyasi parti veya bağımsız aday seçimi kazanmış olacaktır, Bir oy'
farkla seçimi kazanmış olmak ise basit çoğunluk sisteminden başka bir şey değil
dir. öyleyse, dava konusu Yasa, «nispî temsil» adı altında basit çoğunluk slstemini
getirmiş bulunmaktadır. Çıkarmadan sonra geriye oyu kalanın bağımsız bir aday
olması durumunda, o bağımsız adayın tek başına seçimi kazanması, tek başına
Meclis olması, sistemin kaçınılmaz sonuçlarından birini daha ortaya. çıkaracaktır.
Böylece, Anayasamızın 13/2. maddesinin « . . . demokratik toplum düzeninin gerek
lerine aykırı olamaz» diyerek temel hak ve özgürlüklerle ilgili genel ve özel sınırla,maya getirdiği ana koşul da çiğnenmektedir. Anayasa'mızın öngördüğü «demok
ratik toplum düzeni» nde çoğunluk egemendir, azınlık değiL Burada, azınlığın hak
sız yararlanması, çarpıcı biçimde belirmektedir. Sağlıklı, kullanılmaması ceza yaptırımına bağlı olan oylar, haklı hiçbir neden
olmadan
silinince, sayısal dengesizlik. giderek Anayasa'ya a k ı n çoğunluk sistemine dönüşmektedir.
Yargı Bölümü S a y f a : 51
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Yasakoyucunun takdir hakkı, sınırsız değildir. Ulusal egemenlik (millî hâ
kimiyet) ilkesi ile ulusal istenç (millî irade) ilkeleri birbirinden ayrıdır. birbirine
karıştırılmamalıdır. Yasa, çok oy alan partiye haksız kazanç sağlama niteliğinde
gücü üstünde, sonuç getiriyor. Oy sayısıyla, alınacak üye sayısı arasındaki uyum
suzluk, adaletsizliğin somutlaşmasıdır.
Siyasal eleştiri konuları, yargısal denetimin tümüyle dışındadır. Siyasal kö
kenli ve nedenli eleştirilerin karşılıkları da olabilir. Bu nitelikteki görüşlere ka
rarda değinilmesine bile karşıyım. Anayasamızın 67. maddesindeki eşitliği yalnız
seçmenler için alıp «seçim»in tümlüğünü, düzenlenmesinden sonuçlanmasına de
ğin bu kurumu parçalamak, partileri ve adayları dışarda tutmak; siyasal tercihe
karışıp «siyasal istikrar» ı «temsil» le eşdeğer saymaktan ötede, içtenlikli uygula
mayla sağlanacak bu istikram öncelik vermek; Anayasa'nın seçim sistemindeki yö
neliş ve ereği belli iken yasama organındaki çoğunluğun özel amaçlı olduğu anla
şılan siyasal tercihine geçerlik tanımak; demokrasi uğrunda ulusça katlanılanları, ta
rihsel olayları unutarak geriye adım atıp, çağdaş düzenleme ve gereklerin dışındı
kalmak; günlük siyasal oluşumlara bağlanacak «ülke koşulları» nı. sert düzenleme
lere neden saymak; « . . . bir takım oyların etkisiz kalması barajlı D'Hondt siste
minde de var» diyerek, aykırı örneklere dayanmak; Anayasanın 67. maddesinin
maddî ve manevî her türlü baskıyı dışlamasını kabul edip baskıyı özünde taşıyan
sistemi uygun karşılamak; Anayasa'nın 10. ve 67. maddelerindeki «eşitlik» leri birbi
riyle kariştırmak; sakıncaları rakamlarla ortaya çıkıp demokratik ilkelerle çatışan
«çıkarma» yı «objektif» olarak nitelemek: «oy tutarınca partili ve bağımsız adayın
seçileceğine ilişkin Anayasa'da kural yok» diyerek, ayrıntının yasalarla düzenlene
ceği doğallığına aykırı anlatımları seçmek; onda birlik çıkarmanın kimi oylan etki
siz kıldığını doğal karşılayıp bunu basit «bir hesap işi» sayarak sistemin küçük par
tiler için özendirici olmadığını ve bu nedenle getirildiğini haklı bularak olağan si
yasal bir tercih olduğunu kabul etmek ağır bir yanılgıdır. Batıda, siyasal partiler
yasalarla sınırlanmış değildir. Seçimlerde, halk. yasama organına temsilci sokma'
larını oylarla sınırlamaktadır. Bu, toplum düzeyinin siyasal - kültürel yönüyle ilgi
lidir. Yasayla, seçmenin istenci sınırlanmamakta, geçerli oyu geçersiz sayılmamak
tadır. Denetlenen yasada, özellikle iktidarda olan partinin ya da bir - iki partinin
y a r a r ı n a düzenleme çabası belirgindir. Orantılı temsil sisteminin Anayasa buyru
ğu olduğunu gösteren Genel Gerekçe'yi, Anayasa kurallarını gözardı ederek «Anayasa'nın nispî temsil sistemine olduğu kadar çoğunluk sistemine de açık bulundu
ğu görüşüne» dayanıp ilgili Anayasa maddelerini yanlış değerlendirerek denetlenen
yasanın 2. ve 23. maddelerini uygun bulan çoğunluk görüşüne karşıyım. Anayasamı
zın Başlangıcına, 2., 10., 13., 67., 68., 177. maddelerine aykırılık taşıyan kurallar ip
tal edilmeli idi. özellikle 23/a maddesinin aykırılığı 23/b maddesini de kapsar. 23.
madde iptal edilince 2. maddenin kalması gereksiz, hattâ sakıncalı olur ve Mahke
memiz Anayasa'nın 153. maddesinin yasakladığı duruma düşebilir. Yeni bir uygu
lamayı değil, yeni bir düzenlemeyi gerektiren karar verilerek sorun çözümlene
bilirdi.
2 — Davacının, 2972 No. lu Yasanın 35. maddesine ilişkin savı. Mahkememiz
ce. «Anayasa'nın buyruğuyla yasanın öngöreceği koşullara bağlı kalınması gerek
tiği, yasakoyucu tanımadıkça haktan yararlanılamayacağı, yasakoyucunun Anaya
sa'nın 13. maddesindekilerden başka nedenlerle de sınırlama getirebileceği» görüş
leriyle uygun bulunmamıştır
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Eğitme ve eğlendirmeyi a m a ç l a y a n kitle haberleşme araçlarıyla bireylere ve
topluma iletilen (aktarılıp yansıtılan) bilgi, düşünce ve olay lan içeren «kitle haber
leşmesi, kavramı hukukumuz için yeni sayılır. Çağımıza niteliğini veren teknik ya
nsın, toplumu tüm kurumlarıyla bireyleri de her yönden etkilediği kuşkusuzdur.
«Anlatım özgürlüğü» nün yasalarımızda özel - özgün yeri bulunmamakla birlikte Ana
yasamızın 26.. 27.. 33., 34. ve 37. maddelerinin kapsamında savunulacağı da açıktır
Anayasamızın 31. maddesinde güvenceye bağlanan «kamu tüzel kişileri elindeki ba
sın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı». anlatım özgürlüğünün
kullanılması aracı olarak, radyo ve televizyonu karşımıza getirmektedir. 1982 Ana
yasasının 31/1. maddesine koşut olan 1961 Anayasası'nın 26. maddesinin gerekçesin
de «Ancak, yine radyo ve televizyon yayınlarmın olağanüstü tesir kudreti n a z a r ı
itibare alınarak. kişilerin ve partilerin kamu tüzel kişileri elindeki radyo ve diğer
basın dışı yayın vasıtalarından eşitlik esasına uygun olarak faydalanması esası ko
nulmuştur. Böyle bir hüküm, siyasi alandaki eşitliğin gerçekleşmesi ve seçimlerin
usûlüne uygun suretle cereyan edebilmesinin şartıdır» denilmektedir. Radyo ve TV.
nun etkileme gücü, siyasal oluşumlardaki önemli yeri tartışmasızdır. Kamuoyunun
serbestçe oluşumunda yükümlülüğü bulunan a r a ç l a r a ilişkin Anayasal düzenleme,
hukukun doğal görevidir. Kamuoyu, halkın aydınlanıp bilinçlenmesi, bilgilrainin
sağlam bir temele dayanması, gerçeklerin egemen olmasıyla 'sağlıklıdır. Kamuoyu
nun oluşması, sosyal, siyasal ve ekonomik örgütlenmeyi sağlar, yurttaşların «siya
sal katılma» olarak adlandırılan yönetimi kurup yürütme haklarını kullanmalarında kitle iletişim araçlarının önemi yadsınamaz. Anayasanın 31. maddesiyle, bu a r a ç 
lardan yararlanma hakkı kullanılarak «düşünce ve düşünceleri açıklama özgürlû
ğû» güvenceye bağlanmıştır. Klâsik demokrasinin gerçekleşmesinde, bu özgürlük
lere sahip kişilerin yönetime katılması büyük değer taşır. Düşünce özgürlüğünün
teknik alanda, çağdaş düzeye uygun güvencesi olan 31. maddeye göre, haber verme
özgürlüğü, haber alma özgürlüğü ile gerçekleşip tamamlanmaktadır. Haberleşme
özgürlüğü bu yönden hukuksal içeriğine uygun irdelendiğinde eşit ölçüde yararlan
manın amaçlandığı anlaşılmaktadır. Bunun içinde partilerin yer alması, demokratik
yaşamdaki yerleri ve siyasal işlevleri nedeniyle kaçınılmaz, üstelik, zorunludur Rad
yo ve T V . d e anlatım özgürlüğüne dönüşen haberleşme özgürlüğü, İnsan Haklan
Evrensel Bildirisi'nin 19/2, ve Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 10/1, madde
leri uyarınca kitle haberleşme araçları kullanılarak bilgi alıp verme ve düşünce
özgürlüğünü kapsar, Anayasa'nın 31/2, maddesi, kamu tüzelkişilerinin tutumlarının demokratik ilkelere uygun olmasına, yararlanmanın baskılarla karşılaşmamasına özen gösterilmesi için getirilmiştir, İlgili kurumun bu kaynağa bağlı kalma
sıyla özgürlük korunmuş olur. Düzenlemenin amacı da, devlet erklerine karşı ko
rumadır. 3:, maddeyi bir bütün olarak ele almak gerekir. Birinci fıkra, kişilerin ve
partilerin yararlanacağını ve bu yararlanmanın koşullarıyla yönteminin yasayla
düzenleneceğini öngörmüştür, İkinci fıkra, yasanın, bu düzenlemeyi yaparken hal
kın bu araçlarla haber almasını, düşünce ve kanılara ulaşmasını ve kamuoyunun
serbestçe oluşmasını engelleyici özel sınırlar getiremeyeceğini, sınırlamayı ancak
Anayasa'nın 13, maddesindeki nedenlerle genel olarak yapacağını öngörmektedir,
Bilimsel anlatımlarda «Haberleşme özgürlüğünün bir yanında özgürlükten yararla
nılacak kişiler öbür yanında devlet bulunmakla bu özgürlüğün aktif süresi kişiler
pasif süjesi devlettir» yollu belirtilen görüşler, tekel kurulmasının önlenip toplum
daki tüm kurumların eşit yararlanmasına ağırlık verildiğini vurgulamaktadır, İl
gili tüm düzenlemeler 31, maddenin gerçekleşmesi, buradaki güvencenin güçlenmesi
için yapılmak gerekir, özgürlüğün siyasal iktidar lehine çiğnenmesi, denetlenen yaYargı Bölümü Sayfa : 53
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sa ile olmuştur. 31. maddeye uygun düzenleme olmazsa kamuoyu serbestçe oluşa
maz. 2954 No.lu Yasanın hükümete tanıdığı olanakları kullanan iktidarın, karşı
partilere getirdiği sınırlama ve engellerle siyasal yarıştaki eşitliği bozduğu saptan
maktadır. Siyasal partilerin yararlanma hakkı, yasakoyucunun Anayasa'ya aykırı
düzenlemesiyle, kısıtlanmıştır. Oysa, sınırlama ancak Anayasa'nın 13. maddesindeki
genel nedenlere dayanılarak yapılabilir. Savaş, seferberlik, sıkıyönetim ve olağanüs
tü durumlara bağlı geçici sınırlama nedenleri de yoktur. 2072 No. lu Yasa, 3.5/1. mad
desinde «radyo ve televizyonla propaganda serbestliği» benimsendikten sonra, ikinci
fıkrasında kamu tüzel kişileri elindeki yayın araçlarından siyasal partilerin yerel
seçimlerde yararlanmasını, Anayasa'nın 13. maddesindeki genel sınırlamalardan
hiçbirine uymayan nedenlerle sınırlamakla Anayasa'nın 10. ve 31/2.
maddele

Ayrıca, siyasal partileri etkisiz kılmaktadır. Siyasal partisiz demokrasi gerrek demokrasi değildir. Demokrasinin en belirgin niteliği birden çok siyasal partinin
varlığı, hukuk içinde serbest girişimleri, uğraş, çalışmalar, oy toplama ve iktidar
olma çabalarında eşit koşullara bağlı tutulmalarıdır. Partiler, demokrasinin ger;«klik ve geçerlik nedenidir. Çağdaş demokrasinin varlık koşullandır. Gerçekte,
demokrasi, siyasal partilere dayanan hukuksal düzenin tümü ve adıdır. Kamuoyunun yasallaşmasının uygar araçları olan partiler, ulusla devlet in bağlantısını da
kurarlar. Siyasal katılımı sağlayıp gerçekleştirerek somutlaştıran partiler, yönetimi üstlenmeyi, bunun için devleti dışardan etkilemeyi amaçlar. Propaganda, özellike günümüzde radyo ve TV., bu amacı gerçekleştirmenin en etkin aracıdır. Baskı
ruplan etkiler, partiler egemen olur. Yurttaşların özgürlüklerini kullanarak siyaal katılıma çekilmeleri propaganda ile sağlanır. Demokrasi ancak bu katılımlarla
gerçekleşir. Siyasal partilerin seçimlerdeki işlevini yadsıma niteliğinde yerel seçimlerde radyo ve TV. ndan yararlanmalarını yukarda açıklanan aykırılıklarla sınırlala, böylece adayları ve görüşlerini yeterince tanıtma olanağından yoksun bırakaak güçsüz düşünme, Anayasa'nın 68. maddesine aykırılığı da oluşturmaktadır. Çounluğun bu konudaki görüşüne de katılamıyorum. Demokratik düzenin başlıca kurumları sayılan partilerin siyasal uğraşlarını Anayasa dışı nedenlerle sınırlamak
nayasa'ya aykırlıktır. Yerel yönetim seçimlerinde Anayasa'nın 67. maddesindeki
aslann gözetileceği yine Anayasa'nın 127/3. maddesi gereğidir. Bu gereğe aykırı
îçim yöntemi gibi, 35. madde de, iptali zorunlu yapıdadır.
3 - Bu iptal davası ile Anayasa'ya uygunluğu denetlenen maddeler içinde,
aykırdığıen belirgin olanı «Geçici Madde 6» dir. Yasaların Anayasa Mahkemesi'nin
aıetünhıe bağlı bulunduğu kesindir (Anayasa mad. 148). 1961 Anayasası'na 64.
adde ile «kanun hükmünde kararnamelerin denetimi» eklenirken o Anayasa'nın 147.
addesinde yasaların denetimi yetkisi vardı. 64. maddedeki ilkeleri içermeyen bir
:rçeve yasa yürürlüğe konulunca kanun hükmünde kararnameyi beklemek gerekiyecekti. Çerçeve yasada (yetki yasasında) aykırılık varsa ve Anayasa Mahke-:
esl'nln uygunluk denetimine sunulmuşsa, aykırılık saptandığında iptaline karar
rmek Anayasa Mahkemesi'nin görevi idi. Bugün, 1982 Anayasası'nın 148. maddeiin içeriğinde açık olarak, yasalar gibi, «kanun hükmünde kararnamelerinde de
neneceği» belirtilmiştir. Bu açıklık nedeniyle, Anayasa'mn « E . Kanun hükmünde
ramame çıkarma yetkisi verme» başlıklı 91. maddesinde ayrıca Anayasa Mahkeesi'nce denetleneceği yazılmamıştır. Konu, genel denetim yetkisi veren kural içinde
- alınacaktır.
,
Nelerin kanun hükmünde kararname ile düzenleneceği Anayasa'nın 91/1 madsinde öngörülmüştür. Kanun hükmünde kararname düzenlemek için yetki yasası
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gerekir. Çerçeve yasada gözeteceğimiz ilkeler, kanun hükmünde kararname düzen
lenirken gözetilecek ilkelerdir. Anayasa'nın 91/2. maddesinde belirtilenden başka bir
ayırım yoktur. Çerçeve yasa da, bir yasa olduğu için denetlenir. Aksi görüşe geçerlik
tanınırsa çerçeve yasa (yetki yasası) hiç denetlenemez. Buda Anayasal görevi yerine
getirmemek olur.
Cumhurbaşkanı'nca geri çevrildikten sonra yeniden düzenlenen «(Seçici Madde 6>,
geri çevirme gerekçesi karşılanmış, gerekli düzeltme yapılmış görünümü verilerek,
kimi sözcüklerin eklenmesiyle 17/6A982 günlü ve 2680 no. lu «Kamu Kurum ve K u 
ruluşlarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Düzenlenmesi ile İlgili Yetki kanunu»na
yollama yapmaktadır. Sözüedilen 2680 sayılı Yasanın dava edeni bulmadığı gibi de
netim süresi de geçmiştir. «Geçici Madde 5»ln aykırılığını saptamak için onun içe
riğini, kapsamım gözetmek zorundayız. E ğ e r 2680 no.lu yasa geçici madde 0'le
amaçlanan hususları içeriyorsa neden bu 2972 no. lu yasa ile anılmaktadır ? 2972 nö. lu
yasanın geçici 5. maddesi, 2680 no. lu yasaya yollama yaparak kurduğu bağlantıya
hukuka uygun görünüm kazandırmak İstemiştir. 2680 no. lu yetki yasası, ilgili ol
mayan bir yasa ile 2972 no. lu yasa ile değiştirilip genişletemiyeceği

gibi bu yasa

bir yetki yasası sayılamaz, yetki yasasının Anayasal niteliklerini taşımamaktadır. Kaldı
ki, yapılan yollama (atıf) «öz»e değil, «yöntem»edir. 2972 no. lu yasa, aykırı biçimde
değiştirip genişletme yaptığı için iptal edilmelidir. Aynı konuda ikinci yetki yasası
sayılsa, yetki yasasının kaynağı sayılsa, aykırılıklar yine giderilmez. Geçici 5. madde,
kanun hükmünde kararname sayılsa da durum değişmez. Bir yetki yasası ancak kendi
için de genişletilir.

Yetki

maddeyi, yanlış yorumlarla

yasası niteliklerinden ve gereklerinden yoksun

geçici 5.

uygun bulan görüşlere hiçbir yönde katılmak olanağı

yoktur. B u maddeye dayanılarak kanun hükmünde kararname çıkarılamaz. Çıkarılırsa
da geçersizdir. Dava edilmezse uygulanması durdurulamıyacagından eylemli ve somut
Sonuçları hukuksal yıkıntılar olarak kalır. 2972 no. lu bu yasa bir yetki yasası gibi
düşünülmüştür. Oysa, yetki yasası 2680 no.lu yasadır, kanun hükmünde kararname
bu yasaya göre çıkarılır, bu da yerel yönetimlerle ilgili olamaz. Anayasa'nın yerel
yönetimlere ilişkIn olarak öngördüğü

yasa,

Anayasa'nın

geçici 10. maddesindeki

yerel yönetim seçimleri yasası da değildir. Anayasa'nın 127/2. maddesine göre, Önce
yerel yönetimler yasa ile kurulacak, sonra yetkili görevli organlara seçim yapıla
caktır. Hukuksal düzenlemedeki öncelik sırası da bozulmuştur. 2972 no. lu yasa ba
ğımsız bir yetki yasası olmadığım 2680 no. lu yasaya yollama yaparak ortaya koy
duğuna göre buna dayanılarak kanun hükmünde kararname çıkarılamaz ve iptal için
bu yeni düzenleme beklenemez. 2680 no. l u yasanın olur vermediği hususu onun adını
ve no. sunu anarak gerçekleştirmek, aykırılığı ağırlaştırmakta, büyütmektedir. Yet
kinin yasayla verilmesi, her yasayla değil, özel yetki yasasıyla olur. Yetki konusunda
Anayasa Mahkemesi'nin 7/3/1963 günlü ve Esas 1962/81, Karar 1963/52 sayılı ile
28/3/1963 günlü ve Esas 1963/4, Karar 1963/71 sayılı kararlarını ilkeler yönünden
gözönünde tutmakta yarar vardır. Anayasa Mahkemesi'nin kanun hükmünde karar
name konusunda «yönetsel işlemin denetimi türünde» ilk denetimi 8/10/1974 günlü
ve Esas 1974/18, Karar 1974/42 sayılı olup 2 no. lu

kanun hükmünde kararname

içindir.
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Ayrık tutulması gereken özel yolun genel kural durumuna getirilmesi yalnızca
bir siyasal eleştiri konusu değildir Anayasa Mahkemesi, yasaların düzenlenmesinde
yasama organını denetliyerek
dirmeyi

aykırıkları

önlemeyi, azaltmayı, uygunluğu

güçlen-

görev bilmeli, yürütmenin yasamaya elatmasını önlemede duyarlı davran-

malıdır. Büyük kentlerin

hukuksal yapılarını düzenlemeyi

amaçlayan

2972 no.lu

yasanın geçici 5. maddesi Anayasa'nın 127. maddesindeki gereklere dayanmalı idi.
Anayasa'nın 126. maddesindeki «Merkezi idare» ayrı, 127. maddedeki «Mahalli ida
reler» ayrıdır. Yerel yönetim (mahalli idare)nin ne tür gereksinimleri karşılamak
için kurulacağı, kamu

tüzelkişisi

sayılacağı anılan maddede açıklanmıştır. Kamu

tüzel kişiliğinin ancak yasayla yada yasanın açıkça verdiği yetkiye dayanılarak
kurulacağı da Anayasa'nın 123. maddesinde öngörülmüştür. 2680 no. lu yasanın yerel
yönetimlerle hiçbir ilgisi yoktur. Bu yasa, yerel yönetimleri kapsamamaktadır. Sözü
edilen yasanın kapsadığı hususlar 2. maddesinde açıkça belirtilmiştir. Bunlar ara
sında yerel yönetimler yoktur. Genel yönetimi merkez ve taşra örgütüyle düzenle
meyi amaçlayan yasayı «kamu» sözcüğünden kalkarak yerel yönetimlere bağlamak,
bunların «kamu tüzel kişileri» olarak nitelendirilmelerini

yanlış değerlendirmekten

ileri gelmektedir. 2680 no. lu yasanın tasarısının 2. maddesinin gerekçesi, zamanın
Hükümet sözcüsünün Danışma Meclisi'nde sorulara yanıtları (13/5/1982 ve 31/5/1982
günlü)

soruna açıklık getirmekte

ilgisizliği kuşkusuz

kılmaktadır, Üstelik yerel

yönetimlerin yasayla düzenlenme zorunluluğu da tartışılmıyacak durumdadır, Cumhurbaşkanı'nın (Seçici 5. maddeye İlişkin geri çevirme gerekçesi yerindedir, doğrudur
ve güçlü biçimde durmaktadır. Bakanlar Kurulu'na düzenleme yetkisi ancak Ana
yasa'nın 91, maddesine uygun yasayla verilebilir.

Amaç, kapsam, ilke, süre, belli

olmadan, kapalı biçimde ve yollama yöntemiyle bir geçerli yetkiden söz edilemez.
Anayasa'nın 127/3. maddesine uygun düzenleme nasıl 2661 no, lu yasa ile yapılmışsa,
geçici 5. madde yerine, özel yasa getiImeli idi. 2972 no.lu yasanın büyük kentleri
ilçe belediyelerine bölmesi Anayasa'nın 127. maddesiyle çelişmektedir. İstanbul gibi
«tarihi külliye» sayılacak

birçok kentimiz yeni düzenlemenin

olumsuz etkilerine

açıktır. 2680 no.lu yasa"büyük kentlerin hukuksal yapılarını düzenlemeye

elverişli

olsa idi, yukarıda değmdiğhn gibi, 2972 no. lu yasada yeniden anmaya gerek kal
mazdı. 2680 no. lu yasa

elverişsiz görülüyorsa buna dayanılarak

verilen yetki de

elverişsiz, yetersiz ve geçersizdir. Denetlenen geçici 5. madde, Anayasa'nın 91. mad
desine asla uygun değildir. 2A2A983 günlü ve 2967 no.lu yasa ile süresi uzatılan
2680 no. lu yasa Bakanlıklarla, bunlara bağlı kurum ve kuruluşların merkez, t a ş r a
Ve yurtdışı

örgütlenmesi için Bakanlar Kurulu'na

yetki tanımaktadır.

Konunun

yerel yönetimlerle, belediyelerle hiçbir ilgisi yoktur. üstelik 2680 no.lu yasa dağılıp
parçalanmayı, ayrılmayı değil, derlenip toparlanmayı ekonomik gerekleri öngörmek
tedir. Belediyeleri, yapılarının kamu tüzel kişiliği taşıması nedeniyle genel yönetim
kapsamına alan görüşe

katılmak olanaksızdır. Belediyeler

yalnız kendi

sınırları

içinde yetkili görevlidir, özel hukuk kurallarına bağlı kuruluşları, işletmeleri vb.
vardır. Devletin genel yapısının, genel yönetimi düzenleyen yasalar dışında özel ya
saları vardır. Yasama

organının, yetkilerini yürütmeye bırakmasına göz

yumula-

maz, Yürütmenin, yargı denetimine değer vermiyerek, yasama karşısında güç kaYargı Bölümü S a y f a : 56
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değiştirir.

Geçici

5. maddenin

24/3/1984'e kadar çıkarılabileceğini öngördüğü kanun hükmünde kararname çıkma
dan, çıkarılacak özel kuruluş yasasının öngöreceği yerlere önceden seçim yapmak,
seçimin hukuksal yapısına ve amacına da aykırıdır. Anakentleri

geçici nitelikteki

kararnameye dayanarak. Üstelik yerel yönetime ilişkin yetki yasası kapsamına sokup
düzenlemek egemenlik ilkesine de, Anayasa'nın 91, maddesine de aykırıdır. Kaldı ki,
yerel yönetime ilişkin hükümler ilgilikanunlarnınyayımlanması ile yürürlüğe girer»
diyen Anayasa'nın 177/d maddesine göre, yerel yönetimlerin kuruluş yetki, görev
yasası çıkmadan seçiminin yapılması hukuksal sakıncayı göstermektedir. Belediyelerin
yapısı belli olmadan seçimi başlatmak «önceden yer tutmak» gibi eşitliği

ortadan

kaldıran, hukuka aykırı bir davranıştır. Bu nedenlerle geçici 5. maddeyi, Anayasa'nın
7., 91. ve 127. maddelerine aykm bularak çoğunluk görüşüne karşı oluyorum.
4 — Denetimi istenilen 2972 no. lu yasanın Geçici 3/4. maddesini. Geçici 6.
maddeyle ilgisi nedeniyle; Geçici 7. maddesini de bu yasanın 23. maddesine

göre

yapılacak seçimin aykırılık ve sakıncaları nedeniyle (birlikte değerlendirilerek) Ana
yasa'nın 10. ve 67. maddelerine aykırı görmekteyim. Çoğunluğun geçici 3/4. madde
ile geçici 7/2-3. maddeye ilişkin uygun görüşüne bu nedenle katılmıyorum.
üye
Yekta Güngör ÖZDEN

KARŞIOY

YAZıSı

Halkçı Parti Grup Başkam tarafından 18/1/1984 günlü, 2972 sayılı Kanunun
kimi madde ve fıkralarının iptali istemi ile açılan davada, dilekçede yer alan 23.
maddenin bütünüyle İptalinin istenildiği Yüce Kurulca kabul edilmiştir.
üç ayrı

bendi ve bent'ler içinde değişik paragrafları İçeren bu 23. maddenin

yalnızca (a) bendi hakkında dava dilekçesinde gerekçe gösterilmiş, ayrı hükümler
taşıyan diğer bend ve paragrafları hakkında hiçbir gerekçeye yer verilmemiştir.
Oysa, 2949 sayılı Kanunun 27/3. fıkrası uyarınca «Anayasa'ya aykırılık iddia
sıyla iptal davası

açanlar, Anayasa'ya aykırılıklarını ileri sürdükleri

hükümlerin

Anayasa'nın hangi madde veya maddelerine aykırı olduğunu ve İddialarını dayandırdıkları gerekçenin neden ibaret bulunduğunu açıklamak zorundadırlar.» Bir mad
denin bir bend veya fıkrası hakkında gösterilen gerekçenin, o maddenin değişik
hükümler taşıyan diğer bend ve fıkraları bakımından da yeterli olabileceğinin ka
bulüne yasa hükmü müsait değildir.
Bu nedenle, sözü edilen «bu eksikliğin giderilmesi için 10/11/1983 günlü, 2949
sayılı Yasanın 27. maddesinde öngörülen hükümlerin İşletilmesi gerektiği» görüşüyle
karara karşıyım.

üye
Selâhattin METİN
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E s a s SayMi : 1984/2
K a r a r Sayısı : 1984/3
K a r a r Günü : 1/3/1984
tptal Davasını Açan : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 85 üyesi
îptal Davasının Konusu : 18/1/1984 günlü, 2972 sayılı «Mahalli İdareler ile
Mahalle Muhtarhkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun» un 2., 23., 35.,
Geçici 5 ve Geçici 7. maddelerinde yer alan kimi hükümlerinin Anayasanın 2., 10., 13.,
31., 67., Ş8/2., 91/1-2. ve 127. maddelerine aykırı olduğu öne sürülerek iptaline k a 
rar verilmesi İstenmiştir.
I — î P T A L İSTEMİNİN G E R E K Ç E S İ :
Dava dilekçesinde öne sürülen iptal istemi gerekçesi aynen göyledlr :
D A V A : 18/1/1984 gün ve 2972 sayılı «Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlık
ları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında» k i 18 Ocak 1984 gün ve 18285 Mükerrer
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kanunun Bazı Madde, Fıkra ve Hükümlerinin iptali.
, D A V A N I N K O N U S U : Mahalli İdareler İle Mahalle Mühtarlıklari ve İhtiyar
Heyetleri Seçimi Hakkındaki Kanunun 2 nci ve 23 üncü maddesinin bazı fıkra ve hü
kümleri il» Geçici 5 inci maddenin tamamı ve 7 nci maddenin 1 inci ve 35 inci mad
denin 2 nci fıkralarmm iptali talebinden ibarettir.
İPTAL GEREKÇELERİ
1 — 2972 sayılı ve 18/1/1984 günlü Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlık
ları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkındaki
Kanunun 23. maddesindeki geçerli oy
toplan[imın onda bîrine tekabül eden sayımn onda birlik sayıyı aşan ve. üye çıkarmaya
hak kazanmış olan partilerin ve bağımsız adayların aldıkları geçerli oy sayısından ayrı
ayrı çıkarılması egitlik ilkesi ve gerçekleşmiş iradeye ve kanunlara göre geçerli sa
yılmış oyların ayrı bir düzenleme ile geçersiz sayılması gibi Anayasal ilkeye aykırı
bîr sonuç do&urmakta, a y n c a bu hal daha ziyade fazla oy almış partileti sebepsiz
yere nispi temsil ilkesine aykın bir duruma getirmektedir.
Şcyleki ; (a) Partisinin 29.000, (b) Partisinin 15.000, (c) Partisinin 6.00O oy
aldıkları düşünülürse, toplam geçerli 50,000 oya göre baraj 5.000 dir. Aimnuş olan bu
geçerli oylardan 5.000'er oy düşülerek değerlendirme yapılması halinde;
(a)
maktadır.

Partisinin 24.000, (b) Partisinin lO.OOO, (c) Partisinin lOOO'er oyu

kal

ÜyeUklerih bu f i t i l d e tahsisinde; (a) Partisinin (b) Partisine olan oranı 24 te
10 ve (a) Partisinin (c) Partisine oranı 24 te 1 olmaktadır.
B a m j sayısı düşünmeden mevcut üyeliklerin tahsisinde İse; (a) partianin (b)
Partisine olan oranı 29/15, (a) Partisinin (c) Partisine olan oranı 29/6 olmaktadır.
E u misalde açıkça görüldügrü gibi seçmenin kullandığı oyların partilere yansımasmda,
telafisi mümkün olmayan eşitsizlUıler meydana gelmektedir.
Bunun sonucu olarak Kanunun 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasının sonundan baş
layan «onda. birlik baraj uygulamalı» hükmünün dayanağı ve anlamı kalmamaktadır.
2 ~ Büyük şehir yönetiminin hukuki statüsünün evvelce çıkarılan 17/Ö/1982
tarih 2680 sayılı Yetki Kanununa istinaden tanzimi de Anayasaya aykırıdır.
B u Yetki kanununun amaç re kapsamı mahalli idarelerin hukuki statüsünü dü
zenlemeyi öngörmemekte ve esasen Anayasanın 127. maddesindeki büyük yerleşim
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merkezleri İçin Kanunun özel yönetim biçimleri getirebileceğini vurgulamaktadır. Bu
nedenle Yetki Kanununa dayanılarak çıkarılacak Kanun Hükmündeki Kararname ile
hukuki düzenleme yapılamaz.
Esas itibariyle mahalli idareler kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar olup aynı
zamanda siyasi organı da kapsamakta bulunduğundan bunların hukuki statüsü Yetki
Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılacak Kanun Hükmündeki Kararname ile dü
zenlenemez.
3 — Sözü geçen Kanunun Geçici 7 nci maddesinin 1 İnci fıkrasındaki seçim
tarihinin 25 Mart 1984 olarak tesbitine dair hükmü de Anayasaya aykırıdır.
Ülkemizdeki iklim şartları nazara alınarak Mart ayında seçim yapıldığı bugüne
kadar görülmemiştir.
Birçok yerlerde, özellikle doğu ve karadeniz bölgesinin dağlık ve dağınık yer
leşim bölgelerinde oy sandığı başına gidilmesi mümkün değildir.
Genel nitelik taşıyan bu seçimde vatandaşın sandık başına gidememesi serbest,
eşit ve genel oy prensiplerinin ihlali niteliğinde bulunmaktadır.
4
Sözü geçen Kanunun 35 inci maddesinin 2 nci fıkrasındaki «radyo ve te
levizyonda propagandaya ilişkin» hükmün bu seçimlerde uygulanamayacağına dair
hükmü de Anayasaya aykırı bulunmaktadır.
2954 saydı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Kanununun 22 nci maddesi
radyo ve televizyonda propaganda yapılacağı hükmünü getirmiştir. Bu madde lâfzı ile
olduğu gibi ruhi ile de propagandanın ülke, çapındaki değerini ortaya koymaktadır.
Milletvekilleri seçimlerinde
uygulanıp onun kadar önemli ve genel nitelikte
bulunan ve aynı seçmeni kapsayan mahalli idare seçimlerinde yer almaması kanunla
rın uygulanmasındaki. esas prensiplere ters düşmektedir.
Kaldı ki; iktidar partileri aynı süre İçerisinde çeşitli kanallardan düşüncelerine
kamuoyuna açıklamak imkânına maliktirler.
Ayrıca, kamu oyunu ve seçmeni etlıilemek yönünden siyasi partiler arasındaki
eşitlik ilkesini de İhlâl etmektedir.
SONUÇ :
Yukarıda arz ve izah olunan gerekçelerimizde belirtildiği gibi ve ayrıca tetkik
anında görülecek sair gerekçelerle;
A) Sözü geçen kanunun 2 nci maddesinin 2 ncl fıkrasının sonundan başlayan
«onda birlik baraj uygulamalı» hükmü ile 23 üncü maddesinin (a) bendinin 1 inci
satırında yeralan bir seçim çevresinde ile başlayan 2 nci fıkrasının tamamı ve 3 üncü
fıkrasının 1 inci satırında yer alan «Yapılan çıkarmadan sonra geriye oyu kalan» hük
mü ile yine aynı fıkranın 2 nci satırındaki adayların isimleri âlt alta sözcüğünden
sonra gelen «Kalan» sözcüğünün, Anayasanın 2, 10, 13, 67 ve 68/2 nci maddelerine,
B) Geçici Madde 5 in Anayasanın 91/1-2 ve 127 ,nci maddelerine,
C) Geçici Madde 7 mn 1 inci fıkrasının Anayasanın 10, 67 nci maddelerine,
D) 35 inci maddenin 2 nci fıkrasının Anayasanın 10 ve 31 İnci maddelerine,
Aykırı bulunduklarından ilgili madde ve fıkra hükümlerinin Anayasanın 148,
350, 151 inci maddeleri ile Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri
Hakkında 10/11/1983 gün ve 2949 sayılı Kanunun 18, 19, 20, 26, 27 ve 29 uncu mad
deleri de nazara alınarak iptalini arz ve talep ederiz.
n — Y A S A METİNLERİ :
18/1/1984 günlü, 2972 sayılı Kanunun iptali Istenilen hükümlerini içeren mad
deleri şöyledir :
«MADDE 2 — Mahalli idareler seçimleri serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel
oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır.
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il genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için yapılan seçimlerde, unda birlık baraj uygulamalı nispi temsil sistemi, belediye başkanlığı seçiminde ise çoğunluk
sistemi uygulanır.
«MADDE 23 — a) Siyasi partilerin ve bağımsız adayların elde ettikleri il ge
nel 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 çıkan
lır Bu çıkarmadan sonra geriye oyu kalmayan siyasi p a r t i l e r ve bağımsız adaylar
üye tahsisinde hesaba katılmaz.
Yapılan çıkarmadan sonra geriye oyu kalansiyasip a r t i l e r i nve bagımsız aday
ların isimleri alt alta, kalan oylan da hizalarına yazılır. Bu sayılar önce bire, sonra
ikiye, sonra üçe.... 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 U genel meclisi
üye tamsayısı kadar üyelikler, bu p a y l a r ı n a h i b i olan siyasî parilere ve bağımsız
adaylara, sayıların büyüklük sırasına göre tahsis olunur.
Son kalan asıl üyelikler için birbirine eşit rakamlar bulunduğu takdirde bunlar,
aralarında ad çekmek suretiyle, tahsis yapılır,
b) Siyasi parti adaylarından seçilenler aşağıdaki şekilde tespit edilir :
ilçe seçim kuruluna verilen aday listesindeki sıra, seçimlerde siyasî partilerin
kazandıkları il genel veya belediye meclisi asıl üyeliklerinin tespitine esas olur.
Büyük şehir belediye başkanlığım kazananlara il seçim kurulları, diğer kaza' Hanlara ilçe seçim kurulları tarafından tutanakları verilir.
il seçim kurulu başkam büyük şehir belediye başkanlığına seçileni, ilçe seçim
kurulu b a b a n ı da belediye başkanlığı, belediye meclis üyelikleri ve il genel meclis üye
liklerine seçilenleri gösteren tutanağın bir suretini o seçim çevresinde derhal alışılmış
usullerle ilan ettirir, bir suretini de bir hafta süre ile seçim kurulu kapısına astırır.
c) Yedek üyelikler için de. (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanır. Siyasî par
t i l i n kazandıkları yedek üyeler asıl üyeliğe' seçilenlerdensonra gelen isimden itiba
ren sıra ile tespit olunur.»
«MADDE 35 — Mahalli 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 televiz
yonda propagandaya ilişkin hükümleri, 52 ncl maddenin son bendi hariç, bu s e k 
lerde uygulanmaz.»
«GEÇİCİ M A D D E 5 — Bu kanunda seçim usul ve esaslaRI hükme bağlanan bü
yük şehir y ö n e t i m i n i n î statüsü, bu kanunun yürürlüğünü takip eden İlk seçimin
oy verme gününden önce, 17/6/1982 gün ve 2680 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Düzenlenmesi ile ilgili Yetki Kanunununda belirtilen
esas ve usullere uygun olarak çıkarılacak kanun hükmünde karamamelerle düzenle
nir.»
«GEÇİCİ M A D D E 7 — Bu kanunun yürürlüğe girmesiNİ takip eden ilk mahalli
idareler seçiminde oy verme günü 25 Mart 1984 tarihidir.
Seçim döneminin başlangıç tarihi Yüksek Seçim Kurulunca, yukarıdaki fıkrada
belirtilen oy verme günü esas a l ı a r a k tespit ve ilân edilir.
Yüksek Seçim Kurulu, bu seçimlere mahsus olmak üzere, bu Kanun ile 298 sayılı
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun v6 2820 sayılı Si
yasî Partiler Kanununun seçimlere ilişkin olarak tespit ettiği süreleri kısaltarak uygu)nr.»
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m — DAYANILAN ANAYASA KURALLARI :
«MADDE 2 — Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet
let anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta
belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk D e v l e t l i . »
«MADDE 10 — Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi İnanç, din,
mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik
ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.»
«MADDE 13 — Temel hak ve hürriyetler. Devletin ülkesi ve milliyetle bölünmez
bütünlüğünün, millî egemenliğin Cumhuriyetin, milli güvenliğin, kamu düzeninin, ge
nel asayişin, kamu yararının genel ahlâkın ve genel sağlığın korunması amacı ile ve
ayrıca Anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne
ve ruhuna uygun olarak kanunla sınırlanabilir.
Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamalar demokratik toplum
düzeninin gereklerine aykırı olamaz ve öngörüldükleri amaç dışında kullanılamaz.
Bu maddede yer alan genel sınırlama sebepleri temel hah ve hürriyetlerin tümü
İçin geçerlidir.»
«MADDE 31 — Kişiler ve siyasî partiler kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dı
şı kitle haberleşme ve yayın araçlarından yararlanma hakkına sahiptir. Bu yararlan
manın şartlan ve usulleri kamınla düzenlenir.
Kanun, 13 üncü maddede yer alan genel sınırlamlar dışında bir sebebe dayar
narak, halkın bu araçlarla haber almasını, düşünce ve kanaatlere ulaşmasını ve
kamuoyunun serbestçe oluşmasını engelleyici kayıtlar koyamaz.»
«MADDE 67 — Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seç
me, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulun
ma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.
Seçimler ve halkoylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sa
yım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır.
Yirmibir yaşını dolduran her Türk vatandaşı, seçme ve halkoylamasına ka
tılma hakkına sahiptir.
Bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir.
Silah altında bulunan er ve erbaşlarla, askeri öğrenciler, ceza ve tevkif evlerinde bulunan tutuklular ve hükümlüler oy kullanamazlar.»
«MADDE 68 — Vatandaşlar, siyasî parti kurma ve usulüne göre partilere
girme ve partilerden çıkma hakkına sahiptir. Parti üyesi olabilmek için yirmibir
yaşını ikmal etmek şarttır.
Siyasî partiler, demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır.
Siyasî partiler, önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve kanun hü
kümleri içinde faaliyetlerini sürdürürler.
Siyasî partilerin tüzük ve programlan. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğüne, insan haklarına. millet egemenliğine. demokratik ve lâik Cumhuriyet
ilkelerine aykırı olamaz.
;Sınıf veya zümre egemenliğini veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunma
yı ve yerleştirmeyi amaçlayan siyasî partiler kurulamaz.
Siyasî partiler, yurt dışında teşkilatlanıp faaliyette bulunamaz kadın kolu,
gençlik kolu ve benzeri şekilde ayrıcalık yaratan yan kuruluşlar meydana getire
mez, vakıf kuramazlar.
Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları. Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurura ve
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kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakmandan
işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri. öğrenciler ve Silahlı
Kuvvetler
mensupları siyasi partilere giremezler.»
«MADDE 91 — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun
hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak, sıkıyönetimle
olağanüstü
haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerin
de yer alan temel haklar, kişi haklan ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan
siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez.
Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin amacını, kapsar
mim, İlkelerini, kullanma süresini ve süresi İçinde birden fazla karamame çıka
nhp çıkanlamayacağmı gösterir.
Bakanlar Kurulunun istifası düşünülmesi veya yasama döneminin
belli süre İçinde verilmiş olan yetkinin sona ermesine sebep olmaz.

bitmesi

Kanun hükmünde kararnamenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından
süre bitiminden önce onaylanması sırasında, yetkinin son bulduğu veya süre biti
mine kadar devam ettiği de belirtilir..
Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanın Başkanlığında topla
nan Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde kararname çıkarmasına ilişkin hü
kümler saklıdır.
Kanun hükmünde kararnameler, Resmî Gazete'de yayımlandıkları gün yü
rürlüğe girerler. Ancak, kararnamede yürürlük tarihi olarak daha sonraki bir ta
rih de gösterilebilir.
Kararnameler, Resmi Gazete'de yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet
Meclisine sunulur.
Yetki kanunları ve bunlara dayanan kanun hükmünde karanameler, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları ve Genel Kurulunda Öncelikle ve ivedilikle gö
rüşülür.
Yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmayan kararnamelerle bu tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisince reddedilen kararnameler bu ka
rarın Resmî Gazte'de yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Değiştirilerek ka
bul edilen kararnamelerin değiştirilmiş hükümleri bu d e ğ i k l i k l e r i Resmi Gaze
te'de yayımlandığı gün yürürlüğe girer.»
«MADDE 127 — Mahalli idareler-, il belediye veya köy halkının mahalli müşte
rek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar or
ganları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu
tüzel kişileridir.
Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilke
sine uygun olarak kanunla düzenlenir.
Mahalli idarelerin seçimleri, Anayasanın 67 nci maddesindeki esaslara göre
beş yılda bir yapılır. Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçim
leri getirebilir.
Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının organlık sıfatını kazanmalarına iliş
kin itirazların çözümü ve kaybetmeleri, konusundaki denetim yargı yolu ile olur.
Ancak görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya k o v u ş t u r m a
açılan mahalli idare organları veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı, geçici
bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir.
Merkezî idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bü
tünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde bIrliğin sağlanması,
toplum yararının, korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması ama
cıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde İdari vesayet yetkisine sahiptir.
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Mahallî idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile, kendi aralarında Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye
ve kolluk işleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu
idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynaklan sağlanır.»
IV -

İLK İNCELEME:

1) Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 15. maddesi uyarınca 31/1/1964 günün
de Ahmet H. Boyacıoğlu, H. Semih ö z m e r t , Necdet Dancıoğlu, Nalıit Saçlıoğlu, Hü
seyin Karamüstantikoğlu, Kenan Terzioğlu, Yılmaz Aliefendioğlu, Yekta Güngör
Özden, Orhan Onar, Muammer Turan, Mehmet Çınarlı, Selâhattin Methi, Servet
Tüzün, Mahmut C. Cuhruk ve O. Mikdat Kılıç'ın katılmalarıyla yapılan ilk inceleme
toplantısında:
Kimi hükümlerinin Anayasaya aykırılığı iddiasıyla iptali dava edilen
18/1/1984 günlü, 2972 sayılı «Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun» un 18/1/1984 günlü, 18285 Mükerrer sayılı Res
mî Gazete'de yayımlandığı, dava dilekçesinin 27/1/1984 gününde Anayasa Mahkemesi
Genel Sekreterliğince kaleme havale edilerek 1984/2 esas sayısını aldığı, 10/11/1983
günlü, 2949 sayılı Yasanın 27. maddesi gereğince davamn bu tarihte ve sûresi için
de açıldığı anlaşılmış; dava dilekçesinin Millet Meclisi üye tamsayısının beşte bir
oranını aşan milletvekilleri tarafından imzalanmış olduğu saptanmış ise de, imzalan
ihtiva eden her sayfanın o sayfada ad ve soyadları ile İmzalan bulunanların millet
vekili ve imzaların da kendilerine ait olduğunun ayrı ayrı Millet Meclisi Başkanın
ca mühür ve imza konularak tasdiki gerekirken, sadece 14. sayfada tasdik işleminin yapılması 10/11/1983 günlü 2949 sayılı Yasanın 27., maddesinin ikinci fıkrası
na aykırıdır.
Bu nedenle dava dilekçesinin imzalar kısmındaki söz konusu nolksanlığın giderilmesi için, 2949 sayılı Yasanın 27. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca 15 gûn
süre verilmesine, işin müstaceliyeti n a z a r ı dikkate alınarak dava dilekçesinde teb
ligat için adresleri bildirilen Erzurum Milletvekili Sabahattin Eryurt ile Sinop MiIletvekili Hilmi Biçer'e. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki adreslerine. 7201 Sayılı
Tebligat Kanunu'nun 2. maddesine dayanılarak memur eliyle ayrı ayrı tebligat ya
pılmasına, adı geçenlerin Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliğine, dava dilekçe
sindeki tasdik noksanını gidermeleri için başvurmaları halinde, noksanları gideril
dikten sonra iade etmeleri koşuluyla ve imzalan karşılığında kendilerine verilme
sine, 15 günlük bu süre içinde noksanlığın giderilmesihalhrite 10/11/198 günlü, 2949
sayılı Yasanın 27. maddesinin son fıkrasında gösterilen yaptırımın uygulanacağı hu
susuna da tebligatta yer verilmesine, 31/1/1984 gününde oybirliğiyle karar veril
miştir.
Dava dilekçesi ve eklerinin geri gelmesi üzerine 3/2/1984 gününde H . Semih
ö z m e r t , Necdet Dancıoğlu, Nahit Saçlıoğlu, Hüseyin Karamüstantikoğlu Kenan
Terzioğlu, Yılmaz Aliefendioğlu, Yekta Güngör özden, Orhan Onar, Muammer Tu
ran, Mehmet Çınarlı, Selâhattin Methi, Servet Tüzün, Mahmut C. Cuhruk, O. Mik
dat Kılıç ve Mithat Özok'un katılmalanyla yapılan tophuıtıda:
31/1/1984 günlü karar gereği, davacı
tarafından yerine getirilerek, dava
dilekçesinin son sayfasındaki 85 imzanın tasdikine ek olarak imzalan ihtiva eden
her sayfanın o sayfada ad ve soyadları ile imzalan bulunanların Milletvekili ve im' z a l â r ı k ' d a kendilerine alt olduğu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nca m ü h ü r
ve imza konulmak suretiyle tasdik edildiği ve böylece eksikliğin tamamlanmış ol
duğu anlaşılmakla işin esasının inelenmesine 3/2/1984 gününde oybirliğiyle karar
verildi.
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2) Eldeki davanın özelliği dolayısıyla gündem düzenlenmesi işini görüşmek
üzere Anayasa Mahkemesi 21/2/1984 gününde toplanmıştır. Toplantıya H. Semih
özmert, Necdet Darıcıoğlu, Nahit Saçlıoğlu, Hüseyin Karamüstantikoğlu, Kenan
Terzioğlu, Yılmaz Aliefendioğlu, Yekta Güngör Özden, Orhan Onar, Muammer Tü
rap, Mehmet Çınarlı, Selâhattin Metin, Servet Tüzün, Mahmut C. Cuhruk, Osman
Mikdat Kılıç ve Mithat ö z o k katılmışlardır.
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 33. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gün
demin, toplantı gününden en az on gün önce üyelere dağıtılması zorunludur. A n 
cak ivedi durumlarda bu süre Mahkemece kısaltılabilir Söz edilen İçtüzüğün 16
maddesinde de raportörler tarafından hazırlanan raporun bir örneğinin gündemin da
ğıtılmasından en az on gün önce üyelere verileceği yazılıdır. Bu iki madde birbirine
paralel düzenlenmiş olup raporun dağıtılması ile toplantı günü arasında on günlük
bir sürenin olması gerekmektedir, İvedi durumlarda Mahkeme bu süreyi kısaltabilir.
Anayasaya uygunluk denetimine konu olan 18/1/1984 günlü, 2972 sayılı Ka
nun hükümlerine göre mahalli idareler organlarının seçimi 25 Mart 1984 tarihinde
yapılacaktır. Seçime kısa bir süre kaldığından Mahkeme konunun özelliğini dik
kate alarak bu yetkisini kullanmak suretiyle sürenin kısaltılmasını ve davanın bir
an önce sonuçlandırılmasını uygun bulmuştur.
H . Semih ÖZMERT, Necdet DARICIOGLU, Yılmaz ALİEFENDİOĞLU, Yekta
Güngör ÖZDEN, Mehmet ÇINARLI ve Selâhattin METİN Anayasa
Mahkemesi
İçtüzüğünün esasa ilişkin raporların gündemin dağıtılmasından en az on gün önce
Üyelere verilmesine ilişkin 16. maddesi kuralının olayda gözönünde
tutulması
gerektiği, bu sürenin Mahkemece kısaltılmasına olanak bulunmadığı; İçtüzüğün
33. maddesine göre gündemin toplantı gününden en az on gün önce Üyelere dağı
tılması gerekmekte ise de aynı maddeye göre acele hallerde bu sürenin Mahke
mece kısaltılabilceği bu nedenle, söz konusu 16. maddedeki süreye uyulmadan
toplantı gününün saptanamayacagı, yolundaki karşıoylarıyla bu görüşe katılmamışlardır.
Sonuç :
1 — İçtüzükteki 16. ve, 33. maddelerde öngörülen sürelerin aynı olduğuna,
H. Semih ÖZMERT, Necdet DARICIOĞLU, Yılmaz ALİEFENDİOĞLU, Yekta Gün
gör ÖZDEN, Mehmet ÇİNARLİ ve Selâhattin METlN'in karşıoylarıyla ve oyçok
luğuyla,
2 — Sürenin kısaltılmasına ve davanın esasının 28/2/1984 Sah günü saat
10.00 da incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
V — ESASIN İNCELENMESİ:
Davanın esasına ilişkin rapor, dava dilekçesi, iptali istenen 18/1/1984 günlü,
2972 sayılı «Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi
Hakkında Kanun» hükümleri. Anayasan
konuya değinen maddeleri, bunlarla ınil
giU yasama belgeleri, konu ile ilgili öteki metinler okunduktan sonra gereği görü
şülüp düşünüldü :
A — Kanunun 2. ve 23. maddeleri yönünden İnceleme :
1) Dava dilekçesinde, 18/1/1984 günlü, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mar
helle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkmda Kanun'un 23. maddesin
deki geçerli oy toplamının onda birine tekabül eden sayının onda birlik sayıyı aşan
ve üye ç ı k a r m a y a hak kazanmış olan partilerin ve bağımsız adayların aldıkları
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g e ç e r l i oy sayısından ayrı ayrı çıkarılmasının eşitlik ilkesi ve gerçekleşmiş iradeye
ve kanunlara göre geçerli sayılmış olan oyların ayrı bir düzenlemeyle geçersiz sa
yılması gibi Anayasal ilkeye aykırı bir sonuç doğurduğu, aynca, bu halin daha
fazla oy almış partileri sebepsiz yere nispi temsil ilkesine aykırı bir duruma getir
mekte olduğu; bu nedenlerle, (sözü geçen Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fikrasının sonundan başlayan «onda birlik baraj uygulamalı» hükmü ile 23 üncü
maddesinin (a) bendinin birinci satırında yer alan bir seçim çevresinde ile başlayan
ikinci fıkrasının tamamı ve 3 üncü fıkrasının birinci satırında yer alan «yapılan
çıkarmadan sonra geriye oyu kalan» hükmü ile yine aynı fıkranın ikinci satırındaki adayların isimleri alt alta sözcüğünden sonra gelen «Kalan» sözcüğünün.
Anayasanm 2, 10, 13, 67 ve 68/2 n c l maddelerine) aykırı bulunduğu ileri sürül
mektedir.
2) 2972 sayılı Kanunun 2. ve 23. maddelerinin Anayasaya aykın olduğu
iddiası, anamuhalefet partisi sıfatıyla Halkçı Parti Meclis Grubu adına Grup Başkanı'nm 25/1/1984 günlü başvurusu üzerine, daha önce Mahkememizce incelenerek
yerinde görülmemiş ve iptal istemi 1/3/1984 günlü, 1984/1 esas ve 1984/2 karar sa
yılı kararla red edilmiştir. Bu kararın, (A-2) bölümünde 2. ve 23. maddelerin Ana
yasa'ya aykırı olmadığı, gerekçeleri gösterilmek suretiyle, etraflı bir biçimde açık
lanmıştır. O gerekçeler, bu işte de geçerli olduğundan, burada, ayrıca tekrar edil
mesine lüzum görülmeyerek anılan karardaki düşünce ve görüşlere yollama yapıl
makla yetinilmiştir.
Bu düşünce ve görüşlere Nahit SAÇLIOĞLU ve Yekta Güngör ÖZDEN katılmamışlardır.
"
B — Kanunun Geçici 5. maddesi yönünden inceleme :
1) Dava dilekçesinde. Anayasanın 127. maddesinde. Kanunun büyük yerle
şim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebileceğinin kabul edilmiş bulun
ması nedeniyle bu konudaki düzenlemenin kanun hükmünde kararnamelerle yapılamıyacağı; a m a ç ve kapsamı mahalli idarelerin hukukî statüsünü düzenlemeyi
öngörmeyen 17/6/1982 günlü, 2680 sayılı Yetki Kanununa istinaden büyük şehir
yönetiminin hukukî statüsünün tanzim edilemiyeceği; bu nedenlerle Geçici 5. mad
denin Anayasanın 91/1-2 ve 127. maddelerine aykırı olduğu ileri s ü r ü l m ü ş t ü r
2) Yukarıda sözkonusu edilen 1/3/1984 günlü, 1984/1 esas ve 1984/2 karar
sayılı kararda 2972 sayılı Kanunun Geçici 5. maddesi Anayasaya aykırı görülme
miştir. Bu kararın (E-2) bölümünde açıklanmış olan gerekçeler bu işte de geçerli
olduğundan, burada, yinelenmemiş ve anılan karardaki düşünce ve görüşlere yol
lama yapılmakla yetinilmiştir. Ancak, bu gerekçelere, şu husus da eklenmelidir :
Dava dilekçesinde, Anayasanın 127. maddesinde kanunun büyük yerleşim merkeszleri için özel yönetim biçimleri getirilebileceğinin kabul edilmiş bulunması nede
niyle bu konudaki düzenlemenin kanun hükmünde kararnamelerle yapılamıyacağı
da iddia edilmektedir.
Anayasanın 127. maddesinin üçüncü fıkrasında, büyük yerleşim merkezleri İçin
özel yönetim biçimlerinln kanunla düzenleneceğinin belirtilmiş olması, bu düzenle
menin. Anayasanın 91. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve kanun hükmünde
kararname ile düzenlenemiyecek olan hak ve ödevlerle bir ilgisi bulunmaması ne
deniyle, normlar hiyerarşisinde kanunla eş değerde bulunan kanun hükmünde kar
ramamelerle yapılmasına engel teşkil etmez.
Bu görüşe Nahit SAÇLIOĞLU Yılmaz ALİEFENDİOĞLU ve Yekta Güngör
ÖZDEN katılmamışlardır.
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C — Kanunun Geçici 7. maddesinin birinci fıkrası yönünden inceleme :
Dava dilekçesinde, ülkemizdeki iklim şartları nazara alınarak bugüne kadar
Mart ayında seçim yapıldığına rastlanmadığı, birçok yerlerde özellikle doğu ve
karadeniz bölgesinin dağlık ve dağınık yerleşim bölgelerinde oy sandığı başına gidil
mesinin mümkün olmadığı, genel nitelik taşıyan bu seçimde vatandaşın sandık başına
gidememesinin serbest, eşit ve genel oy prensiplerinin ihlâli niteliğinde bulunduğu
ileri sürülerek Anayasanın 10. ve 67. maddelerine aykırı olan 7. maddenin birinci
fıkrasının İptali istenmiştir.
Anayasanın 67. maddesinde yer alan serbest, eşit ve genel oy esasları ile
ilk mahalli idareler seçimlerinin, iklim şartlarının uygun olmadığı
ileri sürülen
25 Mart 1084 tarihine alınması arasında bir bağlantı kurulması mümkün değildir.
öte yandan, ilk mahallî idareler seçimlerinde oy verme günü
olan 25 Mart
1984 tarihinden, seçimlere katılan bütün siyasî partiler, aynı ölçüde etkileneceğinden
bu durumun Anayasanın 10. maddesinde yer alan eşitlik ilkeini zedeler bir yanı da
bulunmamaktadır.
Görüldüğü gibi burada Kanun Koyucunun takdir ve tercihi söz konusudur. Bu
nedenlerle 2972 sayılı Yasanın Geçici 7. maddesinin birinci fıkrası hükmünün Ana
yasaya aykırı olduğu iddiası geçerli değildir.
Bu

görüşe Nahit SAÇLIOĞLU ve Yekta Güngör ÖZDEN katılmamışlardır.

D — Kanunun 35. maddesi yönünden inceleme ;
1 — Dava dilekçesinde, 35. maddenin ikinci fıkrasının iptali isteğine ilişkin ola
rak, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Kanunu'nun 22. maddesini radyo
ve televizyonda propaganda yapılacağı hükmünü getirdiği, bu maddenin lafzı ile
olduğu gibi ruhu ile de propagandanın ülke çapındaki değerini ortaya koyduğu, milletvekili seçimlerinde yer alan propagandanın mahallî idareler seçimlerinde yer almamasının kanunların uygulanmasındaki esas prensiplere ters düştüğü, iktidar partilerinin aynı süre içerisinde çeşitli kanallardan düşüncelerini kamu oyuna açıkla
mak İmkanına malik oldukları ayrıca kamu oyunu ve seçmeni etkilemek yönünden
siyasî partiler arasındaki eşitlik ilkesini de ihlâl ettiği; bu nedenlerle Anayasanın
10. ve 31. maddelerine aykırı olan Kanunun 35. maddesinin ikinci fıkrası hükmünün
iptali istenmiştir.
2 — Yukarıda söz konusu edilen 1/3/1984 günlü, 1984/1 esas ve 1984/2 karar
sayılı kararda 2972 sayılı Kanunun 35. maddesi Anayasa'ya aykırı görülmemiştir. Bu
karann (C - 2) bölümünde yazılı olan gerekçeler, bu işte de geçerli bulunduğundan,
burada, tekrarlanmamış ve anılan karardaki düşünce ve görüşlere yollama yapılmakla
yetilmiştir.
gör

Bu düşünce ve görüşlere Nahit Saçhoğlu, Yılmaz Aliefendioğlu ve Yekta Gün
özden katılmamışlardır.
VI — SONUÇ :

18/1/1984 günlü, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İh
tiyar Heyetleri Seçimim Hakkında Kanun'un ;
1 — 2. maddesinin ikinci fıkrasındaki «.... onda bir baraj uygulamalı...» iba
resinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal İsteminin reddine, Nahit
Saçlıoğlu
ve Yekta Güngör özden'in karşıoylarıyla ve oyçokluğuyla,
2 — 23. maddesinin (a) bendinin «Bir seçim çevresinde» sözleri ile başlayan
ikinci paragrafının tamamıyla üçüncü paragrafıma birinci satırındaki «yapılan çıkar
madan sonra geriye oyu kalan» ibaresinin ve aynı
paragrafın ikinci satırındaki
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«adayların isimleri alt alta» sözlerinden sonra gelen «.. kalan» sözcüğün Anayasa'
ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin reddine, Nahit S a ç l ı ğ l u ve Yekta Güngör
özden'in karşıoylarıyla ve oyçokluğuyla,
3 — Geçici 5. maddesinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal
isteminin
reddine, Nahit Saçlıoğlu, Yılmaz Aliefendioğlu ve Yekta Güngör özden'hı karşıoy
lanyla ve oyçokluğuyla,
4 — Geçici 7. maddesinin birinci fıkrasının Anayasa'ya aykırı olmadığına ve
iptal isteminin reddine, Nahit Saçlıoğlu ve Yekta Güngör özden'in karşıoylarıyla ve
oyçokluğuyla,
5 — 35. maddesinin ikinci fıkrasının Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal
isteminin reddine, Nahit Saçlıoğlu, Yılmaz Aliefendioğlu ve Yekta Güngör özden'taı
karşıoylarıyla ve oyçokluğuyla,
1/3/1984 gününde karar verildi.
Başkanvekili

Üye

üye

H. Semih özmert

Necdet DanmoğVu,

Nahit Saçlıoğlu

üye

Üye
Kenan Terzioğlu

üye

Hüseyin

Karamüstantikoğlu
üye

Yekta Güngör Özden
üye

Aliefendioğlu

üye
Muammer Turan

Orhan Onar

üye

üye
Selahattin Metin

Mehmet Çınarlı
üye
Mahmut C. Cuhruk

Yılmaz

Üye

üye
Osman Mîkdat

Servet Tüzün
üye

Kılıç

Mithat özok

K A R Ş I O Y YAZISI
Esas sayısı: 1984/2
Karar sayısı: 1984/3
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 85 üyesi, 18/1/1984 günlü, 2972 sayılı «Ma
halU İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında K a 
nun» un 2., 23., 35., Geçici 5. ye Geçici 7/1. maddelerinde yeralan kimi hükümlerinin
Anayasanın 2., 10., 13., 31., 67., 68/2,, 91/1-2 ve 127. maddelerine aykırı olduklarım
öne sürerek iptallerine karar verilmesini istemiştir.
Anayasa Mahkemesi, ileri sürülen savları yerinde görmeyerak iptal İsteminin
tümünü oyçokluğu ile reddetmiştir.
Davacının savlarını yerinde gördüğümden red gerekçelerine karşıyım
Davacının savları. Geçici 7 nci maddenin 1 nci fıkrası dışında, Halkçı Parti
tarafından açılmış olan davada da -bazı fıkra ve deyim farkları ile- ileri sürülmüş
ve Mahkemece reddedilmişti. Ben o red kararına da karşı olmuş, ve bu davada ileri
sürülenleri de kapsayacak-biçimde oldukça ayrıntılı ve genel bir karşioy yazısı yaz
mıştım.
Ayrıca bu kargıoy yazısında Geçici 7 ncl maddenin 1 nci fıkrasını Anayasaya
aykırı gördüğümü de belirtmiştir.
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Kısacası, bu davadaki red kararına muhalefet sebeplerimin tümü Halkçı Parti
tarafından açılmış olan Esas Sayısı : 1984/1, Karar Sayısı: 1984/2 sayılı kararda
belirtilmiş olduğundan oradaki kargıoy gerekçelerimi bu dava için de geçer sayı
yor liayn bir karşioy yazısı yazmıyorum.
Üye
Nahit Saçlıoğlıoğlu
KARŞIOY

YAZıSı

Esas sayısı : 1984/2
Karar sayısı: 1984/3
2972 sayılı Yasanın propoganda sert>estliği başlığım taşıyan 35. maddenin
birinci fıkrasında «Mahalli İdareler Seçimlerinde propaganda, 298 sayılı Seçimlerin
Temel Hükümleri Hakkında Kanun dairesince serbest olduğu belirlenirken, ikinci
fıkrasında 298 sayılı Yasanın radyo ve televizyonda propagandaya ilişkin 52. (son
bent hariç) ile 55. maddelerinin bu seçimlerde uygulanmıyacağından söz edilmekte
dir. Böylece mahalli idare seçimlerinde, radyo ve televizyonda propaganda olarak,
sadece, haber bültenlerinin,siyasipartilerin seçim çalışmalarıyla ilgili bölümünde,
seçime katılan siyasi partiler tarafından verilecek metinler okunabilecektir.
Anayasanın «kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araç
larından yararlanma hakkı» m düzenleyen 31. maddesinde : «kişiler ve siyasi parti
ler, kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme ve yayım araçlarından yararlanma hakkına sahiptir. Bu yararlanmanın şartlan ve usulleri kanunla
düzenlenir.
Kanun, 13 üncü maddede yer alan genel sınırlamalar dışında bir sebebe daya
narak, halkın bu araçlarla haber almasını, düşünce ve kanaatlere ulaşmasını ve kamu
oyunun serbestçe olunmasını engelleyici kayıtlar koyamaz» denilmektedir. Kamu tüzel
kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçları radyo-televizyon ve resmi
haber ajanslandır. Maddenin birinci fıkrasında kişilerin ve siyasi partilerin yararlan
ma hakkından söz edilmekte, ikinci fıkrasında ise yararlanma hakkının kullanılmasıyla güdülen amaç, ya da yararlanma hakkının işlevi belirlenmektedir. Bu amaç, hal
kın haber alması, düşünce ve kanaatlara ulaşması ve kamu oyunun serbestçe oluşma
sıdır. İkinci fıkraya göre, kişilerin ve siyasi partilerin bu haktan yararlanma koşullannı ve usulünü düzenleyen yasa, Anayasanın 13. maddesinde yer alan genel sınırla
malar dışında kalan bir sebebe dayanarak, halkın bu araçlarla haber almaşım, dü
şünce ve kanaatlere ulaşmasını ve kamu oyunun serbestçe oluşmasını engelleyici ka
yıtlar koyamaz. Başka bir deyişle maddede belirtilen kitle haberleşme araçlarından
yararlanma, halkın bu araçlarla haber almasını, düşünce ve kanaatlere ulaşmasını ve
kamu oyunun serbestçe oluşmasını sağlayacak hiçimde olmalıdır. Bu yararlanma, an
cak 13. maddede yer alan genel sebeplerle sınırlandırılabilir.
T R T . ayrı fikir ve (görüşlerin yansız ve serbestçe verilmesi ve iletilmesi yoluyla
halkın düşünce ve kanaatlere ulaşmasında ve kamu oyunun serbestçe oluşmasında
en etkili araçtır. Maddenin birinci fıkrasında bu araçlardan yararlanma hakkı siyasi
partilere ve halkı oluşturan kişilere verilmiştir.
Bu araçlardan, kişilerin yararlanma hakkının doğru haber alma, ayrı görüş
leri dinleyebilme ve kamu oyunun serbestçe oluşması gibi daha çok pasif nitelikte
olmasına karşın. Anayasanın 68. maddesine göre demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsuru durumunda bulunan siyasi partilerin yararlanma hakkı temsil ettikleri gö
rüşleri iletmek suretiyle halkın düşünce ve kanaatlere ulaşmasında ve kamu oyunun
serbestçe oluşmasında etkili olmaları nedeniyle aktif başka bir deyişle
doğrudan
yararlanmayı gerektirir niteliktedir.
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Halk kesimlerini temsil eden siyasal partilerin, seçim zamanlarında ekonomik
ve sosyal görüşlerini basın dışı kitle haberleşme araçlarıyla da iletebilmeleri ve kamu oyunun, başka, bir deyişle ulusal iradenin oluşumunda rol almaları Anayasanın
2. maddesinde belirlenen Cumhuriyetin demokratik olma niteliğinin bir gereğidir.
Anayasanın 68. maddesinde, siyasi partilerin, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez
unsurları olduklarını belirlenmesi, demokratik niteliğin siyasi partilere dayanan
özeliğini göstermektedir. Ulusal iradenin t)elirlenmesi açısından milletvekilleri seçim
leriyle, mahalli idareler seçimleri arasında fazla bir ayrılık bulunmamaktadır. Siyasi
partilerin, milletvekili ya da mahalli idareler seçimleri arasında bir ayırım yapılma
dan, parti liderlerinin ya da sözcülerinin görüntüleri ve kendi sesleriyle görüşlerini
ve düşüncelerini iletebilmeleri halkın düşünce ve kanaatlere ulaşmasınınve kamu
oyunun serbestçe oluşmasının en etkili yolu olup Cumhuriyetin demokratik niteliği
nin görüntülerinden biridir. Seçim çalışmalarıyla ilgili bilgilerin T R T haber bültenlerinin ilgili bölümünde partilerin hazırladıkları metinler halinde yayımlanması. Ana
yasanın 31. maddesinin ikinci fıkrasıyla güdülen amaç İçin yeterli sayılamaz.
Anayasanın 31. maddesine göre bu yararlanma hakkına, ancak Anayasanın
13. maddesindeki genel sınırlamalarla engelleyici kayıtlar konabilir.
2972 sayılı Yasanın 35. maddesinin ikinci fıkrasının 13. maddedeki sınırlama
dışında engelleyici kayıt getirmesi nedeniyle Anayasaya aykırı bulunduğu ve iptali
gerektiği görüşündeyim.
2972 sayılı Yasanın Geçici 5. maddesinde «Bu kanunda seçim usul ve esasları
hükme bağlanan büyük şehir yönetiminin hukuki 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 Düzenlenmesiyle ilgili Yet
ki Kanununda belirlenen esas ve usullere uygun olarak çıkarılacak kanun hükmün
de kararnamelerle düzenlenir.» denilmektedir.
Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin bir yasayla, başka bir yet
ki yasasına gönderme yapılması suretiyle verilmesi normal bir yol olmamakla be
raber sırf bu nedenle Anayasaya aykırılık savı haklı bulunamaz. Ancak Anayasa
nın mahalli idarelerle ilgili 127. maddesinin ikinci fıkrasında «Mahalli idarelerin
kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla
düzenlenir.» denilmektedir. Anayasanın 91. maddesinin ikinci fıkrasında yetki ya
salarında çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin «ilkelerinin» de gösterilmesi
öngörülmesine karşın Geçici 5. maddede ve bu maddenin gönderme yaptığı yetki
yasasında bu İlkeden söz edilmemektedir. Kaldı ki, Anayasan
yasayla düzenlene
ceğınini açıkça belirlediği bir koüuoa, yasa yerine kanun hükmünde kararnameler
le düzenleme yapılamaz. Çünkü, kanun hükmünde kararname. parlamento tara-,
fından onaylanıncaya kadar içeriği ve bütünüyle yürütmenin bir düzenleyici işlemi
olup, yasama yetkisinden çok yürütme yetkisinin kullanılmasıyla oluşur. Anaya
sanın, ulusal iradenin en etkili kullanım aracı olan yasa yapılması yoluyla, düzenlenmesmi istediği bir konuda, bu görevin sadece yetki verilmesi yoluyla yürütme
tarafından yapılması, egemenliğin ulusa ait olması ilkesine aykırı düşebileceği gibi
bi. Anayasanın kuvvetler ayırımı yoluyla kurduğu^ dengeyi de bozabilir.
Yukarıda belirtilen nedenlerle 2972 sayılı Yasanın 35. maddesinin ikinci fık
rası ile Geçici 5. maddesinin iptali gerektiği oyu ile bu maddelerin iptali isteminin
reddine ilişkin karara karşıyım.

üye
Yılmaz

Aliefendioğlu

Yargı Bölümü Sayfa • 69

S a y f a : 76

1

RESMİ G A 2 E T E

Mayıs

1984

— Sayı: 18308

KARŞİOY GEREKÇEM
Türkiye Büyük Millet M e c l â i üyelerinin beşte biri tarafından açılan iptal
davasına ilişkin ç o | n ^ u k görüşüyle alınan k a r a r ı n tüm bölûmlerine karşıyım Za
man ve yer almamaya özen göstererek, Halkçı Parti tarafından açılan 1/3/1984 gün
lü ve Esas 1984/1, Karar 1984/2 sayılı kararın katılmadığım bölümlerine ilişkin kar
şioy gerekçelerimi, T B M M üyelerince açılan bu dava için de yineliyorum. Uygula
m a denetimine sunulan maddeleri genelde t ü m olarak irdelenieye

çalıştığımdan,

davanın belirli fıkralara yönelik bulunması karşısında, karşıoyum bu fıkraları da
içermiş olmaktadır. Konu birliği nedeniyle durumu bu biçimde açıklıyarak çoğun
luk görüşüne

katılmadığımıbelirtiyorum

üye
Yekta Güngör Özden

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası idare

Merkezinden:

1/5/1984 tarihinde uygulanacak A B D dolarının esas kuru-,
1 A B D 5 = TL. 324,20 dur.
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Yargı ilânları
tstanbul 3 No. lu Tas^fiye Kurulundan :
Kurulumuzca tasfiyesi yürüttilen banker Sonmetal ÇeUk Egya Sanayi Ticaret
KoU. Şti'ne ait ve 982/3 No. lu dosyada iglem gören bir lasım makine çelik egya ve
malzemesi açık arttırma Ue satıga çıkartılmıgtır.
1 — Satılan mallann özellikleri ve satıga esas değeri :
Adet
1
1
1
1
1
i
2
2
1
4
6Öİ
900 K g .
htelif

Cinsi
Giyonit makas tezgahı
Saç gövdeU çaka presi
Punta kaynak makinesi
Trans kaynak makinesi
Boru kesme makası
Masa matkabı
Kompresör
Karpit kazam
Daire kesme makası
Yangm söndürme cihazı
Mamul, yan mamul ve parça - muhtelif çelUc egya
(masa, dolap V.S.)
Levha ve hurda saç
ProfU boru

Değeri
1.750.000,—
2.200.000,—
100.000,—
30.000,—
40.000,—
20.000,—
120.000,—
20.000,—
80.000,—
30.000,—
572.500,—
95.400,—
16.000,—
5.073.900,—

Satıg konusu mallarm vasıfları ve hah hazu: durumlan hakkmda tamamlayıcı
bUgl gartnamesinden ve kurulumuzdan temin edileceği gibi mallar Bajrrampaga - N u munebağ Caddesi No : 60/A-B No. lu igyerhıde görülebilir.
2 — Satıg günü saati ve yeri :.
Açüc arttırma 2/5/1984 günü saat 14.00 -15.00 arasmda mallarm bulunduğu Bayrampaga - Numunebağı Cad. No : 60/A-B No. lu işyerinde yapılacakt». (Satıga ge
rektiğinde saat 16'ya kadar devam edUecektIr.)
lUt arttırmada alıcı çıkmaması veya muhammen bedelhı % 76'taden agağıda
teklifte bulunulması haUnde İkhıci artturma 24/5/1984 tarUiinde aym yer ve saatte
yapılacaktır.
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3 — Satıg gartlan :
Satış peşin paçayla yapılacaktır. Bakiye satış bedeli için 3 güne kadar süre
verilebilir.
4 — Satışa katılmak isteyenler muhammen bedelin % 10 tutanndaki banka
teminat mektubunu veya devlet tahvilini yahut T. Emlak Kredi Bankası A, Ş. Bahçekapı Şubesindeki 2009 No. lu hesabına yatırılacak nakte ait dekontu veya nakti
satış saatinde kurulumuza ibraz etmeleri gerekmektedir.
5 — Satışın yapıidı|:ı günü takip eden 7 gün İçinde satış bedelinin % lâ'inden
aşağı olmamak üzere daha yüksek bedelle almak için teklifte bulunulduğu takdirde
illr alıcıya sonradan teklifte bulunanlar arasında satıştan sonra 10. günde bir defaya
mahsus olmak üzere açık arttırma yapılarak satışın en çok arttıran üzerinde bıra
kılmasına karar verilir.
Ancak satıştan sonra teklifte bulunanlar teklif ettikleri meblağ karşılığmı na
kit veya banka teminat mektubunu yahut devlet tahvili şeklinde yatırmadıkça art
tırma talepleri kabul edilmeyecek.
6 — Kurul satışı yapıp yapmamakta serbesttir.
7 — Satış Ue ilgili her türlü gider, vergi, resim, harç V. S. ahcıya aittir,
tlân olunur.
İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından :
E . No : 1981/327
K. No ; 1983/369
K A R A R
Davacı : K. H.
MüdahU : Yusuf Bilgen
Sanıklar : 1 — Mehmet Ali Siloğlu : Cuma ve Havva oğlu 1932 D. lu İzmir
Bulçova, Mithatpaşa Cad. No. 77/3 de oturur. 2 — Kazım Alıcı, 3 — Mehmet Acıoğlü,
4 — Memik Bicolar, 5 — Ömer Altmtuğ, 6 — tzzet Darbaz, 7 — Ahmet Dinç Konakçı.
Suç : Sahtekarlüc
Suç Tarihi: 3/7/1980 - 7/4/1980
Yukarda açık kimUği yazıh sanıklardan Mehmet AU Siloğlu mahkememizin
27/12/1983 günlü karan ile T C K . nun 64/1, 503/ilk, §22, 503/1, 522, 59, 350/1. 59.
maddeleri Ue 2 sene 15 ay hapis ve 15.000 Ura ağır para cezasına mahkum edilmiş
Kamğm giyabmda verUen bu hüküm kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı teb
ligat Kanununun 28. maddesi gereğhıce karann Resmî Gazete'de ilânen tebUğlne, hük
mün gazetede ilân etUlmeshıden sonra 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı tak
dirde hükmün kesinleşmiş sayılacağma, ilân masrafımn sanıktan alınmasına, oybir
liğiyle karar verildi.
6182/6

Mersin l . SuUı Hukuk HftkimUğinden :
1983/863
Davacı Nazmi Güner Halil Güner, veklU Av. Yahya öner tarafından davah
Mustafa Kuzal aleylUne Cebri Tescil davası açılmış olup-davalinin adresinde olmama
sı aym zamanda adresinhıde Zalntaca Tahkik ve tesbit edilemediğinden Mersin Kuyuluk Köyünde Ucamet eden Mustafa Kuzal'm dava ile UgiU deUl ve belgelerini
28/5/1984 tarihinden önce Mahkemeye göndermesi ya da beUrtilen gün ve saat 9.W) da
belgeleri Ue mahkemede hazır bulunması aksi taktirde yokluğunda yargılama yapıhp
karar verileceği H.U.M.K. nun 509 ve 510 ncu maddesi uyannca dava ^ e k ç e s i yeri
ne geçerU olmak üzere tebliğ olunur.
6066
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Kınkkale Sulh Hukuk Hâkimliglııden :
E . No : 1980/170
K. N o : 1984/320
Davacı kamil Alpaslan tarafmdan davahlar Emine Uyan ve arkadaşları aley
hine Mahkememize ağlığı taksim davasının yapılan açık duruşması sonunda verilen
karar gereğince;
^
Davalılardan Naci Yiğit'in gıyabında yapılan
yargılama sonunda Kırıkkale
Sulh Hukuk Mahkemesinhı 1980/170 -1984/320 sayı ve 26/3/1M4 tarihh karan ile
Kınkkale tlçesi Fabrikalar Mahallesi Demirciyurdu mevkUnde kain 170 ada 182 parsel
nolu taşınmazm aynen taksimi mümkün bulunmadığından satışına karar verilmiştir.
Karar gereğince adı geçenin il&n tariMnden itit>aren 8 gün içinde hükmü tem
yiz etmeleri temyiz etmediği takdirde hüküm giyabmda kesinleşeceği ilân yoluyla
tebUğ olunur.
6168
E . No : 1980/44
K. No : 1982/520
Davacı Fazh özlemiş vekili Av. Adnan Cönger tarafından cbıvahlar tdris Denürtaş ve arkadaşları aleyhine Mahkememize açtığı taksim davasmm yapılan du
ruşması sonunda verilen karar gereğince;
Davalılardan S u n Kargın, Nevzat Şahta, Yusuf Şahin, Samiye Karapınar ve
Dursun özdemir'ta gıyaplarında yapılan yargılama sonunda Kınkkale Sulh Hukuk
Mahkemeshıin 1980/44 -1982/520 sayı ve 25/6/1982 tarihli karan ile Kınkkale ilçesi
Demirciyurdu mevkiinde bulunan 170 ada 62 parsel nolu taşınmazın aynen taksimi
mümkUn bulunmadığından satışına karar verihniştir.
Karar gereğince adı geçenlerin Uân tarihinden itlbuen 8 gün içinde hükmü
temyiz etmeleri temyiz etmedikleri takdirde hüküm gıyaplannda kesinleşeceği Uân
yoluyla tebliği olunur.
6169

Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları
P T T Genel Müdthiüğünden :
1 — Teşekkülümüz ihtiyacı içhı 4 Kalem Hat Malzemesi kap^ı yazıh tekUt
almak suretiyle satın alınacaktır.
2 — Bu ahma ait şariname Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi
Başkanhğmdan, İstanbul'da Bölge MUdüriüğümüz Malzeme MOdürlfiğünden 2.000,—
T L . mukabUinde temin edUebUlr.
3 — İhaleye iştirak edecek Firmalann 9/5/1984 günü saat 17.30'a kadar idari
şartnamenm 6. maddestode kayıth belgelerle Genel Müdürlüğümüz Teknik İşler Dairesi
B ^ k a n h ğ m a müracaatlan ile uygun görüldüğü takdirde Uıaleye iştirak edeUlmeleri
içhı verilecek yeteriUc belgesini 16/5/1984 günü saat 17.30'a k a d ^ Malzeme Dahesi
Başkanhğmdan ahnalan gerekUdir.
4 — TekUfler engeç 17/5/1984 günü saat lO.OO'a kadar Genel Müdürlüğümüz
Malzeme Dahesi Başkanlığma verilmiş olacaktır.
9952/2-2
1 — TeşekkiUümüz Uıtiya» içhı çeış^tU tlptıe şef-sekreter t^e&m makinası ka
pah yazüı tekhf almak suretiyle satmahnacaktır.
2 — Bu alıma ait şartname Ankara'da P T T Genel MihMhlüğü Malzeme Dairesi
Başkanhğmdan, İstanbul'da P T T Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servifrinden 600 T L .
mukabiUnde temin edUebiUr.
3 — İhaleye işth-alt edecek firmaların 9/5/1984 günü saat 17.30'a kadar İdari
şartnamenin 6. maddesinde kayıtlı belgelerle Genel IMUdürittk Teknik İşler Dairesi
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Başkanlığına müracaatları ile uygım ğörülâilğU takcürde İbateye Igtirak edeUbneleri
tsin verilecek yeterlik beligesinl 16/5/1984 günü saat 17.30'a kadar Üalzeme Dairesi
Bagkanbğmdan almalan gereklidir.
4 — Teklifler engec 17/S/19ıS4 günü saat 10.00'a kadar Genel MUdüMüğümtkı
Malzeme Dairesi Bagkanbğına verilmiş olacaktır.
6992 / 2-2
Mustafakemalpaşa Devlet O m a n İşletmesi Müdürlüğünden:

Deposu

Emvalin Cinsi ve Nev'i

D. Konak 2. S. N . B. Meşe Tomruk
2. S. K. B. Meşe Tomruk
3. S. N . B. Meşe Tomruk
3. S. K. B. Meşe Tomruk
1. S. Meşe Maden Direk
2. S. Meşe Maden Direk
KL Çapb Meşe San. Od.

Parü M İ K T A R I
Adedi Adet M» Dm»
8
7
22
28
2
11
6

656 223.783
856 242.795
3528 725.192
6349 1032.987
996
50.794
7330 302.072
2500 193.471

% 7,5
M . Bed. Teminatı
TL.
TL.
27.700
23.400
20.000
14.200
16.700
14.500
10.900

465.000
426.000
1.Oİ38.000
1.100.000
64.000
329.000
158.000

SATIŞ G E N E L YEKÜNÜ
84 22215 2771.094
—
3.630.000
Yukanda müfredatı yazıb İşletmemiz Devecikoneık Ormandışı istif yerinde
mevcut (Kerestelik) orman emvalleri 8/5/1984 Sab günü saat 14.00 de Ek No. 1 Mo
del şartname esaslan dahilinde işletmemiz Satış salommda toplanacak Komisyon
huzurunda açık artırma ile ihaleleri y ^ ı l a c a k t ı r . tlân olunur,
6446/2-2
Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Afet işleri Genel Müdürlüğünden:
1 — 900 m t 50 mm. lik, 375 mt. 150 m m Uk şerit testere satm alınması iha
lesi 11/5/1084 tarihinde saat 15.00'de açık eksiltme usulü ile yapılacaktır.
2 — İhale, Eskişehir yolu 10. Km. Lodumlu mevkU Genel Müdürlük bhıasmın
zenün katmda olacaktır.
3 — Muhammen bedel
: 3.132.375,— TL.
4 — Geçici tenünat
107.750,— TL
5 — ÎstekUlerin geçici nakit teminatlarım veya Limit içi teminat mektupla
n m fon veznesine yatırarak karşüığmda alacaklan makbuzu ve konu ile ilgiU 1084
yıh tastUîU Ticaret Odası Belgeshü, Şü-ketlerin katılmalan haUnde bu ilâmn yaymu tarihinden sonra faaliyette olduğunu gösteren belgeyi ihale komisyonuna ib
raz etnieleri gerekmektedir.
6 — İhale dosyası Eskişehh yolu 10. Km. Lodumlu mevkU, Makina ve tkmal
Dahesi Başkanlığmda görülebüh.
7 — Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez.
8 — ihale 2886 sayıh kanuna tabi olmadığmdan, idare ihaleyi yapıp yapma
inakta veya dUediğine vermekte serbesttir.
6512 / 2-2
D Ü Z E L T M E
Topraksu Geüel Müdürlüğü Topraksu VIII. Bölge Müdürlüğü Yozgat Ekip
Başmühendisliğinin 14/4/1984 tarih ve 18372 sayıh Resmi Gazete'de yayımlanan
Uânlannm 19 uncu sırada ihale günü 7/5/1984 olması gerekirken 7/5/1984 olarak,
20 nci sıradaki son müracaat tarihi 1/5/1984 ohnası gerekirken 1/5/1985 olarak ya
yımlanmıştır.
DüzeltiUr.
5721 /1-1

1 Mayıs 1934 — S a y ı : 18388

RESMÎ G A Z E T E

Sayfa-: 81

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü 1 Nolu Satınataıa. Komisyonundan :
1 — Kurumumuz, Ankara, İstanbul, Tepecik ve Buca Hastahapel(jrlnin ihtiyacı
bulunan 49 kaiem tıbbi cîhaz ve malzeme, dövizi Kurumumuzca karşılanmak kaydı ile
dış piyasadan satmalınacaktır.
2 — Bu işe ait ihtiyaç liatesi, idari şartname, teknik gartnanıe ve sözleşme ör
neği, mümessillik belgesi ibraz edilmek suretiyle mesai saatleri dahiVinde 1 Nolu Sa
tmalma Komisyonumuzdan ücretsiz olarak temin edilebilir.
3 — İhaleye. katılmak isteyen firmalann idari ve teluıik şartname esasları da
hilinde hazırlayacaiklan orijinal proforma faturalarını, en geç 11/6/1984 günü çahşma
saati sonuna kadar Mithatpaşa Caddesi No. 7 Sıhhiye - Ankara adresindeki Genel Mü
dürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığına vermeleri veya aynı gün ve saatte bulun
durulmak üzere posta ile göndermeleri gerekmektedir.
4 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
5 — Kurumumuz ihaleyi yapıp yapmamakta, istediği firmaya yapmakta ve di
lediği miktarda almakta serbesttir.
5806/2-1"
Mustafakemalpaşa peylet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:
Sıra No : 1, Cins ve Nev'i: 1977 model Bedford Kamyon, Adet : 1, Muh. Bedeli :
900.000.— T L . , % 7,5 Tem. : 67.500,— T L .
Yukarıda adet, cins ve nev'i yazılı 1 parti, 10 E M 664 plakalı müsadereli araç
10/5/1984 Perşembe günü saat 14.00'te işletmemiz merkez bölge şefUğinde toplana
cak komisyon marifetiyle açık arttırmalı satışı yapılacaktır.
Taliplilerin belirtilen gün ve saatte teminatlarını yatırarak (Merkez Bölgesi'ne) komisyona müracaatları ilân olunur.
6632/2-1 '

tstanbul Deniz Teknik Satmalma Komisyonu Başkanlığından :
— Deniz Birlikleri ihtiyacı için aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedeli, ge
çici teminatı, ihale tarihi ve saati belirtilen malzeme kapalı teklif usulü İle alma
caktır.
— Teklif mektuplarının ihale saatine kadar Komisyonumuza verilmeak şarttır.
Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
„
— Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Beşiktaş'daki Komisyonumuzda görület)ilir.
— İhalenin yapılacağı yer : Dz, K. K. Arşiv Müdürlüğü Beşiktaş/ISTANBIIL*
— İhaleye katılacakların şartnamede istenilen belgeleri ibraz etmeleri, şartır.
C.nsi : 5 gözlü krom nikel yemek tepsisi (servis), Miktarı : 25.0.00, adet, Mu
hammen BedeU; 36.250.000.— T L . . Geçici Teminatı: 1.087.500,— T L . , Ihalç TarihiSaati: 14 Mayıs 1984 Pazartesi - 10.00'da.
6559/1-1

Gölcük Deniz Siatınalma Komisyonu Başkanlığından :
1 — Kapah zarfla 1.500.000 Adet 50-55 Gramhk Yumurta satın alınacaktır.
Muhammen fiyatı 18,— T L . olup geçici teminatı 810.000,— T L . dır.
2 — Eksiltmesi 14 Mayıs 1984 Pazartesi günü saat 14.00 de Gölcük'te komis
yonumuzda yapılacaktır. Şartnamesi komisyonumuzda görülebUir.
3 — ÎstekUlerin 2886 sayılı Yasaya göre hazırlıyacaklan teklif mektuplanm
eksiltme saatine kadar komisyonumuza vermeleri. Postada vaki gecikmeler kabul
edilmez.
6449/1-1

Sayfa: 82

RESMÎ G A Z E T E

1 Mayıs 1884 — S a y ı : 18388

ilersin Orman Anatamirhanesi MüdürlOgttnden :
Sıra
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Satın alınacak malzemenin cins ve nevî

Miktarı

Fiat Allls Yedek Parçaları
caıampion Yedek P a r ç a l a n
Bronvade Yedek Parçaları
G. Motor Yedek Parçaları
Mercedes Yedek P a r ç a l a n
A. Copco Yedek P a r ç a l a n
Müşterek Yedek Parçaları
Çelik Takviyeli tş Ayakkabısı
Dozer Operatör Kabini

63 Kal.
50 »
7 »
14 »
12 »
17 »
7 »
40 Çift
1 Adet

TOPLAM

Tutarı
Ura

% 7,5 Tem.
Lira

18.674.400
10.287.996
610.000
3.748.000
3.048.500
2.014.000
4.376.000
118.000
600.000

955.000
565.000
41.000
196.000
159.000
118.000
202.000
8.000
28.000

43.476.895,—

2.262.000

1 — Müdürlüğümüz iş makinalan ihtiyacı ve işçilerimiz üıtîyacı İçin yukanda
müfredatı yazılı yedek parça ve malzemeler yurt içi piyasasından ilfinlı teklif isteme
ve toplama usulü pazarlık suretiyle satm alınacaktır.
2 — İhale 17/5/1984 gününe rastlayan Perşembe günü saat 14.00 de Müdürlüğü
müz idare binasında Satmalma Komisyonu marifetiyle yapılacaktır.
3 — Satın alınacak yedek parça ve malzemelerin satın alma şartlan idari teknik
şartnamede gösterilmiştir. Teklif mektuplannda yedek parçalann ve malzemelerin
cinsi, markası ile T. S. Belgesi ile T. S. E . Kurumundan alınmış kalite belgesi bulun»
duğu açıkça belirtilecektir. Bu durum satm almada tercih sebebi olacaktır.
4 — İhaleye iştirak edeceklerden kanuni ikametgâh belgesi ile Ticaret ve Sanayi
Üdasma kayıtlı olduklanna dair belge istenecektir.
5 — Teminat ihale günü saat 13.30 a kadar alımr. Teklif mektuplarınm en geç
saat 14.00 e kadar Komisyona verilmesi şarttır. Bu saatten sonra yapılan müracaatlar
kabul edilmez.
6 — Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığmdan ihaleyi yapıp yapma
makta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
7 — Satm alma ile ilgili her türlü vergi ve resimler ile İlân masrafları alıcı tirmaya aittir.
8 — Satın almaya ait yedek parçalann parça numaraları müfredat cetveli İdari
ve Teknik Şartname ile gerekU bilgiler mesai saatleri dahilinde Ankara, Bolu, Antal
ya, Elskişehir, Muğla Tamirhane Müdürlükleri ile İstanbul Yedek P a r ç a Depo Müdür
lüğünde, İstanbul, İzmir, Adana, Mersbı Orman İşletme Müdürlükleri ile Müdürlüğü
müzden tenün edüebiUr.
6455 / 2-1
Ankara Lv. Amirliği 4 No'lu Sat. A l . Kom. Başkanhğmdan;
Kapah zarf usulü Ue Ayaş Askerlik Şube Bhıası İnşaatı İşi yaptınlacaktır.
Keşif bedeU 45.000.000,— T L . Iha olup, geçici teminaü 1.350.000,— T L . Uradır. İha
lesi 18/5/1984 günü saat 11.00 Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi hergün
Komisyonda, İzmir ve İstanbul Levazım AmirUklerinde görülebiUr. TalipUlerin 2886
sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlayacaklurı tekUf zarflanm en geç ihale
saatmdan bir saat evveline kadar makbuz mukabiUnde Komisyon Bşk. hğma ver
meleri şarttır. Postadaki gecikmeler kalHil edilmez. TaliplUerin en geç 11/5/1984
günü saat 18.00 kadar Ankara'da M.S.B. İnş. EmL Başk hğma (2886 Sayıh Kanunun
5 nci maddesindeki belgelerle birlikte müracaat ederek yeterUk belgesi almalan
şarttır.
6060/1-1

1 Mayıs 1084 — S a y ı ; 18388

RESMt G A Z E T E

Sayfa: &

Kayseri P T T Bfilge SasmUâürlügDııâen :
!Bölgemiz <lahUüıâe bulunan Kozaldı P T T ve Santral binası yaptırılacaktır.
1 — Kozaklı'da yapılacak 74.749.906,— TLu kegif bedelli P T T hizmet ve Sant
ral binası kapah zarf usulU ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Geçici teminat, 2.234.40O,— TL..
2 — Eksiltme dosyası, Kayseri P T T Bölge Başm^üdürlUğli binasında Yapı İşiçri
Müdürlüglhıde görUlebiUr,
3 — EksUtme 15/5/1984 tarihinde saat 15.00'de aynı bUıadaki Başmüdürlügriimüz ihale kurulunca yapılacaktır.
4 — TstekUler 14/5/1984 gihıü saat 17.00'ye kadar eksUtme şartnamesinin 4.
maddesinde yazıh 'belgelerle SaşmildürlUgUmüze müracaat ederek eksiltmeye girmeye
rnahsus işthak belgesi alacaklardır.
5 —' Bu işe ait kapah teklif mektuplan ihale kurulu başkanlığına tevdi edil
mek üzere üıale gühü saat 14.00'e kadar Yapı tşleri Müdüriügüne ahndı karşüığmcÇa
teslim edihnesi gerelonektedir.
^
6 — TeşeJkkülümüz (2490) 2886 sayıh Kanuna tabi oünayıp, iştirak belgesi ve
rip vermemekte veya dilediğhıe yaptırmakta serbest olduğu gibi nedenlerini açıkla
mak zorunda da değildh.
5375 / 2-1
SEKA. Kastamonu Müessesesi Müdürlüğünden :
TAŞKÖPRÜ
KENDİR E L Y A F I N A K L E m R H J S C E K T t R
Kastamonu - Taşköprü ilçesinde Fabrikamız dep<»undan Uf kendir elyafı nakUye şartnamesi esaslsurı d^ıUlnde kapalı zarf usulü tekUf almak suretiyle Uıaleye
çıkanlacaktır.
1 — Bu işe ait muvakkat teminat tutan % 7,5 tur.
2 — Bu nakUye işine alt şartnameler;
a) Kastamonu Müessesesi Müditolüğü Nakliyat ve Ambarlar servisinden
b) Seka İzmit Müessesesinden,
c) Seka İstanbul Ahm Satım Müdürlüğü RefUc Soydan Cad. HaUç Apt. K a t : 2
Şüşhane/lSTANeiUI^
d) Seka Ankara Alun Satım Müdüriüğü SelânUt Cad. Karanfil Sok. No : 5
Yenişehir/ANKARA
Temin edUebUir.
3 — Teldif mektuplan 16/5/1984 tarihinde saat 17.00'ye kadar Haberleşme
ŞefUgme tevdi edilecek ve teikUfler 17/5/1984 günü saat 10.00'da huzurda açılacaktır.
4 — Telgraf ve telefonla yapılacak mihacaatlar ile pastadaki gecikmeler ve
kayttolmalar dikkate alınmayacaktır.
5 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi kısmen veya tama
men yapıp yapmamakta ve istediğine vermekte serbesttir,
6565/2-1
Toprak M ^ u l l e r i Ofisi Genel Müdürlüğünden :
İstanbul ve İskenderun Bölge Müdüriüklerlmiize ıbağh İstanbul Hububat ve Mer
sin Şube Müdürlüğü stoklarında bulunan 66.000 ton mısır yerinde tesUm edilmek üze
re 1/5/1984 tarUünden itübaren her gün saat 15.00'e kadar 500'er tonluk partiler halinde (30 tondan aşağı obnamak üzere kısnü tekUf verilebiHr) ihale ile satışa arzedilmlştlr.
Uân ve satış hususi şartlarunız T o p r ^ MahsuUeri OîM Genel Müdürlüğü (Sa^
tış Müdürlüğü) İstanbul, İzmir, Afyon, Kcmya, İskenderun, Samsun, Erzurum, Diyar
bakır Bölge Haydarpaşa Hububat ve Mersin Şube Müdürlüklerimizden bedelsiz ola
rak ahna'UUr.
6644/1-1

Sayfa: 8i

RESMÎ G A Z E T E

1 Mayıs 1984 — S a y ı : 18386

I>St vn. Böaıge MüdUrHİtUiKken :
SAMSUN ,
1 — IDSI m
Bölgre 73. Teknik Şutoe Müdürlüğü Amasya - Taşova Uçesi hu
dutları içerisinde bulunan «Yerkozlu • Karabük Sulaması Ehnanet İfişaatı» i ^ 2886
sayıh Kanunun 81. maddeshıin g bendhıe göre kapalı teklif usulü ile eksiltmeye
çıkartılmıştır.
2 — igm kegif bedeli (50.000.000),— T U olup, geçici teminatı 1.6O0.O0O,— TL.,
dir. Cîeçioi ve keski teminatı, banka teminat mektubu verilecek olursa hmit içi ohnası
gerekmektedir.
3 — İnşaatın muhtevasında yapılacak ig; 15 kilometre uzunluğunda sulama
kanalı ve sanat yapılarıdır.
4 — İhale 11 Mayıs 1984 Cuma günü saat (15.00) de Samsun V H . Bölge Mü
dürlüğü binasında toplanacak ihale komisyonu tarafmdan kapah tekhf usulü ile ya
pılacaktır.
5 — İhaleye girmek İsteyen kigl ve kuruluklar 7 Mayıs 1984 Pazartesi günü
saat (17.00) ye kadar bîr dilekçe ile Samsun DlSt vn. Bölge Müdürlüğüne müracaat
edereik.ihaleye Işürak belgeleri İstemeleri ve dilekçelerine aşağıdaki belgeleri ekle
meleri gerekmektedir.
a) 'Son iki yüda ihale muhtevasmdaki aym manada Mr J ş bitirme belgem veya
adına taahhüde bağlanmış olan işleri açıklayan taahhüt bildhîsi.
b) Baymdırlık ve İskân Bakanhğindan edinmiş (C) grubundan en az işhı kegil
bedeU hajdar müteahhitlik karnesi aslı veya tasdikU sureü.
c) Ticaret Odasma 1984 yüı kaydım yaptu-mıs ve çalışmakta olduğunu gös
terir bdge.
d) MaU durum bildirisi.
e) Teknik personel bildirisi.
6 — Bu İşte kullamlaeak yapı araçları 1 Yd3 Beko, 2 adet Kamyon, 2 Ad.
betoniyer, 2 adet vibratör, 2 adet nıotopompdur. Bu maküıâ ve teçhizatın kendisine
ait olduğunu tesbit eden vesikalar, kirahyacak İse kiralayan şahıs veya firmadan
aimmış noter tasdüıU taahhütname Ue makina ve teçlıizatm kiraya verene ait oldu
ğunu tesbit eden vesikalar ve iş programına uygun olarak şantiyede hazu- bulundura
cağına dair usulü veçhUe tanzim edilmiş taahhütname^
7 — İhaleye katıbnaları uygun görülenlere 9 Mayıs 1964 Çarşamba gününden
itibaren İhaleye katılma belgesi verUecektir.
8 — öıaleye katıhna belgesi ahnış olanlara 300O,— T L . bedel kargıhğmda ek
sUtme Dosyası verilecektir.
9 — Isteiklllertn usuMhıe iQ«gun olarak hazırlayacakları teklif zarflarına 11 Ma
yıs 1984 (Turna günü saat 14.30 kadar 4. maddede yazıh adreste İhale Komisyonu
Başkanhgma ahndı karşüığmda teslim etmeleri şarttır.
10 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez.
Duyurulur.
6461 /1-1
Ankara Levazım AmİrUği 5 No'lu Satmalma Komisyon Başkanlığından :
Aşağıda, dnsl, miktan, muhammen bedeU ve kat'i teminatı yazılı dhaz 2490
sayılı Yasanın 51 n d maddesine göre müteahhit nani vetaesaJbtnaaçık elrailtme Ue
satm alınacaktır. ESvsaf ve şartlan Ankara ve Üstanbul Levazım Amirliklerinde gö
rülebUir.
Cinsi: Gaz otoklavı ve havalandırma kabini, Miktan : 1 Adet, Muham. BedeU :
16.500.000,— TU, Kat'i Tranhıat: 990.000,— T L . , thale Gün ve SaaU : 11/5/1984
saat: 11,00
6462 /1-1

1 Mayıs 1984 — Sayı; 18388

RESMÎ G A Z E T E

Sayfa : 85

KarabOk Demir ve Çelik Faıbrikalan Müessesesi Müdürlüğünden:
22.500 K G . DÖKÜMCÜ ÇİVİSİ SATINALiTNAiCAJCnR.
RUHSAin M Ü E S S E S E M İ Z E Afi" BALIKISIK DOLAMİT OCAĞINDAN OÇ
'Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir.
1 — Karabük'den : Demir ve Çtelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmâl
Müdürlüğümüz.
2 — İstanbul'da rSlrkecl, rahköşkü Cad. Yalıkögkü Han K a t : 4-5'deki Mü
messilliğimiz.
3 — Ankara'da : Dışkapı, Çankırı Caddesi No : 57'dekî Genel Müdürlüğümüz.
İsteklilerin gartnamemfe! esaslanna göre hazırlıyacaldan kaaplı teklif mek
tuplarım, geçici teminatlanyla Mrlikte en geç 16 Majns 1984 Ç a r ş a m t a günü saat:
14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haıberleşme ve A r ^ v Müdürlüğünde bulun
durmaları ilân olunur.
6458/2-1
RUHSA-n MÜESSESEMİZE AİT BALIKISIK DOLAMİT OCAĞINDAN ÜÇ
Y I L S Ü R E İ L E 265.000 T O N DOLAMİT T A Ş I ÎSTKHRAC
ETTtRILBCEKTtR
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir.
1 — Karabük'den : Demir ve Çelik Fabrikalan Müessesesi Tedarik ve İkmâl
Müdürlüğümüz.
2 — İstanbul'da :Sirkecl, Yahköşkü Cad. Yalıköşkü Han K a t : 4-5'delü MümessilUğtoıiz.
3 — Ankara'da : Dışkapı, Çankırı Caddesi No : 57'deki Genel Müdürlüğümüz.
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlıyacaklan kapalı teklif mek
tuplanm, geçici teminatlanyla birlikte en geç 16 Mayıs 1984 Çarşamba günü saat:
14.00'e kadar Karaibük'teM Müessesemiz Haıberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulun
durmaları ilân olunur.
•
6457 / 2^1
RTJHSATI MÜESSESBMJtZB AÜT DttVRtÖl - P U R U N S U R DEMİR MADENİ
OCAĞI 3-1-1 Y I L S Ü R E İ L E İŞLETTtRlLECBKrim
. Şartnamesi, 20.000 T L . mukabilinde aşağıdaki adreslerden ahnabilir.
1 — Karabük'den : Demir ve Çelik Fabrikalan M ü e s s e s t i Tedarik ve flcmâl
Müdürlüğümüz.
,
2 — İstanbul'da : Sirkeci, Yalıköşkü Cad. YalıköşkU Han K a t : 4-5'dekI Mümessilüğimlz.
3 — Ankara'da : Dışkapı, Çankırı Caddesi No : 57'deki Genel Müdürlüğümüz.
İsteklilerin şartnamemiz esaslanna göre hazıriiyacaklan kapah teklif mek
tuplanm, geçici temüıatlarıyla birlikte en geç 23 Mayıs 1984 Çarşamba günü saat:
14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulun
durmaları ilân olunur.
6456 / 2-1

Sümerbank Van Deri ^
Fabrikası Müdürlüğünden :

Kundura SanayU Müessesesi Sarıkamış

Ayakkabı

ÜRETİM ARTIĞI KÖSELE ve DERİ KIRPINTISI Ue M U H T E U F H U R D A
M A L Z E M E SATİLACAKTİR
24/5/1984 Perşembe günü saat 14.00 de üretim artığı, kösele ve Deri kırpıntısı
Ue *htiyaç fazlası muhtelif hurda malzemeler pazarhk usulüyle Fabrikamızda satı
lacaktır.
Satışımıza alt şartname ve listeler İstanbul'da Sümerbank Beykoz Dert ve
Kundura SanayU MUessesesin'den ve Fabrikamızdan temhı edllebUh^
Fabrikamız satışı yapıp yapmamakta ve dilediğine satmakta serbesttir.
6061/2-1

Sayfa: 86

RESMI

GAZETE

1 Mayıs 1984 — Sayı: 18338

M.K.B. Kurumu Kırıkkale Top ve Otomotiv Sanayi Müessesesi MüdUrlügrUnden :
Müessesemiz ilitiyacı için l adet refrakter fırını teknik ve idarî şartnamesine
göre kapalı zarfla teklif almak suretiyle yaptırılacaktır.
Tekliflerin engeç 24/5/1984 günü saat 15.00'e kadar Müessesemiz Arşiv Şef
liğine verilecektir.
Geç verilen teklifler kaibul edilmez.
İsteyen firmaya şartname ücretsiz olarak verilir,
Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.
6C28/1 /1-1
Müessesemiz ihtiyacı için bir adet tamburlu kumlama tezgahı Teknik ve İdari
şarmamesine göre kapalı zarfla teklif almak suretiyle satın almacaktır.
Teklifler engeç 24/5/1984 'günü .saat 15.00'e kadar Müessesemiz Arşiv Şef
liğine verilecektir.
Geç verilen teklifler kabul edilmez.
İsteyen firmaya şartname ücretsiz olarak verilir.
Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.
6628/2 / 1-1
Müessesemiz ihtiyacı için 10 adet çapak alma tabancası ile 7 adet kum dövme
tabancası teknik ve idari şartnamesine göre kapalı zarfla teklif almak suretiyle
Tekliflerin en geç 2Î/5/1984 günü saat 15.00'e kadar Müessesomiz Arşiv Şefli
ğine verUecektir,
Geç verilen tekUfler kabul edilmez.
İsteyen firmaj^a şartname ücretsiz olarak verilir.
Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.
6628/3 / 1-1

M . S. B. istanbul Levazım Amirliği 4 Numaralı Satmalma Komisyon Başkan
hğmdan :
Askeri ihtiyaç için aşağıda yazıh malzeme 2886 sayılı Kanunun 36 ncı madde
sine göre kapalı tekUf usulü ile satın alınacaktır. Şartnamesi Komisyonda, l/mir ve
Ankara Lv. AmirUklerinde görülebilir. Teklifler ihale saatine kadar Komisyon Baş
kanhgma verilecektir. Teklifler herhangi bir nedenle geri alınmaz. Postadaki gecik
meler dikkate ahnmaz.
Tah. Tutan
Geç. Tem.
İhale
C i n s i
Miktan
TL.
TL.
günü ve saati

Balast 110/20 W.
110/40 W.
220/20 W.
220/40 W.
Starter 20 W.
40 W.

10.000 Ad.
10.000 »
10.000 .
10.000 »
10.000 »
10.000 TOPLAM

6.500,000
13.750.000
6.330.000
6.330.000
820.000
820.000

195.000
412.500
189.000
189.900
24.600
24.600

34.550.000

1.036.500

14/5/108'!

ll.QQ

AÇIKLAMA:
1. Şartnamede yazılı malzeme toptan bir istekliye ihale edilebileceği-gibi ayrı
ayn isteklilorede ihale edilebilir,
2. ihaleye katılmak isteyen Tacir ve Sanayicilerden, Ticaret ve Sanayi Odalanna kayıth olduklannı gösterir, esnaf ve sanatkârlardan mensup olduklan derneklerce kendilerine verilen meslek ve sanatlarını gösterir belgeler istenecektir.
3. ihaleye katılan istekliler tarafından geçici teminat banka mektubu olarak
verilecek ise, mektup vadesiz ve limitleri gösterilmiş olacaktır.
6560/ l-ı

1 Mayıs 1084 — Sayı

18388
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Sayfa: 87

VeCDlD Eskişehir Lıokoınotif ve Motor Sanayii Müessesenden :
(6 K A L E M LASTİK M A L Z E M E S A T I N A L I N A C A K T I R )
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 6 kalem lastik telmik şartname, sözleşme ör
neği ve eksiltme şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teküt ahnarak
satm alınacaktır.
2 — Eksiltmesi 16/5/1984 tarih • Çarşamba günü saat 15.00'de Müessesemiz
Alım Satım Komlsyonluğunda yapılacaktır.
3 — Muvakkat teminat teklif tutanmn % 2,5'u dur.
4 — Taliplerin muvaJckat teminatları ile Ihirlîkte kaj>ah tekUf mektuplanm
eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Kom^yonumuz adına göndermeleri veya
bizzat getirmeleri gerekmektedir.
5 — Elkslltme saatine kadar Komisyonumuza teslim eahneyen veya mu
vakkat teminatı bulunmayan teklif mektuplan geçerU değUdir.
6 —• Bu işle Ugili şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edUebileceği gibi IstenUdiginde posta Uede gönderilecektir.
7 — E.L.M.S. Eksiltme veya artırma mevzuunu teşkU eden işi İhale edip et
memekte veya kısmen etmekte, ve tercih ettiği taUbe ihale etmekte tamamen şer
bettir.
6454/1-1
(2 K A L E M E M M E V E E K Z O S T SUBABI SAİTNALINACAKTIR)
Emme Supabı
1^0 Adet
Ekzpst Supabı
1920 Adet
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 2 kalem emme ve ekzcst supabı, resim, tek
nik şartname, sözleşme örneği ve elcsiltme şartnamesine göre kapah zarfla eksiltme
suretiyle t ^ l f alınarak satm alınacaktır.
2 — Eksiltmesi 17/5/1984 tarih Perşenibe günü saat 15.00 de Müessesemiz
Ahm Satun Komisyonluğunda yapılacaktır.
3 — Muvakkat teminat teklif tutanmn % 2,5'u dur.
4 — TaMplerln muvakkat teminatlan ile ibirllkte kapah tekhf mektuplanm
eksUtmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komsiyonumuz adma göndermeleri veya
bizzft getirmeleri gerekmektedir.
5 — Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teslim
edilmeyen veya mu
vakkat teminatı bulunmayan teklif mektuplan geçerh değUdir.
6 — iBu işle UgiU şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edüebUecegi gibi istenildiğinde posta Uede gönderilecektir.
7 — E.L.M.S. Eksiltme veya artırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip et
memekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbestth.
6453 /1-1
T.K.l. Bursa Linyitleri İşletmesi Müessese Müdih-lüğimden:
Müessesemiz ihtiyacı olarak 8 adet 20.5x25 ebadmda iş makinası dış lastiği
kapah zarf usulü eksiltme yoluyla satmalınacaktır.
İhale ile ilgiU genel ve teknik şartnameler Müessesemiz (Fevzi Çakmak Cad.
N o : 72-BURSA) Ticaret Şube Müdürlüğünden tenün edilir.
thale 22/5/1984 tarihinde saat 14.00'de yapılacak olup, tekhf zarflannm aym
gün saat 12.00'ye kadar Müessesemiz Muhaberat servisine verilmesi gerekmekte
dir.
Müessesemiz Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Postada meydana gelecek
gecikmeler, telefon ve telgrafla yapılacak m ü r a c a a t l a r dikkate almmayacaktır,

6618/S-S
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1 Mayıs 1934 — Sayı: 18386

Şehir Belediye BagİcanliSuidan :

1 — 264.000 Kg. çerçeveli font baca kapağı yaptırılacaktır. Tahmin edilen be
deli : 43,824.000,— T L . geçici teminatı: 1.314.720,— T L . dü-.
2 — Bayrakh - Muhittin Erener Mahallesi Muhtelif Sokaklarda kanalizasyon ,
inşaatı yaptırılacaktır. Tahmm edilen tıedeli: 64.544.560,89 T L . geçici teminatı:
1.936.337,— T L . dü-.
*
3 — Atölyeler müdürlüğünde marangozhane, kaportahane, döşemehane
ve
servis istasyonu yaptırılacaktır. Tahmin edilen bedeli: 27.866.935,— T L . geçici temüıatı : 836.008,— T L . dir.
Yukanda tahmin edilen bedelleri ile geçici teminatlan yazıh işler ayn
ayrı
olmak üzere 2886 sayılı Yasa hükümleri gereğince kapah teklif usulü ile ihale edile
cektir. Şartnameleri belediye enctimenl ihale bürosunda ve fen işleri müdürlüğünde
görülebilir, ihalesi (14/6/1084 Pazartesi günü) saat: 15.00 de belediye encümeninde
yapılacaktır. İsteklilerin şartnamede yazıh belgelerle birlikte 8/5/1984 Salı
günü
mesai bitimine kadar Fen İşleri Müdürlüğüne müracaatla ihalelere iştü-ak belgesi
aUnalan şarttır. Teklif mektuplanmn ihale günü engeç saat: 14.00 e kadar encümen
başkanlığma, veriünesi gerekür, postadaki vaki gecUcmeler dikkate alınmaz^ Uân
olunur.
6229/1-1

•

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden:
1 — Kurumumuz Soma-B Termik Santralmın cüruf çıkarıcUannda kuUaml
mak üzere 4000 adet zinch ve 4000 adet bağlantı elemanı ST35 13 K sementasyon çeliğbıden İmal ettirilecektir.
2 — Bu İşe alt şartname;
TEK
Satmalma Dairesi Başkanlığı
Bayındır Sok. No : 8/1
Yenişehir/ANKARA
adresindeki İ ç Ticaret Müdürlüğünden dilekçe mukabiUnde tenün edilebiUr. (Kuru
mumuzla iş ilişkisi İçinde olmayanlar dilekçeye çalışmakta oldukları banka referanslan, oda sicil kayıt sureti, kapasite raporu ve varsa tiamtıta katalog eklenecektir.)
3 — TekUfler 14/5/1984 günü saat 14.00'e kadar yukanda kayıtlı adresteki
Muhaberat Servisinde buuhıdurulmalıdır. (3elen teklifler aynı gün ve saat 15.00 de yu
kanda kayıtlı adreste alenen açdacaktır.
4 — Kurumumuz 2886 sayıh Yasa'ya bağlı değikUr.
6631/1-1
T E K S. S. Doğu Anadolu Elekthik Dağıtım Müessese Müdürlüğünden :
ERZURtJM
1 — Müessesemiz dahUinde bulunan aşağıda isim, Karekteri&tik, İhale keşif bedeUeri Ue geçici temüıat miktarları belirtilen köylerin Elektrik tesisleri teklif almak
suretiyle yaptırılacaktır.
2 — İhale T E K S. S. Doğu Anadolu Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü
Cumhuriyet Caddesi 3. cU Vakıf İşham K a t : 4 de yapılacaktu:.
3 — IsteklUer işe ait ihale dosyasım hergün mesai saatleri dahilinde 2 Mad
dede belirtUen adresteki Muhaberat servisinde tetkUı edebilirler.
4 — İhaleye girebilmek için :
a) 1984 yıh ticaret odası kaydı.
b) Cîeçici teminat

1 Mayıs İMH — S a y ı : 18338

Sayta : 89
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c) Müteahhitlik karnesi veya en ast bu iğin kegif bedeli kadar benzeri bir ig
yaptığına dair ig bitirme belgesi.
d) İhaleye katılma belgesi için bagvurular en geç 14/5/1984 tarihi mesai biti
mine kadar 2. ci maddede adresi belirtilen muhaberat servisine isteıülen belgeler ekle«serek yapılmıg olacaktır.
5 — Katılma belgesi 15/5/1984 tarihinden itibaren verilmeye bağlanacaktır.
6 — Teklif en geç 17/5/1984 tarüıi saat 11.00 e kadar 2 maddede adresi belir
tilen Muhaberat servisine verilmig olacak ve aynı gün saat 15.00 de Müessese Müdür
lüğünde alenen açılacaktır.
*
7 — Postadaki gecikmeler ve katılma belgesinin ekinde şartnameler gereği ön
görülen belgelerin verihnemesi hahnde başvurular ve teklifler dikkate aimmaz.
8 — Müessesemiz 2886 sayüı kanuna tabi değildir.

111

tlçesi

Brzurum

Çat-Agkale

Yapt. işin grup ve mahiyeti

işç. Keş. B. G. Tem. İhale tari
Lira
Lha
hi ve saati

84-25-EM-Ç.A/l Grup
4 Adet Köy 13 K m E N H

»

Şenkaya

»

- Horasan

»

Olur

»

Narman

»

Oltu

»

tspir

Erzincan

Merkez

Ağn

Hamur

Kars

4 Adet Köy 15 K m E N H
»

*

4.049.479
4.597.696
4.182.542

135.240
151.681
139.226

»

»

»

»
»
»

8.188.264 259.398
5.581.595

181.198

Çıldır

s>
,
>

17/5/1984
193.302 Saat: 11.00

84-25-EM-Ş/l Grup
5 Ad, Köy AGŞ-13,5 K m E N H 7.948.268 252.198
84-25-EM-H/l Grup
6 Adet Köy 11 K m E N H 9.659.114 303.523
84-25-EM-O/l Grup
5 Adet Köy 29 K m E N H , 10.53p.375 239.931
84-25-EM-N/l Grup
9 Adet Köy 34 K m E N H
13.869.624 429.839
84-25-EM-0/2 Grup
83.877
3 Adet Köy 3,5 K m E N H
2.337.545
84-25-BM-t/l Grup
13 Adet Köy 30.5 K m E N H 15.133.902 467.917
84-24-EM-M/l Grup
7 Adet Köy 22,6 Km E N H 9.577.098 310.068

84-04-EM-H/ Grup
3 Adet Köy 7.5 K m E N H
Diyadin
84-04-EM-D/l Gr. 7 Ad. Köy
»
84-04-EM-D/2 Gr. 6 Ad. Köy
Doğubeyazıt 84-04-EM-D/3 Grup
6 Adet Köy 20,5 K m E N H
Arpaçay
84-36-EM-A/1 Grup

»
»
»

5.984.065

'

84-36-EM-Ç/l Grup
5.635.600 182.818.
3 Adet Köy 7,5 K m E N H
Digor
84-36-EM-D/l Grup
6.888.808 220.414
5 Adet Köy 13,7 K m E N H
»
84-36-EM-D/2 Grup
, 6 Adet Köy 16,6 Km E N H 6.657.823 213,485
Göle
84-36-EM-G/l Grup
7 Adet Köy 6 K m E N H i 9.902.386 310.822
Tuziuca-Iğdu- 84-36-EM-T.I/l Grup
9.600.443 301.663
7 Adet Köy 24 K m E N H

»

6564 /1-1

Karasu I>evletı Orman tgletmesi Müduriağünden .
D E P O N U N
Adı
Yol durumu
udere

Statdlze

»

»

»

9

»
»
*

»
»

»

»

>

>
>

»
»
uluk

>

Boy ve Smıfı
3. S. N . (B. M . Kre. Ky. Tomruk
1. S. N . B. ıSoy. K y . Tomruk
2. S. N . B . Soy. Ky. Tomruk
1. S. N . B. m. Krs. Kn. Tomruk
1. S. Uz. B. m. K r . Ky. Tomruk
1. S. Ks. B. Kİ. Kr. Kn. Tomruk
2. S. N . B. Kİ, K r . Ky. Tomruk
2. S. Uz. B . Kİ. Kr. K y . Tomruk
3. S. N . B. sa, Kr. Ky. Tomruk
3. S. Uz. B. Kİ. Kr. Ky. Tomruk
3. S. Ks. B. Kİ. Kr. Ky. Tomruk
3. S. N . B. tn. Krs. K y . Tomruk
3. S. Uz. B . İn. K r . Ky. Tomruk
2. S. N . B. İn. Kr. Ky. Tomruk
3. S. N . B. Gürgen Tomruk
3. S. Ks. GüPgen Tomruk
3. S. N . B. Göknar Tomruk
3. S. Ks. B. Kİ. Meşe Tomruk
3. S. Uz. B. Kestane Tomruk
3. S. N . B. Kestane Tomruk
3. S. Ks. B. Kestane Tomruk
Gürgen tn. Yuv. San Odunu
Ky. Yarma San. Odunu
Yap. Lif-Yonga Odunu
Ky. Yarma San, Odunu
TOPLAM

Parö
adedi
3
2
1
6
1
1
S
1
14
1
2
4
1
2
2
1
1
1
1
1

Muh. Bed.
TL..

, 7,6 Tem.
TL.

62.623
55J201
lÖ.OOO
126.157

22.000
42.000
36.000
35.000

105J)00
174,000
41.000
334.000

6.000
12.000
114.011
7.000
416.122

42.000
31.000
31.000
35.000^
22.000

19.000
28.000
283.000
19.000
680.000

7.000
34.830
91.95010.000
28.462
29.185
4.190
26.269
3.186
1.965
10.934

28.000
17.000
16.000
22.000
22.000
26.000
20.000
17.000
16.000
23.000
18.000

lö.OOO
46.000
113.000
17.000
47.000
67.000
7.000
34.000
4.000
4.00O
16.000

4.682
5» Ster
28 »
184 »
33 »

14.000
8.000
4.500
5.500
8.000

6.000
37.000
9.000
78.000
20.000

MÜKfTAİU
Adet
MS D m '
80
98
163

180
589
82
388
119
62
9
57
6
4
35

1
2
1
3
1

15

59

1887

10«i.776 m <
302 Ster

2.201.000

İzahat
Had<fi layık
obnadıgutdan

i
S

Tem. trad

1 — t^etmemte depcttannda «Mlunaıı y ^ n d a <âaM ve miktan yanlı ormantfrfinlerioin% 60 ^ Ue % 40 fam pe^ almm^
fcogulıu^ maltedeUnjnSıaMye % 60 ai S ay
itai'i mttadetsiz ümit daMU baaka t«ınlııat m^ubu veyataeranparaya cevrtMHHr
nitelikte Devlet taihvlU alışarak 2 ve S4 nolu Model şartnameler uyannca açık artırmalı olarak aatifa ctkarünuştır.
2 — Acık artırmalı ütale 16/6/1884 Çarşamba gQa& saat 14.00 de Karasu Ugasl Tekin Sineması sakalımda toplanacalı Kontisy<Hi hımıruoda yapdacaMır.
3 — .Bu aatışa ait Uân, şartname ve aattş »uBeO. btigl eetvell Orman Genel MOdttrlttgitode, Adapazan Otmaa BBUge Ba^mlkHirHitttnde, Adapazan, lemit, Al^razı, Heaâeik, Geyve, Ozman l^etaoe MüdOrlttklert ts^etmendzıte g&iUei^.
^ — Satif Öncesi bUgi cetvelinde ve müfredatlı Uân Uate^ade gOstertlen 143, İSO, 161, 1S6, 167, 170, 171, 172, 178, 179 ludu par
tiler adet ve haemeo he^ olmayıp, % 20 fazla. veyo. mdcean ıdaAdUr. Kesin adet ve miktan aatıg s'OıKkule atıem <dur ve aatış tm feealn
milctaı- üzerinden yapılır.
5 — Alıcılann 16/SA984 günü engeç saat 13.00 e kadar almak İstedikleri pMtUere alt geçi<d temlnatlamu tşletmemiz vemetiae yatırarak, yukanda beUrtilen yer ve saatte hazır bulnmnalan, satışa katUabtlnvek için tenünat mektubu vereceklerin teminat
ntelıitubuoa tşletımendz adı, aatış tar&l ve parti oumaralannm yazılması «tarttır.
6616 / a-S

I

Antalya Karayollan 13. Bölge Müdürlüğünden :
Bölgemiz dahtUnde bulunan aşağıda yazıh işler 2^0 Sayıh Devlet İhale Kanunu'nun 81/b ve geçici 2. maddesine istinaden
kapalı teklif usulü ile taşeronlara yaptırılacaktır, ihale, Karayollan 13. Bölge Müdürlüğü Ant^ya, lıinasmda Yapım Şefliği büro
sunda toplanacak olan emanet inşaat Komisyonu'nca yapılacaktır.
%3
Son
Keşif Bedeli Geçici Tenünat
İşin adı ve cinsi
TMİhi
TL
Günü
TL.
SaaU müracaat tarihi
1 - Antalya - Burdur 11. Yolu 1. Kıam temel
malzemesi ve asfalt mıcın hazırlanması
2 - Antalya - Burdur U . Yolu 3. Kısun temel majzmsesi ve asfalt mıcın nakU
3 - Antalya - FiıUke Yohı 2. Kıaım td^nnel matzemesl ve konkasâr malzemesi nakli
4 - Fhıike - Kaş - Kalkan Yohı ve Asas Dağı Mohü Radar Mevzii yolu 1. Kısım alt temel ve
konkasör malzemesi nakli
5 - Side ve çevresi turistik yollan l . Kısım alt
temel malzemesi nakU
e - Side ve çevresi Turistik Yollan 1. Kısım sa
nat yapılan inşaatı

101.000.000,—

3.İBO.O0O,—

10/5/1664 Perşembe

11.00

9.000.144,—

270.184,32

10/6/1964 Pnşâoibe

UM»

318.740,04

ia/C/1984

17,00

6 Uma 19B*

11/5/1664 Cunm

11.00

^ Mayıs 1984

ıoJ^4ee,—

1.432.780,45

5 Mayıs MM

4?.7se.e^4o
a).2M.0«),—

907.621,20

11/5/1884

Caxa&

15.00

e Mayıs 1084

e.800.000,—

294.000,—

11/5/1984 Cuma

17.00

9 Mayıs 1084

S

Yeterlik Belgesi Almak İçin: İsteklilerin en g e ç müracaat edecekleri işin hizasiında gösterilen son m ü r a c a a t tarihi mesâi
saati sonuna kadar Yeterlik belgesi almak için Bölge Müdürlüğümüz Yapım ŞefUği'nden alacaklan müracaat dilekçesi ve formlan doldurup gerekli belgeleri de ekleyerek m ü r a c a a t etmeleri (Müracaatta genel evrak tarihi geçerlidir)
1 — işin keşif bedelinin en az yansı kadar benzeri bir işi bitirdiklerini behrteh İş Bitirme Belgesi'ni veya en az işin keşif bedeli kadar 1 numarah iş içm (B) grubu, diğer işler için ( O grubu Müteahhitlik Karnesini (Ashm veya Bölge Müdürlüğü'müz yeterlik belgesi komisyonu başkanhğı'nca onaylanmış örneğini)
2 — İlgili iş yerlerinden alacaklan iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair Iş Yeri Görme Belgesi'ni (isteklinin işyerini gö
rüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu Şantiye, Kontrol veya en yakm Şube Şefi veya vekilleri tarafından parafe edilmiş «Iş
yen görme belgesi'ni ilgili Yapım Şefliği'ne ibraz ederek tasdik ettireceklerdir.
3 — Yapı A r a ç l a n Bildirisi'ni (Yapı araçları özel şartnamesinde istenen makinaları yapı a r a ç l a n bildirisinde Ijelirttikten
sonra bildirimde bulunulan yapı a r a ç l a n m n Ana inşaat makinası olanlarının sahibi olduklanm belirten fatura ash veya yıh için
de noterden tasdikli sureti - Yardımcı yapı araçlarının kiralanmış ohnalan halinde noterden yılı içinde tasdikli kira sözleşme
si ile kiralanan yardımcı yapı a r a ç l a n n a ait fatura aslı veya noterden tasdikU sureti veya amortisman defteri veya noterden tasdikli sureti bildiriye eklenecektir. Bu makinalann halen bulundukları yerlerin adresleri açUc ve kesin olarak bildiride belirtilmesi gerekmektedir).
4 — Son beş yılda bitirilmiş ve dilekçenm veriliş tarihinde adına taahhüde bağlanmış veya bağlanacak olan işleri belgeleri
Ue açıklayan taahhüt bildirisini.
5 — lUt ilân tarihinden sonra aimmış sermaye ve kredi imkanlannı açıklayan Banka Referans Mektubu'nu
6 — Teknik Personel Bildirisini.
7 — Bu işte kullanacağı sermaye ve kredi imkanlarım açıklayan MaU Durum bildirisini
8 — Şirket veya şahıs imza sirkiUerini; ekleyerek YeterUk belgesi almaları (3, 4, 6 ve 7 sıra numarada yazılı bildirimlerin
isteldmin kendisi tarafmdan imzalanması gerekmektedir. Vekaleten imza edilenler geçerli sayılmaz.
YeterUk belgesi için telgrafla müracaat geçersizdir. İşlere alt şartname ve ekleri Bölgemiz Yapım Şefliği'nde bedelsiz ola
rak görülebiUr.
İhaleye Girebibnek İçin :
1 — isteklinin 1984 yıhna ait vizeli Ticaret ve Sanayi Odası Belgesmi,
2 — Bölge Müdürlüğümüzden Yapım Şefliğinden ahnmış Yeterlik Belgesini,
3 — Vekaleten iştirak ediliyor ise istekU adma teklifte bulunacak kimsenin isteklinin vekili olduğunu belirten noterden
tanzim edilmiş Vekaletnameyi,
4 — Örneğini Y a p ı m ŞefUğinden alacakları Teklif ve Taahhüt Mektubunu,
5 — işin keşif bedelinin % 3'ü nisbetinde geçici teminat karşılığmda Bölge Müdürlüğümüz Saymanbk
Müdiu-lüğü'nden
ahnmış yukanda yazıh miktar kadar Vezne alındı makbuzu veya Banka teminat mektubunu (Teminatlan Bölgemiz Saymanhk Mûdihlüğü'nce parafe edilecektir) usulüne uygun olarak hazırlayacaldan teklif zarfına bu belgeleri koyarak mühürleyip ek-
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siltme günü eksUtoıe saaUnden bir saat öncesine kadar Yapım Şefliği'nde
lığı'na teslim etmeleri ilân olunur.
Postada vaki olacak gecikmelerden idaremiz Mes'ul değildir,

toplanacak olan Emanet İnşaat Komisyonu Başkan6563 / 1-1

Gülnar Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :
Deposunun adı
SahU
>Pldik T . B.
Meı*kez

»
B. EceM
Aks az

T o l durumu
Asfalt
>
Or. Yolu
Asfalt
>
»

>
Karakaya

»

EÎMVAL G E N E L . TESKÜNO

Parti adedi
6
20
2
14
32
T
19
1
6
2
109

cana

ve nev'i, sımfı

S.SJıTiB. ÇZ. Otomruk
İbreli Yak. Odun
ÇZ. U f ^ Yonga
3.S.N.B. ÇZ. Tomruk
Sbrell tak. Odun
lİM-eU Yak. Odun
3.S.N.B. ÇZ. Tomruk
2-S. ÇZ. Maden IMrek
3.S.N.B. ÇZ. Tomruk
İbreU Yak. Odun

MİKTARI
M3 D
Adet
825

m

3

127.467

Ster

—
1426
112

2789

432.452
2952
616

4893
724
1128

770.010
32.266
1Î33.793
140

10359

1584.988

"5246

Muh. Bed.
TL.
17.000
3.200
2.900
17.000
3.200
3.200
17.000
10.000
17.000
3.200

%7,&Tem.
TL.
162.000
342.900
24.400
«52.000
7O9.Ö0O
148.100
994.100
24.200
272.900
»3.700
2.264.70O

1 — t^etmemiz depolannda mevcut 109 parti muhtelif cins orman emvali 1 ve 34 nolu şartname hükümierl gereğince mal be
delinin % 50 si % 40 faizi ile vergi resimler peşin, % 50 si 3 ay vadeli müddetsiz ve liml^ dahili mektup karşıhğı açık artırmaya
çdcanfamştır.
2 — Açık {utınma 11 Mayıs 1984 tarilhhıe rastlayan Cuma günü saat 14.00'de İşletmemiz satış salonunda toplanacak Komis
yon huzurunda yapılacaktır.
3 — Bu satışa alt şartnameler ve satı^ önoe«|i bilgi cetveh Orman Genel Müdürlüğü, Mersin (^tman Bölge B a ^ ü d ü r l ü ğ ü ve
İşletmelerinde, Adana, Osmaniye, Dörtyol ve Antakya İşletme Müdürlükleri ye Kayseri Orman Bölge Şefhği Ue lişletmemiz Bölge ŞefUkleri Ue Muhasebe Servismde görülebiUr.
4 — Ahdiun mal bedeU ve vergilerini tebligattan sonra 10 gttn içeri^nde yatırması şarttır. Bu süreyi ahcı isterse teminatım
%15'e çıkarıp 20 gün uzatabUir. L i f - Y o n g a odunu satışlarmda sadece U f - Y o ı ^ levha sanayicileri, Anbalaj sanayicileri, talai
imsdatçıları, odun hammaddesi kullanan küçük sanaferorbabı Üe Urünleriıd Uıraç edenler yılı içinde vizesi y ^ ı h m ş kapasite belgeleri Ue
Ticaret ve Sanayi Odası belgesini Komisyona İbraz etmek şartı Ue Ocatılabillrler. Alıcılarm tenUnat makbuzlan ile MrUkte KKunlsyona
müracaat eöneteri ilan olunur.
6617/2-2
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S*yfa: M

RESMÎ G A Z E T E

1 Mayıs 1964 — S a y ı : 18388

fTarmı, Orman ve Köyiglerl Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik tglerl Genel Müdür
lüğü Urfa Y S E 18. Bölge Müdürlüğünden :
A S B E S T L İ V E ÇELdK B O R U N A K L E T T l R t L E C E K T t R
1 — Bölgemiz ihtiyacı olan 23.000.000,— T L . keşif bedelU 1. kısım A Ç B ve
çelik borular muhtelif fabrika ve satıg depolarından alınarak Bölgemiz sahasına ta
şınması işi 2886 sayılı Kanunun 81. maddesi gereğince tatbik edilecek esaslara göre
emanet usulü ile ihale edilecektir.
2 — Adı geçen işe ait şartname 1. kegif v.b. evraklar mesai saatleri dahilinde
Müdürlüğümüz İçmesuları Şefliğfnde ücretsiz olarak görülebilir.
3 — thale 15/5/1984 Salı günü saat 10.00'da Bölgemiz İçmesuları ŞefUğinde
yapılacaktır.
4 — İşe ait muvakkat teminat 690.000,— T L , dır. (TemUıat mektubu limit da
hili olacaktır.)
5 — ÎstekUlerin engeç 11/5/1984 Cuma günü mesai bitimine kadar Bölge Mü
dürlüğümüze müracaatları ile müracaat dUekçelerine aşağıdaki belgeleri eldemeleri
şarttır.
a) İşin enaz keşif bedeli kadar boru nakUyesi yaptıklarma dair belge (aslı)
b) Müteahhidin bu işler için ayıracağı enaz 5 adet 10 veya daha fazla to
najlı kamyon ve 2 adet tır kendisine ait olduğunu tevsik eden belgelerini veya kira
hyacak şahıs veya firmadan ahnmış noter tasdikli taahhütname ve araçlan kirala
yana ait olduğunu tevsik eden belgelerini,
c) 1984 yılı vizeli ticaret odası sioU vesilıası,
d) İhaleye iştirak edecek şirket ise;
İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilin kayıtlı bulunduğu
ticaret odasından veya sair resmî bir ma İtamdan şiıkethı sicUe kayıtlı ve halen faa
liyette bulunduğuna dair ihalenin ilânmdan sonra ahnmış vesika Ue şirketin sirkü
leri ve şirket namına teküfte bulunan kimselerin bu şirketin veiıiU olduğunu gösterir
tasdikli vekâletname (Hususi tecil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.)
6 — Isteklüerin yeterlik belgesini alıp, alamadıklanm 14/5/1984 tarUünden
itibaren Bölgemizden öğrenebilecekler.
7 — ÎstekUlerin tekhf mektuplarını ihale saatinden 1 saat evveUne kadar üıale
komisyonuna makbuz karşılığında tesUm etmeleri şarttır.
Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler nazarı dikkate alınmaz,
tlân olunur.
6450/1-1
Adapazan

Beledij'e Başkanlığından :

Şehrimiz Bulvar, İzmit Caddesi ve Bulvar, Çark Caddesüideki mevcut tretuvarlann (0.30x0.30x0.025) eb'ath karosimanla kaplama işi yapılacaktır.
İşm muhammen bedeli 31.986.274,— T L . dır. İhalesi 11 Mayıs 1984 Cuma günü
saat 16.00 da encümen salonunda 2886 sayılı Yasa'nm 36 ncı maddesine göre, kapalı
zarf usulü ile yapılacaktır.
İhaleye İştirak Edeceklerin :
a) Kanuni konutu bulunması,
bf Yapı araçlan bildirisi,
c) Teknik personel bildirisi,
d) Bayındırlık Bakanlığı C grubu mUteahhltUk karnesi,
e) Ticaret odası belgesi,
f) Makina teçhizat bildirgesi (2 adet kamyon, 1 adet betoniyer. 1 adet komp
resör)
g) tşin keşif bedeli kadar iş bitirme belgesini İbraz ederek yeterUUk belgesi
içhı üıale gününden 5 gün öncesine kadar Belediyemize müracaatta bulunması ve

1 Mayıs 1B34

Sayı = 18388

RESMİ G A Z E T E

Sayfa: 96

İhale saatinden 1 saat önce 2886 sayıh Yasa'ya uygun olarak hazırlanmış teklif mek
tuplarım KncUmen Başkatipliğine vermeleri gerelunektedir.
Gefiici teminatı 959.588,— T L . olan işüı şartnamesi Fen İşleri Müdürlüğünde
görülebiUi'.
6629/1-1

Çeşitli ilânlar
Bayındırhk ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden :
Merkez ve T a ş r a Teşkilatımızda boş bulunan 6 ve 8 dereceli İcadıolara Teknik
Hizmetler Sımfında çalıştınlnıak üzere önce yazılı smav sonra mülakatla askerlik gö
revini yapmış (20) adet Makina YiUcsek Mühendisi, Mühendisi ahnacaktır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yazıh şartları takması gereken aday
lar aym kanunla verilmiş bulunan haklardan yararlanacaklardır.
Sınav Genel Müdürlük Merkezinde 22/5/1984 günü saat 9.30'da yapılacaktır.
İsteklilerin gerekli belgeleri tamamlayarak en geç 21/5/1984 gihıü saat 16.00
ya kadar Personel Müdürlüğü Seçme ŞefUğlne smav giriş fişi almak üzere başvurma
ları gerekmektedir.
Postadaki gecikmeler dikJtate ahnmaz.
Adres : Karayollan Genel Müdürlüğü A Blok 2. Kat 209/A Nolu Oda Yücetepe/
Ankara T e l : 33 77 30/310
BAŞVURMADA A R A N A C A K B E L G E L E R :
1 — Form Dilekçe (Kurumdan temin edilecektir.)
2 — Nüfus Hüviyet (Cüzdanı
3 — 1 adet vesikalık fotoğraf

6562 / 1-1

Merkez ve Taşra Teşkilatımızda i>oş bulunan 6, 7 ve 8 dereceli kadrolara Teknik
Hizmetler Sınıfmda çalıştırılmak üzere önce yazılı sınav sonra mülakatla etüd, proje,
araştırma hizmetlerinde çahştırümak üzere tngUlzce bilen (30) adet İnşaat Yüksek
Mühendisi, Mühendisi alınacaktır,
657 sayılı Devlet Memurlan Kanununda yazılı şartları taşıması gereken aday
lar aynı kanunla verilmiş bulunan haklardan yararlanacaklardır.
'
Askerlik görevini yapmış olanlar tercih edilir.
Smav Genel Müdürlük Merkezinde 22/5/1984 günü saat 9.30'da yapılacaktır.
İsteklilerin gerekU belgeleri tamamlayarak en geç 21/5/1984 günü saat 16.00
ya kadar Personel Müdürlüğü Seçme Şefliğine smav giriş fişi almak üzere başvurma
ları gerekmektedir.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Adres : Karayollan Genel Müdürlüğü A Blok 2. Kat 209/A Nolu Oda Yücetepe/
Ankara Tel : 33 77 30/310
BAŞVURMADA A R A N A C A K B E L G E L E R :
1 — Form Dilekçe (Kurumdan temin edUecektir.)
2 — Nüfus Hüviyet Cüzdam
3 — i adet vesikalık fotoğraf
6561 /1-1
Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden :
Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkuUere ait 75760 no. lu plan
Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır.
Uânen İlgiUlere duyurulur.
Ada No : 2192, Parsel No : 8,9
6630/ 1-1

Sayfa: 96
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Başbakanlık Basımevi İşletme MOdOrlttğûnden ı
Resmi Gazate ile abone, U&n, diğer konularda telefonla görüşme İhtiyacı
duyan tüzel ve özel kişilerin işletme MüdttrlûğûmfizOn ç^itli hizmet servisleri
Ue daha kolay temas sağlamaları için aşağıdaki telefonian kuUanmalarmi
tavsiye ederiz.
— Işleüne Müdürü
— İşletme Müdür Yrd.
(Abone, tlân. Borçlar Servisi)
— Saymanlık
— işletme Şefliği
— Santral
— Abone Hizmetleri Şefi
— İlan HizmeUeri Servisi

• 12S461
ı 104361
ı
>
,
i
:

lO 97 37
12 54 59
24 13 30 — 24 1 3 3 1 — 2 4 3 3 0 »
10 89 84
Sahtraldan 46 (DahUi)

özel ve Tüzel Kişilerin bilgilerine sunarız.

Resini Gazete Fihristi
Yasama Bölümü:
Sayfa

Kanunlar
2999 Memurlar ve Diğer Kamu CJörevlileri ile RgiU Bazı Kanunlarda
DeğişikUk Yapılması Hakkmda Yetki Kanunu
3000 2644 Sayüı Tapu Kanunu'nun 26 ncı Maddesine Bir Fıkra ilâve
Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulü Halckmda Kanun

Yürütme ve tdare Bölümü :
Bakanlara Vekillik Etme tşlemi
— Müh Eğitim GençlUc ve Spor Bakanlığma Vekâlet Tezkeresi
Tebliğ
— TEK, Kaçak veya Usulsüz Elektrik Kullananlara Uygulanacak Tari
felerle IlgiU Tebliğ

3

Yargı Bölümü:
— Anayasa Mahkemesine Ait iki Karar
— ilânlar
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BAŞBAKANLIK BASIMEV'

