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Mecllg'tg grubu veyo üyesi bulunon bütün portllerln orolorındo oluşturduklorl ortok komisyonun hozırlğ-
dtğ| vo komlsyondo temsil edilen portilerjn yetkilı kurulIorlnco do onoylqndığı oçlklonqn (seçjm yosolorındo d+

ğişiklik ieİıifi, şu sırodo Anoyoso ve Adolet Komisyonlorlndon geçmİş olorok Meclis gündemind€ bulunmoktodür.

ortok komisyonun gollŞmolor|nl, bğstnğ yonsldlğı orondo dikkdtle izleyen Türkiye işçi Portisi, teklif hok-
kındokl görüşlerınl komuoyuno sunmok İcin, ortok komisyonun do boşkon| oıon Meclis Boşkonınln, teklıf Mecıis'e
verilirken yoptlğl q9lklomo ile yetİnmemiş, toklif v6 gerektesinin tom metninin lncelenrnosine özen göstermlŞtir.

oyso bunu eldo etmek koloy olmomüş. oncok yoŞo tekİifi Meölis komisyonlortndo görüşülneyo boşlqdlğl sırodo
bu olonok bulunobllmiştir. Bu konudo, elden gelen titizliğin gösterilmesinln nedeni, her seç'mdo yoklnmoloro yol.

oçon seçlm güVenljğinl zedeleylci dqvronışlorı önteme bohonesl oıtlndo, bu doVronlşlorın boşllco sorumlulortnln
oroloründo bulunduğu foşİstler Ve soğ portlİer|e cHP'nin elb!rljğiyle yüiüttükleri bu ortok'qollşmon!n, herşeyden
önce sol'o korşl ve demokrotik toplumsol muholefetln Porlomentodo temsitini engellem€ doğrultusundo oıocoğt
kuşkusu idi, Hoztrıınon teklıı kuşkuyu hoklı çlkormlştır. Gerçekten, getirilmek istenen yeni düzenlemeler, seçlm
güvenliğinin ötes]nde osül, şu ondo Meclis'te tomsilci bulunon Vo kimi erıme durumundoki soğ portllerln vo bu

orodo cHP'nln seçim olonok|or!nl elverdiğince perçİnlemğk, buno korşıIlk sol muholefetln secimlerde Ve MeG
lls'te y€r olmosünl engellemek omocİno yöneliktlr. Ayrlco yoso teklifİ, getirdiği düzenlemeIerden çok, getirmediğl
değişıkıiklerle d6 dikkoti oekmekte, kuşkuyu dqho do hokIl kllmoktodır.

Tel(lifln getİrdlği değişlkliklerİn incelenmesİne getmeden önce, ortok komisyono Meclls Boşkonının boşkon"

lık etmesinin ve tekljİin komuoyuno Meclls Boşkont torofındon duyurulmcstntn usuldon olmodtğt bolirtl'melldlr.
Meclis lttüzüğündo tek tek soyllon görevleİl orostndo Meclls BoŞkonl böyle bir görevlo yükümlendirilmiŞ değIldlr.
Değişiktik tekl]fj üzerinde Meclis Boşkonln!n oğtrllğtntn bu derece konmuş olmosınln, teklifln Meclisle görüşül-
mesl slroslndo milletvekiller| üzerindg Yorotocoğl boskl öğesl herhold6 yodsınomqz.

YASA TEKLiFiNiN GETiRDiKLERl

l) siyğsl pan erin seçim€ kohlobllme koşullorlndE yopllon değlşikllkleİ|

Tekllfin g€tİrdlğı en önemIl değişiklIklerden birl, sİyosl portİ|erİn seolme kotlloblıme koşullorındo öngörül6n
lk| yönlü değlşiklIktir" Bu d6ğişiklik, teklifin komuoyunun do en İozio ilgisini teken yonı olmuş, bostndo genlş

oleştlrllere yoı oçmlştlr. Önerlten d6ğişiklikler üzerİndo durulurken, konunun Kurucu Meclisle kobul edIlen ilk
setlm yEsosındon bu yono geçırdiği sofohott klsoco onlmsotmokto yoror görü]mektedir. En önernll lkl görevi Ano"
yoso ve seçim yosolorlnt hozırlomok olon Kurucu Meclis, §lyosİ port]ıerin secime kotılobıımelori i9in «en oz oıtl
oy önco en oz ,l5 ilde bütün |lçelerlyte örgütünü tomomlomlş olmok, koşulunu getİrmişti. Yüksgk secim Kurulu'
nun kobul €ttiğl blr llk6 kororı lle de ooriyo doğru oltü oyln hesoplorjmos|ndo sgoimin boşlongüc torihi esos olın-
mlş. böylece oltl oy koşutu fiilen oy Vermeden öncekl sekiz oy olmuştu. Her şeçİmde bu koşulun yerine getirilme"

slnln kendilerİ icin yorottlğı güçlüğü gören AP Ve cHP. bundon sıyrllmontn yolunu orodılor. BöV|ece yosodo yo.

pl|on değişikllkle, «Mecliste grubu bulunon portiler» icin bu koşulun oronmomost hükmü getirildl, Bugünkü tek-

llflo, bu ikiti koşul yenl blr değişlkllğe doho uğrotülmok istenmektedlr. Buno göre, qltü oy önco 15 ilde bütün llte-
lerlyle örgütün tomomlonmlş olmqsl y€ring «mevcut lllerın ütto birlndo! denmek sur€tlyle bu koŞul, bİr kolem-

de 1s'den 23'e Çtkon|mokto, cok doho oğ|rloştlrllmoktcdlr.

Aynco dikkoti ceten blr nokto, ortok komlsvonun önce 15 nt io lle çıkormokio:ontoşmış oımosldır. Komls-
yon tohŞmolon sürdürüliirken, üze.lndğ onloşmovo Vorllon noktğlorl boslno Vo TRTlye oçıkloyon cHP senolörü
R6col Kocomon bunu oolkhk|o bğtİnmlştl. oyso, Meclls'g sunulon AP, cHP, MSP, MHP vo ccP'll milletvekillerl v9

69notörlerin ortok lmzoll değlşiklİk teklifİnde üzerinde onıoşılon 20 il koşulunun sonrodon doho dq oğ,rloştlrllorok

23,e çıkorıldüğl görülmğktedlr. tİomen bellrtmek goroldr ki, n6 20 ıle oik|lmostnln, 'ng] dg bünün|o ietlnmeyıp dğ-

ho 6onrğ 23 il6 ğkllmosınln n6d9ni oçıl(ıonmtş dğğİldlr. T€kllfln gorek@slnde d€ koştJıun rİiyd oğlrloŞtlrlldlğını
ğo*loygn blr bölüEİ wktur.' , ı<onr*n doho:do iığıne yünl ,t66; .yörğİtüft6kl yost d g6'ro oncok,M6ğlls'İe drubu bulunon portf|orden bi
kogul orğnmozken, şlmd| tek blr mitıetvokııl v€yo 6enotörlğ dğ yotlniımlş olmosldlr.



Öncelıkle beljrtilmesi gereken, bir sİyosl portinİn seçimo kotllmoslnln şu v6yo bu yollo engeılonmİş oho.
sınln Anoyosoylo boğdoŞmodtğıdır. Bir slyosi portjnin se9men korşıs|nğ çlklp kondı odoylorınl göstermesjni, seçmo"
nin de iŞlediğj odoyo oy Vo.mesjni önleyici sonuçloro yol oçobjlecek koşullortn, hongl gerekçe llo konuImuş olurso
Qİşui,] Anoyosoyo oykır!lığt oc*tür. Doğol olorok boğımsızloro do tonınmlş olon bir hokkın, bırtokım koşullor yo_
luylo siyosi portılorin bir bölüğünden eslrgenmesİnin sovunulocok yonl yoktur. secim yosoIorlnln elverdiği, TRT
ile pİopogondo, birleŞ]k oy pusuloslndo yer olmo... gibl klmj oIonoklordon yororlonobitme oçlslndon kqyltlomo.
ıqı- düŞünülebiİir6e de, hem bunun secime kotllmoyl ön]ememesi, hem de secim€ kqtllon slyosı portiler için to-
mcmen eŞit koŞullor ortoyo konulorok düzenlenmesi gerekİrdi. Kurucu Meclis'İn kobul ettiğl yosodo bu, blr öıtü.
de gerÇekleŞtirjlmeye coılŞtlmüştt. Arodo yoptlon değişikliklo bu eşitlİk bozulmuştur; şimdiki öneriyle lse eşitlik
ilkesi tümüyle hİce soyllmoktodlr. Gerçekten 15 ll koşulunu 23'e clkoron t€klif, öte yondon do, belirtjldiği üze.
re, Meclis'te tek b'r temsilcisi olmosthı dohİ bir slyosi p]rtinin secime kotılobİlmesl ioln yeter soymoktodır. Bu
değıŞikljk öı]erİ§ınin, yop(ly solunum!o yoşot!lmoyo oolışılon cGP Ve DP glbl soğ portileri mutlqko €ecime koto_
biImek endjŞesinden doğduğu oolktır. Yürürıükteki yosoya göre bu portİlerin seÇlme kotllobilmeterl oncok 15 jl
koşulunu gerçek]eştırmeierlne boğll ldi. oyso bunlortn böyle bjr örğütlenm6 koşuıunu yerine getiremeyec€k ko.
dcİ cökmüŞ bu!unduklorl onloŞllmoktodIr, Nİtokim, 1977 Arollk oyındo yopılon ve,bu koşullorln oronmodığl yğ
rei seçimlerde, seçmen soylsl ve buno boğlI olorok secimln genişlıği q9ısIndon milletveklll genel seçlmlerlyle
kıyoslonobilecek tek secim olon (İı genet mecıisi seoimteri»nde cGP, oncok 21 il Çevresİnde Ve bu illerin oncok
62 İlçesinde seçİme kqtllobllmiş, DP İs€ 22 ll tevrosind9 96 ltçede odğy göstermlştlr, Aynt secİmdğ, Meclis'to
temsilcisi bulunmoyon Türklye işçi Portisi'nln tı genel mecllsi seçimlne kotttdığt ll sovlsı lse 35'dir vo bu illerin
158 ilçesindo odoy gösterllmiştlr. Bu klyos|omo do göstermektedir ki, Meclls,te bir tgmsilcİye sohip olobilmeyi bel-
ıl blr ğrgütlülük düzeyİne erişmlş olmoklo eş tutmoyo olonok yoktul.

Aynco teklifte yer o|on «mevcut illğr, ibqrğsl en oztndon değlşik yorumlorq elvorlşll blr bbllrsizliğl ds lçer-
mektedır.

Bir yondon, Meclİs'te tek temsllclsi olmoyl seçlmo kohlmok loln yeter soyon, dlğer yondon 15 ll koşulu.
nu 23'e çtkoron bu değişİklık tekliflnln tek montıki oçıklomosl, Türklye lşç| Portlsi.nın ve onunlo bırlikte demok-
rqtik toplumsol sol muholefetln ne pohosıno olurso olsun, seçimden uzok tutu!mosl ısteğldir. 15 ılde bütün ııçe-
leriyıo örgütlenmjş olmo koŞuıunun çok zomon önce yerine getirildlğİ göİülünce ilk olorok 20 il koşulu düşüni]!
müş, onun do gerçekleşmiş olduğu onlqşlltnco dqho do oğırloşhrtlıp 23 lle cıkllmışttr.

2} seçlm kurullonnln blleşimınde yoptlon değışlkıik!

setim kurullorınln secim güVenliğl oçlslndon toşldığt önem oclkttr. Yenl yoso teklıfİ, lloe §ecIm kuru|lorl
Ve sondlk kurulıorınln kurulmosl Vs buno İye olobllecekler boktmındon do önemıİ değişiktiklerl öngörmüş bulun.
moktodır. Vürür|üktek| yosoyo göre, seçlme kotılon her siyosi portinın bu kurullordo osil üye olorok temsil edll.
me olonoğ| Vordtr; siyosl portl soyüst fozto İse od cekme yo|uno gidilİr. Yeni teklifte, bu düzen|eme boştonboşo
değiŞtirİlmekte, bunun yerine dört yıl 6ncekl secimde o]tnon oylor tek ölcüt kobuı edilmektedir. sbcime kottlon
her siyosl portjnin yosolor kqrşısındo eşitıiği temel ilkesino oyklrıltğı su gölürmez olon bu değişiklik önerısİ, di_
ğer yondon do dört yıl öncekl seçimln sonuçlorınl, 6eçime kotllmo koŞulundo olduğu sıbl seçlm kurullonnın o|u-
Şumu boklmındon do esos o|moklo, üıkenln siyosl yoşom ve onomınt değişmez soyon ve değişmemesi lcin de
VorÇücüyle uğroŞan stotükocu, tutucu görüşün do ocük tfodesl otmoktodlr. Aynl öltütten horeketle, o4lm odım pro.
pdgcndo Şüreleri Ve miting olonI sdciminden seçlmde ollnocok oyloro bır öncekİne göre prim Vermeye kodor bi|e gİdi-
lebiIlr. Bl'nun ilk örnekleri de görülmektodir. Nitekim, cHP yetklll kurullorlnln TRT'deki propogondo §ürelerlnln
bir önceki seoimdo olınon oylorğ g6re soptonmostnt önerdiği bos!no yonstm!ştır. cHP'l| bir milletvektıi oynl öno.
rlyi Anoyosq Komisyonu'ndo yineıemiş, kobul edilmeyinco do korşl oy yozts| yozmlştlr. oyso, AP'nin tek bqşlno
iktıdor olduğu dönemde, yoptüğl benzeri blr boşvurunun yüksek seçlm kuruıu toroflndon secime kotılon her sı-
yosi Dortlnin, öncekİ durumu ne olurso olsun secim slros|ndo eşit koşullorlo s€çmen korşlstno çlkmosının llke
olduğu gerekcesiy|e reddedi|diği honüz unutulmomüştla.

Değ'siklIk reklifInin secim kurullorıno jliskin önerl'erl oynen kobul edlldlğI tokdirdo, ylllonmlş soğ portllerh
korŞı§lndc seclmlere yenı kotllon sot blr portinin uzun sür€ seçlm kurulloründo yer olomoyocoğı oçtkt|r. |stenen
de budur. Bunun lse seoim güVenliğl ile bir llgisl yoktur; tom terslno, 6eoim sonuçlorı üzerlne doho boŞ|ndon
gölge düŞürücü bir durum yorotmoktodlr.

Dlğer yondon, ilÇe secim kurullorındo yer olocok portlslz üyelorın, o ıtcedekl öğretmenlerln k6ndl orolo.
rlndon qlzlI oylo sececeklerl temsİlcilerden otuşocoğl hükmünün koldlrılmok ıstenmesİ de, AP,siyle, cHP,siyle
Mecllslekl lüm portilerln, en geniŞ kit|esıyle demokrqsi mücodelesindg sof tutmuş olon öğrotmenterlmİze korş,
old!klorl konumu göstermesl boklmlndon ılglnçtlr. sondlk kuruııonndo do oynl doğruıtudo d8ğişiklik önerll.
mektedlr.

Avrıco. önüıiıüzdekl senoto 8ecİmıerlne yotişt'rilmek üzera t€kılfln öngördüğü bl|glsoyğro koydedllmış 8ğç.
men kütİkİerinin hozlrlonrnoğl sırostndo, buEün Meclİs'te temsiıclsı olmoyqn portilefin, değlşlkllk tekliflndğkl
qğlİlastlrllm|Ş kosullor| do yerİne ğetİrmiş olorok seçlme kotülmoyo hok kozonso dohi, kütük koYdl col;smolonn.
do klrullordo müŞohit buıundurmo 9ldnoğtndqh do yöksün kolobilhglerlng yol.açoclk düzenlomelere gidllmlş bu.
lunmoktodlr.



Yürürlükteki dlğer yosoloro göre, İendl yoşomtn| kendi lmdo ,ve kğrorrylğ süzen]Ğyetıİan; cğzo soİumlu.
luğu tom olon, siyosi portiıero üye olorok siyosol yoşgmı görüşleri doğİultusundo etkileme olonqğ| olon ve n!-

hoyet yurt sovunmosl iÇin ölebilocok kodor olgunloşhğı kqbul odilen 1&21 yoş oroslndoki genç|grimizin seçmo
hokklndon yoksun b|rokllmosınl hokıl gösterebilecek hiçbir neden yoktur; gençler|mizin blrkot fqşist zorbo düşln-

do, demokrqtik İoplumsol rnuholeİetin soflndo yer olmolorl ve bİy0k çoğunluklo örtok komısyondo temsil edi-
ıen portilerin dlşlndoki sol *onot portilerine oy vereceği gerçeğinden boşko.

Aynl bioimdğ, işçl .olomk dış ülkelerdo bulunon ve setim slroslndo do yurt dışlndo ,bulunmğk zorunlulu-

ğundo olğn milyonıuk bir §eçmen kitlesinİ seçim hokkındon yoksun bırokmoyğ devom dtmgnin de hiçbir gerek.

9ğsı olomozi uyonon, bİlİnçlenen bu geniş kitlenin çoğunluklğ dü2enİn pqrtilerinğ ğy vermeygceği endişesi dış|n-
do. Yurdo geıirdikl€ri dövlzlğr doloyrsıylo devomlt olorok slrtlorl slvozlonlp yurtsğVorliklerine h|tğp edilen bu 96,
nİş kitıenin seçimlerde oy v6rme gibı en önemIi yurttoşllk hok Ve görevlerini yerıne getirebilmelerinin olonoğt,
istğnır§e bulunobiIirdi_

Gone ortok komisyon çollşmolonno boşlork€n çok sözü edllen (öns€tlml itke v€ yöntemıerlndg do bu tek-
lifjn bir değişiklik getirınediği görülmektedir. Kuşku§uz bu konu, kendi tüzük|grinde çözemedikloİi bir İç konuyu
yoso! düzenlem€ ilE Çjzmey€ kolklşon soğ portilerin bilsorunudur"

' soNuc
Yukortdo, getirdİkleri ve getlrmedlklerl lıa ordındo yoton nedenlerin beıirtitmeye 9ollşlldlğl bu yosg tek-

llfi, öncetikle Anoyosoyo oyklrldlr. Demokrotık siyosi hoyotln vozgeçilmez unsuru olmolor| ve sorbestce foollyet.
te bulunmolorl Anoyosodo öngörüldüğü holde, bu fooIiyetter oros|ndq önemli yeri olon sBçlme kotilmo hokkl, 23

lI koŞ!.ııunu yerine getİrem€miş olon portllerden osirgenmektedlr, Bu yollq güenel oy ilİesİne lde ters düşülmek.
tedir. Nihoyet, gerek s'eoime kotılobİlme koşullortndoki iorkll ölçütler, gerekse seoim kuruıtorlndo t9msil olonoğl-
nln kirİi portilerden eslrgenmesı boklmından Anoyoson|n eşitlİk ilkesıne de oykln dovronllmıştlr.

Dlğer yondon bu teklif, getırdiğ| değişikliklerle ve getirmediklerİylg, tümüyle belli bir omoco yöneliktlr. o
do, sİyosol yoşomdo soğ'ln durumunu koiuyup güçlendirmek, yosol düz6nlemelerlg bugünkü durumun olobildiğin-
ce devomlnl soğloYocok yeni dostekler koymok, buno korşıllk demokrotik toplumsol muhalefetin, soı'un s€cimler-
de yer olmostnl Ve sonuçto Porıomentodo temsilini olobildiğince ongellemek. güoleştirmektlr.

Meclis'teki diğer foşist ve soğ portılerin temsilcileriyle birlikte ortok komİsyon ioinde cHP grubunun do
yer olmlş olmosl, hotto cHP yönotiminin ve komisyon bcŞkonünln, örneğin TRT'da yopllocok propogondo süresin-
de oyrtcolık teklifi gİbi, .dİğerlerinin bilg kobul edemeyeceğl öneriler ilerİ €ürmüş olmosl v9 yeni doğişiklik t6k.
|lfİnln boşllco mimorlorl orosındo bulunmosl gerçekten düşündt]rücüdür. cHP cıçlstndon buj Ecevit torofındon 10
kügur yll önce |fode edılen kendi dsoluno duvo. çekme» özleminin yenl bir belirtisi olmoktqdır. Ti]rkiye tipl d6 '

mok.otik sol voyo sosyol domokrosinin .demokrosl, onloylŞınl s€rgııemost bokımmdon do ibret verİci bir ör.
nektir.

Ancok soğdokl portilğr ve foşlstlerle o?toklğşo hozırlorr§n böyle plon va hesoplorlo, Türkli,8 ]şcl slnıftnln
ve onuh bilimsoı, sosyolist pdlıtik,örgütünün sgcimlelin dışlndo ,bırdktiobİleceğini v6 do|oyısıylo §iyosol yoşğmın
dlşüno itilebİleceğini şonğnlof yontldlklorlnl göreceklerdir.l

lşğI sınlftmız vğ.omekçi holk ylğlnlğn, çoğtn gidişin9 tomomen ters doğrultudo olorok Tğrklye'nİn bugünü.
nü olduğu kodor goleceğini do soğ'tn ipoteği oltındo tutmo niyet vo hesop]orünt boşo clkormoyl bjlecoktlr. Tür,
kiye -lşçi 'Portisi görev vo §orumlğıuğuriun öİlinclndediri gereğini yopocokttr, ydpmoktodlr.

*
TüRKiYE işçl PARTlsl

BAS|N BÜROSU

ı

Büstldığl yoİ! Kenı Bo8ımğvl


