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1 —OEÇEN TUT 

BİRİNCİ OTURUM 
Salt çoğunluk sağlanamadı 

İKİNCİ OTURUM 
Başkan; toplantıda iki defa ekseriyet ir mev

cudiyetini ifade ettiği halde radyoda yjklama 
yapılmaksızın görüşmelere geçildiğini beyanla, 
salt çoğunluğun olup olmadığının daimi tesbit 
edildiğini açıkladı. 

Tabiî üye Kadri Kaplan; kanunların, zaman 
darlığı sebebiyle, içtüzükte gösterilen normal 
prosedürü takibetmeden görüşüldüğünü. ehem
ini mühimine tercih imkânlarını kaybetmeden 
gündemlerin tanzim edilmesini, gerekirse devam
lı olarak çalışma kararı alınması lüzumunu be
lirtti. 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Amil 
Artus; konuşmalarının radyoda yanlış geçtiğini 
ifade ve onu tashih eden bir konuşma yaptı. 

İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine; Gümrük 
Tasfiye Kararnamesinin gayeyi tahakkuk ettir
mediğini, konunun tekrar ele alınması gerektiğini 
bildirdi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Avrupa Par
lâmentosu Heyeti tarafından Türkiye ile Avrupa 
Ekonomik topluluğu arasında bir ortaklık yara
tan 21 Eylül 1963 tarihli Ankara anlaşmasının 
27 nci maddesinin 2 nci fıkrasının uygulanması
na ilişik olarak kabul edilen kanun tasarısının, 
havale edildiği komisyonlardan beşer üye Sına
rak teşkil edilecek bir Geçici Komisyonda görü
şülmesine dair önerge okundu, kabul olundu. 

Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatı Türk Ano
nim Şirketinde mevcudiyeti iddia edilen yolsuz
luklar--hakkında Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu raporu ile. 

Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi '-e 
Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri seçiminin, 

kanun teklif ve tasarının görüşülmesinden .sonra
ya bırakılması kabul edildi. 

Gündemde mevcut maddelerin görüşülmesinde 
takibedileecek sıra konusunda yapılan görüşmeler 
sonunda, müzakerelerin gündemdeki tertip üze
rinde olması kabul edildi, 

PANAK ÖZBTÎ 

1 . 7 . 1964 tarih ve 488 sayılı Damga Vergisi 
kanununun 2 sayılı tablosunun V nci bolü nünün 
18 nci fıkrasının değiştirilmesine, 

Uzman Jandarma kanunu tasarısına, 
150 milyon liralık madenî ufaklık para bastı 

rtlması hakkında 6797 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklif ve 
tasarılarının görüşülmesi bitirildi ve kanunlaş
maları kabul edildi. 

2886 sayılı Kanunun 22 nei maddesinin değiş 
tirilmesine dair kanun teklifi üzerinde görüşüldü 
ve teklif komisyona geliverildi. 

3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât 
kanununa geçici bir madde eklenmesine ve aynı 
kanuna ek 3904 sayılı kanunun 2 nci ımıd'h sinin 
3 ncü fıkrasının değiştirilmesine, 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğı Teşkilât ve Memurin Kanununa ek kanuna; 

4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde 
yazılı kadroların değiştirilmesine dair olun 467 
sayılı Kanunun 1 uci maddesinin değinir .• i me
şine dair kanun teklif ve -tasarılarının görüşül 
mesi bitirildi ve kanunlaşmaları kabul olundu. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
sağlık kurumlariyle esenleştirme «Rehabilitas
yon» tesislerine verilecek döner sermaye hakkın
daki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
ne dair kanun tasarısının maddeleri üzerinde bir 
süre görüşüldü. 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Siyasi Partiler kanunu tasarısının maddeleri 

üzerindeki görüşmelere devam olundu. 

25 Haziran 1965 Cuma günü saat 10 da top
lanılmak üzere birleşime, saat 18.57 de, son ve 
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Adana 

İhsan Hamit Tigrel Sakıp önal 

Kâtip 
Bolu 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
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SORULAB 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üy?si Meh

met özgüneş'in bir vatandaşın Almanya'ya işçi 

olarak gitmek için ettiği müracaata dair yazılı 
soru önergesi, Çalışma Bakanlığına gönderil
miştir. (7/221) 

GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — Hâkimler Kuruluna ek 5017 sayı!; Ka

nuna bağlı ve 7168 ve 45 sayılı kanunlarla de
ğiştirilmiş bulunan cetvelin değiştiril :n esine 

dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 2/676; Cumhu
riyet Senatosu 2/163) (S. Sayısı : 655) 

B Î R Î N C Î O T U B U M 
Açılma saati : 10.00 

BAŞKAN — BaşkanveMli Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu) 

BAŞKAN — 104 ııcü Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 11 de toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 
(Yoklama yapıldı.) Kapanma saati : 10,12 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz yoktur, saat 



IKÎNCÎ OTUEÜM 
Açılma saati : 11.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangü 

KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı sağlık kurumlariyle esenleştirme «Reha
bilitasyon» tesislerine verilecek döner sermaye 
hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul edilen mrini ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadi İsler, Sosyal İsler ve Büt
çe ve Plân komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 1/481; Cumhuriyet Senatosu 1/558) (S. Sa
yısı : 645) (1) 

BAŞKAN — Saflık ve Sosyal-Yardım Ba
kanlığına bağlı sağlık kurumlariyle esenleştir
me tesislerine verilecek döner sermaye hakkın
daki kanun tasarısının görüşmesine bağlıyoruz. 

Geçen birleşimde birinci madde üzerinde bir 
süre görüşülmüştü. Maddeyi hatırlatmak mak-
sadiyle tekrar okutuyorum. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
sağlık kurumlariyle esenleştirme «Rehabilitas
yon» tesislerine verilecek döner sermaye hak
kındaki 209 sayılı Kanıma bâzı maddeler ek
lenmesine ve bâzı maddelerin değiştirilmesine 

dair Kanun 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca tâyin edilecek döner sermayeli ku
rum ve hastanelerde çalıştırılacak tabip (Asis
tanlar hariç) diş tabibi, meslek okullarından 

(1) 645 S. Samlı basmayazı 24 . 6 . 1965 ta
rihli 103 ncü Birleşim tutanağı sonundadır. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Günde-
me geçiyoruz. 

ve meslekî kurslardan mezun yardımcı tıp per
soneli ile eczacı, biyolog, kimyager, kimya li-
sansiye, kiraya mühendisi ve veterinerlere, her 
ay maaşlarına munzam olarak bir tazminat ve
rilir. 

Ancak, tazminat alanlar, hariçte serbest 
olarak meslek ve sanatlarını icra edemezler. 
Resmî ve özel her hangi bir müessesede maaşlı, 
ücretli veya sözleşmeli ek görev (Baştabiplik 
tazminatı hariç) alamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı ?.. Buyurun Sayın Gerger. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem ar
kadaşlarım, birinci maddede asistanlar hariç di
ye bir hüküm var. Bu hüküm için mâruzâtta 
bulunmak üzere huzurlarınızı işgal etmiş bulu
nuyorum. Kanunun heyeti umumiyesi itibariyle 
faydalı olacağına inanıyorum. Yalnız asistan
ların hariç tutulması sebebini bir türlü kavrıya-
mıyorum. Hâtıra belki şöyle bir düşünce hâkim 
olmuştur. Asistanların kendilerine mahsus bir 
tazminatları vardır. Katî rakamı bilmemekle be
raber, zannedersem 200 liradır. Bu paranın ka
nuni kesintilere tabi olduğu da belli. 

Şimdi, tesadüfler ve hâdiseler bendenize, bu 
asistanlar hakkında şu kanaati tevlidetmiştir ki, 
bütün bu kuramlarda yükün en ağırı bu asis
tanların üzerindedir. Yüce Senatomuzda değer
li birçok hekim arkadaşımız vardır ve bunlar 
şef ve daha büyük salâhiyetle bu müesseselerde 
çalışmışlardır, daha yakından bilirler. Asistanın 
hastane camiasında hastaların bütün yükünü 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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kat taban tesbit edilmemiştir. Asgari ne ola
caktır? Bu açık olarak bilinmemektedir. Bu 
tazminatın, hastanelerdeki mütedavil sermaye
den alınacak olan kârla ödeneceği de kanunda 
belirtildiğine göre, her hangi bir hastanede mü
tedavil sermaye fazla kâr etmezse, o ay veya 
birkaç ay mütehassıslara 200, 300 lira gibi kü
çük bir para ödemek icabetderse, bu durum, 
muayenehanesini kapatacak bir doktorun mağ
duriyetine sebebolmıyacak mıdır? Bakanlığın 
bu hususlarda aldığı tedbirler nelerdir ? 

C Senatosu B : 1( 
şeften ziyade taşıdıkları ve asistanların hizmet 
kapasitesinin ne kadar ağır olduğu inkâr edile
mez. Şimdi bu hakikat karşısında asistanları 
hariç tutmak evvelâ adalete aykırı bir netice
dir, teadülü bozar ve şunu açıkça belirtmek lâ-
zımgelir ki, asistanların hastalar üzerindeki dik
kat, ihtimam ve şefkatini baltalar. Buna mey
dan vermememiz lâzım. İnsanlar külfeti daima 
nimet karşılığı düşünmek zorundadırlar Ne ka
dar idealist olurlarsa olsunlar ben, Sayın Baka
nın bu durumu yakından bildiğine inanıyorum. 
Şu halde, Hükümet olarak bu hususta verece
ğim bir önergeyi desteklemelerini bilhassa rica 
ediyorum. Bendeniz bu hariç kelimesinin çıka
rılarak verilecek tazminattan hangisi çoksa onu 
asistanların alması hükmünü kabul etmemizi is
tirham ediyorum. Bu adalet ve hakkaniyetin 
ifadesi olacaktır. İltifatınızı rica eder, saygı
larımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tüzün. 
ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

Sayın Başkan, sayın üyeler. Ben, birkaç nokta
nın aydınlanmasını bilhassa arzu ettiğimden do
layı bu hususlarda Sayın Bakanın açık izahat 
vermesini rica etmek üzere huzurunuzu işgal et
miş bulunuyorum. Gerçi sorularımdan birisi, bi
rinci maddeyi ilgilendiriyor, diğerleri diğer 
maddelerle ilgili ama tüm olarak hepsi birbiriy
le çok yakın ilgisi olması dolayısiyle ve tekrar 
tekrar huzurunuzu ilgal etmemek için bir sefer
de hepsini sormayı tercih ediyorum. 

Şimdi birinci husustaki tereddüdüm şu: Mü
tehassıs hekimler, hastanalere bağlı oldukları 
kadar bu kanunun neşrinden itibaren muaye
nehanelerini tamamen kapatacak ve bu hususu 
taahhüdedecekler mi yoksa iş saatlerinin dışın
da meselâ; beşe altıya kadar çalışacaklarsa bu 
saatlerin dışındaki zamanlarda muayenehanele
rine gidecekler mi? Ve burada çalışabilecekler 
mi? Ayrıca dışardan bir hasta kendisine müra
caat edip meselâ evine müracaat edip kendisini 
muayene etmesini istediği takdirde doktor bunu 
muayene edebilecek midir, edemiyecek mi? Et
tiği takdirde bir para alacak mı, almıyacak mı? 
Bunların kesin olarak bilinmesinde fayda var
dır efendim. 

İkinci husus şu; kanun hastanede çalışacak 
olan doktorlara bir tazminat verilmesini öngör
mekte ve bu tazminatın da tavanını tesbit etmiş 
bulunmaktadır. Bu tavan 2 500 liradır. Fa-

Üçüncü olarak; doktorların hastanelerde 
kendi hastalarını, hususi hastalarını, muayene 
ve tedavi edecekleri hakkında bir karara varıl
dığı veya varılmak üzere olduğu söyleniyor. Bu 
husus ne dereceye kadar kesindir, bunun bilin
mesinde fayda vardır. Fakat bunun yanı sıra 
açık olan bir husus vardır ki, bu da mütedavil 
sermaye ile çalışma hastanelerde daha yüksek 
ücret ödiyecek olan hastaların hastaneye daha 
çok gelir sağlıyacakları ve tabiî olarak hastane 
idarelerinin ve hastane doktorlarının bu şekilde 
yüksek ücret ödiyecek olan hastalara daha fazla 
ihtimam göstermelerini bunların hastanelerine 
gelmelerini temin için bir gayret göstermeleri 
gibi bir husus ortaya çıkacaktır. Bu durum 
muvacehesinde daha az ücret ödeme durumunda 
olan hastaların ihmal edilmemesi ikinci duruma 
düşmemeleri için alınacak tedbirler nelerdir, Ba
kanlık bu hususta ne düşümüştür? 

Dördüncü olarak bugün malûm olduğu üze
re, maddi imkânı olmıyan hastalar bir fakir ka
ğıdı getirmek suretiyle hastanelerde bedava 
olarak tedavi ve muayene edilmektedirler.. Şim
di mütedavil sermayenin bu derece önem ka
zandığı hastanelerde acaba bu ıbedava hasta 
müessesesi, ne şekilde işliye çektir? Ve bu pa
rasız yatacak olan hastalara gerekli itinayı gös
termek için acaba Bakanlığın getirdiği bir ted
bir var mıdır? 

Bütün bu endişelerimi arz ederken şunu ifa
de etmek isterim ki, netice itibariyle doktorla
rın elbette ki, fedakâr, feragatli insanlar ol
maları şarttır ve muhalkkak ki, doktorlarımız 
da bu güzel hislerle elbette mücehhezdirler. 
Ama nihayet doktorların da birer insan oldu
ğunu düşünmek gerekir. Bu bakımdan alınacak 
tedbirleri açık olarak bilmekte fayda mülâhaza 
ettiğim için huzurlarınızı işgal ettim. Çok te-
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şekkür ederim. Sayın Bakanın ıbu hususları ay
dınlatmasını çok rica ederim. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar.) 

HÜSNÜ DİKEÇLlGİL (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlarım, Sayın Bakan ve Bakanlık 
erkânı, bu kanunu getirmekle Türkiye'mize çok 
hayırlı hizmet etmiş olduklarına kaaniim. Se
bebine geline^, üç yıldır bütçe müzakerelerinde 
Ibu konuya temas edildi ve üzerinde duruldu. 
Halkikaten hastanelere gelen hastaların tedavi 
edilmediği, daha doğrusu bakılmadığı üzerinde 
konuşmalar yapıldı. Lâyıkı veçhile muayene ol
madıkları ve hattâ doktorlarımız muayeneha
nelerinde muayene etmeden hastanelere yatırıl
madığı söylendi. Bu bir vakıadır zabıtlarda 
mevcuttur. Şunu açıkça belirtelim ki, bir va
kitler bu bizim başımızdan dahi geçmiştir, mü
nevver insan olduğumuz hadde; Şimdi böyle bir 
kanunla artık bu önleniyor ve önlenmesi lâzım. 
Bir Sağlık Bakanlığının vazifesi, bütün vatan
daşların sağlığını Ikorumak ve onları himayesi 
altına almaJktır ve Devlet hizmetinde vazife 
gören doktor olsun, hepsi olsun, kendisini, yal
nız vazifesini, vazife aldığı yere hizmetle mü
kellef addetmesidir. insan oğludur bu, muaye
nehane açtığı takdirde, elbette ki, muayeneha
neden o alacağı kazancı çok daha tercih edi
yor ve düşünüyor ve dolayısiyle o vazifesini 
ihmal etmez diyelim, kısmen ihmal edebiliyor 
ve ediyor. Bütün vilâyetlerdeki arkadaşlarımız 
bir Parlâmento olarak gelsin, ilk defa vardığı
mız takdirde hastanelerimizden şikâyet var. 
Bu şikâyetler, muayene edilmedikleri, yatakla
rına yatırılmadıkları söz konusu olduğu söy
lemektedir. Bu kanunla kıymetli doktorlarımız 
da töhmet altından kalkıyor ve dolayısiyle ha
kikaten muayenehanelerini (kapatıyorlar. Bunun 
en güzel numunesini Hacettepe Hastanesinde ça
lışanlar vermektedir. Bu Hacettepe Hastanesin
de çalışan doktorlar elbette muayenehane aç
mıyorlar, vazifelerini hastanede geçiriyorlar. 
Şimdi dikkat ettiğimiz takdirde bu durumdan, 
yani hastanenin bu durumundan efkârı umu
miye memnun olmaktadır. Böyle bir sistemi 
Bakanlık memleketimizin hastanelerine temin 
etmekle halkikaten yerinde hareket ediyor. 
Hattâ, yalnız döner sermayesi (bulunan hastane
lere değil, bunu döner sermayesi bulunmıyan 
hastanelere de temin etmesi, onları geliştirmesi 
lâzımdır. Bir tarafta olacak, öbür tarafta olmı-
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yacak keyfiyetini ortadan kaldırmalıdır. Ve 
doktorlarımız da buna uymalı. Memleketin ha
kikaten meselelerine ancak böyle parmak bası
lır. Bir taraftan muayenehane açsın, öğleye ka
dar dursun, öğleden sonra muayenehanede ça
lışsın; hastanedeki hizmetler alksasm. Bu olmaz 
arkadaşlar. Ve olmaz, dolayısiyle halkın sağlı
ğını koruyamazsınız ve koruyamıyacaksınız. Ben 
hakikaten tekrar Sayın Bakana çok teşekkür 
ederim. Bütçe ınüzalkerelerinde hassasiyetle üze
ninde durduğumuz ve dolayısiyle ilk defa şah
san istemiş olduğumuz bir mesele, tahakkuk 
ediyor, meydana geliyor. 

Bence doktorlarımız bundan mutazarrır <>l-
mıyacak, bilâkis hastanelere çok daha bağlana
caklardır ve döner sermaye kazanacaktır; has
talarımız seve seve gidip muayene olacaklar ve. 
döner sermaye kazanınca doktorlarımız fazla üc
retlerini alacaklardır. Ben istirham ediyorum 
Sayın Bakandan, yalnız bu döner sermayeli has
tanelerimiz değil, dolayısiyle döner sermayesi 
kifayetsiz olan hastanelerimizi içersine almıyor. 
Biran önce bunlara da çare bulmalı, Devlet hiz
metinde vazife gören doktorlar tatmin edilmeli 
ve bunun dışında muayenehane açmalarına mey
dan. verilmemelidir. Doktorlar hastaneye git
mez mi diye düşünce var. Bilâkis daha çok va
zifesine bağlanacaklardır. Nitekim edindiğim 
intıbaa göre, bu kanun geldikten sonra Ameri
ka'ya gidenler derhal Sağlık Bakanlığına müra
caat ediyorlar ve memlekete gelmek istiyorlar. 
Bu memlekette en hayırlı bir adımdır. Gönül is
terdi, Parlâmentoda çalışan diğer meslek sahibi 
arkadaşlarımızda dışarda vazife almasınlar. Mu
ayenehane açmasınlar, mühendisleri, avukatla
rı dolayısiyle bu Parlâmentoya devam olunsun. 
Bu zaruridir arkadaşlarım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Demir. 
MEHMET ALİ DEMİK (Tunceli) Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, bende
niz iki hususa temas edeceğim. Dün bu madde 
görüşülürken arkadaşlarımızdan birisi asistanlar 
dâhil mi diye sormuşlardı. Sayın Bakan da 
- lütfen beni dinlerseniz sorularıma cevap ver
menizi istirham edeceğim - Sayın Bakan da. 
asistanlar da dâhil demişlerdi. Fakat diğer bir 
arkadaşımız da, kanun metni bu şekilde çıktığı 
takdirde, asla asistanların para alamıyacağını 
ve muhasebenin de bunu ödiyemiyeceğini belirt ^ 
mislerdi. Demek ki, burada bir gerçek nieyda-
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na eıkıyor. Müsniniyetinden emin okluğumuz, 
samimiyetine inandığımız Sayın Bakan, her ne 
kadar asistanlar da dahil demekti1 ise de bunu 
muhasebe ödemiyecektir. 

İkinci bir hususa temas etmek isterim. Sa
yın Vasfi Gerger de temas buyurdular. Bilhas
sa Sayın Bakan Harun Reşit misâli birçok vi
lâyetlere gittiği zaman hastanelere âni olarak 
gitmekte ve teftiş etmektedir. Burada da bu 
hususu memnuniyetle ifade etmek isterim. Ren 
üm id ederim ki, yine tahmin ediyorum ki. Sayın 
Bakan Harun Reşit misâli bu hastaneleri teftiş 
ettiği zaman işbaşında ençok asistanları görmüş
tür, bu asistanları görmektedir. Zira asistanlar. 
kendisinden daha üstün olanların çalışabilmeleri 
için lâzımgelen şeyleri hazırlamaktadırlar. Onun 
için. en fazla emeği geçeni işbaşında gören Sa
yın Bakanımızın, bu kanun hazırlanırken bu 
maddenin bu şekilde kabul edilmesi muhakkak 
gözünden kaçmış olduğuna inanıyorum. Bunun 
burada Hükümet olarak düzeltileceğine şahsan 
kaani bulunmaktayım. 
... Muhterem arkadaşlar; aynı müesssede çalı

şan bir kimseye büyük nimetler verilirken, yü
kün büyük bir kısmını üzerine alan bir kimse 
bundan mahrum edilirse, o kimse hastasına 
şefkatle bağlanır mı. vazifesine seve sev*1 sarılır 
mı sarılmaz mı? Bunu Sayın Bakan da her hal
de takdir buyururlar. Bunun için Sayın Ger
ger'in vermiş olduğu takririn iltifat göreceğini 
ve maddenin, bu verilmiş olan takrir istikame
tinde değiştirileceğini kuvvetle tahmin ederim. 
Bu bir. 2 nci husus; Sayın Bakan, geçen gün 
hususi mahiyette konuşurken bu kanun çıkmalı 
ki Doğu'da ve az gelişmiş bölgelerde doktor bul
malı gibi bir lâf ettiler. İnanıyorum. Yalnız 
bendeniz şunu öğrenmek istiyorum; acaba dok
torlar için, tazminat çıktığı zaman, zanneder
sem bu 600 ilâ 1 000 lira olarak kabul edilmişti, 
800 e kadar verilmişti, bölgelere de taksim edil
mişti. Burada da, Hakkâri'nin Çukurca kaza
sında hastane var, Hakkâri'de hastane var, ya
hut Siverek'te hastane var, orada bulunan bir 
kimseye muayenehane açmaması için 2 500 li
ra olarak kabul ettiğinize göre ve asgarisini 
koymamış, âzamisini koymuşsunuz. Acaba bu 
tazminat verilirken, eğer, oradaki döner serma
ye fazla kazanamaz, İstanbul'daki fazla kazanır, 
bunların tevziinde de az, gelişmiş bölgelerde va
zife gören doktorlar için daha fazla düşünülüp 
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düşünülmediğini öğrenmek isterim. Zira bura
da imkân ararasanız koca milyonlarca liraya 
malalan Tunceli'de hali hazırda mevcudolan 
hastane ve 0 seneden beri bir mütehassıs bulu
namamaktadır. Kimi gönderiyorsak gitmiyor
lar muhterem arkadaşlarım. Belki bu âzamisini 
verdiğimiz zaman, evet 2 500 lirayı verdiğimiz 
zaman orayı tercih, eder ve oraya gider. 

Gelelim döner sermaye işine, muhterem ar
kadaşlarım, döner sermayenin 150 milyon liraya 
çıkarıldığı diğer bir maddede yazılı yerinde 
ve isabetlidir. Esasen şimdi hastanelerde döner 
sermaye mevcut idi, fakat bu kifayetsiz idi. 
Bilmiyorum, biraz evvel bir arkadaşım daha te
mas etti, lıen öyle olacağını tahmin etmiyorum. 
Her ne kadar yine döner sermaye miktarı artı
rılıyor ve doktorlara da, muayenehane açmıyan 
doktorlara da fazla ücret verilmesi kabul edil
mekte ise de, yani bu hastanelerde fakir olan
ların, fakrühal vesikası getirttiği takdirde ya
tırılacağı yardım edileceği muhakkaktır. Bu 
büyük bir hizmettir böyle bir kanunu getirenle
re, hazırlıyanlara, üzerine eğilenlere huzuru
nuzda bilhassa az gelişmiş bir bölgenin temsilci
si olarak oralara da gün begün gelişmekte olan 
bu bölgelere gidileceğinden dolayı duyduğum 
memnuniyeti ifadeden kendimi alamıyacağım, 
kendilerine teşekkür ederim. Yalnız tekrar edi
yorum, tekrar tekrar ediyorum hastanelere sık 
sık ziyaretten, teftişten dolayı memnuniyetimi 
ifade ederim. Ama Harun Reşit misâli böyle 
isteriz Bakanları arkadaşlar. Anadolu Ajansın
dan ilân ben gidiyorum filân filan yerlere, siz 
hazırlayın. Teftiş fırçası misali gibi gitmekten
se bu şekilde gidip oraları teftiş etmekte alı
nan neticeler çok önemlidir. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN -— Sayın Somunoğhı. 
İSKENDER CENAP EĞE (Aydın) — .Meh

met Ali Demir komisyon üyesidir, neden komis
yonda konuşma m iş t 

MEHMET ALİ DEMİR (Devamla) —Ben 
komisyon üyesi değilim. 

BAŞKAN — Sayın Ege, Sosyal İşler Komis
yonu raporu üzerinde görüşme yapılıyor. 

MEHMET ALİ DEMİR (Devamla) - Onun 
için değilim. 

BAŞKAN - Bu bakımdan görüşmesi imkân 
dahilindedir. 
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EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) — Muhte

rem arkadaş lan m, Full - Time Kanunun 1 nci 
maddesinde, (hastanelerde çalıştırılacak tabip 
asistanlar hariç diş tabibi sayılıyor.) Bir hasta
nede asistan vazifeleri muayyendir. Asistan, 
yardımcı mânasına olmakla beraber, kendisini 
o müessesede yetiştiren bir müessese halindedir. 
Kendisi o müessesede yetişir. Vaktiyle bundan 
25 sene evvel 30 lira yani asli maaşı 30 lira
dan 68 olduğu halde 68 lira değil, 30 lira ısırdı. 
Ve hastaneye yalnız ilim yapmak için bilgi
sini artırmak için fedakâr olarak gider, bilâ-
hara bu haksızlık meydana çıktı, asli maaşları 
35 lira oldu. Esasen 40 - 50 - 60 lira, her ne ise 
hangi maaşta ise o maaşla gitmekte ve 't Y rica 
da 200 lira tazminat almaktadır. Esas vayfesi, 
elbette gece gündüz orada kalmakta, çal iş/! ı akta 
ve aynı zamanda o müesseseden ilim öğren
mekte, bilgi almakta ve feyz almakta. A>rıea 
diğer mütehassıs tabip veya 20 - 30 sene ken
disini oraya hasretmiş tabipler kadar ayii: de
recede tazminat almaya diğerlerinin hakkı 
yoktur. Onun için arkadaşlar hiç bir «suretle 
bu bozulmamalıdır. Asistanlara verilen h^k ye
rindedir. Yoksa Sayın Vasfi Gerger arkadaşı
mızın dediği gibi, bütün hepsine büyük, e-j bü
yük miktarın verilmesine imkân yoktur*. Vak
tiyle bu asistanlar hiç himaye edilmed'ği için 
birçok tabipler, bu sebeple ihtisas dahi yapama
mışlardır ve oraya ihtisas yapmaya gidiyor. 
Aynı zamanda da yine kendi asli maaş m alı
yor, ayrıca tazminat alıyor, gece - gündüz ora
da kalıyor, yiyor, içiyor, yatıyor ve birçok avan-
.tajlar, birçok yardımlar kendisine yapılmakta
dır. Fakat diğer ihtisas yapmış, uzun müd
det çalışmışlarla aynı derecede olamaz Onun 
için, bu kısmı, komisyonlarda incelenmiş ve ye
rinde görülmüştür. Ben değiştirilmesi v?yı faz
lalaştırılması taraftarı değilim. Full - Time bu 
kanunla da çok yerindedir ve bakanlık kemlisini 
müstehlik durumdan çıkaracak, müstahsı' duru
ma geçirecektir ve Devlete, Hazineye hiçbir yük 
olmıyacaktır, kendi aldığı döner sermayeden 
elde ettiği paradan verecektir ve hasta ile dok
tor münasebetleri ve hastane ile doktor rouaye-
hane münasebetleri bu sayede düzelın'.ş ola
caktır. Muhterem arkadaşlarım, ben şimdiye 
kadar gelen kanunların içinde de reform deı ecek 
mânada bir kanun olarak telâkki ediyrum, 
bunu. Memleketimizde 138 seneden beri ır^dern 
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bir tıp kurulmuştur, fakat klâsik olarak de
vam etmiş, hattâ bâzı ilâvelerle aslını dahi 
kaybetmiştir. Ama şimdi, Full - Time denilen 
bu bütün gün çalışma, devamlı çalışım ı aye-
sinde, hasta da memnun olacak. Hattâ bir
çok tabiplerimiz bu hususta yoklanmış+ır. Ken
disiyle görüşülmüştür. Hariçteki dedik';<!u ve 
ithamlar üzerinden gittiği için bundan da mem
nun olmaktadır. Aynı zamanda arzu etmeyen
ler kendileri hususi hastane açmak suretiyle 
özel teşebbüse de geçmiş olacaklar ve hv şekil
de bu kanım, memleketimize bir yenilik Getir
mesi itibariyle bunu getiren Sağlık ve S ,syal 
Yardım Bakanlığı ve erkânına teşekkür ederim. 
Hürmetlerimle... (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Komisyon adına Saym Celâl 
Ertuğ. 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Muhtcıvm Baş
kan, değerli senatörler, burada serd edilen kıy
metli fikirleri Yüce Senatomuz adına veziie gör
mekte olan komisyonunuz da ariz ve amik ince
lemiş ve bu kanunun müzakeresi esnasın la fürlü 
açılardan mevzuu tetkik etmiştir. Binaeınleyh, 
burada beyan ve mütalâalarda bulunan kıy
metli arkadaşlarımı tenvir etmek için sizin adı
nıza çalışan komisyonunuzun başkanı r a r ak 
mâruzâtta bulunacağım. 

I Evvelâ bu birinci maddedeki asistanla, ko-
I nusuna arkadaşlarımız ilgi gösterdiler. 

I Muhterem arkadaşlarım, bu mevztıd\ ko-
I misyonumuzda dikkatle incelenmiş ve hassasiyet-
I le üzerinde durulmuştur. Ben şahsan birçok 
I asistan yetiştirmiş ve asistanlık içinden gelmiş 
I bir hekim olarak bilhassa arkadaşlarımızın mem-
I ımnlukla karşıladığım hassasiyetlerine şu açıdan 
I cevap arz edeceğim. Asistanlara geçen sene çı-
I kardığımız bir kanunla ayda 200 lira tazmi-
I nat verildiği, saym Gerger'in de hafızalarm-
I la iyi ıkalmıştır, doğrudur... Evvelâ her türlü 
I tazminatı kaldıran bir kanun olduğu için bunu 
I teminat altına a ^ ı ş , bir hakkın ziyama raa-
I hal verilmemesi öngörülmüştür, bu bir. Ikin-
I o isi, asıl hepimizi teselli edecek husus, asis

tanların sây ve gayretiyle miitenasibolarak 
I maddi imkânlara kavuşturulmasını temin ga-
I ycsiyle altıncı maddede tedvin edilmiştir. Faz-
I la mesai olarak asistanlara bu maddedeki, 
I tazminat alanlar, haricolan kimselere altıncı 
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maddede fazla mesai ücreti ödemek suretiyle 
asistanların maddi imkânları daha geniş bir 
hududa çıkarılacaktır. Şunu d'a arz ebeyim ki, 
kanun, gayet seyyal ve bir kot kanun mahiye
tindedir. Bakanlık bütün Türkiye'deki hasta
ne mütehassıslarının, ve hastane başhekimle
rinin, hastane doktor ve asistanlarının temsil
cilerinin, hastane personeli temsilcilerinin, 
derneklerin iştirakiyle bir seminer yapmıştır, 
burada. Bu seminerde bu kanunun gerektirdi
ği yönetmelik görüşülmüştür. Bendeniz de 
Yüce Senatonuz adına oraya resmen iştirak et
miş bulunuyorum. Üç gün devam eden tüm 
müzakeratı takibettim. Ve orada iyi esaslar içe
risinde, gayet tatmin edici esaslar içerisinde 
birçok meseleler yönetmelikte yer bulmuştur. 
Onu da malûmatınıza arz etmek vazifemdir. 
Asistan meselesi hakkındaki bu şekilde altıncı 
madde ile asistanların maddi refahı teminat al
tına alındığını arz ettikten sonra, diğer temas 
edilen hususlara geçiyorum. 

Efendim, mütehassıslar muayenehaneleri 
kapatacaklar mı? buyurdular. Muayenehanele
rini kapatacaklardır. Bu kanunun esprisi şu
dur. Bir hekim, esasen bugün (Fuli Time) 
fultaym tâbiri de kanaatimce yanlıştır. He
kimler Full Time çalışmaktadırlar, yani tam 
zamanla. Çünkü bir memurun çalıştığı saat 
müddetince saat 8 den 14 e kadar durmaksızın 
mesai yapmaktadırlar. Bu, İngilizce tabiriyle 
söyleyim, Över - Tima, yani fazla mesai kanu
nudur. Hekimi, müesseseye bağlamak ve bü
tün mesaisini müessese içerisinde kullanmak 
hedefini güden bir kanundur. Saat 14,00 e ka
dar oturan hekim, bundan sonra, 17-18 hattâ 
19 a kadar oturacaktır. Yani dışarda icrayı ta
babet ettiği zaman yaptığı mesaiyi, âmme hiz
metini, müessese içerisinde yapacaktır. Burada 
müessesenin kârı şudur. Müessese isim yapa
caktır, insanlardan daha çok. Bu bir. 

İkincisi de, müessese, maddi bakımdan bir 
kaynak kazanacaktır. Sağlık hizmetlerimizin 
finansman kaynakları sadece Devlet Hazinesi 
olmaktan çıkacak, varlıklı vatandaş veya sos
yal bir seküriteye sahip vatandaş, gidip para
sını ödemek suretiyle bugün olduğundan gayrı 
bir kapı açılıyor, gidecektir, hastanede hizmeti
ni, sıhhi hizmetini, sağlığını baktıracaktır. Ve 
bugün varlıklı vatandaşların işgal ettiği has-
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tane yataklarından da varlıksız vatandaşlar da 
daha iyi, daha geniş, daha çok miktarda isti
fade edeceklerdir. Yine «Hariçten bir hasta 
müracaat ederse doktor bunu muayene edecek 
mi? diye bir sual vâridoldu? Bu da yönetmelik
te yer almıştır. Hariçte muayene; evvelâ has
tanedeki döner sermaye mesaisini iki kısımda 
bilmenizi arzu ederim. Birisi poliklinik şek
linde olacaktır. Biri de muayene tedavi şek
linde, klinik, yatar hasta, poliklinik muayyen 
saatten sonra, yani saat 14,00 ten sonra, her 
günkü normal mesaisini, âmme hizmetini gö
ren hastane mütehassısını çıkacak, yine mü
navebeli şekilde poliklinikler yapılmak sure-
tivle saat 18,00 e, 19,00 a kadar Hacettepe Tıp 
Fakültesinde yapıldığı gibi ücretli olarak has
ta bakacaktır. Doktor paraya el sürmiyecoktir, 
Hasta gidecektir muhasebede fişini kestirecek-
tir, sekreter kartını dolduracaktır, doktora ge
tirecektir, doktor muayene edecektir, ücret 
hastaneye yatırılacaktır ve teşekkül eden fon
dan talimatname ahkâmınca doktorlar fayda-
landırılacaktır. 

Hariçten hasta müracaat ederse; talimatna
meye şu kayıt konmuştur, bendeniz de iştirak 
ettim buna.» Ancak hayatı tehlikede olan ve 
gayrikabili nakil olan hastaları evinde yani 
hasta olduğu yerde gidip görme müsaadesi ve
rilmiştir. Oraya gittiği zaman da doktor ce
binde fiş götürecektir. Hasta ücret vermeye 
muktedirse verecektir ve ücreti gidip hastane
ye teslim edecektir, makbuzu ile birlikte. 

Şimdi, denildi ki, «Taban tesbit edilmemiş...» 
Bu da yönetmeliğe bırakmıştır . Yönetmelikte 
tabanlar tesis edilmiştir ve tabanlarla tavan 
arasındaki sınırlar şeylere göre; hizmete göre, 
değerlendirilmiştir ve hastanede bunu yürüte
cek bir kurul teşekkül edecektir Her hastanede 
bunu yönetecek bir kurul. Bu kurul asgari ta
banlarda, hatırımda kaldığına göre, 1 500 -
2 000 750, 1 000, 1 500 - 2 000 alt tabanlar... 

Fifendim, arkadaşlarımızın bir noktayı daha 
biraz vuzuhlu bilmelerini arzu ederim. Zanne
diliyor ki, bu döner sermaye, her yerde bütün 
hastanelerde tatbik edilecektir. Hayır; pilot 
bölgeler tâyin edilmiştir. Yalnız (E) tipi yani 
eğitim yapan hastanelerde bu olacaktır. Me
selâ, İstanbul, Ankara ve İzmir'de dahi eğitim 
tipi olduğu halde, döner sermayeye girmiyecek 
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hastaneler vardır. Meselâ Atatürk Sanatoryu- ı 
mu eğitim hastanesidir, fakat döner .sermaye sis
temine girm irecektir. Çünkü, tüberküloz sosyal 
bir hastalıktır diye .. Ayrılacak hastaneler yine 
bir komisyon taraf ndan teshil- ve tâyin edile- I 
çektir, burada denenecektir ondan sonra, döner 
sermaye imkânları müsaid'olan sallı al ara, yani 
Anadolu'da Sayın Demir arkadaşımın zannet
tiği gibi Tuncelfd > falan olmıyacaktır, ama 
Tunceli'ne bunun ıu faydası olacaktır? Tunceli'ne. 
Devlet imkânları kendi hastanelerinden tasar
ruftan, maddi inıkânlariyle Tunceli'ne yardım 
edecektir. Sosyalizasyonu o sahaya daha çabuk 
götürecektir. Bu suretle endirekt faydanı ola
caktır. 

Sonra yine bir sual vâHdoldn. Doktorlar 
hastanelerde hususi hastalarını muayene edecek
ler ini, diye. Doktorlar hususi hastalarını de
ğil, hastaneye müracaat edecek vatandaşın pa
ra vermek kudreti ide olanlarını muayene ede
cek ve hastanede de muayyen nisbefte bir ya
tak ayrılacaktır, bunlara. Muayyen, gayet az 
'bir -miktarda, umumi hizmet aksatılmaksızııı 
muayyen bir mabette yatak ayrılacaktır. Bu 
•başka memleketlerde umumi 'hastanenin 'kargı
şımda özel bir Minik yapmak suretiyle yürütül
mektedir. Eğer döneı* sermaye konur da nema 
alınırsa özel bir klinik yapabilir. Nitekim, Şa
ban Şifa Kliniği vardır burada. Onun yanında 
çocuk Mimiği vardır. Orada hastaki* ücretsiz 
veya <aa- ücretle yatar. Şa'ban Şifa Kliniğinde 
de normal lıastıame ücreti ödüyorlar. 

Jj/fendim, yine Sayın Tüzün buyurdular, ga
yet haklı olarak. Şimdi böyle bir paralı hasta
ne sistemi, hizmeti .açarsak, parasız hastaların 
acaba sıhhati ihmale uğrar mı? Onlar çoğalır, 
artar. Hayır bu mümkün değildir. Çünkü dö
ner sermaye hizmeti poliklinikleri öteki polikli
nikler bittikten sonr/adır. Yani bugün 'hastane
de 14 e kadar veyahut. 12 ye kadar poliklinikler 
yapılıyor. Farz edin 14 ten. sonra da potiklimik-
ler yapılacaktır. Bu hizmetler aksamaksızın o 
hizmetlerini dışındaki saatlerde 'hekimi hastaneye 
bağlamış oluyorsuınıuız. Müessese mütemadiyen 
asistana ile, yani orada çalışan mütehassıs he
kim ve asistana ile, 'hastası ile, stajiyeriyle, hep
si. Sonra, bu kanundan tâli personel, hem
şire ve 'bütün diğer tâli personelde aynı şekilde 
istifade etmektedir. O halde herkes memnum bir 

25 .6 . 196ö 0 : 2 
şekilde çalısına temposuna ve seviyesine yük
selecektir. Binaenaleyh, para vermiyen hastalıa-
mı az hizmet görmesi, para veren hastaların 
daha iyi muamele görmesi diye bir şey mevzııu-
ba'his değildir, ('ünıkü bu mesai dışında görü
len. bir hizmet olacaktır. 

Sayın Demir arkadaşımızın suallerini yine 
aynı cevaplarla zannediyorum ki, karşılaştırdım. 
Valiniz bir husus var. Dediler ki; Sayın Bakan 
asistanlar âün alacak, bugün alamaz. Dün mev 
zuu'baiısolan mesele şu idi. Şimdi arkadaşlardan 
bir -de mütehassıs asistan vardır. Meselâ dahi
liye mütehassısı olduktan sonra, kal'b hastalık-
l.arn, barsak hastalıkları, kan hastalıkları müte
hassısı diye birtakım yüksek ihtisaslar tanın
mıştır. İhtisas diplomasını almış bir asistan, bir 
doktor-bu yüksek ihtisas hastanesinle ıgittiği za-
nmıı yine asistan olacaktır. Bizim dün mevzoru-
halısettiğimiz meselte bu mütehassıs asistan ve 
bir de başasistanlar mütehassıs olduktan sonra. 
başasistanlık kadrosunda kalan asistanlar onla
rın da unvanlılarında asistanlık kelimesi olduğu 
için acaba kanunun tatbikatında bir müşkülât 
çıkar mı diye bu hususun vuzuha kavuşması 
idi. Bu Mecliste de mevzuıubahsedilmişti. Ba
kana sorulmuş, Bakan da evet, başasistanlar 
alacaktır, mütehassıs asistanlar da alacaktır di
ye1 cevap vermişti. 'Mütehassıs olmuş fakat ye
niden ihtisas yapan asistanlar mevzuııbaîlısolmuş-
tu. Zannediyorum ki, burada mevzırabahsedi-
len suallerde komisyon olarak arzr cevap eyle
dim. Komisyonunuz, arz ettiğim gibi, Bakanlık 
çerçevesi içinde yapılan mütaakıp toplantıları 
da takibe tın ist ir ve yönetmelik yönünden ka
nunun yönetmelikle irtibatı hususunda da ta-
maımen komisyonumuz emniyet içindedir. Kanmn 
seyyal bir kanundur. Ve çok büyük faydalar 
^getirecektir. Bir arkadaşımızın söylediği gibi en 
•büyük faydası hekimlerimizi bir şaibeden kurta
racaktır. Daima söylenir, belki binde bir vaka 
olsa dahi hastane, muayenehane tümeli, kori
doru bu suretle kapanmış olacaktır. 

BAŞKAN • -- Sayın Ertuğ bir dakika, bâzı 
sualler olacaktır. Sayın Hazcı* buyurun. 

MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, 
özür dilerim, bir hususu anhyamadım. Bu Ful-
taynı Kıaınıuntuna giren bir doktor muayenehane
sini kapatacak mı? Mesai saatleri dışında kendi 
evinde hastalara bakabilecek mi? 
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CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Muayeneha

nesini kapıatacak ve 'hiçbir surette hasla kabul 
edemiyecefctir. 

BAŞKAN — Sayın Gerger som. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Hayır efendim, 

soru değil söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayını Etker soru. 
RİFAT ETKER (Ankara) — Sayın Ko

misyon Başkanı, altıncı madde ile asistanlar 
primlerden faydalanacaktır, buyurdular. Hal
buki kanunun üçüncü maddesinde diyor ki, 
bir ve ikinci maddeler diyor, keza dördün
cü maddede birinci maddeye atıf yapmış
ın-. Beşinci madde birinci maddeye atıf yap
mıştır, altıncı madde de birinci maddeye 
atıf yapmıştır. Şimdi birinci maddeyi oku
yunca, görüyoruz İri, asistanlar hariç, diyor. 
O halde hiçbir madde ile bir asistana ibir ku
ruş verme imkânı yo'ktur. Acaba bunu na
sıl telif ediyorlar? Altıncı madde mucibince 
asistanlar icabederse primlerden faydalanır, 
deniyor. Bunu nasıl telif ediyorlar? Birinci 
maddeyi olkuyan bir insan, görecektir İri, asis
tanlar hariç denildi mi, bir kuruş bile verme 
imkânı, ne prim namı altında, ne tazminat. 
namı altında, bir kuruş bile verme imkânı. 
yoktur. O halde -asistan orada sadece aldığı 
200 lira ile kalacaktır. Hemşire alacaktır, 
Baş 'hemşire alacaktır, diğer personel alacalk-
tır, asistan bir şey alamıyaeaktır. 

BAŞKAN — Yani 1 nci maddeyle 6 neı 
maddeyi nasıl telif ediyorsunuz, diyor. 

CELÂL ERTUtt (Devamla) — Efendim, 
bu hususta, komisyonumuz uzun müzakere
ler olmuştur. Bizim anlayışımız, Sayın Sena
tör arkadaşımızla aynı istikamette değil. 
Her hangi bir surette tazminat allanlara bu
rada imkân verilmektedir. Kanunun altıncı 
maddesi geldiği zaman 'birazdan Hükümet 
adına konuşacak olan Sayın Bakan da bu hu
susu burada izah edeceklerdir. Bizim kanun an
layışımız ıbu istikâmette değildir. Biz onla
rın alabilecekleri kanaatine varmış bulunu
yoruz. Efendim, başka sual varanı? 

BAŞKAN — Sayın Demir Soru. 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Efen

dim, muhterem arkadaşımla temas ettim. Bu 
(Ç) bendinde zannederim, orada bütün me
murlara prim verilmesi lâzımgeJİdiği söyle-
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iliyor. Bu para, asistanı tatmin etmiyecektir. 
Asla tatmin etmez. Beni de tatmin etmedi. Be
ni tatmin etmediği gibi sizleri de tatmin et
mez. Eğer sizleri tatmin ederse beni de tat
min eder. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bu hususta iza
hat vereceklerdir, dediler. 

MEHMET ALİ DEMİR (Devamla) — Efen
dim, esas ikinci husus burada verilen izahat 
benini anlıyamadığım bir nokta oldu. Dendi-
ki. hem gidecek evine muayene edecek ve 
makbuz kesecek, bu parayı hastaneye yatıra
cak dendi. Böyle bir lâf edildi. Ben bunu iyi
ce anlıyamadım. Sonra da Sayın Mehmet Ha-
zer sordukları vakit o zaman da biraz evvel
ki ifadelerinde dediler ki, hiçbir surette ka-
'bııl edilmiyecelk buyurulmuştu. Tezat var, bu
nu anlıyamadım. 

Üçüncü husus, yine üzüntümü ibeyan ede
yim, bunun bilhassa az gelişmiş bölgelerde ça
lışmak istiyen doktorlara imkân sağlıyacağı 
düşünülmüştü ki, bu kapatılmış oluyor. Böy
le bir yolun açılması gerekli oluyor. Bunda 
fayda mütalâa etmediklerinden mi yoksa dö
ner sermayenin zarar edeceğini düşündükle
rinden mi olmuştur. Yani kısaca, bunu nasıl 
düşündünüz, zarar edeceği mi düşünüldü, yok
sa başka bir düşünce mi var? 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Efendim, ev
velâ son sualinize cevap vereyim. Döner ser
maye için. döner sermayenin esası yani, has
taneye bir gelir sağlama, imkânı mümkün olan 
ahvalde ancak döner sermaye tesis edilebilir. 
Tunceli'de meselâ paralı döner sermaye sis
temini tatbik edelim kaç hasta gider? Ve kaç 
lira. teşekkül edebilir ki, oradaki hekimlere bir 
ödeme yapabilesiniz Tunceli, benim bölgem 
Elâzığ gibi bölgelerde. Devlet, hizmeti hal
kın ayağına götürecek ve orada ekseriyette 
olan para ödeme kabiliyeti olmıyan vatanda
şa bağrını açma imkânı daha müsaidolacaktır. 
Burada yükü hafifliyecektir. Çünkü burada bu
gün, meselâ Numune Hastanesine faraza bir 
hasta ismi olarak söylüyorum, Numune Hasta
nesine para vermek imkânını bulan vatandaş 
formaliteler yüzünden para vermemekte, vere
memektedir. Devletin sağlık kesesine mad
di imkânları aktaramamaktadır. Onu alıp 
kendi imkânlarını da burada kullanacak ve
ya bakanlık bizim mahıumiyet bölgelerimi-
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ze alktarac aktır, yo'ksa döner sermaye. Eğer 
sigorta sistemi memleket çapında teessüs eder
se, belki, belki değil mutlaka, Tunceli'de de 
'aynı sistem işliyecektir. Eğer her çalışan va
tandaş, sigortalanma imkânını bulduğu za
man hepimiz de bu sağlık yükünü hafifleten 
bir sisteme kavuşmuş olacağız. 

öteki suale cevap arz edeyim. Say:n Hazer 
dediler ki, doktor hastaneden çıktıktan son
ra kendi evine gittiği zaman orada hasta ka
bul edecek midir? Bunun cevabı, hayır, ka
bul etmiyecektir. Yalnız evinde hastalanmış 
bir zat ve yardıma ihtiyacı var. Ancak gay-
rikabili nakil ve hayat tehlikesi mevzuııbahis 
ise o hastanenin doktoru oraya gidebilecek. 
Faraza bir enfarktüs geçiriyorsa, yerinden 
'kalkması menedilmişse hastane doktoru gi
dip yardım edecektir. 

FETHİ TEVETOÖLU (Samsun) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sağlık Bakanı Sükan, 
buyurun. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
FARUK SÜKAN (Konya Milletvekili) — Sa
yın Başkan, kıymetli senatörler, müsaade buyu-
ru/lursa Full - Time, tüm gün adı ile mâruf bu ka
nun tasarısı üzerinde kıymetli Senatonun gös
termiş bulunduğu alâka ve yardımlara şükran
larımızı arz etmek ve ifade etmekle sözlerime 
başlamak istiyorum. Mâruzâtım kısa olacakta. 
Arkadaşlarımın soracakları sualleri bilâhın; ce
vaplandırmaya amade bulunmaktayım. 

Hakikaten tereddüde sevk eden bâzı husus
lar vardır. Bunların üzerinde kısaca düşün
celerimizi arz etmek isterim. En mühim konu 
asistanların bu kanunun şümulünün dışarımda 
bırakılması hususunda haklı olarak kıymetli 
senatörlerin asistanların da kanunun şümu
lüne alınması temennisi teşkil etmekted;™. Ar
kadaşlar, asistanlık müessesesi, hepinizce ma
lûm olduğu üzere, (Past Üniversitete) üniver
site sonrası geçici bir memuriyet ve öğre
nim süresidir. Asistanlık geçicidir, asistanlar 
bugünkü mevzuatımız içinde muayenehane aç
maya hakları olmıyan bir şubedir ve memu
riyettir. Halbuki mevcut kanun muayenehane
leri, kapatmayı derpiş eden ve bu espriye 
taşıyan bir kanundur. Ayrıca mevcut kanun 
tasarısında tazminatları kaldırıcı hüküm var-
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dır. Halbuki, asistanlar halen ayda 200 lira 
tazminat almaktadırlar. Bütün bu mülâha
zalarla asistanlık müessesesi ve asistan];.r ka
nunun şümulü dışarısında bırakılmıştır. Muaye-
nehaleri yoktur. Asistanlık geçici görevdir. 
öğrenimdir, üniversite sonrası bir Öğrenim
dir. Bu itibarla kanunun şümulü dışında, ka
nunun esprisi dışında kalmaktdaır. Ama arz 
edeceğim üzere bu demek değildir ki. asis
tanların durumu düşünülmemiştir. K ın ınun 
6 rıcı maddesinin (D) fıkrasında sarahaten hü
küm vardır. Bu hükme göre tazminat dışın
da bırakılan personel yani, asistanlar ve yar
dımcı tıp personeli mesai saatleri dişindi» pi
rim ve ücret alacaklardır. Bu itibarla Bakan
lığımız tarafından hazırlanacak talimat la, hu
susi bir talimatla asistan arkadaşlarımın! hak
ları korunacaktır. Bundan emin bulura* anızı 
bilhassa rica ederim. Yakinen mesuliyet ve bu 
işlere vâkıf ve bu müessesenin başında vazife al
nım bir Bakan olarak elbette ki, insan hayatı ve 
sağlığı ile uğraşan bütün personelin haklarını 
korumak ve onlar arasında tefrik yapn-amak, 
ama muayyen hiyerarşi ve mevzuat içinde bun
ları değerlendirmek bizim vazifemizdir. Ha
zırlanacak talimatname ile bu husus nazırı dik
kate alınacaktır. Asistanlar ve hastabakıcılar 
ve diğer personel muayyen mesai saatleri dı
şında çalışacaklarına göre, bunlar prim bacak
lardır. Ve fazla mesai ücreti alacaklardır. Bu 
kanun arkadaşlarım hakikaten Türk tababeti için 
bir reform kanunu mahiyetindedir. Artık 
şu veya bu şekilde Türk hekimi maddi endişe
lerden uzak, mesaisini, hastaneye mcs^.'M ve 
ilmî çalışmasına hasredecektir. Türk hekimi 
bu şekilde şaibeden de kurtulmuş olacaktır Ha-
Hkaten muayenehane, hastane rölâsvnnn ve on
dan mütevellit itham, evham ve şaibeler orta
dan kalkacaktır ve mesaisini tamamen hastaneye 
hasredecektir. Bu Devlete malî külfet de 
vüklenmiyec^ktir. "Döner sermaye müessesemi ile 
bu husus gerçekleştirilecektir. 

Bu vesile ile şunu da kısaca arz etnıek iste
rim. Hakikaten döner sermayenin bugünkü 
gelirleriyle bütün hastanelere teşmili gayri-
mümkündür. Ama döner sermayesi miK-aido-
!an hastanelere bu teşmil edilebileceği giH. Tür
kiye'de şu problemi de halletmek lâzımdır, hız bu
nun üzerinde ciddiyetle durmaktayız. Sa$l.<k Si
gortası konusunu derhal ele almak ve halletmek 
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lâzımdır. Bakanlığımız bir müsteşar müşavir
liğine verilen vazife ile ve hususi bir komisyonla 
Türkiye'de Sağlık Sigortasının kanunlaşmışı ve 
muayyen vergi mükellefiyetine Sağlık S a l t a s ı 
nın teşmilini düşünmekteyiz. Bu zaruridir. 
Çünkü Devlet maliyesi ve imkânları artık 
bedavacılık sisteminden vatandaşı çıka,,v. ha
kikaten maddi vaziyeti müsaidolamn da Devlet 
sağlık hizmetlerine iştiraki zaruridir. Ancak, 
bu şekilde Türkiye'de sağlık problemin'1! halli 
realize edilebilir. Bu itibarla, çıkarılan ve ha
zırlanan Sağlık Sigortası tasarımızla 'nşf.llah 
böylece bu husus sağlam esasa istinadet^irilmiş 
olacaktır. Binaenaleyh, kıymetli senato1* arka-
daşlarımdan bilhassa gösterdikleri yakın alâ-
kava teşekkürle beraber, bu çok esaslı, çek de
ğişik meslek grupları ile de uzun müddet mü
nakaşa yapılmış, istişare edilmiş ve netice olarak 
Malive ile görüşülmüş ve su tasarı b>; hale 
getirilmiştir. Bunun olduğu gibi kabulü memle
ketimizin bugünkü şartları içerisinde büyük 
hizmet olacaktır. Kabulünü ve müspet müta
lâanızı hassaten istirham ederim. Sorulacak su
alleri cevaplandırmaya amadeyim. 

BAŞKAN — Savın Küçük. 
SAMİ KÜOÜK (Tabiî Üve) — Bu kanımla 

döner sermavdi hastanelerde' çalışan persone
le verilecek ödenek ve tazminatlar yekûnu ile 
sosyalizasyon bölgesinde çalışan personele ve
rilecek ödenek ve tazminat farkları ne olacak
tır veyahut da ikisi arasındaki nisbet nedir? 
Sosyalizasyonun selâmeti bakımından bunun 
aydınlatılmasında fayda mülâhaza etmekte
yim. 

FARUK SÜKAN (Devamla) — Teşekkür 
ederim. Mehmet Ali Demir arkadaşımız da aşa
ğı yukarı bunun üzerinde durdular. Bu kanun 
bilhassa sosyalizasyon tatbikatı olan yerlerin 
dışındaki müesseseler için düşünülmüştür ve 
onlara tatbik edilecektir. 

224 sayılı Kanunun tanıdığı haklar bakidir. 
Ve böylece orada çalışan hekim arkadaşlarımız 
bugün aldıkları ücreti, maaşı tamamen alacak
ları gibi, dışında kalan arkadaşlarımızın şu ka
nunla alacakları ücretleri arasında büyük fark
lar olmıyacaktır. Çünkü taban ve tavan hikâ
yesi yoktur. 2 500 liraya kadar olan taban der
piş edilmiştir. Bunun hudutları da hususi bir 
yönetmelikle gayet objektif kıstaslara göre ha
zırlanacak, kurallarla tesbit edilecektir. Ve faz-
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la bir mubayenet olmıyacaktır. Yalnız, sosya
lizasyon tatbikatı olmıyan ve geri kalmış bölge
lerimizde döner sermaye de bulunmadığı ah
valde, acaba oralardaki hekimler nasıl tatmin 
edilmiş olacak ve oralara nasıl hekim temin edi
lecek suali akla gelebilir. Bir merkez döner 
sermayeden de tüzüğümüzle, talimatımızla ora
da çalışan hekimlere de hususi tazminat verme 
imkânı elde edilmiş olacaktır ve böylece hoş
luklar kapatılmış olacaktır. 

SAMÎ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Benim anla
dığıma göre şu: yani talban hiçbir zaman sos
yalizasyon bölgesindeki personele verilecek 
miktarı aşmıyacaktır, bunu mu demek istiyor
sunuz Sayın Bakan ? 

FARUK SÜKAN (Devamla) — Efendim 
bu maaşa göre, alabilir. Çünkü âzamisi 2 500 li
ra; kendi maaşı vardır, 'baremi vardır. Ayrıca 
fazla mesaisi vardır. Aynı zamanda sosyalizas
yon bölgesinde çalışan hekim arkadaşlarımız
da mesai saatleri dışında maıkbuz mukabili dö
ner sermayeye ücret veriyor. Yalnız burada 
aşabilir. Çünkü saat beşten sonra hastaneye ge
lecek ve muayyen doktora muayene olmak isti-
yen bir hasta muayyen saatten sonra da hasta
nede muayene olacak ve hastadan muayyen pi
rimi alma hakkını haiz olacaktır. O pirimden 
gayrı gece mesaisi, biraz evvel sayın Komisyon 
Başkanının da izah buyurduğu üzere, fevkalâ
de müstacel ahvalde de keza hastaya gidecek 
konsültasyona gidecek ve onda da alacağı üc
ret ki, muayyen pirim alacak. Belki bu pirim-
lerin yekûnu daha fazla olabilir. Fakat, şunu 
arz etmek isterim, fakat büyük ölçüde fark 
olmasına imkân yoktur. Fazla kabiliyetli, fazla 
çalışkan olan hekim arkadaşlarımıza da bu hak 
gayet tabiî bu inisiyatif tanınmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Aksu, soru. 
CENAP AKSU (Maraş) — Efendim, sara

haten şunun 'belirtilmesini rica ediyorum, bu 
kanundan istifade eden doktorlara mesai hari
cinde çalıştıklarından dolayı pirim verilecek 
mi, verilmiyecek mi? 

FARUK SÜKAN (Devamla) — Evet pirim 
verilecektir. 6 ncı maddenin (C), (D) fıkrala
rı bunu sarahaten derpiş etmektedir. 

CENAP AKSU (Maraş) — Poki bu ta'kdir-
de, biraz evvel buyurdunuz ki, asistanlar da 
'bundan istifade edecektir; asistanlarla bunla
rın arasında ne fark kalıyor? 
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FARUK SÜKAN •-- (Devanda) — Asistan

ların da fazla mesaisi ve kendilerine ödenecek 
miktarlar biraz evvel arz ettiğim gibi, bakanlık 
1 ara tından hazırlanacak bir talimatla tesbit 
edilecektir. 1in hak bize verilmiştir. Asistanla
rın mesaisine »'üre bu miktarları teslbit etim ek 
tamamen Bakanlığa aittir. Bu inisiyatif Bakan
lığa aittir. Gayet iyi 'bir tedibindir. Böylece ça
lışkan asistan arkadaşlarımıza da fazla para 
verme imkânı hâsıl olacaktır. 

Bir hususu daha arz etmek istiyorum, arka
daşlar- bu mevzuda. Sağlık Bakanlığının bu se-
neki bütçesinde ilmî araştırma ve teşvik fonu 
adi altında bir de hususi fasıl açılmıştır. Bum
da 'bilhassa çalışan asistanlara ve ilmî faaliyet 
gösteren asistanlara hususi yardım imkânı da 
sağlanmış ''bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Tüzün, soru. 
ZERİN TÜZÜN ((hımbuıbaşkauınca S. Ü.) 

-- Efendim, biraz evvel tabanın teslbit edildiği, 
tavanın belli olmadığını ifade etmiştim. Sayın' 
Komisyon sözcüsü taban, doktorların durumu
na göre, I 000 - 1 ö00 lira. olarak tesbit edilecek 
dedi. Ancak-, tabanı asgari I 000 lira olarak ka
bul edersek, her hangi bir hastanenin kazancı 
bu tabana etişmiyeeek şeikilde olursa, farzımu
hal oradaki gelir o00 lira olursa, bu tabana eri-
şinceye kadar durum ne şekilde karşılanacak
tır? 

FARUK SÜKAN (Devamla) Efendim, 
döner sermaye geliri müsaidolan hastanelerde 
ful! - time kanunu tatbikatı yapılacaktır. Şim
diye kadarki tecrübelerimize göre, eğitim has
tanelerinde ve hangi hastanelerin döner serma
yesi müsaitse orada bu yapılacaktır.. 

İkinci bir hususu daha arz etmek isterim. 
Bugünkü döner sermaye gelirleriyle elbetteki 
birçok hastanelerde tatbik etmek mümkün de
ğildir. Biz hastanelerde muayenelerden l.o lira 
ücret alıyoruz, günde 70 - 80 hastaya bakılmak
tadır. Bu durumda hem hastaya faydalı olun
muyor, hom de gelir biı şey ifade etmiyor. Bil
hassa Kul! - time tatbik eden hastanelerde dö
ner sermaye gelirleri üzerinde de bir ayarlama 
yapılacaktır ve böylece buyurduğunuz ıııaruuı-
lar da ortadan kaldırılmış olacaktır. 

BAŞKAN - - Sayın Bııladoğlu. 
ŞEVKET BULADOĞKü (Trabzon) Efen

dim, iyice anlaşılmadı. Pirim ile fazla mesai-
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yi burada hi deştiriyor! ar. Bunun açıklanmasını 
rica ediyorum. Pirimden maksat kanlan bir şey
ler vermektir, bizim anladığımıza göre. Kazla 
mesai ise ayrı bir müessesedir. Binaenaleyh; 
Sayın Bakanın bunu iza'h etmesini zabıtlara 
geçmesi bakımından arzu ediyorum. 

BAŞKAN Buyurun. 
KARUK SÜKAN (Devamla) - - Sayın Bıı

ladoğlu. talimatname ile bunlar hazırlanacak
tır. Pirim ve fazla mesai konusunda biraz ev
vel komisyon sözcüsü şunu ifade ettiler. Bun
dan sonra ful] - time tatbik edilecek hastaneler
de yirmidört saat, yirmidÖrt saat sekizer saat
li]-: üçer grup mütemadi vatandaşın hizmetinde 
bulunacaktır. Saat 17.00 den sonra çalışacak
lar, fazla mesai ücreti alacaklardır. Ama, ayrı
ca muayyen hekimlere ve muayyen hekimlerle 
asistanlık yapan arkadaşlara da hususi pirini-
ler tahsis edilecektir, (.'alışma mesaisi müsellem 
ve sepketmiş olan hekim ve asistanlara hususi 
pirim verilecektir. Hususi bir talimatname de 
hazırlanacaktı r. 

BAŞKAN •-— Buyurunuz Sayın Etkcr. 
RfPAT ETKER (Ankara) — Sayın Bakan, 

asistanların (i ncı maddenin (D) fıkrasına '/^vc 
pirim ve fazla mesai alabileceklerinden bahse
diyorlar. Ben bu kanunla bu asistanlara bu pa
ranın verilemiyeceği kanaatindeyim, rüııkü 
(D) fıkrasını okursak: «Döner sermayeli ku
rum ve hastanelerde tazminat alanlar dışında
kiler için günlük normal çalışma saatleri dışın
da görevlendirilecek personele verilecek fazla. 
mesai ücretlerinin şartları ve esasları bir yönet
melikle düzenlenir» demektedir. Şimdi bu 0 ncı 
maddenin has tarafında birinci maddeye atıf 
yapılıyor. 1 nci maddede asistan hariç dendi
ğine göre, diğer personel içine asistanı sokmaya 
bu kanunla imkân yoktur. Sonra, döner serma
yeden full - time tazminatı alanlar için dediler. 
Bir defa 1 »unların karşısında maliye çıkmıyacak-
tır ki, sen asistan tazminatı alıyorsun, diyecek. 
Binaenaleyh, tazminat olarak kabul edilecek 
olan, halbuki burada tazminat almıyanlar, diyor. 
O hakle asistanları burada, 0 ncı maddenin (D) 
fıkrası içine almaya imkân yoktur. Hiç olmazsa 
bu kanunun içerisine asistan kelimesinin kon
ması lüzumuna inanıyorum. 

FARUK SÜKAN - - (Devamla) — Bu ka
nun gayet sarihtir. Altıncı maddenin (D) fık-
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fası gayet sarihtir. Asistanlar bu kanun ile faz
la mesaiden ve pirimden faydalanacaklardır. 
Emin olabilirler, .sarihtir. (D) fıkrasını hukuk
en arkadaşlar da her halde başka türlü anla
mazlar. Müsterih olabilirler. Asistan arkadaşlar 
(D) fıkrasına göre fazla mesai ve pirimden fay
dalanacaklardır. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır, te
şekkür ederim. (Alkışlar) Sayın Gerger, buyu
run. 

VASFİ OEKGEK ((Ma) — Muhterem ar
kadaşlarım; gerek komisyonun sayın sözcüsü ve 
gerekse Sayan Bakanın izanları hepimizce esasen 
malûm olan bir keyfiyetti. Çünkü kanunun bu 
işlere ait maddeleri bu izahlarını teyideder ma
hiyettedir. Ama bendenizin ileriye attığını, or
taya attığım problemi halletmemiştir. İtiraf 
edeyim ki, ne Sayın Bakanın ve ne de sayın 
sözcünün izahları şahsan bendenizi tatmin et
memiştir. İzah edeceğim. Şimdi bu 1 nci madde
deki' hüküm o kadar mutlak ve açıktır ki, yal
nız bir hastanede çalışacak tıp mensuplarından 
asistanlığı hariç tutanaktadır. 

Yalnız diğer bütün personel. Zaten diyor 
ki, yardımcı tıp mensupları eczacı ve meslek 
okullarından çıkanlar, şu, ıbu. Yalnız bir istis
na asistanlardadır. Niçinf 200 lira tazminat alı
yor. Şimdi 200 lira tazminat almam benim tek
lifimle tezat teşkil etmiyor. O kalıyor. Diyo
rum ki, «asistanlar hariç» kelimesini kaldıra
lım, diğer tıp mensupları gibi talimatname ya
pıp Maliye Vekâletiyle müştereken hazırlana
cak ve Bakanlar Kurulunca tasdik edilecek 
esaslar dairesinde, diğer personel gibi, asistan
la rda istifade -etsinler. Niçin etsinler? 

Muhterem arkadaşlarını; her şeyi ma ide ile 
ölçmek zorunda değiliz. Bir de mânevi bir kıy
met insanların ruhunda mündemiç bir haslet
tir. Bunu kimseden esirgemeye hakkımız yok. 
Dikkat ederseniz (D) bendi ile asistanlara 
verilecek fazla mesai ücreti o bendden i, , tade 
eden hademe, kaloriferci, kâtip şu gibi kate
goriye dâhil olur. Bunu kabul edemiyorum. 
Benim Devlet idaresi anlayışım bir müessese
nin başında kendisine hayati vazife veril PU bir 
zatı bu kategoriye sokmaya hakkınız yoktur. 
Asistanları (D) bendi ile bu menzeleye indiri
yoruz. Benim ıstırabım bu idi. Demin açık
lamak istemedim, ama baktım ki, gerek Sayın 
Bakan, gerek sayın sözcü ısrar ediyorlar, hak-

25.6.1965 0 : 2 
kınız yok. Kaldı ki, tazminat alanlara müte-
davil sermaye çerçevesi içinde alınacak ücret
lerden ayrıca prim veriyoruz. Bu primi verirken 
.1 nci madde ile de zaten tazminat veriyoruz. 
(D) bendi ile ücretten prim vermiyoruz, asis
tanlara. Vermiyoruz. Yalnız tanzim edilecek 
ve Bakanlar Kurulunca şartları tesbit edilecek 
şekilde mesai ücreti veriyoruz. Açıp okuya
lım : İste (0) bendini okuyayım evvelâ : «Tes
bit olunacak günlük normal çalışına saatleri dı
şında döner sermayeli kurum ve hastaneler dâ
hilinde ve haricinde hizmet görecek personele 
tahsil edilecek ücretler üzerinden ödenecek 
prim esas ve miktarlar]» Bakınız (D) -(',krası 
böyle değil. «Döner sermayeli kurum ve hastane
lerden tazminat alanlar dışındakiler için, gün
lük normal çalışma saatleri dışında görevlendi
rilecek personele verilecek fazla mesai ücret
lerinin şartları esasları. «Ücret de» prim yok. 
Anlaşılıyor, o 200 lira Demokles'in küm gibi 
asistanların başında. Alın bu 200 liravı Bu
raya bir madde ilâve edelim, asistanlar;' veri
len 200 liralık tazminatı kaldıralım, almasın
lar bunu. Ne hakkımız var. diğer perosnelle 
vasıfları bir olmıyan personel ile müştereken 
aynı kategoridir. Hayır olması lâzım. Kati
yen bu kanunun kasdettiği mânada yal*, w' bi
rinci maddede bir asistanı istisna etmenin hak
sızlık olduğunu tekraren arz ediyorum. Tak
dir elbette ki. Yüce Senatonundur. 

BAŞKAN — Sayın Tcvetoğlu. 
EETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; gaye' kısa 
olarak bir iki hususa değinmek ile yetinece
ğim. Dış memlekette, Amerika'da bu ç.sit ça
lışmanın uygulandığı hastanelerde bes rıltı yıl 
vazife görmüş, çalışmış bir arkadaşınız c arak 
huzurunuzda ifade edeyim ki, bu getirilen 
kanun memlekete, memleket tababetine, memleke
tin sağlık hizmetlerine Türk Milletinin, Türk 
halkının sağlık hizmetlerine büyük bir yenilik, 
büyük bir gelişme, büyük ve beklenen i ismeti 
ulaştırabilecek bir reformun başlangıç 1\,^unu
dur. Kabul etmek lâzım ki, daha şimdiden ka
nunun gerek tatbikatında ve gerekse l>'riakım 
hekim arkadaşlarımızın ve sağlık persorelinin 
bu kanuna göre mesailerini uygulam..ıiaı\nda 
bâzı büyük değişiklikler, aksaklıklar .ıbıbilir, 
olabilecektir. Fakat bunlar kanunun esas mak
sadına, gayesine ve esprisine hiçbir şekilde ru'ies-
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sir değildir ve muvakattir. Bu kanunin ge- | 
tirdiği, getireceği esas yenilikler müessesele
rimizde işlemeye başladıktan sonra güdülecek
tir ki, hakikaten istikbale muzaf sağlık hizmet- I 
lerindeki birçok müşküller gerçekten be1 taraf 
olunacaktır. 

Arkadaşlar; benden evvel konuşanlar bilhas
sa bu hastanelerdeki hekim arkadaşlarımızın du
rumuna temas ettiler. Halbuki; memleket sağ
lık hizmetlerinin en az hekim arkadaşlarımız ka
dar kaliteli teknisyen, hemşire, hemşire yar
dımcısı, ebeler, laborantlar ve teknisyenler 
yani sağlık personeli ile de kaim ve mümkün 
olduğu hususunu dikkatten katiyen uzak tutma
malıyız. Bu kanunun, benim anladığıma göre, 
asıl getireceği mühim hususlardan bir tanesi de 
bu saydığım, tadadettiğim yardımcı personele 
verilecek tazminat imkânını da bu hastanelere 
sağlamasıdır ki, asıl hastalar, asıl hizmet bil
hassa bu sınıfın ve bu arkadaşların tatmin edil
mesiyle de beklenen gerçek mertebesine ulaşacak
tır. 

Muhterem arkadaşlar, bu çeşit bir çalışma
yı memleketimizde huzurunuzda takdirle an
mayı borç bildiğim Hacettepe Hastanesinde, Ha
cettepe Kliniğinde birkaç yıldan beri bu şekil
de bir çalışma, başarıyla, gerçekten Türk ta
babetine, Türk halkı hizmetine örnek olacak bir 
şekilde devam edegelmektedir. Bu hususta ge
niş bilgisi veya geniş tecrübesi olmayıp da tat
bikatını bizzat görmek suretiyle malûmat sahibi 
olmak istiyen aziz arkadaşlarımın bilhassa Hacet
tepe Hastanesinle yarım saatlerini, bir saatle
rini vererek bu işi orada bilfiil görmelerini tav
siye ederim. 

Arkadaşlar, bu çeşit bir yeni çalışma ile yal
nız hasta bakımı randımanı artmıyacak, aynı 
zamanda hekimin ilmî araştırma ve çalışmalara 
da kendilerini hasredebilme, verebilme imkânı 
sağlanmış olacaktır ki, esas tababetimizin, mem
leketimizin ihtiyacı olan mühim hususlardan 
birisi de odur. Kanunun bugünkü imkânlar 
içinde gerçekten iyi hazırlandığına, büyük bir 
emek sarfiyle iyi hazırlandığına şahsan inanan 
bir arkadaşınızım. Tatbikatında bugün bâzı şi
kâyetler veya bâzı hoşnutsuzluklar varsa ancak 
şahsi kaygı ve çıkarlar sebebiyle olabilir. Yok
sa bunun dışında ve bilhassa hekim arkadaşları
mızın, mütehassıs arkadaşlarımızın, demin de I 
dşaıret ettiğim gibi, sağlık personelinin büyük | 
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faydasına olacak, bu kanunda hepimizin birleş
mesini ve hepimizin bunu desteklemesini hürmet
lerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Demir. 
MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Çok 

muhterem Başkan, çok muhterem arkadaşlar; 
biz bir defa bu kanunun iyi bir kanun olmadı
ğını ve hakikaten faydalı bir kanun olduğunu 
gerek ben, gerek benden evvel konuşan arkadaş
larım... 

BAŞKAN — Sayın Demir, tümü üzerinde 
konuşmuyoruz. Birinci maddeyi müzakere edi
yoruz. 

MEHMET ALÎ DEMÎR (Devamla) — Efen
dim, arkadaşım Fethi Tevetoğlu söylediğinden, 
ben de aynı fikirde olduğumu beyan etmek is
terim. Yerinde ve isabetli olduğunu hepimiz kabul 
ettik. Yalnız yine muhterem arkadaşlarımın 
yapmış olduğu konuşmada bâzı sızlanmalar ol
duğu ifade edildi. Biz isteriz ki, bir kanun çık
tığı zaman sızknmalar mümkün olduğu nisbet-
te olmasın. Eğer olacaksıa bu sızlanmaların azal
masını temin etmek lâzımgelir. Etti iki. 

Diğer bir husus, Sayın Bakan buyurdular ki, 
asistanların vazifesi geçici görevdir. Geçici gö
revdir anra nihayet o da medeni bir insandır. 
Ona verdiğimiz 200 lira büyük şehirlerde otobüs 
parası etmez, kahve, çaj- parası değildir. însan 
yalnız verdiği paranın ne olduğunu, 2 000 -
2 500 lira alan nasıl bir apartmanda oturıı-
yoraa, o da oturacaktır. Biri yer, içer, diğeri 
oma bakarsa kıyamet ondan kopar, ata sözü 
vardır. Birisine hak tanıdığınız zaman öbürünü 
de medeni haklardan mahrum etmemek lâzım
gelir, geçici görev de olsa. Biliyoruz, bâzı ge
çici görevler vardır, İzmir'de vazifesi olduğu 
halde, burada Ankara'da kendisine vazife ve
rilip tatmin edilmekte olduğunu da bilmekte
yiz. Durum bu iken neden bu asistanlar bu 
imkânlardan mahrum edilmektedir? Ben bunu 
yerinde ve isabetli görmüyorum. Arkadaşımz 
temas etti, müstahdemler için de mütalâa edil
mesini doğru bulmuyorum. Bu bir şey değil, 
kıymeti yok. Memurdur, hizmet, vazife görüyor; 
ama pirim diyeceksiniz, senede üç, beşyüz lira 
vereceksiniz. Bununla tatmin ettiğinizi sanıyor
sanız olmaz. 

Üçüncü İnönü Hükümetinin bütçesi görüşü
lürken Bütçe Karma Komisyonunda bendeniz o 
zamanın Bakanına bir soru tevcih ettim. Bu 
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sosyalleştirme kabul edildikten sonra acaba, ki I 
büyük bir para iaırttı, ded!m, kaç kişi sizden 
Doğuda vazife istedi? Zabıtlar meydandadır. 
îki kişi beyan etti, müracaat etmek suretiyle 
iki doktor -Doğuda vazife görmek istediklerini 
beyan etmişlerdir, dediler. Ş;mdi muhterem Ba
kanım üzüntümü beyan edeyim. 

Yine o günkü toplantıda, ki Bütçe Komis
yonunda bir .arkadasın sormuş olduğu bir soru
ya Gümüşane vilâyetinde 15 bin kişiye bir dok
tor düştüğü halde.. («24 bin kişiye» sesleri) 
24 bin kişiye bir doktor düştüğü halde İstan
bul'da 650 -kişiye bir doktorun düştüğü şeklin
de cevap verdiler. Şimdi, mullıterem Bakanım, 
bu hakikatler meydanda iken, siz yine hemen 
hemen Cumhuriyet devrinde olsun, Ormanlı 
İmparatorluğu devr.nde olsun, her devrede ni
metlerimi alan bölgelerde bunu tatbik edeceksi- | 
niz, onlara imkânlar ayıracaksınız. I 

Sayın Sami Küçük'ün sormuş olduğu bir so
ruyu, ki içinde ne kadar hakikat payı olduğunu 
siz de kabul ettiniz, ona vereceksiniz. 2 000 -
2 500 lira, o sosyalleştirme bölgesinde çalışan
lardan daha fazla o'ıacctk. Siz hangi kuvvet ve 
hangi kudretle bu doktorları buradan alıp Hak
kâri Hastanesine veya Tunceli Hastanesine gÖ- I 
türeceksiniz? Götüremez arkadaşlar. Onun için I 
ben istirham ediyorum, bu bir âmme hizmeti
dir. Meselâ Ziraat Bankasının Doğudaki birçok I 
şubeleri zararla çalışmaktadır. Şimdi, zarar edi
yor diye bunları kapatmak mı lâzımdır? Âmme 
lıi/.metinden bu vatandaşı mahram etmek mi lâ
zım? Eğer Doğuda az gelişm'ş bölgeler üzerin- I 
de hizmet etmek, sağlığı götürmek istiyorsanız I 
onları bu yollardan faydalandırmak yollarını 
aramalısınız. Nimetleri hep büyük şehirlerde I 
topluyorsunuz, az gelişmiş bölgeler üzerinde 
yaşayanların üzerinde toplamıyorsumuz. Bura
da da üzüntümü ifade ederim. I 

BAŞKAN — Kanun tasarısının tümü üzerin- I 
de değil, maddesi üzerinde konuşunuz. 

MEHMET ADİ DEMİR (Devamla) -r Mad
de üzerinde konuşuyorum Başkanım. Madde
nin içine öyle şeyler konmuştur ki, bu madde 
çıktığı zaman ben arzu ediyorum ki, az gelişm'ş 
bir bölgenin temsilcisi olarak bu bölgelere de 
o nimetler gitsin, götürülsün. Benim istediğim 
bu. (Yaşa Demir, sesleri) Şimdi soruyorum, 
bunu Sayın Bakandan öğrenmek istiyorum. Bu | 
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kanunun hangi maddesinde hanıgi bölgelerde 
açılacağına ve yaptırılacağına dair hüküm var
dır? Bunu onun için öğrenmek istiyorum. (Ka
namda istediğin hususlar var, sesleri) Beye
fendi, ben bu kanunu okudum. Meselâ eğitim 
olen bölgelerde ve döner sermayesi fazla olan 
bölgelerde, demiyor. Sanat okullarında da döner 
sermaye var. Sizin bölgede zarar eder, Gazian
tep'teki kazanınr. tatmin eder. Döner sermaye
nin muhasibi de para alır, müdürü de alır. 
Bunları da bilmek lâzımdır. Döner sermayenin 
ne olduğunu bilenlerdenim. Ben bu işin içinde 
20 sene çalışmış ve bunun tatbikatını yapmış bir 
kimseyim. Onun için istirham ediyorum Sayın 
Bakandan ve muhterem arkadaşlarımdan, bir de 
takrir vereceğim; bu nimetler önce az gelişmiş 
bölgelerde hizmet görenlere götürülmelidir. Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet takrirleri gelmiştir. Bi
rinci madde üzerinde 9 arkadaş görüşme yap
mıştır. Komisyon ve Hükümet görüşmek iste
miyorlar. Kifayeti okutup oylarınıza arz edece
ğim. 

(Sayın Başkanlığa 
Madde üzerinde müzakerenin kifayetini arz 

ve teklif ederim. 
Artvin 

Felhmi Alpaslan 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülen kanun tasarısı hakkında yeteri ka

dar hatip konuışmuş ve mevzu aydınlanmıştır. 
Kifayetin oya konulmasını rica ederim. 

İzmir 
Cahit Ortaç 

Yüksek Başkanlığa 
Birimci madde üzerindeki görüşmeler yeterli 

fikir vermiştir. Kifayeti arz ve teklif ederim, 

Denizli 
Cahit Akyar 

BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz ediyorum. 
Kabri edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İki takrir var, okutuyorum. 

ıSaym Başkanlığa 
645 sıra sayılı kanun tasarısının birinci mad

desinin 3 ncü satırında «asistanlar hariç» kıs
mı Hükümet tasarısında da yoktur. 
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«Asistanlar iharoç» kısanının maddeden çıkar- I 

t almasını saygı ile arz ve istirham ederim. 
İstanbul I 

Bifat öztürkçinıe I 

3 neü satırında «asistanlar hariç» in madde- I 
den çıkartılmıştır. I 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddedeki «asistanlar hariç» hük

münden «hariç» kelimesinin çıkarılarak fıkra so
nuna «amak asistanlar tazminat miktanndan 
&L2k> olanını alırlar» peklinde değiştirilmesini I 
arz ve teklîif ederim. 

Urla 
Vasfi Gerger I 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) .— 
Aleyhinde konuşmak istiyorum. I 

BAKAN — Takrirlerin aleyhinde konuşul
maz, yalnız takrir sahibi ile komisyona söz ve- I 
rilir. Komisyon ve Hükümet bu her iki takrire 
de katılıyorlar mı ? 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANİ 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Katılmıyoruz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
FARUK SÜKAN (Konya Milletvekili) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Vasfi Gerger'in takririni 
bir daha okutup oylarınıza arz edeceğim. Hü
kümet ve komisyon katılmıyor. I 

(Vasfi Gerger'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza sunuyorum. I 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir- reddedil
miştir. 

(Rifat Öztürkçine'nin önergesi yeniden okun- I 
du.) 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo- I 
rum. Takriri kabul buyuranlar lütfen işaret 
buyursunlar... Kabul etmiyenler... Takrir redde
dilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tam süreli eğitim ve öğretim 
hastanelerinde ve kurumlarında Bakanlar Ku
rulu karariyle muayyen, geçici ve sağlık hizmet- J 
lerinde özel ihtisas istiyen işlerde sözleşme ile I 
mensubolduğu istısas dalında şöhret sahibi ve I 
otorite olan Türk uyruklu ve yabancı uzman i 
çalıştırılabilir. Sözleşme ile «alıştırılan uzman- | 
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lamı ücret ve çalışma şartları sözleşmeleri hü
kümlerine bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1 nci ve 2 ııei maddelerde sö
zü edilen tazminat ve sözleşme ücretleri, dö
ner sermaye gelirlerinden karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen?.. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) ~ 
Bir sualimiz var efendim. 

«Birinci ve ikinci maddede sözü edilen taz
minat» diyor. Ve «sözleşme ücretleri döner 
sermaye gelirinden karşılanıl-.» Döner sermaye 
den karşılanmıyan hallerde ne ile karşılıyacak-
lar dır? 

BAŞKAN — Zapta tescil için soruyorlar. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

FARUK SÜKAN (Konya Milletvekili) — Dö
ner sermayesi müsaidolan yerlerde tatbik edile
cektir. 

BAŞKAN — Sayın Zerin Tüzün arkadaşımı
za döner sermayenin imkân verdiği yerlerde 
olacağı beyan edildi, misal de gösterilmişti. Bu 
husus Sayın Kalpaklıoğlu'nun sorusu üzerine 
zapta da geçmiştir. 

Madde üzerinde başka söz istiyen yoktur. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler Etmiyenler Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. -~- 1 nci maddede adı geçen per
sonele verilecek tazminat ayda en çok 2 500 li
rayı geçemez. Bu tazminat, 7244 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrası hükmüne 
tabi değildir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde görüşmek is
tiyen?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

MADDE 5. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca tesbit olunacak günlük normal ça
lışma saatleri dışında döner sermayeli kuram 
ve hastanelerin dâhilinde ve haricinde hizmet 
görecek .1 nci maddede yazılı personele prİro 
verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen?.. Sayın Buladoğlu Buyurun. 

ŞEVKET BULADOĞLU (Trabzon) — Muh
terem arkadaşlar, 209 sayılı Kanunun beşinci 
maddesi, «Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın-
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ea tesbit olunacak günlük normal çalışma saat-
J eri dışında döner sermayeli kurum ve hastane
lerin dâhilinde ve haricinde hizmet görecek 
L nci maddede yazılı personele prim verilir de
niyor.» Muhterem arkadaşlar bu kanunla hem 
prim müessesesi, hem de fazla mesai müessesesi 
kurulmak isteniyor. Sayın Bakana beyanları 
sırasında bir sual tevcih ettik. Prim bizim anla
dığımız mânada memurlara kârdan prim veri
lir. Primin mâna ve mahiyeti budur. Burada 
ise primin fazla mesai olarak kullanılması iste
niyor. Binaenaleyh, ayrıca bir fazla mesai yö
netmeliği yapılacak dendiğine göre yine Sayın 
Bakanın beyanlarında doktorların hastanede 
çalışan doktor arkadaşlarımızın, mesai dışında
ki mesailerini kıymetlendirmek için prim verile
ceğini beyan ettiler. Bu prim değildir. Doğru
dan doğruya fazla mesaidir. Binaenaleyh, faz
la mesai ile, mesainin dışındaki çalışmalar faz
la mesai ile ödenir, primle ödenmez. Bu bakım
dan bu tediyelerde bir aksaklık husule gelir. 
Esasen bu kanun bir tazminat ve fazla mesai 
müessesesini getiriyor, tazminatı kayıtlıyoruz. 
Ama fazla mesaiyi, prim diye ayrıca bir ücret 
vermekte müşkilât çıkacağını tahmin ediyorum, 
Bakanlığın. Onun için beşinci maddedeki bu 
prim yerine fazla mesai verilir şeklinde değişti
rilirse daha iyi olur tahmin ediyorum, bu hu
susta bir önerge veriyorum, kabulünü istirham 
ederim. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Prim 
verilir deniyor, asıl öğrenmek istediğim husus 
şudur; kıstas ne olacaktır? Bir. İkincisi; yu
karıda birinci maddede asistanları dışarda bı
raktık. Temenni mahiyetinde olacak ikinci şey, 
prim verilirken, asistanlara daha fazla bir şey 
sağlanmasını temenni ediyorum. 

BAŞKAN —• Efendim kıstas ne olacaktır 
diye sorulmaktadır. Sayın Bakan lütfen buyu
runda zapta geçireyim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
FARUK SÜKAN (Konya Milletvekili) — Efen
dim prim Full - Time'de çalışan hastane müte
hassıslarına bizatihi hizmetlerinden elde edilen 
hâsılattan verilir. Fazla mesai umumidir, say-
yanen verilir. Ayrıca arz ettim, kıstas asistan 
arkadaşlarımızın durumu nazara alınarak tali
matnamede derpiş edilmiştir. Prim hekimlerin 
şahsi mesaisine dayanmaktadır. 
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BAŞKAN — Yani kıstası hazırlanacak tali

matnamede gösterilecektir. Prim şahsi mesai
den doğmaktadır denilmektedir. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Beşinci madde üzerine verilmiş 
iki takrir vardır, onu okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
645 sıra sayılı kanun tasarısının 5 nci mad

de (ç) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini saygı ile dilerim. 

İstanbul 
Rifat Öztürkçine 

BAŞKAN — 5 nci maddenin (ç) fıkrası yok. 
6 neı madde şeklinde olacaktır. O bakımdan 
oylıyamıyacağız. 

Beşinci madde ile alâkası yoktur. (Takrir 
sahibi yok sesleri) Sahibi burada olmadığı için 
oylamıyacağım. 

İkinci takriri okutuyorum. 

Başkanlığa 
Madde 5. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanlığınca tesbit olunacak günlük normal ça
lışma saatleri dışında döner sermayeli kurum 
ve hastanelerin dâhilinde ve haricinde hizmet gö
recek 1 nci maddede yazılı personele fazla me
sai verilir şeklinde değiştirilmesini arz ede
rim. 

Trabzon 
Şevket Buladoğlu 

BAŞKAN — Komfeyon katılıyor mu? 
SOSYAL İŞLER KOMtSYONU BAŞKANI 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Katılmıyoruz. 

'BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

FARUK SÜKAN (Konya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Takriri oylarınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 1 nci madde hükümlerinin 
uygulanacağı kurum ve hastanelerin, 

a) İdaresi ve çalışma usulleri, 
b) Bu kurum ve hastanalerde çalışacak 

personele verilecek tazminat, 
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c) Türk uyruklu ve yabancı personele 

sözleşme ile verilecek ücret esasları ile bu per
sonelin vasıf ve çalışma şartları, 

c) Tesibit olunacak günlük normal çalış
ma saatleri dışında döner sermayeli kurum ve 
hastaneler dâhilinde ve haricinde hizmet göre
cek personele, tahsis edilecek ücretler üzerin
den ödenecek pirim esas ve miktarları, 

d) Döner sermayeli kurum ve hastaneler
de tazminat alanlar dışındakiler için günlük 
normal çalışma saatleri dışında görevlendiri
lecek personele verilecek fazla mesai ücretleri
nin şartlan ve esasları, 

e) Bakanlık müsaadesiyle yapılan özel polik
liniklerde alınacak ücretler ve personel veri
lecek prim esasları, 

f) Sağlık kurumlar!vlo hastanelerde ve ha
riçte muayene ve tedavi edilecek hastalardan alı
nacak muayene ve tedavi ücretleri. 

Sağlık ve Sosyal Yardım ve Maliye Bakan
lıklarınca müştereken hazırlanıp, Devlet Perso
nel Kurulunca teabit ve Bakanlar Kurulunca 
t asviıb edilecek bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek rs-
tiyen? Buyurun iSaıym Küçük. 

SAMÎ KÜÇÜK (TaiMî Üye) — Anayasanın 
84 ncü maddesinde; Cumhuriyet Senatosuna ge
len metin değiştirilerek kabul edilirae, ihtiva 
edilmiyen, fakat huzurunuzda iftminıln yanlış 
anlaşılması, bu suretle redaksiyon hntaisı olma
sı itibariyle değiştirilmesi lâzrmgeür, Ye en son 
fıkrada Devlet Personel Dairesi ile ilgili kanun
la esasa taallûk etmiyor. Anayasanın 84 ncü 
maddesi ile hir çelişme halindedir, bir redaksi
yon düzeltme'sidir Meclisle alâkası olmıyan mail
di hatadır. 

BAŞKAN — Madde hatası, bir virgül dahi 
olsa yapamayız. Tabı hatası da diyemeyiz geliş 
(böyledir. Madde üzerinde görüşmek istiyen yok. 
Bu hususta gerekçede her ne kadar nesine! mad
de denmişse de kanunun 6 ncı maddecinin' (O) 
fıkrası vardır, biz sehven yazıldığı kanaatin
deyiz, ıttılalarınıza sunuyorum oylıyaeaği/m. 

Saym Başkanlığa 
645 sıra sayılı Kanun tasarısının 0 ncı mad

de (ç) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini saygı ile dilerim. 

istanbul 
Rıfat öztürkeine 
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ç.) Tesibit olunacak günlük normal çalış

ma saatleri döner sermayeli kuram ve hastane
ler dâhilinde ve haricinde hizmet görecek: per
sonele dâhil edilecek ücretler üzerinden ödene
cek prim ve esas miktarlar. 

BAŞKAN — Komisyon Katılıyor mu? 
SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 

CELÂL ERTUÜ (Elâzığ) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
SA'İLÎK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

FARUK SÜKAN (Konya) — Katılmıyoruz. 

ıBAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 
Maddeyi oylarınıza «sunuyorum. Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — 209 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — 209 sayılı Kanunla Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı kurum ve hastanele
riyle esenleştirme «Rehabilitasyon» müessesele
rine verilen döner sermaye miktarı 150 milyon 
11 raya çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurun, Sa
yın Demir, 

MEHMET ALÎ DEMİR ıTımceli) — Muh
terem arkadaşlarım, gayet kısa mâruzâtım 
olacak. Burada 150 milyon liralık döner serma
yenin artırılmalı isteniyor. Benim bir takririm 
olacaktır. Verilecek bu .150 milyonun 50 milyon 
lirasının az gelişmiş bölgelerde döner sermaye 
ile çalışan hastanelere verilmesi ibaresinin mad
deye eklenımesini arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde 'başka görüş
mek ist iyen? Yok. Bir takrir vardır. Ittılaları
nıza arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
7 nci maddenin sonuna aşağıdaki ibarenin 

eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Tunceli 

Mehmet Ali Demir 

Bu miktarın 50 milyonu az gelişmiş bölgeler
deki hastanelerden döner sermayesine ilâve edi
lir. 

BAŞKAN — Önergeye, Komisyon ve Hükü
met katılmıyor. Oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenîer... Takrir reddedil
miştir. 
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum; kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 8. — Bu kanunun uygulanacağı 

hastane ve kurumlarda tazminat alan personele 
209 sayılı Kanunun 11 nci maddesi gereğince 
fazla mesai ücreti ödenmez. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen?*. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerini, Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Maliye Bakanları yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
t iyeni . Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte Sayın Hasan 
Âli Türker. 

25.6.1935 i 
HASAN ÂLÎ 

yın Başkan, 
yıırduğunuz 
geniş çapta 

:2 
TÜRKER (Balıkesir) Sa 

sayın senatörler, şimdi kabul bu-
kanunun memleket sağlığın*1 çok 

hizmet edeceğine inanmış bulun
maktayım. Emeği geçenlere, kanunu getiren
lere ve sizlere teşekkür etmek isterim. Teşek
kürüme ikinci bir noktayı da ilâve ediyorum, 
kanunu getirenlere çok ince ve memleketin g e r v 

çeklerini düşünerek veteriner hekimleri de içi
ne ithal ettiği için tekrar teşekkür ederim, 
saygılarımı sunarım efendim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Üzerinde mi, Ağırnaslı. 
NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte

rem Başkan, bu mevzu ile ilgili askerî hasta
neler hakkında kısa bir maruzatım var. 

BAŞKAN — Askerî hastanelerin hekimleri 
hakkında bir kanun tasarısı gündemimizde var. 
O zaman konuşursunuz Sayın Ağırnaslı. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye'nin sağlığına büyük hizmet edeceğine 
inandğım kanunun Sağlık Bakanlığıma ve 
memleketimize hayırlı olmasını dilerim. (Alkış
lar.) 

iki takrir vardır, müsaadenizle oylarınızı is
tihsal edeceğim. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GUNEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Devlet memurları hamın tasarısının, 
havale edildiği komisyonlardan ikişer üye alın
mak suretiyle teşkil edilecek geçici bir ko
misyonda görüşülmesine dair Başkbakan Suad 
Ilayri Ürgplil'nün önergesi (M. Meclisi .1/723; 
C. Senatosu 1/567) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığıma 
Devlet memurları kanun tasarısının havale 

buyurudan ilgili komisyonlardan seçilecek ikişer 
kişiden kurulu bir geçici komisyonda görü
şülmesine müsaadelerinizi arz ve teklif ed' lim. 

Başbakan 
Suad Hayri Ürgüplü 

BAŞKAN — Kanunun Anayasa ve Adalet, 
İçişleri, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Millî 
Eğitim, Malî ve iktisadi işler, Bayındırlık. "Ulaş
tırma, Sosyal işler, Tarım ve Bütçe ve Plân 

Komisyonundan müteşekkil 18 kişilik bir ge
çici komisyonda tetkiki hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2. — Türkiye Hükümetinin talebi i} s erine 
merkezi Ankara'da kurulmuş bulunan Mckezî 
Anlaşma Teşkilâtı (CENTO) nun, Millî Tem
silcilerin ve Milletlerarası r)ersonelin statüle
rine dair anlaşma ve eki mektupların onay
lanması hakkındaki kanun 'tasarısının havale 
olunduuğ komisyonlardan seçilecek üyelerle teş
kil olunacak bir geçici komisyonda görüş'Umesi-
ne dair Dışişleri Bakanı Hasan Işık'ın önergesi. 

BAŞKAN — önerge okunacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye Hükümetinin talebi üzerine mer

kezi Ankara'da kurulmuş bulunan Movkezî 
Anlaşma Teşkilâtı (CENTO) nun, Millî Temsil-
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çilerin ve Milletlerarası personelin statü! erine j 
dair Anlaşma ve eki mektuplar Millet Mecli- • 
simizee 22 Haziran 1965 günkü oturumda 
onaylanmıştır. 

Teşkilât merkezinin Ankara'ya naklinden bu 
yana yedi yıla yakın br süre geçmiş olmasına rağ- j 
men anlaşma ve eki mektupların kanunlaşınamış 
olmasından mütevellit durumun devamındaki aşi- ! 
kâr mahzurları önlemek üzere Millet Meclisimiz- I 
ce onaylanan tasarının Cumhuriyet Senatosunda 
tatilden evvel gündeme alınarak öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini teminen ilgili komisyonlarda 
ayrı ayrı ele alınmaksızın geçici bir komisyona 
havele olunmasını arz ve teklif ederim. 

Dışişleri Bakanı 
Hasan Işık | 

2. — Siyasi partiler kanunu tasarısının Mü-
Ut Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuri
yet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 1/560; Cumhuriyet Senatosu : J/551) 
(S. Sayısı: 649) (1) 

BAŞKAN — Siyasi Partiler Kanununun 
23 ncü maddesine gelmiştik. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Gündem ile il
gili bir maruzatta bulunacağım, müsaade eder 
misiniz? 

(1) 649 S. Sayılı basmayazı 21 . 6 . 1965 gün
lü 100 ncü Birle§im tutanak dergisindedir. 
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NİYAZI AĞIRNASLJ (Ankara) — Takrir 

aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Arz edeyim müsadenizle. Yük

sek Heyetiniz dünkü birleşimde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Heyeti ve Avrupa Parlâmentosu 
Heyeti tarafından Türkiye ile Avrupa ekonomik 
topluluğu arasında bir ortaklık yaratan 12 Ey
lül 1963 Ankara Andlaşmasmm 27 nci madde
sinin 2 nci fıkrası gereğince bir geçici komisyon 
kurmuştur. Bu da aynıdır. Aynı geçici komisyon
da meselenin görüşülmesi hususudur. Oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bugün saat 15.00 te toplanılmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,05 

(BAŞKAN — Usul bakımından mil 
SIRRI ATALAY (Kam) — Usul bakımın

dan. 

BAŞKAN — Buyurun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem •arka
daşlarım; d'iin kabul edilen bir önerge ile gün
demin tanziminde bir sistem tatbiki istenmiş
tir. Bu hususta Bakanlığın bir tavzih yapma
sını ve nasıl hareket edileceğinin Yüksek He
yete bildirilmesini istirham edeceğim. Öner
gede Siyasi Partiler Kanununun devamlı ola
rak görüşülmesini, gündemde mevcut yani 
dünkü gündemde mevcut bulunan tasarılar ve 
tekliflerin görüşülmesini, ancak başka bir şo-

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekilî Fikret Turhangil 
KÂTİPLER — Sakıp önal (Adana), Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum, gündeme devam ediyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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yin araya girmemesini Yüksek Heyetiniz ka'bul 
etmişti. 

Bu demek meselâ Pazartesi günü tanzim edile
cek gündeme komisyonlardan işi bitip gelen 
ve zamanı dolmuş olan tasarıların gündeme 
alınıp alınmıyacağı hakkında her hangi bir 
tereddüdolmaması lâzımgelir. Komisyonlarda, 
biten ve usulüne göre 48 saati doldurmuş bu
lunan tasarıların gündemde yer alması iktiza 
eder. Ancak Siyasi Partiler kanun tasarısı 
görüşülür, Yüksek Heyetiniz aksine bir karar 
almadıkça, Heyetin -almış olduğu karar hiçbir 
meyzu gündemimizde yer almıyacak mânası
na, değildir. Siyasi Partiler Kanununun de
vamlı olarak görüşülmesi anlammadır. Bu 
hususta Başkanlığın Pazartesi gündeminin tan
zimi hususunda nasıl bir davranış takibedeee-
ğini açıklamasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı çalışmaları 
mevzuunda Yüksek Heyetin ittihaz ettiği ka
rarlara uyarak hareket, etmektedir. Dünkü 
alman takrir şöyledir; görüşülmekte bulunan 
Siyasi Partiler kanun tasarısının önemi ve mü
zakerelerinin uzıyacağı nazara alınarak 24.6.1965 
tarihli bugünkü Birleşime ait gündemde mev
cut tasarı ve teklifler dışında araya hiçbir mev
zu almadan müstemirren Siyasi Partiler kanun 
tasarısının müzakeresine karar verilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Oylanmış ve kabul edilmiştir. Şu halde 
24.6.1965 tarihli gündemde mevcut kanunların 
Yüksek Heyetinizin takibettiği prosedür veç
hile . sabahlan bittikten sonra otomatikman 
Siyasi Partiler Kanununun müzakeresine geçe
cek, sabah ve akşam Siyasi Partiler kanun ta
sarısı bittikten sonra pek tabiîdir ki; Sayın 
Atalay'ın beyan ettiği veçhile, gündeme diğer 
kanunlar girecektir. 'Karar bu şekildedir. 
Başkanlık Divanının tutumu da bu merkezde
dir. Bu sebeple Sayın Adalet Bakanının sabah
leyin vermiş olduğu bir önerge oylanamamıştır. 
Arz ederim. 

Diğer grup organları 
MADDE 23. — Parti tüzüğü veya grup ^yö

netmeliği, grup denetçilikleri gibi organlar ve 
merciler kurulmasını da öngörebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen? Yok. iBu hususta Sayın Sangöllü'nün müş
tereken vermiş olduğu bir önerge vardır, oku
tuyorum. 
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Birçok maddelerine şâmildir, bu maddeyi 

de kapsamaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Siyasi partilerin kendi tüzükleri ile grup 

içyönetmeliklerini ilgilendiren 23, 24, 25, 26 ve 
27 nci maddelerinin tasandan çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Osman Saim Sarıgöllü 

BAŞKAN — 23 ncü maddenin tasandan çı
karılması teklif edilmektedir. Komisyon katılı
yor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — .Katılmıyoruz. 

Takrir Fethi Tevetoğlu'na aittir. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Müsaade ederse

niz şimdiki ile eski numaraları karıştıracağız. 
Hangi maddeden hareket edeceğiz. Çünkü 
Yüksek Heyet ikinci maddeyi çıkarmış bulunu
yor. 

BAŞKAN — Efendim Başkanlık Divanı 
numaraları en sonunda işleme zaruretini his
sediyor. Eski numaralar üzerinde, tümü bit
tikten sonra ayrı ayn numaralan tesbit edecek-
tir. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim 
müsaade eder misiniz;,? 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz? 
SADHC ARTUKMAÇ (Yozgat) — Arz ede

yim, şu 22, 23, 24, 25 nci maddeler dün çıkarıl
mıştır. 

BAŞKAN — Efendim çok rica ederim, tak
rir üzerinde takrir sahipleri, Komisyon ve 
Hükümet konuşur. Gerek usul bakımından, ge
rek esas bakımından. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Bayın 
Başkanını, bu çıkarılmıştı. 

BAŞKAN — Çıkarılmamış efendim. Baş
kanlık Divanının takibi böyledir. 22 nci mad
de İçin muamele yapılmış efendim. 

Komisyon, Sayın Betil 23 ncü maddenin 
tayyı teklifine katılıyor musunuz 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet. 
ADALET BAKANI İRFAN BARAN (Kon

ya Milletvekili) Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı

yor. Bu husuftaki takriri oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul ctmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. Maddeyi olduğu gibi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
ctmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçimlerde gizli oy 
MADDE 2-1. — Grup genel kurullarında ya

pılacak seçimler gizli oyla olur. 
BAŞKAN — 24 ncii madde hakkında da de

min okunan takrirde çıkarılması teklifi vardır. 
Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
ADALET BAKANI İRFAN BARAN (Kon

ya Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor, Komisyon 
katılmıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul ctmiyenler... Takrir redde
dilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul ctmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Grup ve Hükümet ilişkileri 
MADDE 25. — Parti tüzüğünde veya grup 

İçyönctm eliğinde Bakanlar Kuruluna yahut bir 
Bakanlar Kurulu üyesine Mil'et Meclisinde ve
ya grupta güven veya güvensizlik oyu veril
meli konusunda karar alma yetkisini Millet 
Meclisi Grupu Genel Kurulundan gayri bir 
parti organı veya merciine bırakan hüküm bu
lunmaz. 

Hükümete katılacak Bakanlar Kurulu üye
lerinin parti gruplarında ve diğer parti organ
larında seçim voliyle t esinti mümkün değil
dir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen? Buyurun Sayın At alay. 

'SIRRI ATALAY (Kars) — Bu maddenin so
nunda Hükümete katılacak Bakanlar Kurulu 
Üyelerinin parti •gruplarından ve diğer parti or
ganlarından seçim yolu ile tesbiti mümkün de
ğildir, hükmü bulunmaktadır. 

(Muhterem firkada.ş'arım, Hükümeti başlı ba
şına veyahut diğer bir siyasi parti veya bağım
sızlarla ' kurma imkânına sahiholan .bir siyasi 
partinin iştirak edecek Bakanların kendi 
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grupları tarafından veyahut prensibolarak 
B'işbakan tarafından doğrudan doğruya göste
rilmeleri keyfiyeti ile, her hangi bir siyasi 
grupun kendisine ait sandalyeleri işgal ode-
eek Bakanların grupu tarafından seçilmesi 
hu susuna bir kanun yolu V.o müdahale mümkün 
değildir. Âmme hukukunda prensip Hükümet 
Başkanı, üyeleri seçebilir. Fakat karma Hükü
metlerde bu seçim serbestisi her hangi bir şe
kilde protokola bağlandığı gibidir. Siyasi par
ti grupunun kendisine düşen sandalyelere ba
kanları bir seçimle yapması kadar tabiî bir şey 
yoktur. Ve bu mümkündür. Ne diyor, siyasi 
partiler kurulıı. Zinhar diyor, gruplar, siz 
karma bir Hükümete iştirak edecek veyahut 
baş'ı başına hu Hükümeti kurmak imkânına 
sahibolaıı bir siyasi parti kabinesinde, ka
bin:» üyelerini kendi grupunuzda seçemiyecek-
siniz. Ancak bu tamamen Başbakanındır. Bir 
siyasi parti tüzüğüne bu hükmü koyabilir ve 
grupu bir prensip kararı alarak ben bakanları 
seçimle göstereceğim diyebilir. Bir siyasi parti 
Trupunun bu hakkına kanun yolu ile müda
hale etmeye ne hakkımız vardır. 

Anlamıvorıım, grup kendi bakanlarını dik
liği gibi hter Başbakana bırakır, ister parti
nin Gen?! Başkanına bırakır. İsterse bunu se-
cebi'ir. Ila-vır deniliyor. Siz bunu yapsmıya-
saksmız. S-eçim hakkınız o1mıyaeak. Grapa 
demokratik yollardan verme imkânına bir 
kanun yolu ile alınmak isteniyor. Bu mümkün 
değil.... Bu sebeple son fıkran-n çıkarılmasını 
• "tivo-mm. önerge vermişim. Kabulünü istir
ham ederim. 

BAŞKAN — Savın Kara sapan. 
CELÂL TEVFİK KARASABAN (Afyon 

Karahhar) — Sayın Başkan, muhterem arka
daş"! ar; bendeniz de tamamiyle Atalay arkada
şımızın fikrindeyim. Kaldı ki; Meclis mesaisi
ne taallûk eden maddelerin hu kanunda yer 
bulmuş olmasını da prensibolarak bidayetten 
beri tasvibetmiyen bir arkadaşınızım. Grupların 
şu veya bu şekilde çalışacaklarına dair hüküm
ler grupun İçendi tüzüğünde veyahut part'nin 
tüzüğünde yer alabilir. Fakat bunun Kanun
larla tahdidcdilmesi son derece tehlikelidir. 
Bakanların seçilmesinde eğer partinin tüzüğü 
bunu icabettiriyorsa; bu yola gidilebilir. Par
tinin tüzüğünde böyle bir hüküm yoksa o za-
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man bunun buraya konmasında bir fay. la yok
tur. Bir zorlama vardır. Kaldı ki, bunun mefhu
mu muhalifini de nazarı itibara almak lâzımdır, 
yani bir Hükümet teşkil edilirken parti grupları
nın hiçbir fikri olmıyacak mı? Ona itimat reyi ve
recek olan part'nin mesul grupu hiçbir şey söyle-
miyceek mi? Seçilen bakanlar hakkında, teş
kil edilen Hükümet hakkında, bütün bu hak
ları nezedcr gibi bir hal alıyor bu. Bence bu 
hükümler kaldırılmalıdır. Bendeniz de bu hu
susta Atalay arkadaşıma iltihak cdi/'irum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Savın Artus. 
ÂMtLL ARTUS ^Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Mulıterem arkadaşlarım, bendeniz bu fık
ranın maddede kalmasına taraftarım ve bu 
fıkranın çıkarılmasını teklif eden önergeye 
karşıvım. Sim di sebeplerini arz ediyorum. Ev
velâ şu noktava cevap arz etme1: isti;- orum. 
Deniyor ki, partilerin iç faaliyetlerine aMolan 
hususlar Siyasi Partiler Kanununda düzen-
lenmemelidir. Bunlar partilerin tüzükhrine 
bırakılmalıdır. Bu kanaati paylaşamıyorum. Se
bebine .Telince; Anayasanın 57 nci maddesi .>eıkea 
partilerin iç çalışmaları, faaliyetleri Aaaya-
sa Mahkemesine ne suretle hesap verecekleri 
ve bu mahkemenin malî denetiminin nasd yapı
lacağı demokrasi esaslarına uygun olarak ka
nunla düzenlenir.» Hükmünü kovmuştur. De
mek ki, bizzat Anavasa 7">artîlcrin ic çarpma
larının ve faaliyetlerinin bir kanunla, öz I bir 
kanunla düzenleneceğini emretmektedir. Bu 
hüküm karşısında Siyasi Partiler Kanunun- j 
da partilerin iç çalışmalarına ve faali ve lerine > 
ait hükümler yer almasın, denilemez. Anayasa ' 
bu ciheti kesin bir şekilde halletmiştir. 

Oelclim Meclîs faaliyetleri de, pa""+ijerin , 
Meclis içindeki faaliyetleri de. faaliyet kelime- : 
sinin şümulü içindedir. Partilerin çalışmasının 
şümulü içinrled'r. Partinin Meclis içinde ki, faa- | 
•iyeti evlcvivetle kendisinin çalışması, iç ça- • 
iısmasuıın içindedir. Çünkü bunu. başka türlü ; 

mütalâa etmeye imkân olamaz. Zaten partuıin 
'uıruhuasmdaki gaye bizzat Meclis iciırleki 
faaliyetini hazırlamak ve onu düzenlemektir. 

Gelelim bu son fıkra meselesine; «Hükümete 
katılacak Bakanlar Kurulu üyelerinin parti 
gruplarınla ve diğer parti organlarında "erim vo
li vl e tesbiti mümkün değildir.» Bu hüküm âmir 
bir hükümdür. Bu hükümden maksat part: lüzük- : 

lorinde buna aykırı olarak hüküm konma
sını önlemektir. Niçin? Sebebi gayet açiK. Ta
savvur buyurun, bir zat Başbakan olmuştur, 
o Başbakanın yanında çalışacağı 22 tane Ba
kan, seçim voliyle başka bir organ taraf ııdan 
seçilm'ş ve Başbakanın yanma verilmiştir. So
rumluluk Başbakanın üzerindedir. Fakat Baş
bakan kendisi ile beraber çalışacak Hükümet 
üyeleri üzerinde katiyen tek kelime söylemeye 
kaadir değildir. Yani Başbakanın iradesi buna 
inzimam etmemektedir. 

Başvekile diyoruz ki, sen su 22 zatı al biz 
onu seçtik, öyle muvafık gördük, bu Mecliste 
onlarla idarei umuru Devlet eyle, Hükümet 
icra et bunlarla beraber. Buna muktedir de
ğilse ne olacak? Yani o zevatla çalışacak vazi
yette değilse kendisi. Arkadaşlar Hükümet 
gibi, Bakanlar Kurulu gibi teşekküller her şey
den evvel karşılıklı emniyet ve itimada ve ahen-
ge dayanır. Eğer bu karşılıklı emnivc. iti
mat ve ahenk olmazsa bu kadar önemli bir te-
kokkülün ahenk içinde çalışmasına ve Devlet 
işlerini yürütmesine imkân kalmaz, bakım
dan son fıkra tamamen yerindedir ve bunun 
çıkarılması çok büyük hata olur ve ilcriki se
nelerde Hükümet kurulması mevzularında bi
zi büyük müşkilâta uğratabilir, takririn redde
dilmesini istirham ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bir hususu hatırlatayım. Dün
kü Heyeti Umumiycnin aldığı karara binaen 
bu kanuna münhasır olmak üzere konuşma müd
deti onar dakikadır. 

Savn Eyldoğ-an. 
AKİF FYİDOĞAN fZanguldak) — Muhte

rem Başkanım, aziz arkadaşlarım, bu Siyasi 
partiler Kanununu ele alınca ilk vehVdc, 140 
madde. Bu ne kadar kalabalık tafsilât diye in
sanın aklına bir şey gelebilir. Fakat maddele
rin içine girilince bu maddeler'n gerek siyasi 
partilerin kendileri için iç bünyeleri için, gerek 
grup mensupları için ve gerekse bunların teş
riî ve icrai sakarla vazifeleri Anayasanın mak
sadına ve ruhuna uygun olarak ifa edebilmele
ri için garanti teşkil eden hükümleri ihtiva et
mekte olduğu görülür. O bakuudan bendeniz 
de Âmil Artus arkadaşımızuı kanaatlerine işti
rak ediyorum. Burada yakaız Birinci Türkiye 
Büvük Millet Meelisinden misal vermek için 
Yüksek huzurunuza çıktım. İlk tanzim edilen 
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Teşkilâtı Esasiye Kanununda bakanların Mec
lislerce •intiha'bedilmesi usulü, yani bakanların 
Meclisin intihabedeeeği :> aday arasından biri
nin bakanlığa tâyin usulü denenmiştir. Ve bu 
usullerle kabine teşkil edilemiyeceği İkinci Bü
yük Millet Meclisinde anlaşılarak' 1924 Anaya
sasından evvel Cumhuriyet İra esbabı mucibe 
ile ilân edilmiştir. Yani Atatürk'ün Reisicum
hur olması ve bir Başbakan nasbetmesi, Baş
bakanın da kabinesini teşkil etmesi, bu dene
melerin sonunda duyulan ihtiyaca binaen ol
muştur. Bu bizim Hükümet şeklimizin esası
na dayanan, müessir olan bir hükümdür. Bi
zim Anayasamıza göre biz parlömanter rejim 
içerisinde çalışırız. Parlömanter rejimin icabı 
Başvekilin ve teşkil ettiği kabine üyelerinin 
mütecanis ve mütesanit mesuliyet içinde bulun
malarıdır. Parti gruplarının veya gruplardan 
gayri parti organlarının bu tesanüde ve bu me
suliyete hiçbir surette etki ve katkı getirmesi 
Anayasamızın ruhuna aykırıdır. 

Biz bu noktayı tüzüğe bırakacak olursak tü
zük Anayasaya aykırı olur mu1? Olmaz mı? Bu
nun münakaşası ayrı hikâyedir. Bu kanunun 
getirdiği garabet Anayasaya, uygun olarak re
jimin muhafazasını temin eden eski mecelle 
tabiriyle arz edeyim, mukteziyatı akdi te-
yideden bir hükümdür. Onun için maddenin 
çıkarılması hakkındaki teklifin aleyhindeyim 
ve bu maddenin aynen kabulünü istirham edi
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Karakurt buyurunuz. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) -

Muhterem arkadaşlarım, bugünkü kanunun 
bu maddesinin, bu kanun tasarısının kabulü 
için bize verilen bu maddesinin ne kadar lâzım 
olduğu bugünkü Hükümet teşekkülünden belli 
olmaktadır. Bugün Hükümet bu çıkarılacak ka
nuna mugayyir olarak teşekkül etmiştir. Ya
ni, bugünkü Koalisyon Hükümetini, koalisyo
na iştirak eden partilerin grupları, evvelâ inti-
habettik, o gruplardan çıktı. (Hepsi değil 
sesleri) Aşağı - yukarı, hepsi değil. Belki hep
si değil, ama 2 - 3 partinin gruplarında müza
kereler cereyan etti, bu müzakereler neticesin
de geldi. (Parti içi işlere karışmayın, sesleri) 

BAŞKAN — Gruplarımıza karışmayın, di
yorlar, Sayın Karakurt, 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Devamla) 
— Neşriyat o haldeydi ve bu neşriyatı tek-
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zibeden de çıkmadı. Bizim bildiğimiz de böyle
dir ve insana da öyleymiş gibi geliyor. Şimdi 
bunun neticesi ne oldu? Koalisyon Hükümeti
nin devamı halinde bâzı hadistiler cereyan et 
ti ve Başvekil bizzat kendisinin birinci derece
de intihabı gelmiyen bâzı vekillerin kendisine 
şimdi ayak diremekte oldukları da görüldü. Me
selâ her hangi bir partiye mensup 'bir vekil bu 
dâvada gazetecilere biz beraber- geldik, bun
dan istifa etmem, beraber gideriz dedi. İşte bu 
kanunun bu maddesi bundan sonra ve vekile 
Başvekile böyle bir lâkırtı söyletmek imkânını 
ortadan kaldırdı. Bütün mesuliyeti üzerine 
alan Başvekil kuracağı Hükümetin azalarını 
kendisi birinci derecede intihabetmezse o Hü
kümetin gidişindeki ahenk hiçbir zaman arzu 
edilen neticeyi bulamaz. Muihtelif karakterler
de muhtelif ahlâklarda gelecek olan vekiller 
Başvekil tarafından bütün mesuliyeti üzerine 
alan Başvekil tarafından, hakiki bir kont rol a 
tabi tutulmadan kabul edilirse işte netice böy
le bâzı aksaklıklara sebebolur. Hâdise şudur: 
Anayasamız bütün icra mesuliyetini birinci de
recede Başvekile verilmiştir. Birinci derecede me
suliyeti üzerine alan Başvekilin, kendisiyle 
birlikte çalışacak olan vekillerin intihabında bi
rinci derecede söz sahibi olması gayet tabiîdir. 
Mesuliyet, verilen yetkiyle mütenasibolur. Bu 
bakımdan kanunun bu maddesi çok yerindedir. 
Ve bilhassa koalisyonla idare edilen hükümet
lerde bu maddenin muhakkak tatbik edilmesi 
ve ahengin de devanı etmesi bakımından bittec-
rübe sabit olmuş ki. doğrudur. Bu maddenin 
lehinde mütalâa yürütülerek rey verilmesini ri
ca ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gümüşoğlu. 
OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) - -

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım. Mâru
zâtımın büyük bir kısmını Âmil Artus Beyefen
di ifade ettiği için, .iki cümle ile sözlerime 
nihayet vermek istiyorum. 

Anayasamız mutlak bir surette, Başbakana 
Hükümet üyelerini seçme hakkını tanımıştır. 
Böyle bir hakkın gruplara veya parti organla
rına tevdii Anayasamız muvacehesinde müm
kün değildir. Siyasi partiler Kanununun mu
ayyen maddesinden, müzakere konusu madde
sinden bu fıkranın tayyı parti tüzüklerinde 
böylesine hükmün yer almasına yol açmaya mü-
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sait biı- zemin hazırlamış olacaktır. Bir Ana
yasa hükmünün Siyasi partiler Kanununda ye
rine gelmesi bakımından bu fıkranın kanundan ! 
çıkarılmaması lehinde oy kullanacağım. Şunu 
da arz etmek isteri/m ki İkinci Koalisj^on Hükü- ; 
metinde gerçekten, Sayın Karakuı-t'un ifade j 
buyurduğu gibi, Bakanlar grupları tarafından j 
tâyin edilmiş idi, hattâ birçok parti grupla- • 
rmda bu yönden oylamalar yapıldığı işitilmiş- j 
tir. Koalisyon Hükümeti milletimizin kaderine 
'hâkim olacağına göre, elbette Başvekil Hükü
meti teşkil eden partilerarasmdan vekilleri in-
tihabederken, bu partilerin sorumlu idareeile-
riyle istişare yapması ve neticeyi de kendisinin 
tâyin etmesi iktiza etmektedir. Ama bu fıkra
yı maddeden tayyettiğimiz takdirde pekâlâ 
gruplar, Sayın Atalay arkadaşımızın da işa
ret ettikleri gibi,, bir araya toplanıp, Hükü
mete verecekleri vekilleri oylama sonunda tâ
yin etmeleri mümkün olacak ve böylece Hükü
metin ahengi kalmıyacak, üstelik Anayasamı
zın hükmü de ihlâl edilmiş olacaktır. Saygıla
rımı sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde 6 arkadaşımız 
konuşmuştur. Söz alanların sıra ile okuyorum. 
Sayın Demir, Sayın Ege, Sayın Güzey, Sayın 
Ağırnaslı, Sayın Tarlan, Sayın Atalay, Sayın 
Tevetoğlu, Sayın Ayhan. 

İki tane kifayet takriri vardır, okutuyorum. 

Divan Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır, yeterliği arz ve tek

lif ederim. 
Tabiî Üye 

Selâhattin özgür 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Artvin 

Fehmi Alpaslan 

BAŞKAN — Saym Güzey, kifayetin aley
hinde buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE-
TİL (Tokat) — Bu madde üzerinde konuşmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Güzey'den sonra söz ve
receğim. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, bu maddede 

25.6.-1965 0 : 3 
müstakbel hükümetlerin devamlılığı, istikrar
lılığı veya istikrarsızlığı meselesi mevzuubahsol-
maktadır. Bir taraftan partiler Anayasaya gö
re demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğu
na ve parti grupları da Meclis içerisindeki 
gruplar da, aynı zamanda, partilerin bir cüzü 
olduğuna göre bu partilere ve bu gruplara hak 
tanımamak ve - bakanların Başbakan tarafın
dan seçilmesi tabiîdir, bu noktada bir itirazım 
yok - fakat onlara hiçbir hak tanımadan doğ
rudan doğruya hükümetlerin yapması.. 

BAŞKAN — Sayın Güzey takrir üzerinde 
lütfen. 

BAKİ GÜZEY (Devamla) — Noktasında 
bir karara varacak bir maddenin enine boyu
na tartışılmadan ve neticede hakikaten fikir
ler tam mânasiyle tebellür etmeden tek taraflı 
bir görüş içerisinde bu maddenin kabulü ilerde 
birtakım ihtilâflara yol açabilir. Onun için bu 
madde üzerinde daha konuşulması ve bize, bil
hassa bendenize fırsat verilmesini bilhassa rica. 
ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Betil. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE

TİL (Tokat) — Muhterem arkadaşlar, kanun 
tasarısının 25 nci maddesini ilgilendiren deği
şiklik teklifi hakkında Sayın Artus, Sayın Eyi-
doğan, Saym Karakurt ve Sayın Gümüşoğlu 
çok güzel izahlarda bulundular. Bu itibarla 
ben bu mülâhazalara iştirak ettiğimi ifade ile 
yetineceğim. Bir hususu tekrar mahiyetinde 
de olsa arz edeceğim. Anayasamızın 102 nci 
maddesine göre Başbakanı Cumhurbaşkanı se
çiyor. Elbette Cumhurbaşkanı Başbakanı isti
şare ile seçer. 102 nci maddenin son fıkrasına 
göre bakanları da Başbakan seçiyor. Başba
kanın da bakanları istişare ile seçmesi tabiîdir. 
Eğer gruplara bakanları tek tek seçme yetki
sini verecek olursak Bakanlar Kurulunda Hü
kümetin genel siyasetinde müştereken sorumlu
luk kaidesi ihlâl edilmiş olacaktır. Halbuki 
Hükümetin genel siyasetinden Bakanlar Kurulu 
müştereken sorumludur. Başbakan istifa etti
ği zaman bakanlar da istifa etme durumunda
dırlar. Binaenaleyh, Anayasanın açık hüküm
lerine ve işleyiş mekanizmasına aykırı bir du
rum ihdas etmiş oluruz. Bu diğer arkadaşları
mın da izah ettiği veçhile uygun düşmez. Bu 
itibarla komisvonunuz da 25 nci maddede deği-
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siklik yapılmasını istiyen önergeye iltifat et
memenizi rica eder. 

MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Bir 
sual sormak istiyorum. (Kifayet suallere de şâ
mildir, sesleri) 

(BAŞKAN — Kifayeti oylamadım, buyurun 
efendim. 

MEHMET ALI DEMİR (Tunceli) — Efen
dim, 25 nci maddede sadece, «Millet Meclisi 
Grupu Genel Kurulunda» diyor. Niçin bura
da Senato nazarı itibara alınmamış? (Güven 
oyu Meclisindir, sesleri) Şimdi, güven oyu 
Meclistedir ama, bir partiye mensup bir ba
kan eğer o partinin görüşüne iştirak etmez, 
o partinin siyasi görüşünün dışına çıkarsa 
neden bu hususta o partinin Senato ve Meclis 
gruplarının her ikisinin fikri olmasın? 

ZİHNİ BETİL (Devamla.) — Muhterem ar
kadaşlarım, Sayın Demir'in mülâhazası da 
muhterem bir mülâhazadır. Ama bu mülâhaza 
Siyasi Partiler Kanununun görüşülmesi sıra
sında iltifat edilmesi mümkün olmıyan bir 
mülâhazadır. Eğer mülâhazalarının Türkiye 
için faydalı olacağına kaani iseler Anayasada 
değişik] iık yapmak lâzımdır. Teklifte bulun
mak için yeterli teklif imzasını toplarlar, ye
ter sayıda kabul oyu sağlarlar, Anayasada 
değişiklik olur, bu arzuları da yerine gelir. 
Ama bu kanunun görüşülmesinde bu nevi 
mülâhazalara itibar ve iltifat etmeye imkân 
yoktur. Çünkü Anayasa malûm. Cumhuriyet 
Senatom üyelerinin Hükümete güven oyu ver
mesi veya vermemesi mümkün değildir. Bu 
oya genel kurullarında sahibolmıyanlarm 
gruplarında sahibolm^sma imkân var mı? Bu 
tasavvur olunabilir mi? 

BA.SKAN — S aynı Buladoğlu, soru. 
ŞEVKET BULADOĞLU (Devamla) — Baş

bakan bakanları tesbit edecek. Bir .koalisyon 
halinde bu mümkün müdür? Bunu rica ediyo
rum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Devamla) — Bir 'koalisyon halinde 
koalisyona katılan siyasi partilerin yetkili tem
silcileri otururlar, görüşürler şimdiye kadar 
memleketimizde âdet olduğu üzere 'bir de proto
kol tesbit ederler ve tecrübeler göstermiştir ki, 
partilerden bâzılarının karma Hükümete ve
recekleri bakanları gruplarında intihaba tabi 
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tutmaları doğru değildir. Binaenaleyh, kar
ma Hükümete, ortak hükümete dâhil olan siya
hi partilerden Hükümete dâhil olacak üyeleri, 
eğer Başbakan o parti dense, kendi seçecektir. 
Eğer Başbakan o partiden değilse, yani diğer 
partilerden karma Hükümete üye geliyorsa on
ların gruplarında da bir seçim olmaksızın aday
larını da onlar tesbit edeceklerdir. (İstişare 
voli arı kapanıyor mu? serileri) İstişare yolları 
kapanır mı? İstişare daima mevcut. Cumhur
başkanı Başbakanı seçerken istişare eder. Baş
bakan bakanları seçerken istişare eder. Zaten 
hüner odur ki, bakanları tek tek seçime git
meksizin grupların en uygun kabul edecekleri, 
en ehil göreceği şekilde seçer. Ama Başbakan 
•loçer. Hüner odur, marifet odur. Temenni 
olunan odur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ağırnaslı. 
NİYAZİ AĞTRNASLI (Ankara) — Bu du

rumda Başbakanın siyasi parti genel başkan-
i.ariyle istişare ederek bakanları seçmesi gere
kecektir. Bu grupa karşı grupun seçimle gel
mesi halinin demokratik yolu sağlamasında fay
da derpiş ediyor musunuz? Birinci sorum bu. 

İkincisi do, grup başkanları tarafından Hü
kümete verilecek üyelerin sonradan şu şartlar 
yapılmazsa geri çekerim, filân ederim gibi 
Trupa verecekleri şeyler seçime mâni geliyor 
mu Hükümetler sadece bir grupun güven oyu
nu aldıktan sonra bir bakanın düşürülmesi im
kânını düşünmüş müdür? Kanun bu mânaya 
geliyor mu? Ben böyle anladığım için sordum. 
Tavzihinde fayda vardır. Yani düşürülebile
cek mi? Grupta filân bakan şu işi yapmadı, 
orada Meclisin güvensizliği, ve saire yok. Ama 
koalisyona katılmıştır. Bir bakanının meselâ 
bir partinin başkanı veya bilmem şeyi düşür
mek arzusunda olduğu takdirde düşürebilecek 
midir? 

'BAŞKAN —• Yani seçmek hakkı yoktur mad
deye göre, fakat düşürmek hakkı var mıdır? 
diyorlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Muhterem arkadaşlarım, 
eğer Saym Ağırnaslı izin verirse bu sorunun 
bahsettiğimiz konu ile bu kürsüden ve Komis
yon Sözcüsü sıfatiyle benim ağzımdan cevap 
verilmesini icabettiren bir mahiyet yoktur. 
Eğer koalisyon 226 oyu ancak sağlamışsa ve 
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koalisyona dahil partilerden birinin grupu da 
oturmuş karar alınış, Hükümetten güven oyu
nu esifgiyecekse ad'edi ne kadar az olursa ol
sun o Hükümet muhtacolduğu güven oyunu 
bulamıyacağı için çekilecektir. Bu, ortakların 
oylariyle Hükümete müessiriyeti meselesi de
mektir. Ama koalisyon, koalisyon protokolün
deki şartlara aykırı hareket etmemesine rağ
men böyle bir netice doğuyor. Bunlar ayrı
ca kıymet hükümlerine bağlanacak hüküm
lerdir. Eğer Hükümetin muhtacolduğu oy koa
lisyona dâhil olduğu partilerden bîrinin oylarını 
esirgemesine rağmen sağlanabiliyorsa koalis
yon devam eder. Ortaklardan birisi çekilmiş 
olur. 

BAŞKAN — Başka soru yok efendim. Te
şekkür ederim. 

Kifavot takrirleri okundu, kifayet aleyhinde 
konuşuldu. Kifayeti oylarınıza arz cdivorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Son söz üyenindir, sırada Demir vardır, buyu
runuz Savın Demir. 

MEHMET ALI DEMİR (Tunceli) — Söz .sı
ramı Baki Güzey'e verdim. (Son söz verilemez 
sesleri) 

BAŞKAN — Verilir efendim, neye verile
mesin, İçtüzük bu hakkı veriyor. 

Buvurnn Savın Güzey. 
BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Muhterem Baş

kan, Muhterem Senatör arkadaşlarım; hakika
ten bir Hükümet teşkilinde Anayasa hüküm
lerine göre Cumhurbaşkanının bir Başvekil seç
mesi, Başvekilin de çalışabileceği arkadaşları
nı seçmesi esastır ve yalnız bizim memlekette 
değil bütün dünyada teamül halindedir. Şim
di bu noktada meseleyi münakaşa ettiğimiz ve 
aleyhinde 'bulunduğum veyahut da maddeden 
çıkarılmasını istediğim bu esas •dâhilinde olan 
bir mevzu 'değil. Şimdi burada takyidi bir 
kayıt koyuyoruz. Diyoruz ki, Hükümete ka
tılacak Bakanlar Kurulu üyelerinin parti 
gruplarında ve diğer parti organlarında se
çim voliyle tesbit, mümkün değildir. Bu 
maddenin daha evvelini alacak olursak, diyor 
ki, «Başbakan, bakan ve saire.» Şimdi şu mad
deyi şu hükmü çıkardığımız takdirde bütün 
grup, benim bilhassa üzerinde durduğum 
parti grupuna takyidi bir 'kayıt koymaktır. 
Bunu yapmazsak ne olur? Şu madde olmasa ne 
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olur? Yine aynı şekilde bir parti grupu tara
fından teker teker bakan seçilmesi meselesi 
bahis mevzuu olamaz. Çünkü Anayasada esas 
kanununda, hüküm vardır. 

Binaenaleyh buraya koyduğumuz takdirde-
hem hükme göre bir 'haşiv yapmış oluruz, hem 
de fevkalâde bir hal zuhurunda iki veya üç 
bakandan birini seçmek meselesi 'bir parti 
grupu idare 'heyetine tevdi edildiğine göre ve
ya edilmesi ica.bettiği takdirde o zaman parti 
gruplarını 'hakikaten Hükümet mesuliyet, va
kıa Başbakanla bakanlar arasındadır, ama o 
partinin Hükümeti olduğuna göre o parti men
suplarının da bir mesuliyeti vardır. Binaen
aleyh parti grupu her hangi bir seçim yap
mak gibi. aralarında bir tefrik yapmak gibi 
bir durumdan onları mahrum eden bir hükmü 
kovımyalım -diyorum. Onun içindir ki çıkarıl
masını istiyorum. Yoksa esas itibariyle Anaya
sada hüküm olduğuna göre esasen seçim yolu 
ile, bakanların şahsi mesuliyetleri veya şahsi 
intihapları yolu ile bakan oynaşma esasen im
kân yoktur. Çünkü Anayasa, daha büyük ka
nun, bunu menetmiştir. Onun içindir ki, her 
hangi bir partiye ileride kurabilece";i bir Hü
kümette böyle bir vaziyet, böyle bir durum 
hâsıl olursa o zaman onları takyidedir) de 
beyhude yere bağlamıyalım, diyorum. Onun 
için çıkaralım. Yoksa bunun bulunması ha
linde de yine btişare ola.bilir. Bunun bulun
ması halinde de yine seçim yapılabilir. Ve 
binaenaleyh, seçim yapılacağına bu mümkün 
olduğuna .göre bu sefer gizli yapar. parti 
grupu idare heyeti gizlice seçer. Niçin kova
lım1? Niçin bir partiyi gizli bir hükme doğru 
götürelim? Niçin partilerin gizli gizli iş yap
malarına sebeholalım? Daha âdil hüküm var
ken, bu maddeyi çıkaralım da hiç o'mazsa 
Anayasaya aykırı bir iş yapmamış o ^ a k ve do-
layısiyle de o partiyi töhmet altında bırak-
mıyalım. Bunun çıkarılmasını hu noktadan ri
ca ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bu hususta madde ile ilgili 
yedi takrir vardır. Bir takrir Sayın Tevetoğlu'-
nundur. Maddenin tümünün çıkarılmasıdır. 
Yüksek Heyetin ıttılaınıza sunulmuş olması 
sebebiyle bu takrire Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Hükümeti» i 
ADALET BAKANI İRFAN BARAN (Kon- \ 

ya Milletvekili) — Katılmıyoruz. | 

(BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor, Sayın Tevetoğlunun maddenin tümü
nün çıkarılması hakkındaki takririni oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Takrir reddedilmiştir. 

Diğer takrirleri ıttılaınıza arz ediyoruz. 

Sayın Başkanlığa 
1. 25 nei maddemin .1 nei fıkrasında yetki

sini kelimesinden sonra grup kelimesiden önce 
(Türkiye Büyük .Millet Meclisi) cümlesinin ilâ
vesini ; 

2. Aynı maddenin »son fıkrasının kaldırıl
masını arz ve teklif ederim. ;; 

Ordu l 
Eşref Ayhan !'• 

|i 

Yüksek Başkanlığa 
25 nei maddenin son fıkrasının kaldırılma- l' 

siyle yerine; s 
«Hükümete katılacak bakanlar parti genel '; 

başkanları tarafından seçilir ve parti grupun- ' 
ca ekseriyetle tasvibi şarttır» fıkrasının konul- l1 

masını arz ve teklif ederim. ;, 
Diyarbakır > 

Azmi Erdoğan 

Yüksele Başkanlığa 
25 nei maddenin 1 nei fıkrasının 3 ncü sa- ; 

tınndaki «Millet Meclisi Grupu Genel Kuru- ;' 
tundan gayrı» ilavesinin yerine «Müşterek par- i 
ti grup -genel kurulundan gayrı» sözünün ka- j 
bul ünü arz ve teklif ederim. 

Tunceli > 
Mehmet Ali Demir 

Başkanlığa 
25 nei maddenin 2 nei fıkrasının maddeden 

çıkarılmasını arz ve teklif ederim. '' 
Aydın • 

İskender Cenap Ege 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına. | 
Tasarının 25 nei maddesinin son fıkrasının i 

maddeden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. j 

Afyon Karahıisar \ 
Celâl Tevfik Karasapan ; 
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Yüksek Başkanlığa 

25 nei maddenin son fıkrasının madde met
ninden çıkarılmasını saygıyla arz ederim. 

Kars 
'Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Son fıkranın eıkanlması hak
kında Sayın Ege, Sayın Atalay ve Sayın Kara-
sapan'ın aynı mahiyette takrirleri vardır. Ay
nı mahiyette olması dolay isiyle ayrı alıı oyla
maya lüzum yok. Bu husustaki takrirlere Sa
yın Komisyon ne diyor0' 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ 
BETİL (Tokat) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANI İRFAN IBARAN (Kon

ya Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon son fık
ranın çıkarılması hakkındaki takrirlere katıl
mıyorlar. Bu üç takriri bir arada aynı ma
hiyetle ve mealde olması hasebiyle oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler lütfen işaret buyursunlar. Üç. takrir de red
dedilmiştir, efendim. 

Yeni bir takrir daha gelmiştir. 
SADIK ARTUKMAO (Yozgat) — Geri alı

yorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Artukmac takrirlerini ge

ri aldılar. 
(Eşref Ayhan'ın önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ 
BETİL (Tokat) -~ Katılmıyoruz. 

ADALET BAKANI İRFAN BARAN (Kon
ya Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Takrir reddedil
miştir. Sayın Demir'in takririni tekrar okutup 
oylarınıza arz edeceğim. 

(Mehmet Ali Demirin önergesi tekrar okun
du) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 
katılıyor mu! 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BE İL (Tokat) — Katılmıyoruz. 

ADALET BAKANI İRFAN BARAN (Kon
ya Milletvekili) — Biz de katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı

yor, takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Takrir reddedil
miştir. 

Sayın Azmi Erdoğan'ın takriri.... 
AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) - - Sayın 

Başkan, takririmi izah etmem mümkün mü i 
BAŞKAN — Hakkınız efendim. 
(Azmi Erdoğan'ın önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erdoğan tak

ririnizi izah ediniz. 
AZMİ ERDOĞAN - (Diyarbakıri — Muh

terem. arkadaşlarım, gelinken ıbir homurtu işit
tim. Belki bâzı arkadaşların bu takririm hoşu
na gitıniyebilir. Fakat, takrir bir hususu, bir 
kanuni maddenin tatbikattaki şekillerini ve 
bugüne kadar geçirmiş olan tecrübelerin bir 
neticesi olaraık ifad^ edilmiş bulunmaktadır. 
Kendi kanaatimce... 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — 
Homurtu kelimesi iyi olmadı 

BAŞKAN — Sayın Gümüşoğlıı müdahale 
etmemenizi rica edeceğim. 

AZMÎ ERDOĞAN — (Devamla) - Homur
tu yapan yaptı bir kere... Ne ise efendim be
nim buradaki maksadını, arkadaşlar birbirimi
zin serd etmiş olduğu fikirleri, hürmetkar de-
miyeyim, bu da belki fazla bir iddia olur. sa
bırla dinliyelim. Bu kadarı kâfi. 

Şimdi muhterem arkadaşlarını, dört seneye 
yakm bir tecrübe devresi geçirmiş bulunuyo
ruz. Her partinin gimcl 'başkanı, grupu, büyük 
kongresi1 gibi 'birtakım karar organları ve mü
esseseleri vardır. Bu müesseseler •kurulduğu va
kit bunları birtakım vazife ve mesuliyet veri
lir. Vazife verilmiştir, mesuliyet verilmiştir, sa
lâhiyet verilmiştir. Binaenaleyh her müessese
nin kendisine verilen her vazife ve mesuliyetin 
birtakım hakları da vermek mecburiyetinde
yiz. 

Şimdi parti meclis grupunun tasvibine maz-
har olmıyan ve fakat parti genel başkanının 
sempatisini kazanmış olan 'bir kimsenin bu sem
patiden Hükümete Bakan olarak seçildiğini bi
ran için kabul edelim. Ne olur bu? Daima bir 
grupla bakan arasında hiç olmazsa antipatik 
bir durum hâsıl olur. Bunu önlemek lâzımdır. 
Bu itibarla bu fıkrayı kaldırmak veya bırak
mak meselesinden ziyade bugüne kadar geçmiş 
tecrübeleri de göz önünde bulundurarak her 
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türlü ihtimali göz önünde 'bulundurup buna 
göre uygun bir fıkra sevk etmek mecburiyetin
deyiz. Bu mülâhazalardan dolayı bendenizin 
söyle bir formül kafasından geçti. Ben şu for
mülü buldum. Diyorum, iki, hakikaten bir parti 
başkanı kendi arkadaşlarını eğer Başbakana 
kendi arkadaşlarını kendisi seçecek. Eğer Baş
bakan parti genel başkanı olması hasabiyle ve
receği bakanların hiç olmazsa kendisinin parti 
içinde takibetmiş olduğu parti program ve tü
züğüne göre hareket etmesini bilen ve aynı pa
ralelde fikir teatisinde bulunan kimselerin se
çileceği gayet tabiîdir. Fakat bu yalnız dört se
ne içinde geçirmiş okluğumuz tecrübeyi dikka
te aldığımız takdirde bu mesele üzerinde İsrar 
etmeyip, grapundan bir tasvip alması ieabeder. 
Grup seçmesin demiyoruz, bunu grup seçsin. 
Genel başkan seçeceği kimseleri grupa getirip 
takdim edecektir. Bu arkadaşlar grupun eğer 
tasvibini almışlarsa Hükümete bakan olarak 
verilmiş olurlar. 

Bu itibarla bunu arz ettim. Tecrübe ve arz 
ettiğim kanaatlere göre Yüksek Senatonun tak
ririme iltifat etmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan'ın takriri okun
du ve takrirlerini izah ettiler. 

Hükümet ve komisyon katılmıyor. Takriri 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
y eni e r... Reddedilmiştir. 

Bir takrir daha vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
25 nci maddenin 1 nci fıkrasının sonundaki 

«bulunmak» kelimesinin gramer kaidelerine uy
gunluk bakımından «bulunamaz» olarak değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Niyazi Ağımaslı 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 
ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETÎL (Tokat) — Ediyoruz efendim. 

ADALET BAKANI İRFAN BARAN (Kon
ya Milletvekili) — Ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 
iştirak etmektedirler. Takriri oylanrtıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Maddeyi tadil şekli ile oylarınıza 
sunuyorum. KaSbııl edenler... Etmiyenler... Ka-
bu edilmiştir. Açık oyunuza sunulacaktır. 
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Grup knramıyan partilerin disiplini 

MADDE 26. — Grup kurma hakkına sahi 
bolmıyan siyasi partilerin yasama meclislerinde: 
parti disiplinini nasıl sasıyacakları, partinin 
merkez karar organınca düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzer'.nde görüşmek isti-
yen? Buyurun Sayın Tevetoğlu. 

FETHÎ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, muhterem Senatör arkadaşlarım; ge
rek kabul ettiğimiz 22, 23, 24, 25 nci maddeler, 
gerekse şimdi okunan 26 ncı ve bundan sonra 
okunacak Olan 27 nci maddelerin tümünün tasa
rıdan çıkarılması için bir önerge vermiştim. 
Bundan evvelki dört maddenin kabulü kararlaş
tırılmış bulunuyor. Şimdi okunan ve bundan 
sonra okunacak olan 27 nci madde ise gayet 
tabiî normal bir hüküm getirmektedir. Grup 
kurma hakkına sahibolmıyan siyasi partilerin 
Yasama Meclislerinde parti disiplininin nasıl 
sağlanacağı, partinin merkez karar organınca 
düzenlenir. Diğeri de parti tüzüğünde hükme 
bağlanır, deniyor. Bundan tabiî bir şey olamaz. 
Bunu niçin bir madde olarak getiririz, bu ka
nuna, bu tasarıya koyarız? Daha önceden ve 
Önergemde de arz ettiğim gibi, bunlar haşivdir, 
bunlar bir partinin içtüzüğüne ve çalışmasına 
müdahaledir. Zaten benim kanaatimce o kadar 
fazla, o kadar lüzumsuz ve o kadar partilerin 
kendi tüzüklerine ve iç çalışmalarına müdahale
ler getiren maddelerle bu tasarıyı doldurmu
şuz. Bu tasarıya hakikaten siyasi partilerde 
devletlıeşme demekten başka çare yoktur. Bu 
iki maddenin çıkarılmasına, önerge de bunu zik
rediyor, lütfen tasviplerinizi istirham edece
ğim. Hürmetlerimle. 

(BAŞKAN — Başka, madde hakkında söz is-
tiyen var mı? Buyurun Sayın Melen. 

FERÎD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; bendeniz bu madde
nin biraz Anayasayı zedeliyeceği kanaatindeyim. 
Gruplar Mecliste kendi tüzüklerini, kendi ça- ; 

lışma usullerini tesbit edebilirler. Ama grupla
rın çalışma usulleri, dışardaki heyetler tan> 
fmdan tanzim ve tesbit edilemez. Bu, Meclisle
rin dışardan idaresi mânasına gelir ve Anayasa
nın esprisine bu sebeple aykırıdır. Komisyonun 
gözünden nasıl kaçmıştır, bilmiyorum. Bu mad
denin hakikaten çıkarılması yerinde olur. Arz | 
ettiğim gibi Meclislerin dışardan idaresine yol , 
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açacak bir hüküm bu şekilde yer almamış olur, 
(Hangi madde sesleri) 

BAŞKAN — 26 ncı madde. Sayın Bozcalı, 
buyurun. 

ÖMER LÛTFl BOZCALI (İzmir) — Muh
terem arkadaşlıarım; benden önce konuşan tak
rir sahibi ve diğer arkadaşım bunu müdahale 

; saydılar, bu madde hükmünü. Halbuki, müza
kere ettiğimiz bu kanun Siyasi Partiler kanun 
tasarısıdır. Siyasi partilerin gidecekleri yolun 

i şu veya bu şekilde esasları tanzim edilmekle be
raber, yol gösterilmesi babında ve ikaz mahiye
tinde de kanuna küküm konulması hiçbir za
man maslahata aykırı olmaz. Bu madde grup 
kurma hakkına sahibolmıyan siyasi partilerin 
tüzüklerine ne gibi hüküm koyacaklarını ken-

| dillerine bırakılma hususunu gayet vazıh bir 
i şekilde tasrih ederek koymuş 'bulunuyor. Şimdi 
i bunun kaldırılması ile ne kazanılacak? Tabiî 
\ ve normali umumiyetle düşünüldüğü zaman bel-
j ki gelir, fakat her hangi bir siyasi partinin tü-
j züğünü hazırlıyanlara yol gösterme, iyi bir tü-
I zük hazırlanmasını temin etmek siyasi partilerin 
i ve siyasi partileri düzemiıiyen bu kanunun vazi

feleri cümlesindendir. Bu hüküm yerindedir. 
Teşekkür ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tokoğlu. 
LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, maiûmuâli-
leri olduğu veçhile siyasi partiler iktidara gel
mek kasdı ile kurulurlar. Bu sebepten Parlâ
mentoda üyesi bulunmıyan partilerin Parlâmen^ 
toya gelecek olan ia>rkadaşlarınm da Parlâmento
ya gelir gelmez çalışmsAarını teminat altına ala
cak hukukî bir prosedürü evvelden hazırlama
ları mııktazidir. işte, 26 ncı madde bu hukukî 
imkâna bahşetmektedir. Bu sebepten dolayı lü
zumludur ve kanaatimce Sayın Ferid Melen ar
kadaşımızın ifade buyurdukları gibi Anayasaya 
da mugayir değildir. Çünkü siyasi partilerin 
Parlâmentoda üyesi bulunmıyan siyasi partile
rin tüzüklerinde mevcudolan bu hukukî disip
lin mutlak değildir. Bu partilerin üyeleri bir 
grup kurma, imkânını Parlâmentoda bulduk
ları takdirde bu tüzük siyasi partilerin Yasama 
Mcclblerindeki çalışma imkânlarını bahşedecek
tir. Kanaatimce bu a ımimîdir ve anayasaya uy
gundur, aynı şekilde rey verilmesini rica ederim. 
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BAŞKAN — Saym Blrand. 
ÎZZET BlRAND (İzmir) — Saym Başkan, 

sayın arkadaşlarım,. siyasi partilerin memleke
tin kaderine müessir olması, şimdi kabul etmiş 
olduğumuz kanunun 1 n'ei maddesinde de Millet 
Meclisine seçilmiş üyeleri yolu ile olacağı ve 
MJll-et Meclisi üyeliğinin bambaşka bir mahiyette 
Anayasamızda mütalâa edildiği aşikârdır. Bi
naenaleyh, siyasi partilerin direkt olarak poli
tika üzerinde, Meclis üzerinde müessir olacağı 
gibi bir mülâhazaya istinadeden bu maddenin 
maksatla bağdaşamadığı kanaatindeyim bende
niz. Bu itibarla maddenin kaldırılmasının uy
gun olacağını arz ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Artus. 
.ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Muhterem arkadaşlarım, bendeniz bu 26 ncı 
maddenin Anayasaya aykırı olduğu kanaatinde 
değilim. Bu maddenin evvelemirde öngördüğü 
husus şudur : Bir siyasi parti vaırdır, Yasama 
Meclisinde. Bu partinin Yasama Meclisindeki 
üyeleri siyasi parti grupıı teşkiline müsait de
ğildir. Yani on sayısının altında 9 - 8 - 7 ne 
işe. Demekki, bir siyasi partinin Cumhuriyet 
Senatosunda veya Millet Meclisindeki üye sayı
sı Anayı usanan öngördüğü on üyenin altındadır. 
Bu vaziyette grup teşkil edemiyorlar. Siyasi 
parti -grupıı teşkiline imkân yok. İşte madde 
bu gibi hallerde parti disiplini nasıl sağlana
cak? Bunu öngörüyor. Diyor ki; bu gibi vazi
yetlerde parti disiplininin ne suretle sağlana
cağı partinin merkez karar organınca düzenle
nir. Yani bu husus merkez karar organınca bir 
esasa bağlanır. Bunun aksini bir an için dü
şündüğümüz takdirde, o siyasi partinin hasbel
kader seçimlerde Meclise 10 kişi sokamamış. 
O siyasi partinin Meclis içindeki faaliyetlerin
de bu 9 kişinin veya 8 kişinin herbirinin ayrı 
bir durumda olmasını ve kendi kendilerini âdeta 
bu da müstakil, bağımsız milletvekili veya sena-
törmüş gibi çalışmalarını kabul etmek icabeder. 

Halbuki böyle bir durum siyasi parti mef- S 
humu ile bağdaştırılaniiaz. Siyasi Partiler Ka- j 
nunun-un 1 n-ci maddesinde bunun tarifini ver
dik. Siyasi parti belli fikir ve kanaatleri olan 
ve bu fikir ve kanaatleri ile memleketin yöne
tilmesi veya denetilmesi, yönetenlerin denetil
mesi için kurulmuş olan bir teşekküldür, siyasi 
bir teşekküldür. Böyle olunca bu, 8 - 9 kişi
nin grup teşkil edemiyen kimselerin, siyasi ik* 
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tidarı denetlemek vazifesini ifa/ ederken, parti 
disiplini ile 'hareket etmeleri gerektiği aşikâr
dır. Bunun ne şekilde işliyeeeği, bunun meka
nizmasının ne olacağını kanun kendisi düzenle
miyor. Bunu ne yapıyor? Bunu merkez kara* 
organına bırakıyor, sen bunu düzenle, bir yö
netmelik yap, bu esaslara göre bir talimataı 
bağla, diyor. Maddenin getirdiği bundan ibaret
tir. Bunun biran için aksini kabul etmek, ta-
mamiyle siyasi partinin mevcudiyetini inkâra 
götürecek bir netice meydana getireceğini biratz 
evvel arz ettim. Bu bakımdan maddenin aynen 
kabulünün: gerektiğine kaıaniim. önergenin red
dedilmesini istirham ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Saym Aartukmaç. buyurunuz. 
Saym Betil belki arkadaşlarımız tekrar sise su
al tevcih ederler diye sizin sıranızı atladım. Ter
cih hakkınız var tabiî ama. Sayın Artukmaç 
siz vazgeçtiniz. O halde Saym Karakurt six 
buyurunuz. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Efendim, ben muhterem arkadaşım Artus'un 
fikirlerine iştirak etmiyorum. Mı&terem arka
daşım diyor ki, madem ki, 10 üyesi yoktur im 
partinin, Yasama Meclisinde. Binaenaleyh, par
ti merkezi bu 10 üyesi olmıyan partmin hini 
merkezden disipline eder. Niçin, sebep ne? Bir, 
40 kişiyiz diye bize bu hükmü koyuyorsunuz. 
Bizim grııpumuzda 45 kişi var, diğer grupta 
70 üye vardır da, onlara aynı disiplini tatbik 
etmiyorsunuz da, zavallı o küçük parti 6 üye 
getirmiş diye merkez disiplinini ona tatbik 
ediyorsunuz? Hangi kıstasla o küçük partinin 
Meclise soktuğu üyeleri bir disipline tabi tutu
yorsunuz? Miktarla mı ölçülüyor? Bir Sena
tör veya Milletvekilinin Meclislerdeki tasarru
fu? Olmaz. Küçük parti üye çıkaramamış. V ki
şi çıkarmış göndermiştir. Bilâkis o küçük par
tinin bizim miktarda üye çıkaramamağım na
zara alarak büsbütün serbest bırak:n, istediği 
gibi konuşsun. Eğer onun konuşmasına mâni 
olacak disiplinle birtakım hususlar koyarsanız, 
büsbütün haksız bir muamele yapılmış olacak
tır. Binaenaleyh arkadaşımın kanaatinde de
ğilim. Bu maddenin bilhassa küçük partilerin 
konuşma imkânını bahşetmesi için metinden çı
karılması kanaatindeyim, arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Zihni 
Betil. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE-

TİL (Tokat) — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Artus'un izah ettiği gibi, eğer siyasi partinin 
meclislerde grup teşkil edecek kadar üyesi yok
sa, üye adedi 10 dan az ise, sırf parti disipli
nini sağlamaları hususu partinin merkez karar 
organınca düzenlenir diyor. Binaenaleyh, üye 
adedi 10 dan azsa aralarındaki disiplin tesis 
edecek bir düzen olmaksızın ;kendi bildikleri gi
bi, herkes kendi düşüncesine göre hareket et
sin demektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir siyasi partiye 
mensubolan Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
si vazifesini ifa ederken mensubu bulunduğu 
siyasi partiden talimat almaz, onun nüfuzunun 
tesiri altına girmez. Ama o partiyle hiçbir ba
ğı kalmamış, her türlü ilgisi kopmuş gibi ken
di başına buyrukta olamaz. Bir disipline ihti
yaç vardır. Binaenaleyh madde bu hususu 
tanzim etmektedir. Maddenin metinden .kaldı
rıl m asım istemek Meclislerdeki temsilcileri eğer 
10 dan az ise o siyasi partilerin Meclislerdeki 
temsilcilerine, (her biri kendi gönlüne göre, par
tiye mensup değilmiş gibi, o parti ile hiçbir il
gisi kalmamış gibi, dilediği gibi hareket etmek 
serbestisi verilmiş olur ki bu, doğru değildir. 
Düzenlenecek olan husus sadece disiplindir. 
Parti merkezinden emir alma, talimat nüfuzu 
altına girmek mevzuubahis değildir. Hükmün 
Anayasa ile bağdaşmıyan tarafı yoktur. Par
lâmento hukukuyla bağdaşamıyan tarafı yok
tur. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesini 
nıensubolduğu partinin nüfuzu, hâkimiyeti ve 
tesiri altına sokan bir tahdidin ve takyidin mâ
nası yoktur. 

BAŞKAN — Sual var, Sayın Beti). 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Bir nok

tanın aydınlanmasına ihtiyaç var. Küçük par
tinin içtüzüğüne mehaz gösteriliyor. Normal 
olarak bu maddeye de ihtiyaç yok? Nazari- ola
rak nasıl yapılacak bu iş? 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Bu husus ta
sarının 19 ucu maddesi ile düzenlenmişti. Ta
sarının bu 19 nen maddesi metinden kaldırıldı. 
Yalnız, niçin kalktı? İlk kuruluşta parti mer
kezi içyönetmeliği yapar. Ondan sonra grup di
lediği gibi değiştirir. Eğer tüzük veya progra
ma aykırılık ihtilâfı olursa, parti merkez ka
rar organiyle, grup arasında. Genel kongre ha-
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kem olur, deniyor. Bu hususta tanzime lüzum 
yoktur, denildi ve 19 ncıı madde öyle oylana
rak metinden çıkarıldı. 

BAŞKAN — Sayın Gümüşeğlu buyurun so
runuz sualinizi. 

O. ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — Şim
di grupun, partilerin grup azaları grup kara
rma iktiran eden konularda kendi şahsi düşün
celerini beyan edip grupa müessir olmak im
kânı varken, grupları bulunmıyan partiler, o 
partinin üyeleri, sadece kendileri dışında Mec
lis faaliyetini düzenlemek bakımından emir ve 
direktif almasının Anayasaya uygun olup olmı-
yacağmm ifade edilmesini rica ediyorum. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Efendim siya
si partilerin Meclislerdeki gruplarının, eğer 
üyeleri grup teşkil edecek sayıda değilse siyasi 
parti üyelerinin partinin her hangi organından 
emir alması, direktif alması, talimat alması, 
onun nüfuz ve hakimiyeti altma girmesi elbet-
teki Anayasaya aykırıdır. Ancak 'bendeniz di
yorum ki, A - B partisinin Cumhuriyet Senato
sunda on üyesi yok. Grup kuramıyorlar, faa
liyetlerini tanzim edecek bir içyönetmeliği de 
yapamıyorlar. Peki; disiplin yönünden bunla
rın durumları nasıl tanzim olunacak? Sadece 
disiplin yönünden bu durumu parti merkez ka
rar organı tanzim eder diyor. Biraz evvel izah 
ederken bu Hıal, siyasi partinin merkez karar 
organının gruptaki üyeleri nüfuz ve tesirleri 
altına alma gibi bir hal tasavvur edilemez, ba
his mevzuu değildir, diyorum. Nitekim Sayın 
Kaplan, 19 ncu madde metinden kaldırıldı de
yince, o halde 26 neı maddeye de lüzum kal
madı mânası kendiliğinden çıkar diye bir sual 
sordular. Ama orada grup var. Toplanacak 
ve faaliyetini tanzim eden bir içyönetmelik ya
pabilecek. Burada grup yoktur. Olmadığı için 
durumunu tanzim edecek bir içyönetmelik ya-
pamıyacak. 19 ncu maddenin kalkması, 26 ncı 
maddenin de kalkmasını tabiî olarak icabettir-
mez. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Betil'in 

26 ncı madde hakkında biraz evvel bir tavzihi 
vardı. Bu tavzihi, beyanı metne girerse içyö-
netmelikleri bir dereceye kadar yumuşar, yok
sa, tüzükte şu şu yapılır. Bu tüzükte yok. Lüt
fen bu beyanınızı madde metnine alırsanız mad» 
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de o zaman yumuşar. Fakat 10 kişi de yoksa, 
içyönetmelik de yoksa o zaman durum ne ola
caktır? 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Arz edeyim 
efendim, bir siyasi partinin Meclislerden biri
sindeki üyesi eğer 10 kişi değilse, iki şık muta
savverdir. O siyasi parti o Meclise ilk defa 
temsilci göndermiştir. O halde yönetmelik yok
tur. O siyasi parti o Meclise mütaaddit seçim
lerde on ve daha fazla üye göndermiştir. Ve
ya çeşitli sebeplerle üye adedi azalmıştır. Bir 
içyönetmelik var. Grup içyönetmeliği, siyasi 
partinin o Meclisteki üyesi adedi grup teşkil 
edecek adedden aşağı düştüğü zaman uygulan
maz ki.. 

SIRRI AT AL AY (Kars) — içyönetmelik, 
grup içyönetmeliği olamaz. 10 dan aşağı si
yasi partinin üyeleri arasında bir yönetmelik 
yapılabilir mi yapılamaz mı? 

ZİHNİ BETIL (Devamla) — Bir grup ol
mayınca bir grup disiplini bahis mevzuu de
ğildir. Ne yapılırsa yapılsın yapılan şey bir 
grup içyönetmeliği değildir. Ve grup içyönet-
meliğinin sağladığı şeyleri sağlıyamaz. Birtakım 
yazılardır, kaidelerdir, bağlayıcı tarafı yoktur 
ve adı grup içyönetmeliği değildir. 

BAŞKAN — Sayın Topçuoğlu. 
SABRI TOPÇUOĞLU (Tunceli) — Bir par

ti Meclise girdiği zaman grup teşkil edecek 
adedde milletvekili veya senatöre sahibolur. Fa
kat, istifalar dolayısiyle bu aded düştüğü için 
grup teşkil edemez hale gelir. Bu grupun ev
velce taibi olduğu içtüzük yürürlükte kalır mı, 
kalmaz mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZlHNl 
BETÎL (Devamla) — Grupun içyönetmeliği el
bette mevcuttur. Fakat grupu mevcudolmadığı 
için içyönetmelik uygulanamaz. Ancak 10 kişi
nin grup teşkil edeceği ve bunun için tanzim 
edilecek içyönetmelik her hangi bir sebeple 
grup ortadan kalktığı zaman o, topluluğa nasıl 
uygulanır? 

İZZET BÎRAND (izmir) — Soru soracağım 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Birand. 
İZZET BlRAND (izmir) — Sayın Başkan, 

Meclis içinde gruplar kurulması, resmî organ 
riyasete karşı Meclis çalışmaları içinde bir va
zife yapması içindir. Bu partinin özel olarak 
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kendi grupundaki disiplini ilgilendirmez Bu 
yalnız kendi çalışmalarına taallûk eden husus
lar içindir. Acaba Sayın Başkan, Meclis içinde 
gruplar kurabilecek kadar sayıda milletvekili 
sokamıyan, küçük partiler dediğimiz partiler 
temsilcilerinin Mecliste gruplar kura.maaıaları 
hasaibiyle kendi aralarında kendilerini idare 
edöbilecek bir şeye sahip değiller midir? 

BAŞKAN — Grup kuramıyan siyasi parti
ler kendilerini idare edecek bir şeye sahip de
ğiller midir diye soruyorlar. 

ZlHNl BETlL (Devamla) — Grup olma
dıkları için içyönetmelik yapmaktan mahrum
durlar, varsa bir içyönetmelik grup olmadıkla
rı için onu uygulamak imkânından mahrumdur
lar. O halde ondan aşağı üye eğer 5 - 8 ise 
anlaşılırsa, ona göre hareket ederler ama, bir 
tanesi ben bunu tanımıyorum, benim düşün
cem, hareket tarzım daha uygundur derse bağ
layıcılık olmuyor, 10 dan aşağı olan üyeyi de 
her konuda mutlaka birleşecek diye telâkki et
mek ihtimalleri inkâr etmek gilbi bir netice do
ğurur. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bir sual sormak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Saym sözcü, 10 

kişiden aşağı olursa, içyönetmelik yapamazları 
ovvelden 10 kişiden fazla olup da rçyönetme-
likleri de varsa, 10 kişiden aşağı düştükleri tak
dirde bu yönetmeliği uygulayamazlar, buyur
dular. Hukuku mesnetleri nedir? Yok öyle bir 
şey. 

BAŞKAN — Sorunuzun cevabını siz verme
yin Sayın Atalay. Bırakınız sözcü versin. 

ZlHNl BETÎL (Devamla) — Sayın Başkan, 
benim vereceğim cevabı verdiler, bana tekad-
düm ettiler. 

Teşekkür ederim. Olmaz böyle şey deyince 
olur cevabını bekler tarzında sual sormak uy
gun düşmez. Efendim, Anayasa diyor ki, grup 
içyönetmeliği 10 üyesi varsa grup kurar. Eğer 
10 üyesi yoksa grup kuramaz. Binaenaleyh, 
ancak grup meveudolduğu zaman uygulanabi
lecek içyönetmeliği. Grup yokken topluluğa uy
gulamak mümkün olur mu? Bunun için bir yer
de bir kaide aramaya lüzum yok. Sırrı Atalay 
arkadaşım benden daha akıllıdır, mantığı ben-
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den dalıa iyi işler. O ihtimali de düşünemiyo
rum. 

BAŞKAN — Başka .sual sormak istiyen? Yok. 
Teşekkür ederim efendim. 

Buyurun Sayın Ağırnaslı. 
BAŞKAN — Açık oyunu kullanmıyan sayın 

üyeler... Yok. Oy verme muamelesi bitmiştir. 
NÎYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlarım, bütün kanunların bütün siya
si hareketlerimizin temel kaidesini tenkil eden 
Anayasayı ben bir sırat köprüsü telâkki etmi
yorum. Onun için çabukça Anayasanın zedele
neceği gibi bir düşünceye gitmemek bence lâ
zımgelir. Anayasanın temel ilkeleri konulduk
tan sonra, o ilkeler içinde cihetteki teşrii mec
lislerin davranışları olacaktır. Ve bu davranış
lar o Anayasadan kuvvetini alacaktır. O itibar
la Anayasanın zedelendiği yolundaki 'beyan bir 
•mesnet gösterilmedikçe pek itibara şayan olma
sa gerektir. Burada asıl mevzuumuz, parti di
siplinlerini tâyin meselesidir. Elbette ki, Mec
liste, Senatoda, grup teşkil eden partilerin bir 
yönetmeliği olacaktır. Bir grupu olamayan si
yasi partilerin Cumhuriyet Senatosundaki veya 
Millet Meclisindeki temsilcilerinin siyasi parti
siyle temasını kurucu hir hüküm sevk etındk 
demektir. Anayasa siyasi partilerin birer fikir 
mihrak], birer fikir kampı olmasını arzu ettiği
ne göre ve zaten bu yola doğru gidildiğine gvö-
re elbette ki, disiplinle bahis konusu olacaktır. 
Bence bundan bir endişeye düşüp de parlöman-
terin Anayasayla teminat altındaki faaliyetle
rini sınırlamak, tahdidetmek gibi bir mânada 
anlaşılamaz. Disiplin birtakım temel ilkeleri 
koyar, partilerin disiplini. Onun için de elbette-
ki parlömanter serbestiye sahiptir. Ama onları 
tamamen başıboşluk mânasına anlayıp da seçil
dikten sonra ben bildiğimi okurum. O 'bildiğini 
de okutmazlar, insan bu kadar bir disipline ta
bi olmayı da kabul etmelidir. Bu itibarla ben 
Sayın Tevetoğlu'nun 'bu kanundaki' lüzumlu 
görmediği maddelerden bir kısmına katılıyo
rum. Hakikaten beyhude konmuş maddeler var; 
yok değil. Bunların ıbir, iki tanesi Yüksek Se
natoca kaldırıldı, üç tanesi kaldırıldı. Bunun 
faydasına ben de kaani bulunuyorum. Sayın 
Tevetoğlu belki iltihak ederlerse, münakaşa 
kalmamış olur, bitmiş olur. Bunun kabulünde 
fayda vardır. Anayasaya aykırılığı iddiası güç
tür. Teşekkür ederim, 
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BAŞKAN — Sayın Kaplan. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın 

arkadaşlar, küçük bir madde ama çok tuttu bi
zi. Aslında disiplin üzerinde çok durulmaması 
lâzımgelir kanaatindeyim. Disiplin bir anlayış 
bir ruh meselesidir. Temin edilip edilmediğini, 
'hangi şartlarda temin edildiğini veya muvaf
fak olamadığımızı içinde yaşadığımız âlem gös
teriyor. Pek fazla bunun üzerinde durmıyalım, 
misal veraıiyeceğmi Yaşıyoruz aynı hayatı. 
Üzerinde durmaya lüzum yok. Bu hir. 

İkincisi, enteresan hir noktaya temas etti 
sayın sözcü. 10 kişiden az olursa o zaman grup-
luk vasfını kaybeder ve yönetmelik varsa kul
lanamaz. Ne olur o zaman? Bu maddeye göre 
partinin tüzüğüne müracaat ermek lâzım. Par
tinin tüzüğünde yoksa bu maddeler, okuyabilir, 
mecbur değil. Çünkü her parti pek küçüklüğü 
kabul etmez, koymıyalbilir. Tadadi değildir. Bu 
sefer tüzüğe ilâve lâzımgelir. O nereye götü
rür 'bizi? Kongrelere götürür. Demek ki, bir 
işlem ezlik aslında var. Bir netlik yok. Bunu 
kabul etmek lâzımdır. 

Bundan sonra kısaca hir noktaya temas ede
ceğim. Bu madde ile 19 ncu madde aslında hir 
ahenklilik teşkil eder. Zaten beşinci bölüm öy
ledir. Gönül arzu ederdi ki, tamamiyle galisi 
kanaatim, bu kanun iki, üç sayfayla gelirdi. 
Partilerin nesini beğeniyoruz, nesini beğenmi
yoruz. Millet neyi beğeniyor, beğenmiyor. Mü
saade ederseniz bu iş açıktır. 3 - 4 sayfa ile ge
lirdi. Temel disiplin getirilirdi. Mevzuatı var 
memleketin. Ve bu iş temin edilirdi. Ama sis
tem meselesidir, görüştür. Böyle tutulmuş. Biz 
buna deneme ve kontrol listesi deriz. Meslek 
hayatımızda öyle geçer umumiyetle. 10 la kı
yaslayınca; 19 kalktı. Ne oldu o zaman? 19 da 
âmir hüküm vardı ki, îçyönetmeli'kte grupla
rın içişleri tanzim edilir, diye. Bu kalkınca 
edilmez mânası çıkmaz, doğrudur bir yönetme
lik teşkil edecek. Yönetmelik nedir? İç idaresi
ni tanzim edecek. Bizzat kendi adında ve ma
hiyetinde mündemiçtir. O halde orada tanzim 
edecek. Bana kalırsa 19 ncu maddeye dün iti
razımız o değildi. Partilere yek vücuttur. Bir 
uzuvda şüphesiz Parlâmentodadır. Ve asıl uzuv
dur. Bununla faaliyet gösterecek. Bizim buna 
itirazımız yoktu. Part i merkezi Parlâmento ile 
ilgilenecektir. Yalnız şu ildeki yumuşaiklıkk 
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müdahaledeki sertlikten dolayı biz dün 9 neu 
maddeye itiraz ettik ve ondan dolayı kalktı. 
Kalkınca yönetmelik de tanzim edebilir. Doğ-
rudur. Fakat dikkat 'buyurursanız kaynak iki 
tanedir. Particin tüzüğü de bir disiplin kaide
lerini ihtiva eden bir kaynaktır aslında. Mecli
sin tüzüğü, gayet tabiî kanunlara ve Anayasa
ya ve Meclisin tüzüğüne de aykırı olmazsa bir 
intibak mevcudolur. îeyönetmelik bir taraftan 
Meclisin tüzüğünden ilham alacak bir taraf
tan da gayet tabiî, kendi partisinin tüzüğünden 
ilham alacak. Görüyorsunuz ki, 26 ncı madde 
19 ncu maddeyle beraber aslında 5 nci bölümle 
beraber gelmiş bir maddedir. Bunun kalkması 
artık tabiî oluyor, 19 ncu madde kalkınca 'bu
rada üç kişi bulunduracak disiplinli hareket 
eder mi? Biz kaç kişiyiz sayın arkadaşlarım? 
îçtüzüğü tatbik edip etmiyeceğimiz 
gene bize bağlı oluyor. Etmezse o 
parti değil zaten ayakta durmaz. Gayet ta
biî merkezinde konuşacak, şunu yapacak bunu 
yapacak. Böyle âmir hüküm getirmek 19 kalk
tıktan sonra tabiî oldu. Madde çok uzattı bizi, 
ama mademki sistemi değiştirdik, komisyonda 
katılsın mecburi bir hale geldi gibi. Faydası 
yok. Zararı demin arz ettim şüpheleri tevlide-
diyor. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Melen. 
FEEÎD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlar, hukukçu değilim ama hukukçular ara
sında fazla kalınca zannediyorum onlardan 
sens civil veya bonsans diye bir şey intikal edi
yor. 

Bu benim bonsonsıma pek uygun olmıyan 
bir hüküm oldu. Sözcü arkadaşımızın aksini 
müdafaa etmiş olmasına rağmen. Buradaki hü
küm gayet mutlaktır. 26 ncı maddede getirilen 
hüküm; grup kurma hakkına sahibolmıyan si
yasi partilerin yasama meclîslerinde parti di
siplinini nasıl sağlıyacaıklan partinin merkez 
karar organınca düzenlenir. Benim bundan an
ladığım mâna grup kurma hakkına sahibolmı
yan sayıdaki toplulukların milletvekilleri ve 
senatörleri bu hükümle siyasi partilerin dışar
daki merkez organlarının emrine verilmekte
dir. Bu maddeyle tamamen emrine verilmekte
dir, nasıl oturup kalkacağı hangi kanuna rey 
vereceği, hangi vaziyette karar vereceği ve re
yinin nasıl olacağı, Meclise devam edip etmiye-
ceği ve sairesi, bütün bunlan Meclis dışındaki 
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bir heyetin kararına bağlı tutuyor ve bir ka
nun maddesiyle bunu temin ediyor. Bir. 

ikincisi, dışardaki teşekküllerin nizamna
melerinin, statülerinin veyahut kararlarının 
Mecliste mabehüt tatbik olmasına İmkân veri
yor. Dışardaıki meclislerin bir partinin, bir ce
miyetin organının kurultayının veyahut yetki
li kurulunun, hattâ merkez idare kumlunun 
kararlarının Meclis içerisinde mabehüt tatbik 
olmasına cevaz veriyor. Ve ona bir de kanuni-
yet bahşediyor. 

Bu hakikaten Anayasayla bağdaşır mı, bağ
daşmaz mı? Sözcü arkadaşım, hukuki yetkisine 
inandığım arkadaşımdan bu izahatı isterdim. 
Bana pek solak gelmektedir. Meclis iç çalışma
ları içtüzükle tâyin edilir. Meclisin organları 
arasında bulunan gruplar da çalışmalarını yine 
kendileri yönetmelikle tâyin ederler. Bu arada 
umumiyetle yapılan yönetmelikler de şudur: 
Birçok şeyler grup kararma bağlanmaktadır. 
Meclis içerisinde gruplar karar verir. Halbuki 
grapu olmıyan toplulukları bu maddeyle grup 
kararlariyie değil, dışarıdaki organların kara-
riyle hareket etmek mevkiine sokabilirsiniz. Bu 
da bence Anayasaya yemin etmiş milletvekille
ri için, milletvekillerini dışardan emir almak 
vaziyetine sokmaktadır. Bu bakımdan Anayasa 
ile bağdaişır görmüyorum. Vaktiyle hatırlıya-
caksmız Fransa'da milletvekillerinden taahhüt
name alınmıştı. Bu taahhütnamesinde merkez 
•organının kararlarına uyacaklarını taahhüdet-
raişlerdi, bu taahhütnameyi verenlerin çoğu 
mebusluktan ıskat edilmiştir. Bunlar partilerin 
emrine girmişlerdir. Dışardaki bir organ emri
ne girmişlerdir. Binaenaleyh vicdanlarına göre 
hareket etme serbestisini kaybetmişlerdir. Bu
rada da ben böyle bir durum görüyorum. Bu 
yolun açılması ilerde bir emsalde olacaktır. Ar
tık arkası gelebilir. Arz ettiğim gibi, Anayasa
nın espirisine aykırı sayıyorum. Bu bakımdan 
bunun çıkarılması doğru olur. Aslında zaten 
10 kişiden az olan toplulukları grup olarak 
mütalâa etmememiz, burada bir disiplin müş
külâtı olmamasından dolayıdır. 10 kişiden faz
la gruplarda bir disiplin meselesi mevzuııbahis-
tir. Burada nihayet 4 - 5 arkadaş kendi arala
rında kendi partilerinin programlarım ve sai-
resini nazara alarak anlaşarak hareket ederler. 
Biri şöyle yapar, öteki böyle yapar. Bunları 
disipline sıokmaya ihtiyaç dahi yoktur, sayıla-
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rmın azlığı sebebiyle, Diğerlerinde bir disiplin 
aramamız, toplu hareket etmek, başka türlü 
mümkün değil. Çünkü sayıları çoktur. Bu se
bebe dayanır. Bu espiriye dayanır. Bu bakım
dan da yerinde görmem. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon adına sayın sözcü 
buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZlHNÎ 
BETÎL (Tokat) — Muhterem arkadaşlarım, 
böyle çok maddeli ve hükümleri üyelerin hep
sini ilgilendiren bir kanun tasarısının sözcülü
ğü hakikaten güç bir iş. Hele kürsüye sık sık 
gelmek, sık sık söz almak benim mizacıma da 
uygun düşmediği halde zaruri oluyor. Müsa
mahanızı istirham ederim. Evvelâ Sayın Kap
lan arkadaşınla cevap vereyim. Parti tüzüğü 
düzenlenmezse, dediler. Parti tüzüğünün dü
zenlenmemesine imkân yok. O vakit parti, ka
nununun o emrine itaat etmemiş olur. Çünkü, 
hüküm düzenlenebilir, şeklinde değil, düzenle
nir, şeklindedir. Partinin merkez karar orga
nınca düzenlenir.» Binaenaleyh, ister düzenler, 
ister düzenlemez şeklinde değil. 

Sonra kısaca Melen arkadaşıma cevap ve
reyim. Melen arkadaşım önce 26 ncı maddeden 
telâkki ettikleri mânayı ortaya koyuyorlar, 
ondan sonra da diyorlar ki, bu olamaz. Eğer 
26 ncı maddeden Melen arkadaşımın telâkki et
tiği gilbi mâna çıkıyorsa, hüküm kısmında Me
len arkadaşımın mütalâalarına yüzde yüz işti
rak ediyorum. Melen arkadaşımla ayrıldığım 
nokta, maddeden kendilerinin anladığı mânaya 
rağmen, meclislerdeki üyelerinin adedi onu bul-
mıyan siyasi partiler merkez karar organlarının 
meclislerdeki 10 dan az üyelerine hükmetmek, 
onlar nüfuz etmek ve tesirleri altına almak ve 
onlara emir ve talimat vermek mânası çıkıyor 
diyor, Melen arkadaşımız. Ben de bu mâna asla 
çıkmıyor diyorum. O halde münakaşa ettiğimiz 
hususu bu mâna çıkıyorsa bu caizdir, değildir. 
Bu mâna çıkıyor diyorlar, biz de bu mâna çık
mıyor diyoruz. Binaenaleyh eğer 26 ncı madde
de, 10 dan az üye olduğu zaman o üyelerin men
sup bulundukları siyasi partinin merkez karar 
organının nüfuzu ve tesiri altına girmesi gibi 
bir mâna çıkıyorsa bu olamaz, bunu kaibul ede
meyiz, bunu tasvibedemeyiz, bunu uygulıyama-
yız, Melen'le beraberim. Ama benim deminki 
izahlarım bu maddeden o mânanın çıkmadığına 
dair olan izablarımdır. Tekrarlamak istemiyo-
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ram, vaktinizi almak istemiyorum. Demin uzun 
uzun bu konuya ait mülâhazalarımızı arz etmiş 
'bulunuyorum!. 

VASFÎ GERGER (Urfa) — Bendeniz Sa
yın BetiPin fikirlerine tamamen iştirak ediyo
rum. Söz almak lüzumunu hissetmiyorum. Yal
nız 27 nci maddeye grup kurma hakkına sa.hi-
bolmıyan siyasi partilerin yasama meclislerinde-
ki parti disiplinini nasıl sağlıyacakları bu 27 nci 
madde ile mezcedilmez mi? Şartlı, yani izahları 
bendenizi tatmin etmiş durumda, fakat bu iki 
madde arasında çelişme var. Bunu bir madde 
haline koyamaz mıyız? 

ZİHNÎ BETÎL (Devamla) — 27 nci madde
nin sırası geldiği zaman söylersiniz. 

BAŞKAN — 27 nci madde geldiği zaman 
26 ncı madde ile birleştirilsin diye bir teklif 
verebilirsiniz Sayın Gerger. 

KADRÎ KAPLAN (Tabiî Üye) — Bir par
tinin İçtüzüğünde Meclis içindeki organının iş
lerini tanzim etmesini tüzüklerinden göstermez
se bu kanuna muhalif midir, değil mi?.. 

ZİHNİ BETÎL (Devamla) — Grup kurma 
hakkına sahibolmıyan siyasi partilerin yasama 
meclislerinde parti disiplinini nasıl sağlıyacak
ları, partinin merkez karar organınca düzenle
nir, diyor. Zatıâliniz, ya düzenlemezse diyor
sunuz. Hattâ âmir hüküm değildir tarzında, 
tadadi değildir, dediniz, ya düzenlenmezse de
diniz. Ben de bu noktada cevap arz ettim ve 
dedim ki, bu hüküm âmirdir, tefsiri değildir, 
düzenlenmesi mecburidir. Eğer düzenlemezse o 
kanunun emrine itaat etmemiş olur. 

KADRÎ KAPLAN (Taıbiî Üye) — Bu başka 
mesele. 

Bir parti, eğer tüzüğünde bu hükümleri bıı-
hmdurmazsa kanuna mmhalefet halinde midir, 
değil midir? 

BAŞKAN — Yani 26 ncı maddenin gereği
ni yapmazsa diyorlar. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — O zaman 
kongreye gitmek mecburiyetini ifade eder bu. 
Ben yanlış anlamışsam özür dilerim. 

ZİHNÎ BETÎL (Devamla) — Ben yanlış 
anlamışsam özür dilerim. 

BAŞKAN — Efendim, başka söz istiyen 
yok. 4 tane kifayet takriri var. Maddenin çıka
rılması hususunda Sayın Tevetoğiu'nun vermiş 
olduğu takrir bu maddeyi de ihtiva etmekte-
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dır. Bu takriri oylarınıza sunuyorum. Yani mad
denin kanundan çıkarılmasını oylarınıza sunu
yorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Ka'bul 
edilmiştir. Açık oylarınıza arz edilecektir. 

İki takrir vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Radyoda konuşmaların ve isimlerin neşre

dilmesi hususundaki arzular; hayati ehemmiye
ti haiz zamanın israfını mucibolmaktadır. 

Bu itibarla müzakerelerin beyhude uzatıl
masına mâni olmak zımnında; tatile kadar Se
natoda yapılacak görüşmelerin yayınlanmama-
smm TRT idaresinden temenni edilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Manisa 
Emin Açar 

BAŞKAN — Efendim yayınların TRT de 
yayınlanmaması hususunda Heyeti Unıumiye-
den karar alınması istenmektedir. TRT nin ba
ğımsızlığı muvacehesinde Meclisimizin bu hu
susta bir karar alamıyacağı gerekçesiyle oyu
nuza sunamıyaeağım. 

Yüksefc Başkanlığa 
Siyasi Partiler kanun müzakerelerinde grup 

adına yapılacak 'konuşmaların, 20, şahısları 
adına yapılan konuşmaların 5 er dakika olarak 
tesbitini arz ve teklif ederim. 

Kars 
Mehmet Hazer 

BAŞKAN — Sayın üyelerin 10 ar dakika 
konuşmaları karargir olmuştur. 5 dakika ko
nuşmaları tüzüğe göre gayriımümküııdür. Yal
nız grupların 20 dakika konuşması hususunu 
oylarınıza arz edeceğim. Gruplar adına konuş
maların 20 dakika olması hususunu kaimi 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş, bu cihet 
de ikmal edilmiştir. 

Gruplarla diğer parti organları arasında 
işbirliği 

MADDE 27. — Siyasi parti gruplarının 
merkez karar ve yönetim organları ile ahenk 
içinde çalışmalarını sağlayıcı, parti tüzüğün
de hükme bağlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen . Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
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Mahallî idareler meclislerinde gruplar 
Partinin il genel meclisi grupu 

MADDE 28. — Partili il genel meclisi üye
lerinin kuracakları gruplar ve 'bunların kurul
ları, parti tüzüğüne göre merkez karar orga
nınca tesbit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen ?. Buyurun Sayın Alpiskender. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Savın Baş
kan; takrir yoksa sayın üyeye söz vermemeniz 
icabeder. 

BAŞKAN — Kendilerinin takriri var ve tak
rirlerini izah için söz istediler. 

FERİT ALPlSKENDER (Manisa) — Efen
dim, 28 nci madde hakkında görüşümü iki nok
tada toplayabileceğim; birisi, sözünde, diğeri 
özündedir. 

Şimdi dikkat buyurursanız, mahallî idareler 
meclislerinde gruplar deniyor. Bu Türkçe grame
rine uygun değildir. Hüseyin Cahit beyin gra
merine göre, izafet terkiplerinde cins, nevi, ma
hiyet tâyin edildiği zaman bilhassa ilk isim edat 
almaz, 2 ncisi alabilir. Nitekim kanunun ismim
de nazarı itibara alırsak Siyasi Partiler Kanu
nu deniyor. Siyasi Partilerin Kanunu, denmiyor. 
Onun için bu başlığın bilhassa «Mahallî idareler 
meclislerinde gruplar» değil «Mahallî idare mec
lislerinde gruplar» olarak düzeltilmesi daha uy
gundur. Gramerimize ve yaşıyan dilimize en 
uygundur. 

ikincisi, partinin il genel meclis grupu, de
niyor. Şimdi bu bir partinin tüzüğünde yer al
saydı sırf o partiyi kasdetmiş olurdu. Par
tinin değil, halbuki partilerin olması gerekir. 
Bunun da düzeltilmesi icabeder. Partilerin il 
genel meclis grupları... Bunun da bu şekilde dü
zeltilmesi ieabetmektedir. Şimdi söze aidoJan bu 
iki düzeltmeyi Yüksek Heyetinize ve ıttılaınıza 
arz ederken, bir de göz önüne aidolan kısmı 
ifade etmek isterim. Burada; «Partili il genel 
meclisi üyelerinin kuracakları gruplar ve bun
ların kurdukları, parti tüzüğüne göre mer
kez karar organınca tesbit edilir.» diyor. Şim
di bu gruplar malûm, yani il genel meclis grup
ları kurullarından zannedersem encümenler kas-
dediliyor, eğer yanlış anlamadımsa. 

•Şimdi bâzı partilerin programlarında ademi-
merkeziyet vardır. Merkezin vesayeti a'tma 
bırakmak istemezler. Bizzat vilâyete ait ise yani 
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il idare heyeti bunu tesbit etmek ister. Ge
nel merkeze bırakmak istemez. Halbuki biz bu
nu mutlaka merkeze bağlıyacak hem aşırı bir 
merkeziyete gitmiş oluruz; hem de taşrayı mer
kezin vesayeti altına bırakmış oluruz. Hiç ol
mazsa buna da il meclisleri veya genel meclis
leri denseydi, yani ihtiyari olarak bâzı parti
ler programlarında bu yetkiyi il idare Leyet-
lerine verirler, bâzılarında merkez idare kurul
larına verirler, ihtiyari olarak bırakılmış ol
saydı daha iyi olurdu. Nihayet demokratik 
lıayatm zaruri bir icabı da aclemimerkeziyete 
doğru gitmektir. Bugün Türkiye, millî birliği 
bir şuurla idrak etmiş bulunmaktadır. Prens 
Sabahattin Beyin devirlerini geride b'.raktık. 
Onun için merkeziyetten yavaş yavaş uzak
laşmak, demokratik gelişmemize de büy .̂ik hiz
meti olacaktır. Bu itibarla sözü hakkındaki 
önergemi takdim ediyorum, özüne geçmiyorum. 
Bu benden ziyade Sayın Adalet Partili arka
daşlarımı ilgilendiriyor. Çünkü onların progra
mında ademımerkeziyet yer almış bulunmak
tadır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Takriri ıttılalarmıza arz ede
ceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
28 nci maddenin başlığının mahalîî idare 

meclislerinde gruplar; 
Ve matlabındaki il genel meclisi grupunıın da 

partilerin il genel meclisi grupları; 
Olarak düzeltilmesini arz ve teklif eylerim. 

Manisa 
Ferit Alpiskendcr 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ ZIIINI 

BETÎL (Tokat) — Muhterem arkadaşlar; bö
lümün başlığı halkkmda arkadaşım tarafın
dan ileri sürülen mülâhazayı komisyonumuz 
maalesef kaıbul edememektedir. Çünkü mahallî 
idare meclislerinde gruıplar olmaz. Muhtelif 
•kanunlarımızda terim olarak yer 'almıştır 
«mahallî idare» yoktur. Bizde «mahallî idareler» 
vaı'dır. Onun ieindiır ki, gramatikal bakımdan 
bir tenafür ifade ediyor gibi gözüken hu hal 
bir zaruretin ifadesidir. Mahallî idareler de
nildiği zaman il genel meclisleri, belediyeler, 
muhtarlar, mahalle ve köy ihtiyar heyetleri 
ve meclisleri akla gelir. Bunların cümlesi için 
(kullanılan umumi 'bir tâbirdir. Mahallî ida-
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reler denir ve muhtelif kanunlarda böyle ge
rer. Çimdi muhtelif 'kanunlara böyle geçen, 
şümullü idari müesseseleri muhtevasına alan 
ve henüz hüviyetini iktisabetmiş bulunan bir 
tabiri burada sadece gramer yönünden tena-
für ifade etti diye değiştirmeye kalkmak doğ
ru olmaz. Bu itibarla arkadaşımızın bölümün 
başlığının değiş'tiri1 meşine ait teklifine iştirak 
edemiyoruz. Madde başlığının «partilerin il ge-
};;'! meclisi grupları» şeklinde değiştirilme
sinde mahzur görmüyoruz. Yalnız, bu mevzu
da da arkadaşımızla tamamen bir arada de-
ğ'Iiz. Kendileri «partilerin il genel meclis 
••Tupla.rı» diyor... Olmaz, i l genel meclisidir, 
bu da tıpkı mahallî idareler gibi muhtelif ka
nunlarda terim olarak yer almıştır. Binaen
aleyh, partilerin «il genel meclisleri grupları» 
do^il, partilerin «il genel meclisi grupları» şek
lin o 'kaybederlerse tekliflerine mutabakatımı
zı arz edeceğiz. (Konuşmak istiyoruz sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, görüşme takrir üze
r ide oluyor. Takrir sahibi izah etti, korniş
i m da izah etti. Madde üzerinde görüşme yok. 

(Söz istiyoruz sesleri) 

BAŞKAN — Tadil takriri var. Tadil tak
riri üzerinde söz verilemez. 

FERİT ALPlSKENDER (Manisa) — il be
lediye mecl'lslerini de, genel meclisleri de içi
ne alıyor. O zaman mahallî idareler izafet 
edatının mahallî idarelerin sonuna getiril
mesi iktiza ediyor. 

BAŞKAN — Takrire (komisyon iltifat et
medi, şöyle olursa diyor, o şekilde bir takrir 
/obıtıır. Takrir sahibiyle karşı karşıya görü
şüyoruz. 

SADİK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Birşey 
sarmak istiyorum efendim. 

BAŞKAN —. Soracak bir şey yok. Vermi-
voeeğlm. Soru müessesesi bu anda çalışmaz. 
Hükümet 'katılmıyor. Komisyon ve Hükümet 
takrire katılmıyor. Takriri oyunuza arz edi
yorum, kabul edenler... Etmiyenler... Takrir red
dedilmiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum, kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, tatbikat, maddeleri okunmadan 
bölümler üzerinde tadil teklifi... Fakat mad
deleri okutup oylamamız icabediyor. 29 ncu 
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maddeyi okutacağım fakat müzakere açamı- j 
yasağını. Oylayıp geçeceğim. i 

Partinin belediye meclisi grupıı 
MADDE 29. — Partili belediye meclisi üye- * 

leıin'in kuracakları gruplar ve bunların Iku- ' 
rulları, parti tüzüğüne göre merkez karar or- { 

ganmca tesbit edilir. 
Partili belediye başkanı bu grupun tabiî , 

üyesidir. Ancak, partili belediye başkanı bu 
grupun karariyle bağlı olmaz. 

. BAŞKAN _ Madde üzerinde tadil teklifi 
yoktur'. Maddeyi oylarıır.za arz ediyorum. Ka- ] 
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edihniştir. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZÎHNÎ 
BETÎL (Tokat) — Bir hususu arz etmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZÎHNÎ 

BETÎL (Tokat) — Efendim, Gerici Komisyo-
nrmvzda maddeler Ikabul edilirken, «Millet 
Meclisinin metni aynen kabul edilmiştir, Mil
let Meclisi metninin falan maddesi aynen ka
bul edi1 mistir» şeklinde kabul ediliyor. Arz 
etme'k isterim ki, bu kabul, başlıklarla birlik
te olmaktadır. Matbaada basılırken «mademki 
madde Millet Meclisinde kabul ed;f.dıiği şe
kilde kabul edilmiştir, o halde aynı başlığı ta-
s/r» diye ayrıca başlık yazılmamıştır. Bu ka-
buPer, kabul edilen maddelerin başlıklarını 
da ihtiva etmektedir. 

BAŞKAN — Zaten başlıkları da okuyoruz 
Sayın Betil. 

YEDÎNCÎ BÖLÜM 
Adayların tesbitiı 

îl yoklamaları 
MADDE 30. — Siyasi partiler, Türkiye Bü

yük Millet Meclisi üyelikleri için yapılacak se
çimlerde göstereceleri adayları, parti tüzük 
ve yönetmelilklerine göre tesbit edecekleri üye-
ler'n'n. katılm a siyle seçim kurullarının dene
timinde yapılacak bir önseçim sonucunda se
çerler. 

BA^ŞKAN — Madde üzerinde tadil takrir
leri vardır. Sayın At al ay buyurun. 

SIRTLI AT AL AY (Kars! — Muhterem arka
daş1 arı m. Siyasi Partiler Kanununun en önem
li ve gerçekten 'bir siyasi parti kanunu, ka
nun tekniği mânasında ve esas olarak çıkarıl-

— 331 

25.6.1985 0 : 3 
ması iâzımgelseydi onu kapsıyan hükümle
rin içinde ve başında olması lâzımgelen sis
temi kapsıyan hususlardır, yani önseçimle il
gili kısma gelmiş bulunuyoruz. Bu hususta 
Sayın Artukmaç ile birlikte bir önerge vermiş 
•bulunuyoruz, bu bölümle ilgili olarak. 30 ncu 
maddenin «Siyasi partilerin Türkiye Büyük 
Millet Meclis; üyeliklerine seçimi için yapıla
cak aday tesbitinde yani önseçimde partili bü
tün seçmen vasfını haiz üyelerinin iştirakini 
sasıyacak hükümlerin tesbiti ve bu tesbitin 
Milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu seçimi ka
nunlarında yer alması» yani bu esasları kap
sıyan mutlaka partili üyelerin iştirakini sağ-
lıyacak hükümler, mutlaka esas olarak alına
cak ve fakat bunun yeri Siyasi Partiler Ka
nunu olmıyacaktır. Seçimle ilgili ve seçimin 
ön hazırlıkları ve adayın tesbiti. Bu tesbit ne
rede olacak? Milletvekili Seçimi Kanununda ve 
biri diğerine atıf yapmak suretiyle Cumhuri
yet Senatosu Seçimleri Kanununda olması lâ-
zımgelir. 

31 ilâ '50 küsur madde arasında, ki şimdi 
ömeciın için gelen hükümler ise 1985 Millet
vekili seçimlerinde önseçim olarak uygulanmak 
üzere, geçici maddeler olarak 'bu kısım çok 
uzundur. Bunları daha kısaltmak, fazlalıklar 
varsa çıkarmak ve geçici madde o1 arak buha
rın yer alması suretiyle büyük bir değişik
lik istenmektedir. Şimdi niçin büyük bir 
önseçim, gerçek mân asiyle bir önseçim, siyasi 
partilerin bir kanunla hukukî rejimini tes
biti teşebbüsünde bulunan Almanya hazırlığı
nı bunun için yapıyordu. Deniyordu ki, nispî 
seçime gidildiği zaman ve karma bir şekildeki 
nispî seçimde dahi millî iradenin ta.m tecellisi 
için nispî seçimde partilere oy verilecektir. 
Ama partilerin listelerinden sıra tanziminde 
bütün partilerin irade izharının tamamlan
ması ve sağlanması şarttır. Demokratik nizam 
ancak böyle olabilir. 

Şimdi bizim şartlarımıza gelelim. Nispî se
cime gelmiş bulunuyoruz ve ikinci Millet
vekili seçiminde de tatbik edeceğiz. Bunun 
daha ileri bir şekli olarak da millî bakiye usu
lünü tatbik edeceğiz. Biz listelerde silme ve 
üâveyi de kabul etmiş değiliz. Böylelikle kar
ma listelerin tanzimi yok, silme yok. Vatan
daşı eline verdiğimiz listeyi atma tercihleri/-
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le yan yana bırakacağız., adaylar üzerinde ta
sarrufta bulunmıyacak, siyasi partiler için 
tercih yapacaktır. Siyasi parti neyi vermişse, 
neyi göstermişse o listelerde tercih yapacak, 
ya bu liste, ya o liste. 

Bu listelerin tercihi esas olduğuna 'göre, 
demokratik nizamın asıl unsuru olan seçimleri 
bu listeler tanzim edecek ve bu listeler teey-
yüdedecek. 'Bu listeler de nasıl tanzim ediliyor, 
adayların tesbiti? Şimdiye kadar aday yoklama-
siyle. Aday yoklaması parti içtüzüklerinde tes-
bit edilen şekilde yapılmaktadır. Biz çeşitli te
cellilerini 'görmüşüzdür. Siyasi partiler vardır 
ve • yapmışlardır ki, hiçbir aday yoklaması yap
mak ihtiyacını 'hissetmeden dahi listeler tan
zim edilir ve adaylar gösterilir. Yahut o şe
killer görülmüştür, bu listelerin tanziminde, 
tahmin ve tasavvur edilcmiyecek çeşitli tecelli
ler vardır, çeşitli oyunlar oynanır; ve liste
ler tanzim edilir ve bu listeler demokratik ni
zamın mesnedi olur. Binaenaleyh nispî seçim 
ve liste usulü olduğuna göre bu listelerde yer 
alma hususunun demokrasi ile çok yakın bir 
ilgisi vardır. Ve büyük kader buradadır. Lis
telerin tanziminde partili üyelerin iradesini tam 
ve sıhhatli olarak sağlıy?.eak mıyız, sağhyamı-
yacak mıyız? Eğer sağlamazsak, çünkü k?deri 
bu listeleri tâyin ediyor. Her partinin kuvveti 
oranında başta gelen en başta seçilmiş sayılır. 
Nispî seçimde öyle. (A) partisi (B) partisi, (C) 
partisi listelerin en başındakiler o ilçeden se
çilmiş sayılacaktır. Oradaki kuvvetleri oranın
da. Binaenaleyh listede muayyen sıradak' me
selâ İstanbul'da 10 dan, 15 e kadar, Kars'ta 
2 - 3 - 4 ve Yozgat'ta bir ikiye kadar böylelikle 
başta olanlar partilerinin kuvvetleri oranında 
aşağı - yukarı seçilmiş olacaklardır. Yani bu
günkü şekliyle aşağı - yukarı bu bir plebisit 
mahiyetindedir. Böyle olunca önemli olan, se
çim kadar önemli olan ve seçimden daha önemli 
olan listelerin tanzimi, yani adaylar n tes-
biti hususudur. Adayların tesbiti hususi: nda 
demokratik bir şekli bulacak mıyız, bulmıya-
cak mıyız? Mühim olan budur. Bunu bolluğu
muz nisbette ideal bir seçim, ideal bir şekli 
yapmış olacağız. Bu nasıl bulunacaktır? önse
çime bütün üyelerin iştirakini sağlamak, bunu 
temin etmek.. Şimdi gelen usul bu mudur? Şim-
di gelen usul maalesef bu değildir. Şimdi ta
sarıda yer alan usul eski yoklama usulünün 
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hâkim denetiminde yapılmasını temin etmekte
dir. Hâkimin denetimini, yani otuz kişinin iş
tirak ettiği yoklamalarda üçyüz kişinin oy al
dıkları vakıadır. Otuz iştirak olmuştur, za
bıtlarda, birleştirme zabıtlarında partilerin de
netiminde yapılır, gayrimesul kişilerin 300 kişi 
tesbit ettikleri görüldüğü gibi hiç iştirak ol
madığı halde de sayısız oylarm almd'ğı gö
rülmüştür. Ben şu veya bu partiyi itham için 
söylemiyorum. Hiçbir yere işaret etmiyorum, 
ama bunlar olmuştur ve görülmüştür. Böyle ol
duğuna göre yeni şekil ne yapıyor? Yoklama
lar hâkim denetiminde yapılıyor. Muayyen tü
züklere göre, partilerin içtüzüklerine göre de
legelerin listesi tanzim edilecek. Bunları muay
yen bir müddet içinde hâkime bildirecek. İti
raz hakları olacaktır. Ve bunlar o partinin 
tüzüğünün sayısına göre hepsi aynı jriinde 
ilçe merkezlerinde toplanacaklardır. Hâkim de
netiminde muayyen bir şekilde yani önceden 
cebine sıkıştırılmış yahut koynuna konmuş aday 
kâğıtlarını kullanamıyacaklardır. Merkezden git
miş yani Yüksek Seçim Kurulunda teshir edil
miş oy kâğıtları alacaklar, numara bulunacak
tır. En az yarısını yazma şartı olacaktı**. Mut
laka yoklamaya iştirak eden üye bunu yaza
caktır. Okuma -yazma bilmiyorsa ne şekille ya
pacaksa gelen kanun bunu tesbit etmiştir. İti-
madettiği bir şahsa yapacak ama bu nedir? 
Dar bir çevre için tanzim edilmiş hukukî 
bir sıhhat getiriyor. Tümünün iradesiri izhar 
eden bir sistemi değil de, mevcut şeklin sıh
hatli olarak görülmesini tanzim eden bir şe
kildir. Asıl mühim olanı, demin arz erliğim 
gibi, bütün üyelerin iştirakini sağlıyacak hâ
kim teminatmdaki bir sistemdir. Bu sistem 
gerekçede de görüyoruz ki, haklı olarak işaret 
ediyorlar. Zaman darlığı sebebiyle mümkün de
ğildir. Gelecekte yapalım diyoruz. Biz de diyo
ruz ki, şu şekilde yapalım. Şimdi gerçekten, bil
miyorum, eğer imkânı varsa, komisyon mümkün 
görürse, Hükümet tasarısında gelen önseçimi 
alalım buraya. Ama tatbikmda gerçekten güç
lük vardır. Çünkü partili üyelerin kütüğe 
geçmesi ve partilerin bunu tanzimi mümkün 
olmıyacaktır. Hükümet tasarısını önseçim ola
rak kabul edelim, bir şık budur. Bu seçim
de tatbik için komisyonun tesbit ettiği şim
diki hâkim denetimindeki, önseçim kısıtlı şek
lini 1965 milletvekili seçimlerinde tatbik ede-
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lim, ya bu... Ya demin arz ettiğim gibi Sayın 
Artukmaç ile birlikte verdiğimiz önergede, 
ki, ben bunu daha münasip ve kanun tekniği
ne uygun görürüm, önseçim bir parti kanu
nunda değil, Milletvekili ve Cumhuriyet Senato
su Seçimi Kanununda yer almalıdır. Çünkü se
çimin asıl kaderi orada ve kütükleri, seçimle il
gili mevzular zaten o kadar bir yamalı hal aldı 
ki, yani seçim kanunları içinden kolaylıkla çı-
kılmıyor. Buna imkân yok. Bu kanunun 8 nci 
maddesi ile, öbür kanunların maddesi garip 
bir hal almıştır. Yeni bir şekil, milletvekili 
Cumhuriyet Senatosu, ayrı seçim kütükleri, 
bilmem temel hükümler ayrı ve hepsininde 
beşer altışar defa değiştirilmiş şekli ki, birisin
de birkaç gün sonra tekrar görüşeceğiz. Bun
ların hepsi bir arada, kanun tekniğine uygun 
bir şekilde tanzim edildiği sırada bu kanun
da biz bütün partili üyelerin iradesini sıhhatli 
ve tam olarak izhar edecek esası gösterelim. 
Fakat geçici madde ile de şimdi gelen sistemi 
kabul edelim ve bunun için de bir önerge 
vermiş bulunuyorum. Bunu artık burada ta
mamen gayretine ve yüksek görüşlerine terk 
ediyoruz. Hangisi daha münasip ise ve hangisi 
mümkünse o yolda bizi irşat ederlerse kendi
lerine iltihak edeceğimizi de peşinen ifade et
mek isterim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demir. 
MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; şurası bir ger
çektir ki, her gelen tasarının, her çıkardığı
mız kanunun en iyisini çıkarmak hakikaten hepi
mizin arzusudur. 

Şimdi, önseçim denilmektedir. Bendeniz sa
yını sözcü ve Hükümet temsilcilerine - burada 
Dahiliye Vekili olsaydı daha iyi olurdu - bir 
soru tevcih edecektim. Bugün Türkiye'de, bilmi
yorum sayısı yirmibeşbin'i mi, otuızbini mi bul
du, cemiyetler, dernekler vardır. Eğer hakiki 
bir teftişe tabi tutulsa bu cemiyetler, emin 
olun ki hiçbiri Cemiyetler Kanunu ahkâmını 
yerine getiremezler, hepsi feshedilir. Zira Ce
miyetler Kanunu der ki; «Bir kimsenin yapılan 
kongreye iştirak edebilmesi için aidatını verme
si lâzımdır.> Çoğu cemiyetler maalesef kongre
lerini aidatını vermiyen delegelerle temin eder. 
Şimdi gelelim buraya, gerçeklerin üzerine eği
lelim. Şimdi, önseçim diyeceksiniz ve bir kütük 
tutturacaksınız. Ondan sonra üyeleri kaydetti-
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receksiniz. Üyeleri oraya kaydettirmek lâzımdır. 
Birinin üye olması için aidat vermesi lâzımdır. 
Hakikat şudur; bütün bunların misallerini ve
receğim. Parası olan o kazada Ahmet'i, Meh
met'i, Hasan'ı, Hüseyin'i getirip kaydettirir, 
paralarını verir. Ben bunları bizzat müşahede 
ettim. Gaziantep'te, vilâyet ismi de veriyorum, 
birkaç cemiyet vardır. Sırf şu parti, bu parti 
kazansın diyerek hususi olarak, Ahmet'i, Ha
san'ı, Hüseyin'i, bunların! aidatlarını vermek 
suretiyle üye kaydederek oraya getirmişler al
mışlardır. Gerçek ve tatbikat budur. Bunun 
için muhterem »arkadaşlarım, her şeyin en iyi
sini yapacağız ama bumun; efendim, camiyi ça
lan kılıfını uydurur. (Cami çalınır mı? Minare, 
minare sesleri) Ve bunun için, ne ise efendim, 
minareyi çalan, özür dilerim yanlış söyledim, 
tashih edeyim. Gayet güzel, şimdi muhterem 
arkadaşlarım, gayet güzel, hakikaten (Gülüş
meler, minareyi çalan sesleri) özür dillerim efenf-
dim, olabilir, gayet güzel muhterem arkadaşla
rım, yapacağız. Ne? önseçim. Ne yapacağız? 
Gaye demokratik bir sistem. Hepsini zaten 
eğer getirdiğimiz sistemde şöyle yaparsak dış 
memleketlerde, Avrupa'da Sırrı Atalay'ın ifa
de ettiği gibi herkesin durumunu bir anda ge
tirip buraya korsak hazmedemeyiz efendim. 
Tedricî olarak buna girmek lâzım, halletmek lâ
zım. Benim şahsi kanaatim ve görüşüm odur ki, 
getirilmiş olan şu şekil en iyi şekildir. Eğer •ar
kadaşların teklif etmiş olduğu şekli kabul etti
ğiniz takdirde birçok suiistimallere yol açar. 
Siz, en lâyıkını arayalım, derken o maddi du
rumları müsaidolanlar gelir, listeye oturur, ye
rini alır. Onun için benim şahsi kanaatim odur 
ki, bu sistem en iyi şekildir. En iyisidir. Sırrı 
Atalay ve arkadaşlarının vermiş olduğu takrire 
iltifat etmemenizi, Meclisten çıkıp ve komisyo
nun da kabul ettiği şekle iltifat etmeniz yerim
de ve isabetli olur kanaatindeyim. 

Şimdi, gelelim yine bir diğer hususa. Bura
da bir yenilik daha getirmiş. Ne imiş? Hâkim
lerin huzurumda, - bunu geçen gün de bahset
tim - ... 

BAŞKAN — Sayın Demir, müddetiniz bi
tiyor, bağlaynız lütfen. 

MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Bağlı
yorum Muhterem Başkanım, bu da bir yenilik. 
Zira muhterem arkadaşlıarım, bir kazada aynı 
günde yapılmış olan iki partinin denemesinde 
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bir parti saat 10 da yapmıştır. Diğer parti saat 
15 te yapmış. Bu partide delege olanlar çıktı, 
listenin altına koydular, öbür partiye girdi. 
Sırrı Atalay .arkadaşımızın! dediği doğrudur. 
Her türlü hileyi yapabilirler. 10 - 15 gösterebi
lirler. Diğer maddelerde de vardır. Liste ilân 
edilecek, bakılacak, aynı şeyler varsa itiraz 
edilecek, kullanılmışsa reddedilecek. Bu da 
demekki bir yeniliktir. Benim şahsi kanaatim, 
gelen metnin aynen kabulünü, verilen takrirle
rin kabul edilmemesini istirham ediyorum. Şah
san igörüşüm budur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ekrem özden. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş^ 

»kan, muhtereo. 'arkadaşlar, Partiler Kanunu
nun en önemli maddelerinden birisi bu 30 ncu 
maddedir. Bu 30 ncu madde komisyonda gayet 
'geniş bir şekilde müzakereye konu olmuştur. 
Verdiğim bir takrirle evvelâ önseçim kabul edil-
m'ş, sekize karşı bir oy. Bilâhara yemekten 
sonra yapılan bir takriri müzakere oylamasın
da bu sistemden rücu edilerek, tasarının getir
diği 30 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

ıŞimdi muhterem arkadaşlarım, 1950 den 
sonra, hattâ 1945 ten de evvel kütüklerde parti 
kütüklerinde kayıtlı bütün partili arkadaşları
mızın her türlü mahallî seçimlerde ve Milletve
kili seçimlerinde bizatihi kendileri sandıklara 
rey vermek suretiyle adaylarını, seçme siste
minin kabul edilmesini cam ve gönülden istiyen 
'insanlar arasında bulunuyorduk. 1951 seçimle
rinden sonra İstanbul'da yapılan bir hususi 
toplantıda bunu canla başla müdafaa etmiş, hattâ 
kendimize göre bir tasarı da hazırlamıştık. Ta
sarıya 'göre, her parti kütüğünde kayıtlı olan 
ilçelerdeki partili .arkadaşlarımızın sicilleri ya
pılacak, listesi yapılacak ve bunlar asılacak. 
Asıldıktan sonra itirazlar dinlenecek. Bu iti
razlar ikmal edildikten sonra muayyen bir gün
de her bölgeye konan sandığa' reyler atılacak. 
Tıpıkı Seçim Kanıımımda olduğu gibi, reyler 
tasnif edilecek ve bu suretle tasnif edilen rey
lerle ilçeden ile gelinecek, birleştirilecek, en 
fazla oy alan adaylar itibariyle o partinin, o vi
lâyetin oy pudası tanzim edilecek. Gayet mun
tazam idi, gayet esaslı idi. Bunun müdafaasını 
senelerce yaptık. Fakat, bâzı arkadaşlarımıza 
kabul ettirmek imkânı hâsıl olmadı. Şimdi, ta
sarıyı böyle etraflıca tetkik ettim arkadaşlar. 
İlerde maddesi gelince de arz edeceğim. Bu 
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önseçimi yaparken bidayette birinci bir merhale
ye giriyoruz. Bir merhale mahallelerden seçilen 
delegeler. Mahalleden seçilen delegeler aynı va
ziyette geliyorlar. Evvelce de öyle idi. Yokla
ma usulleri oluyor. Ya ilçede olur, ya ilde olur. 
Şimdi bir fark olacak, hâkim nezaretinde ola
cak. Arkadaşlar, bumun da bir tarihî tekâmü
lü olmuştur. Tek parti zamanında başkan, bir 
müddet sonra başkan, başkanvekili; Başvekil, 
üçü, dördü bir araya gelerek listelerin tanzimi. 
Ondan sonca parti divanlarına, ondan sonra 
parti meclislerine, ondan sonra il çapındaki yok
lama kurullarına, ondam sonra ilçe çapındaki 
yoklama kurullarına gitmek suretiyle bu iş bir 
tarihî tekâmül takibetmiştir. Şimdi gelmiştir, 
dayanmıştır o tarihî tekâmülün yapılmaması 
hususunda yeni kanunda bir madde getiriyoruz. 
Ben buma imkân görmüyorum şahsan. Sırrı Be
yin teklifi veçhile evvelâ biz demokratik niza
ma tam mânasiyle gönül bağlamış, bütün par
tiler arasında elbirliği yapmış olduğumuz bu 
noktayı bir kere bu kamunda tesbit etmeye mec
buruz. Ve demeliyiz İri, her partinin kütüğün
de kayıtlı olan vatandaş, kendi adayını seçme 
yetkisine maliktir. Bir kere bunu kabul edelim. 
Eğer, bu kabul ettiğimiz mesele bu seçimlerde şu 
veya bu suretle tatbik edilemiyeeek idiyse o tak
dirde bundan sonra 'gelen maddeleri muvakkat 
maddeler olarak kabul edelim, anamaddeyi be
hemehal burada göstermeliyiz. Bu kanunda eğer 
aıuamaddeyi göstermezseniz bu uzun müddet de
vam eder arkadaşlar. Ben kanunun diğer mad
delerinde arz edeceğim veçhile, merkezlere bü
yük salâhiyet, verildiği, hattâ seçimlerin ipta
linden sonra da merkezlerin adayları tesbit et
mesinin şimdiden kabul edildiğini 'görüyorum 
arkadaşlar, görüyorum. İsterseniz anlatayım 
ama vaktim on dakika. 50 nci madde gayet va
zıh. 50 nci maddede önseçim yapılır, örmeci
min işlemleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından 
iptal edilirse önseçim yapamıyorsunuz, arka
daşlar. Ne oluyor? Merkeze bağlı bir seçim ku
rulu varsa o, yoksa karar orıgamı veya merkezi 
idare kurulu, önseçimi bozulan o ilin aday lis
tesini tanzim edecek. Bunu kabul ediyor musu
nuz? Bu olur mu arkadaşlar? önseçim bir ta
rafa, merkezlerdeki - dıadaşlanmız güzel güzel 
aday listelerini tanzim yetkilerini kanundan 
alacaklar. Sizin vereceğiniz oylarla tanzim et
tiğiniz bu kanundan -alacaklar ve 'ağzınızı açamı-
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yacaksmız. Böyle bir şeyi şimdiden Yüksek Se
nato, her meseleye nüfuz etmiş, senelerce parti 
içinde ezasını, cefasını, ıstırabını çekmiş böyle 
bir kütle bunu kabul etmez arkadaşlar. Hiç ol
mazsa bir madde olarak gösterin, önseçim şöy
le olur, deyin, ondan sonra mademki zaman yok
tur, müsait değildir, bunlar da muvakkat mad
delerdir diye kabul edilir. Onun için ben Sayın 
Atalay'm teklifine iltifat buyurmanızı hassaten 
istirham ederim arkadaşlar. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Önal. 
SAKIP ÖNAL (Adana) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler, 'memleketin politik hayatını 
ahlâklı, faziletli kılmanın bir şartı ortaya gel
miş bulunuyor. Bunu pek çok tecrübeler ge
çirmiş bir arkadaşınız olarak arz etmeye mec
burum. Hattâ şu anda dahi misalini verebile
ceğim. Seçim şansını kaybetmiş kimselerin 
bâzı politik oyunları ile vatandaşın seçmek is
tediği ve memleketin en kıymetli evlâtlarını 
ekarte etme yolunda genel merkezlerin, il ida
re kurullarının birtakım oyunları olduğunu 
bilmenizde fayda vardır. Eğer bu memleketin 
kapasiteli, şahsiyetli, ilimli, irfanlı, memleke
tin sevdiği evlâtlarının bu Parlâmento çatısı 
altına gelmesini istiyorsanız iki, 'bunda şüphem 
yok, bu memleketin yarınını en kısa zaman
da mesut, müreffeh bir Türkiye haline getir
mek istiyorsanız ve bü milletin mazisine ya
kışır bir Türkiye'yi yarınki dünya milletle
ri muvacehesinde şerefli mevkiini aldırmak 
istiyorsanız bu Seçim Kanununda önseçimi ka
bul etmek mecburiyetindeyiz. Bu ımemlelkethı 
kaderi politik oyunlarla çok örselenmiştir. 
Tarihte bunun çok misalleri vardır. Haliha
zırda da bilhassa, Özden Bey arkadaşın dedi
ği gibi, vardır. Ama, bunu burada zikretmek 
abestir. Ama, hakikatleri dile getirmek mec
buriyetinde olduğumuz için her şeyden evvel 
millet adına milletin dâvasını savunmak mec
buriyetini vicdanlarımızda hissettiğimiz için
dir ki, burada konuşmak mecburiyetini du
yuyoruz. Şahsan endişesi olan bir insan ola
rak değil, fakat bir önseçimin zaruretini bu 
memleketin âli menfaatleri 'bakımından iste
diğim için konuşmak mecburiyetini hissedi
yorum. Her kiınuşan arkadaş elbette, bu par
tinin mensubudur. Ama partiler dahi Atatürk'
ün dediği gibi hükümetler dahi hataya düşe-
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bilir, dalâlete düşebilir. Ama bundan sıyrılmak 
memleketin mefaatlerine en uygun ikararı 
vermek basiretini göstermek o memleketin 
yarınını, güzel yarınlarını temin etmek mâ
nasına geleceği kanaati içinde konuşuyorum. 
Diyorum ki, eğer biı önseçim yapılmazsa ay
nen seçimler gibi, önyoklamalar, partiye ka
yıtlı üyeler tarafından seçilmezse demokratik 
ilerleyişimizi de bilâkis ikösteklemiş oluruz, 
kanaatindeyim. Parti 50 - 100 aday gösterebi
lir, yahut müracaatlar bir partiye yapılabi
lir, 60 kişi, 70 kişi, 100 kişi. Ama o partiye ka
yıtlı .bütün üyeler bir önseçimle hâkim hu
zurunda, seçim kurulu huzurunda artık onun 
şartlarını Sırrı Atalay Bey çizmiş, buna iş
tirak ed'jyorum. Hâkim huzurunda oylama ya
pılır. En çok rey alanlar sıra ile o parti veya 
o memlekette 12 mebus çıkacaksa 1, 2, 3... 12 ye 
kadar en çok o partiye kayıtlı vatandaşdan oy 
alanlar sıraya dizi1 ir. Diğer partiler de aynı 
şeyi yaparlar. Bu şekilde en kapasiteli, en kıy
metli elemanlar bu listelerde yer alır. Ama 
'ben genel merkezini, canım istedi, falan fa
lanları çıkaracağım; bugünkü sistemde bunu 
yapabilirsiniz. Ama, bu memleketin en kıymet
li evlâtlarını orada bırakıp da bu memleiketin 
sevmediği kapasitesi, ilmi, irfanı kifayetsiz 
o^au adamı getirmeye hakkınız var mı arka
daşlar? Eğer senatörler olarak bu memleke
tin okumuş insanları olarak ibiz buna. teves
sül edersek büyük hata içinde olduğumuzu 
arz ederim ve şu anda tarihî biır vazife yap
tığım kanaatindeyim. Birecik dalavereli işler 
dönmektedir. Genel merkezlerin rahat etmesi 
için, parti merkezlerinin vilâyetler çapında 
rahat edebilmesi için bu önseçimin bu şekle 
ircamda fayda vardır. Ama, bu bugün için tat
bik mevkiine konamıyacak vazizettedir. Onun 
için denir ki; bu önseçim 1966 senesinde tat
bik mevkiine konulur. Ama, anaolarak bu önse
çim kabul edilmelidir. Bugün görüyoruz par
tilerin içinde birtakım kaynaşmalar vardır. 
Hak sahibi ile haksız olanların mücadelesi var
dır. Bunu .'-ıılemenin şartı da bir önseçimdir. 
Bu önseçimi kabul ettiğiniz takdirde bu parti 
çekişmeleri de ortadan kalkar. Birtakım art 
düşünceler sahneyi terk eder. Hakikaten bu 
memlekete hizmet etmek istiyen arkadaşlar 
parti kurulunda, genel merkezde vazife alır. O 
zaman bir fcragat-ı nefs içinde hakikaten kar-
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şılıksız olarak memleket hizmeti yapıyorum di
yenler iş başına geçer. Ama bu böyle olursa. 
Arkadaşlarım, beni genel başkan yapın, ben 
size Türkiye'den istediğim insanların hepsini 
seçtirebilmek durumunu ihdas edebilirim. Bu
gün Cumhuriyet Halk Partisi de böyledir, di
ğer partiler de böyledir, bütün partiler de bu 
vaziyettedirler. Bu çıkmazın içinden kurtul
mak için, merkeziyetçi sistemi bertaraf etmek 
için bu memleketin yetişmiş evlâtlarını bu Par
lâmentonun çatısı altına getirip bu memleketin 
dert ve dâvalarını en kısa zamanda halletmek 
için buna mecburuz. Bunun başka şekli yok
tur. O kadar çeşitli ve teferruatlı işler vardır 
ki, bunu burada söylemekten imtina ediyorum, 
utanıyorum. Açıklamak istemiyorum. 

BAŞKAN — Sayın önal bağlayınız lütfen. 
SAKIP ÖNAL (Devamla) — Bu itibarla bu 

önseçimi anaprensibolarak, kanun olarak alalım 
ama bu 1965 seçimlerinde bunu tatbik etmemiz 
bugün mümkün değildir. 1966 senesinde yapı
lacak seçimlerde bunu tatbik mevkiine koymak 
şartını ileri sürerek bu kanunun bu maddesine 
rey verilmemesini, ancak bir önseçimi ihtiva 
eden Sayın Atalay'm ve daha birçok arkadaş
ların takrirleri var. Onları bağdaştırarak en 
iyisini kanun şekline sokmanın zaruretine ina
narak hürmetlerimle huzurunuzdan ayrılıyo
rum arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa

yın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
benden evvel konuşan arkadaşlarımı dikkatle 
dinledim veya dinlemeye çalıştım. Hakikaten 
güzel sözler söylendi. Fakat konuşan arkadaş
ların içerisinde,, samimî olarak ifade etmek 
icabederse, Sayın Demir'in sözlerinde büyük 
gerçekler vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, böyle önseçimle 
değil, imkân olsa da her partiden seçime gir
mek istiyenler isimlerini yazsa, 100 - 200 kişi 
ne kadar yazılırsa, vatandaşa getirsek bun
ların içinden beğendiklerini seç desek, öyle seç
se her halde fevkalâde daha iyi olur. Mademki, 
aday istiyor kaç kişi ise, 500 kişi, bin kişi çık
sın vatandaşın önüne ve vatandaş bu bin kişi 
içinden canının istediğini yazsın, atsın sandığa, 
ondan sonra açılsın, kimler çok oy almışlarsa 
onlar milletvekili veya senatör olsunlar. Ama 
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bunun tatbikina imkân var mı? Yok. Şimdi 
önseçim mevzuu da böyle. Gönül çok ister ki, 
önseçim olsun. Bir defa önseçim olsun derken 
beni düşündüren nokta şudur. Bugün parti teş
kilâtını köye götürmekten, ocak bucak teşkilâ
tından çekiniyoruz. Diyoruz ki, köylüyü siya
sete o kadar soktuk ki, köylünün gece gündüz 
işi gücü siyaset oldu. tşini gücünü bıraktı. Si
yasetle uğraşmaya başladı. Bu, memleket için 
faydalı değil, tehlikeli bir hal aldı. Bunu iddia 
eden bir zihniyet var ortada. Köyde ocak, bu
cak açtırmamak yolunu tutanlar ve bunun üze
rinde ısrar edenler, şimdi önseçimin yapılması 
için teklif ile geliyorlar, önseçim olunca ne 
olacak mufhterem arkadaşlarım? Nasrettin 
Hoea'nm ifade ettiği gibi, ben dünyaya sarık 
yıkamaya gelmedim ya demiş. Zaten seçimler 
üst, üste her sene gelmektedir. Seçim için san
dık basma vatandaşı nasıl götüreceğiz endişe-
sindeyiz ve içimizde samimî olarak oturup ko
nuştuğumuz zaman bizler dahi aman bıktık bu 
seçimlerden demediğimiz gün olmuyor. Bu se
ne Millet Meclisi seçimi, gelecek sene Senato 
seçimi, öbür sene belediye seçimi, daha öbür 
sene yine Senato seçimi; bu böyle devam edip 
geliyor. Ne yapacağız1? Ne kadar kayıtlı üye 
varsa partilere bu kayıtlı üyeler sandık başına 
gelip, kendi adayları içinde uygun buldukları
na oylarını verecekler. Bir nevi secim yapı
lacak. Nasıl bir seçim yapılacak; kayıtlı üye
ler arasında seçim yapılacak, ondan sonra ka
zananlar umumi seçime arz edilecek. 

Muhterem arkadaşlarım, ben bugünkü Se
çim Kanunu muvacehesinde her sene seçim ya
pılan bir memlekette bunun kabili tatbik oldu
ğuna inanmıyorum bir. ikincisi; güzel bir usûl, 
muayyen ellere, muayyen zümreye bırakma
yalım, aday tesbitini de daha geniş bir kütleye 
yaptıralım. Güzel ama, bu geniş kütle üze
rinde daha dar, daha az kütlenin bâzı politik 
endişelerle hareket edebileceği, değerli yerine 
değersizi seçme gibi bâzı oyunlara gireceği dü
şüncesini pekâlâ aynı şekilde önseçimlerde de 
düşünmek kabil. Şunu bütün arkadaşlar da it
tifakla gördüm ki, yoklama mevzuunda arka
daşlarımızın hepsi dertlidir. Bugün Türkiye'de 
hiçbir parti içinde mevcut arkadaşım yoklama
ların arzu edilen nitelikte olduğuna inanmış ve 
huzuru kalb içinde değil, daha iyisini, daha gü
zelini arıyoruz. Bizim delege olarak dar bir 
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kadroyla yapacağımız yoklamaların çok geniş 
partiye kayıtlı üye sayısı nisbetincle bir önse
çimle alacağımız neticenin şu veya bu, iyi ola
cak şekilde ikisi hakkında da katî bir karara 
birden varmaya imkân ve ihtimal yoktur. Par
ti tüzük ve yönetmeliklerinin Anayasaya mu
vazi hazırlanması lâzımgeldiğini düşünürsek 
ve günden güne memleketimizde siyasi atmos
ferin köye kadar girmiş olmasından mütevel
lit radyo vasıtasiyle, basın vasıtasiyle memle
ketin siyasi gidişatını takibeden vatandaşın 
her gün biraz daha uyandığını, biraz dalha ger
çeklere aklının erdiğini düşünürsek mevcut 
parti tüzükleri muvacehesinde yapılacak yokla
malar dahi, eğer usulüne, erkânına uygun ya
pılırsa pekâlâ faydalı, pekâlâ önseçim kadar 
kıymetli olabilir. Tatbiki güç olan bir sistem 
olur. Gönül istemekle beraber, tatbikatına im
kân olamıyacağı kanaati içindeyim. Yalın z 
arkadaşlarımın iştirak ettiği bir noktaya ben 
de katılıyorum. Her şeyden önce politika ile 
uğraşan insanların tümünü iyi niyet sahibi ve 
hakikaten memleketin âli menfaatlerini göze
ten, şahıs ve zümre menfaatinin ve hırsının dı
şında olabilme kabiliyetinde ve ahlâkın da ol
ması, işlerin kolaylaşmasını temin edecektir. 
Her şeyden önce bunu temin ve tesbit etmek 
partilerin bu anlayışı, bu siyasi ahlâkı vatan
daşa iletmesi ve onun şuurunda onun vicdanın
da bunun yer almasını temin etmesi şarttır. 

BAŞKAN — Sayın Ege bağlayınız lütfen. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 

Bu olmadıktan sonra şu veya bu tarz yoklama
nın neticeye tesir edeceğine benim kanaatim 
yoktur. Ben önseçime taraftarım. Fakat bu
günkü şartlar içinde önseçimin yapılabileceğine 
ve önseçimden, bilhassa üst üste gelen seçimler
le vatandaşı bıktırırız, önseçimi bırakınız, san
dık başına dahi gidemiyecek vaziyete gelmele
rinde rol oynamış oluruz. Ben memlekette 
âdeta bir seçim enflâsyonu yaratmaktan korku
yorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tarlan buyurunuz. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Pek muh

terem arkadaşlarım, Siyasi partiler Kanunu 
önseçim müessesesi gibi yeni bir sistemi kabul 
etmiş bulunmaktadır. Bu yeni benimsenen sis
tem üzerinde bendenizden evvel lehte ve aleyh
te konuşan arkadaşlarımı dikkatle dinledim. 

25.6.v 1965 0 : 3 
Şimdi meseleleri biribirinden tefrik ederek kıy
metlendirmek ve bir hükme varmak lâzımdır. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, niçin böyle bir 
sisteme gidiyoruz? Evvelâ bunu tefsir etmek 
ve kıymetlendirmek lâzımdır. Eski yoklama 
sistemi hatalıdır, binaenaleyh bundan kurtu
lalım ve dalha iyisine gidelim, zaten kanun bu 
maksat için tedvin ediliyor. Daha iyisine git
mek için ve burada günlerden beri temas etti
ğim arkadaşlarımdan edindiğim intihada aşa
ğı yukarı bu yeni sistemi hepimizin benimsemiş 
olmasıdır. Hepimiz benimsemiş bulunmakta
yız. Yalnız kabule şayan görülen veya görüle
cek olan sistem ne ise, bunun kanunda açıkça 
gösterilmesi de lâzımdır. Bu hususta Sayın 
Atalay'a iştirak ediyorum. Yalnız, partilerin 
tatbikatta alınacak neticelerinde ne olduğunu 
evvelden dikkatle hesaplamak ve burada Yük
sek Huzurunuzda dile getirmek lâzımdır. 

Bendeniz şimdi, biraz evvel, bundan evvel
ki maddelere atıf yaparak bu husustaki mah
zurları Yüksek Huzurunuzda açıklamak istiyo
rum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir kere şu 
hususu da hemen ilâve edeyim ki. halen tatbik 
edilen sistemde, yani yoklama sisteminde bu
nu 'hilen arkadaşlarımız da bundan muzdarip-
tirler. Çünkü öylesine çeşitli tesirler husule 
getirilmektedir ki, vicdan sahibi olan bu arka
daşlarımız da bazan huzursuzluk içinde kalmak
tadırlar ve istemiye istemiye bâzı oyunlara alet 
olmaktadırlar. Bunu inkâr etmemek lâzımdır. 
Biraz evvel Sayın Özden arkadaşımız da bunu 
gayet güzel dile getirdi, o çok daha eski bir 
particidir. Ben daha yeni partici olduğum için 
onunkisine kıyasla ben uzaktan müşahadeleri-
mi dile getirmeye çalışacağım. Hakikaten bu 
yoklama sisteminde, eski uygulanan yoklama 
sisteminde türlü 'hareketler cereyan etmiştir. Ve 
bu hareketler birçok kimseleri de hakikaten ıs
tıraba sevk etmiştir Binaenaleyh bir önseçi
me gidelim ve Türkiye Büyük Millet Meclisin
de üye olacak arkadaşlarımızı o partinin men
supları tarafından adlî murakabenin altında 
bir seçime tabi tutalım. Bundan daha güzel bir 
şey olamaz. Bazan diyorlar ki efendim bu va
tandaş bir şey anlamıyor, karpuz sergisindeki 
karpuzları nasıl ki, sergideki adam seçerse, 
köydeki vatandaş da bu seçmede isabet göste
remez diyor. Ben bu kanaatte değilim. Artık 
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vatandaşlar kendisini temsil edecek olanları 
seçmekte isabet göstermeye başlamışlardır. Bi
naenaleyh önseçimin teminatı asıl buradadır. 
Yalnız partiye kayıt meselesi vardır. 

Bunun uygulanması cidden çok zordur. Se
bebini söyliyeyim. Biraz da bu meselenin ruhî 
bir tarafı vardır. Bendeniz 3/5 seneden beri 
kendi mmtakamda dolaşıyorum. Köylerde ge
rek kendi mensubu bulunduğum parti taraf
tarı ve gerekse diğer partiler taraftarı birçok 
arkadaşlara rasgeldim. Sordum, partiye kayıt
lı mısın? Hayır, kayıtlı değilim, dediler. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu kayıt 
meselesi cidden çok mühim bir meseledir. De
mir arkadaşımızın bu bakımdan hakkı var
dır. Bu kayıt meselesini birtakım yine baş
ka kayıtlara tabi tutarsak ve vatandaşı yine 
kendi iradesinin dışında birtakım tesirlerle 
bu kayıt işine tabi tutacak olursak, asıl mak
sattan yine uzaklaşmış o1 uruz. Benim asıl Ko
misyon Başkanından ve Komisyonun çok muhte
rem Sözcüsünden rica ediyorum; maalesef ben 
Komisyon müzakeratmı takibedemedim, fakat 
bunun üzerinde çok durulduğunu duydum; 
asıl bu hususta bizi temin ve tatmin etsinler. 
Eğer bu kayıt meselesini bize izah eder ve ka
bul ettirirlerse ben şahsan muhterem arkadaş
larım, önseçim müessesesinin kabulüne ve 
bunun bu kanunda yer almasına, taraftarın). 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — 30 ncu madde üzerinde görül
mek istiyen sayın üyeleri arz ediyorum; Sayın 
Ağırnaslı. Sayın Yeşilyurt, Sayın Bozealı, Sa
yın Artukmaç, iSaym Art us, Güzey ve Di-
keçligil... 6 üye konuşmuş bir kifayeti müzakere 
takriri de gelmiştir, onu okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Kâfi derecede konu aydınlanmıştır. Müzake

renin kifayetini arz ve teklif ederim. 
İsparta 

Mustafa Gülcügil 

25.6.1905 0 : 3 
Lirin da müzakerelerin geçiştirilmesi için he
men takrir vermemesi lâzımdır. Esas kanunun 
ruhu buradadır, önseçim meselesi. Eğer 6 
arkadaşımız konuştuktan sonra, derhal takrir 
kabul edilirse, kanun tam mânasiyle anlaşıl
mamış olur. Bu takriri kabul etmeyin, enine 
boyuna tartışılsın ve nihayet önseçim kabul 
edilse de, kanunun getirdiği şekilde kabul ede
riz. Başka türlü olursa kabul etmeyiz. Bu 
suretle vicdanlarımızı tatmin ederiz. Lütfen 
takriri kabul etmiyelim, bu mesele aydınlansın. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon adına görüşme mah
fuz tutulmak şartiyle kifayeti kabul eden1 er 
lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... 
26 ya karşı 31 oyla reddedilmiştir. 

BAŞKAN — Saym Ağırnaslı buyurunuz. 
NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlar, politikada biraz tecrübe sahibi 
olan bütün arkadaşlar bilirler ki, hakikaten bu 
yoklama sistemleri çok yolsuz, çok karışık, ke
limenin daha ağırını kullanmayı bu kürsüye 
yakıştıramadığım için söylemiyorum, ama çok 
haysiyet kırıcı şekilde cereyan etmiştir, öyle ki, 
cebine para doldurup gelip, yoklama sırasın
da ocaklarda, bucaklarda para dağıtarak iş 
görenler maalesef olmuştur ve ohıvor. Hattâ 
bugünkü sistem devam ederse 100 tane mil
yoner isterse beşer milyon lira koyar, bü
tün partilerin listelerinin baş tarafını muha
sebeci, kâtip ve odacılar Meclisi - Hükümeti 
işgal etsinler diyebilirler ve maalesef isterler
se bunu yapmaya da muktedir olurlar. Partile
rin bâzı kademelerinde bâzı vilâyetlerindeki 
idealist mücadelecilerden belki bir iki kişiyi 
getirebilir, ama her halde böyle bir korku i1 e 
karşı karşıya olduğumuzu kabul etmex lâzım
dır. 

BAKÎ GÜZEY (Bursa) 
NİYAZ t AĞIRNASLI 

var. O halde ne yapmamız lâzım? En teminat
lı yoklama sistemi ile, en seçkin, vatandaş-
larm katıldığı, gerçekten vatandaş iradesinin 

— öyle şey yok. 
(Devamla.) — Var 

BAŞKAN —- Takrir aleyhinde Saym Dikeçli- | temsil edildiği bir yoklama sistemi ile Mec-

gil. 
HÜSNÜ DİKEOLÎGÎL (Kayseri) — Muhte

rem arkadaşlar, ben baktım, takriri veren arka
daşımı burada göremedim, yok. Ama zararı yok, 
arkadaşımız, devamlı arkadaşlarımızı dinlemek 
lûtfunda bulunuyor, böyle dinlemiyen arkadaş-

lise girmelerini, aday olmalarını, Senatör ol
malarım sağlayıcı bir tedbirdir. Bunnn yolu 
nedir? Birinci teminat her halde bir hâkimin 
nezareti, kontrolü altında olmasıdır, şüphe
siz. 30 ncu maddede vardır. Ama yeter mi? 
Bu dışarda biliyorsunuz paraların yarısını ke-
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»ip yarısı cebinde kalıp yarısını rehin ver
dikten sonra kaç rey çıkarsa diyerek sana bu
nun yarısını da yapıştırarak vereceğim, di-

Bu işin bezirganları da var-
Buna alışık olmıyan, elbette 

arkadaşlar vardır, ama bu 
"korku ile yüz yüze olmalıyız. Şu halde önseçi
min prensibini kabul etmekte bir teminat şey-
sini artırıcı bir durum olduğunu kabul ede
lim müsaadenizle. Ama seçimlere çok yakın
dır. önseçimin bu seçimlerde uygulamak güç
tür. Tamam. B'r muvakkat madde ile önseçi
mi talik edebiliriz. Kalıyor önseçim sistemin
deki güçlükler. 

Ocak ve bucak teşkilâtı kurulmadığma göre 
ocak çeverelerinde hattâ sanduk çevresi ol
duğu halde oylan bulundurarak oy sandık
larını götürüp de vatandaşın ayağında oyla
rını . tesbit etmek her siyasi parti için mümkün 
olmıyacak? Niçin? Çünkü, hâkimin koy köy 
her siyasi parti için her köyde gidip seçim 
yapmışı güçUiğü var da onun için. O halde ne 
olacak? Vatandaş, partiye kayıtlı üyeler ilçe 
merkezlerinde toplanarak ov verecekler. Bu 
da burada Sayın İskender Cenap Ege'nin ileri 
sürdüğü mahzurları Cemal Tarlan arkadaşımı
zın onu tamamlıyan mahzurlarını hatıra ge
tirmemiz lâzımdır. 

O mahzur, siyasi partilere kayıtlı olmadık
ları halde, Siyasi kanaat sahibi olan vatandaş
ların bu oyun dışında kalmalarıdır. Ve onlar 
arasında öyleleri vardır ki, kayıtlı partiliden 
çok daha partizandır. Fakat kaydolmaz. Aidat 
vermek btemez. Kay dolmamıştır. Bunun bu 
mahzurunun yanında siyasi partiye kayıtlı ol
ma şeyhini M. Ali Demir arkadaşımın ifade 
ettiği mahzura da elbette ki, hatıra getirmek 
lâzım. 

Yine partiye son gününde girip, yoklama 
gününden evvel girip partiye kaydolmanın ce
remesi nedir. Bir liradır veya 2,5 liradır. Bi
rer liravı verip beş bin tane insanın hiç par
tiyle alâkası da yok. Oyunu yarm vermiyecek-
tir, belki. Ama o partinin listesine girmeksi
zin beşbin tane insanı ikişer liradan onbin 
lirayı verip partiye kaydeder ve onun oyla-
riyle o siyasi partinin temayülüne hiç uy
gun olmıyan. belki de hiç alâkası bulunmıyan 
•birtakım oylarla acaba listede yer alır mı en-

25.6.1985 0 : 3 
dişesi Mehmet Ali Demir'in hakikaten yerin
dedir. Ama bunların hepsini tok tek karşıla
yıcı tedbirler alınabilir. Yönetmeliklerle, tü
züklerle belki de kanunda madde koyarak ica-
bederse. Meselâ partiye kaydolma keyfiyetini 
yoklamalardan bir ay öncesinden partide ka
yıtlı olduğunu parti il yönetim kurullarının 
verdiği hüviyet belgeciyle yani kongrede de
lege kartı gibi seçme hakkını haiz olduğuna 
dair verilecek kartlarla ve bir ay evvelinden 
bunu düzenlemok suretiyle bu mahzuru, ya
ni üç gün kala beş gün kala çıkıp da para da
ğıtarak... 

BAŞKAN 
ca edeceğim. 

Sayın Ağırnaslı bağlamanızı ri-

NÎYAZÎ AĞIRNASLI (Devamla) — Mah
zuru bertaraf edebiliriz, öbür mahzurlar için 
de aynı şeyler vardır. Yani bugün madem ki, 
tatbik edilemez, ileride getirelim diyoruz. 
Ama bu Siyasi Partiler Kanununun genel hük
mü olan teminatı getiren müesse?evi müsaade 
buvurun da kabul edelim. Fakat tatbikini uygu
lamasını âtiye talik edelim. Ve mahzurlarını 
da bertaraf edecek hükümleri bu işte çok ti-

çalışmalar gösteren Komisyonumuz, eminiz 
bir yönetmelik sistemine bağlıyarak berta-
edeccklerdir. Her halde benim de istedi-

,Vv»"ı» îofîVnmatî vı-io Qı *>r>t Atalav arka-
istirak ettik

tik 
ki. 
raf 
«Tim takrir istikametinde Sırrı 
dasımızın ve daha birçoklarının 
leri önseçim sistemini kabule temayül buyur
manızı ben de rica ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt. 

ISMAtL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 
B ıskan, muhterem arkadaşlar, önseçim mev
zuu Komisyonumuzda da uzun uzun tartışma
lara mevzu o1 muş ve Komisyonumuzca ilk de
fa önseçim sistemi kabul edildiği halde, bir 
tekriri müzakere ile bugünkü kanunun 30 ncu 
maddesi avnen kabul edilmiştir. Yalnız muh
terem arkadaşlar, önseçim tâbiri kanunumuz
da bu yerde bundan evvelki yapılan yokla
maları kapsamaktadır. Aslında önseçim de
mek, par+iye kayıtlı bulunan bütün üyelerin 
teker teker adaylar için rev verebilmesi de
mektir. Burada önseçim tâbiri aday yokla
masını kapsıvan bir tâbir olarak kanuna alın
mıştır ve biz de bunu böylece kabul etmiş bu
lunmaktayız. 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım, bence bu 

mevzuu şu anda görüşmekte bulunduğumuz 
30 -nen madde, bu kanunun içinde bulunan bü
tün maddelerin tamamen ehemmiyetini haiz 
olup bu milletin kaderiyle yakından alâka
dar ve bu milletin ikbal ve istikbalini neti-
ceten tâyin edecek bir mevzudur. Bu iki 
mevzuu yani önseçim kabul edilsin veya 
edilmedin me'vzuunun mahzurlarını ve fayda
larını ayrı avrı ekik ettikten sonra karar ver
menin yerinde olacağı kanaatindeyim. Bir de
fa muhterem arkadaşlarım, memleketimizi ve 
bünvemizi ve içinde bulunduğumuz durumu 
tesbit etmek mecburiyeti vardır. Şu anda bü
tün kalbimle, bütün mevcudiyetimle, gönlümle 
önseçimi arzu eden bir arkadaşınız olduğumu 
ifade ediyorum. 

Yalnız örneğimin bugün memleketimizde 
mevcut bulunan, bugünkü nizama göre ve hal
kın hugünkü durumuna g">re acaba bunun 
tatbiki mümkün olur mu, o1 m az mı? Bence 
a^.oîan mevzu, bu hususun bir bir, geniş ge
niş, açık açık ifn.de edHernk mevzuun esası
na girmek lâzımdır.. Simdi muhterem ar-Ya-
•dasi arım, bana öv1 e «-e^vor ki, önseçimi bütün 
kalbimle ve arzumla istememe rağmen bugünkü 
şartlar içerisinde TÜT-k'A'c'mizde iyi bir sonuç 
vereceğine kaani bulunmuyorum. Sebebi ise; 
bir defa vatandaşlar yani bu memleket;n 
% 85 i olan köylü, bir partiye kendinin şah
san kavıtlı olmasını bile arzu etmez. Nerede 
kaldı ki, e"'er önseefm Muhterem Yüce Hevetee 
kabul edilirse, defterler tutulacak ve defter
lere de bir bir vatandasın adı yazılacak ve yal
nız yazılmakla değil, 65 ve 66 ncı madde ile 
vatandaştan aidat da alınacaktır. Şimdi benim 
tecrübe ve kanaatime göre aid?.t, aylık ve yıllık 
olarak tesbit edilir, divor. Aidat 1. 200 lira
dan da fada olamaz deniyor senelik. Simdi 
aidat tüzüğe göre tesbit edilecektir. Bes lira
dan da az olamaz deniyor B i ^ n i^in bir lira 
d alı i olsa Vatandaş gelipte bu bir liravı vermek 
ihtiyacını duymaz. M. Ali Demir arkadaşımı
zın noktai nazarına da iştirak ediyorum ve ya
vaş yavaş gelivorum. Bugün biz sundan sa
kınıyoruz. Hakikaten deneme usulünde delege
ler merkezdeki listede bulunanlar tarafından 
tesbit edilivor, istediklerini delege olarak ya
zıyorlar ve istediklerini istedikleri şekilde de
lege yapıyorlar, bunun mahzuru buradadır. 

)4 25 .6 ! 1935 O : 3 
Bugünkü gelen bu seçimle bunun muayyen bir 
mahzurunun giderildiği kanısındayım. Ben ge
çen sene bu aylarda bir seçim geçirmiş bir ar
kadaşınızım ve bunun mahzuru da bizzat kendi 
bünyemde tatbik edildi. Seçimler hâkim hu
zurunda yapılmamış bulunması sebebiyle dene
melerde bir kazada 136 delegesi olan kaza
nın başkanı, oraya giden müşahitle birlikte bü
tün vesikaları aldılar, kaçtılar ve netice itiba
riyle verilen reyleri iptal ettiler, kendileri di
lediği adayı yazdılar. Bu hakikaten çok mah
zurludur. îste kanun bu mahzuru önlemek 
için hâkim huzurunda ve hâkimin denetlemesi 
neticesinde bir seçim yapılmasına karar vermiş
tir. Bence bu bir teminattır. Ama bunda mah
zur yok mu? Bunda da binlerce mahzur var, 
arkadaşlar. Eğer vaktim müsaidolsaydı, daha 
eok misallerle bu işin esası üzerine edilecek
tim. Müddet dolmuş bulunması sebebiyle tak
dir Yüce Heyetinizindir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı. 
ÖMER LÛTPI BOZCALI (izmir) — Muh

terem Başkan, kıymetli arkadaşlarım, önse
çim Hükümet tasarısında gavet yerinde ola
ra1; hükme bağlanmıştır. Siyasi partilerin ta
hakkümü kaldırılarak demokratik bir hale ge
tirilirken önseçimi kaldırmak suretiyle Anaya
saya aykırı bir duruma sokulmuştur. Siyasi 
nart.i Türk halkının demokratik esaslarla aday
larını seçmek için kurulmuş bir teşekkül ise, 
önseçimin kabulü de zaruridir. Yok eirer bir 
zümrenin tahakkümü isteniyorsa, ki, bunun is
temediği tabiîdir, o zaman önseçim kabul 
ediHn. Bendeniz naçiz bir arkadasınız olarak 
ve 18 senelik parti hayatım içinde yoklama
larda birçok hatılı hareketlere şahidolmuş 
bulunuyorum. Bundan başka Anayasamız 
55 nei maddecinde ve bilhassa son fıkrasında 
«Hceimlerin serbest, es't, gizli ve tek dereceli 
olacağım» ânrrdir. Bir kimsenin istediği bir 
kimseye istediği adaya reyini verme imkânını 
bulamadığı zaman, serbest bir seeimin mev
cudiyetini iddia etmek bittabi hatalı olur. Ser
best ve dilediği kimsevi seçebilmek ancak Hü
kümet teklifinde olduğu gibi, önseçimin ka
bulü ile kabil olacağı açıktır. Şu itibarla 
muhtelif arkadaşlarımız tarafından etraflıca 
izah edildiği gibi ve muhalif olan arkadaşları
mın da zaruretine kaani bulundukları önseçimin 
mahzurları da azaltılmak suretiyle kabulü ve 
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takrirlerin ve tekliflerin kabuliyle kabil olacak
tır. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. Teşekkür ede
rim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Üç aded kifayeti müzakere tak
riri gelmiştir. Komisyon görüşmek arzu ediyorsa 
buyurusn. Sonra son söz Âmil Artus'undur. 
Efendim, sırayı arz ediyorum : Artus, Artuk-
maç, Güzey, Dikeçligil, Buladoğlu, înceoğlu, 
Erdoğan. Kifayeti müzakere kabul edilirse son 
söz verilecektir. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ 
BETÎL (Tokat) — Muhterem arkadaşlar, görü
şülmekte olan kanun tasarısında yoklama ve 
önseçim sözleri müteradif tâbirler olarak kulla
nılmaktadır. Görüşülmekte olan kanun tasarısı
na göre yoklama veya Önseçime bir seçim çev
resindeki kütüğe kayıth bütün partililerin katıl
ması suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeliği adayını seçmek mümkündür. Nitekim 
30 ncu madde, «Siyasi partiler T. B. M. M. üye
likleri için yapılacak seçimlerde gösterecekleri 
adayları parti tüzük ve yönetmeliklerine göre 
tesbit edecekleri üyelerin katılmasiyle seçim ku
rullarının denetiminde yapılacak bir önseçim 
sonunda seçerler.» demektedir. 

Görüşülmekte olan tasarının 30 ncu maddesi
ne göre, (A) veya (B) adlı siyasi parti, tüzü
ğüne ve yönetmeliğine şu şekilde hüküm koya
bilir : îl seçim çevresinde partinin kütüğüne ka
yıtlı bütün üyeler katılmak suretiyle partinin 
T. B. M. M. üye adayını, Cumhuriyet Senatosu 
üyesi veya Milletvekili adayını seçebilirler. Fa
kat partili bütün üyeleri toplamaya mâni bir 
hüküm yok. Partili bütün üyelerin iştiraki su
retiyle adayı seçmeye mâni bir hüküm yok, ta
sarının halihazır 30 ncu maddesinde. Yalnız tü
züğüne bu kaydı koyması lâzım. Bir siyasi parti 
eğer tüzüğüne, o il seçim çevresindeki bütün par
tililerin aday yoklamasına katılmasını lüzumlu 
görürse, bütün partililerin katılması suretiyle 
sadayı tesbit ederler, hükmünü korsa, bütün par
tililerin katılması suretiyle aday tesbiti müm
kündür. Yalnız üyesi çok olan siyasi partilerin 
bu üyeleri toplamaları fiilen mümkün değildir. 
Hükümet tarafından yapılan teklifte ve Millet 
Meclisi Geçici Komisyonu tarafından aynen 
kabul edilen teklifte şöyle denmektedir : «Si
yahi partilerin T. B. M, M. üyeliği için yapıla-
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cak seçimlerde gösterecekleri adaylar her seçim 
çevresinde parti seçmen kütüğüne kayıtlı bü
tün parti üyelerinin katılabilecekleri bir önse
çimle tesbit olunur.» O halde o hükümle tasarı 
hükümleri arasındaki fark, tasarı siyasi parti
nin tüzüğüne veya yönetmeliğine bu mahiyette 
bir hüküm konulması şurtiyle bütün partililerin 
önseçime veya yoklamaya katılmasını mümkün 
görüyor. Halbuki Hükümet tarafından vâki ve 
Mil'let Meclisi Geçici Komisyonu tarafından da 
kabul edilen teklifte, mecburidir. Siyasi par
tilerin ihtiyarına bırakılmamıştır. İçtüzüğüne 
veya yönetmeliğine bir hüküm koyması haline 
terk edilmemiştir farklı. Binaenaleyh muhtelif 
siyasi partilere mensubolan arkadaşlarımız bu
rada konuktular. Önseçim de önseçim, dediler. 
önseçimden, seçim çevrelerindeki bütün siyasi 
partililerin katılmaları, oya iştirak etmeleri su
retiyle aday tesbiti mânasını anladıklarını ve 
bunu istediklerini söylediler. Görüşülmekte olan 
kanunun 30 ncu maddesine göre buna mâni 
yoktur. Eğer Yeni Türkiye Partili arkadaşımız, 
Adalet Partili arkadaşımız, Adalet Partili arka
daşımız Tokat ilinde partilerine mensup aday
ların tesbiti için partilerine kayıtlı bütün üye
lerin yoklamaya veya önseçime katılmalarını is
tiyorlarsa tüzüklerine veya yönetmeliklerine bu 
hükmü koymaları kâfidir. Ba kanunda buna 
mâni yoktur. O halde, tasarı metniyle bu tek
lif aracındaki fark, bu tüzük veya yönetmeliğe 
böyle bir hüküm koymaya bırakmamış, mecburi 
kılmıştır. Şimdi burada bir noktayı daha te
barüz ettirmek isterim. Efendim, yoklamalara 
iştirak edenler az, binaenaleyh, az adedde par
tili üye tarafından aday teshilinde icabet olmu
yor, yoklamaya iştirak edeceklerin adedi müm
kün olduğu kadar artırılsın. Tasarının 30 ncu 
maddesi buna da mâni değildir. Partililerden 
birisi, geniş tutar, birisi dar tutar, öbürüsü 
çok geniş tutar. Hiç mâni yok. Bir ilçede yok
lamaya katılan üyenin adedi siyasi parti tüzü
ğünün ve yönetmeliğinin kabulüne göre 30 da 
olabilir. Eğer 900 üyesi varsa 900 de olabilir. 
Bir mâni yok. Binaenaleyh, konuşan arkadaş
ların sanki tasarının 30 ncu maddesi son dere
ce mahdut sayıda partilinin iştiraki suretiyle 
yoklama yapılıyormuş, bu suretle yapılan yok
lamalarda isabetli neticeler veriyor gerekçesiyle 
30 ncu madde aleılıinde konuştular. Bu konuşma 
gerçeğe uygun değildir. Bunu bilhassa belirtmek 
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isterim. Siyasi partiler tüzüklerine koyacakları I 
hükümlerle bunu geniş ve çok geniş tutarlar, I 
(hattâ o kadar geniş tutarlar ki, seçim çevrele- I 
rindeki bütün partilileri de iştirak ettirebilirler. I 

Muhterem 'arkadaşlarım, 'burada bir esası bir I 
defa daha belirtmek isterim. Bu şudur : Şimdi I 
içimizde bağımsız iarkadaşlarımız var, Çum'hur- I 
başkanı tarafından seçilmiş üyeler var, tabiî I 
üyeler var. Geri kalanımızın her biri bir siyasi I 
purtiye mensuıptıır. Yasama organında yetkili I 
üyeleriz. Esas itibariyle siyasi partilerin tüzük- I 
lerinde veya yönetmeliklerinde yer alması lâzım- I 
gelen veya uygun olan hususlar hakkında illâ I 
kanuna hüküm koymaya kalkışmak demek, uy- I 
gun bir çalışma olmaz. Zira parti tüzüğü veya I 
yönetmeliğin© hüküm o partili üyelerin cümle- I 
sin'in temsilcisi durumunda olan genel kongre- I 
ce konulur ve genel kongrenin verdiği yetki hu- I 
dudu içide olmak üzere - tüzük mutlaka genel I 
kongre tarafından yapılır - yönetmelikte eğer I 
genel kongre yetki vermişse 'tâyin ettiği organ- I 
•lar tarafından yapılabilir. Şimdi, Türkiye Bü-, I 
yük Millet Meclisi üyeleri siyasi partilerin tü- I 
aüğünde veya yönetmeliğinde yer alması esas I 
itibariyle lâzımgelen veya daha uygun olan I 
'hükümleri, partili arkadaışlariyle müdavelei ef- I 
kâr ederek, gerekli münakaşaları yaparak, mü- I 
cadelelori yaparak partileri bünyesi içindeki I 
yetkili organlara kabuıl ettirme): suretiyle koyma»- I 
lıdır. Eğer T. B. M. M. üyesiyim diye partili I 
arkadaşlariyle birlikte münakaşa ve mücadele I 
ederek koymaları lâzrmgelen 'hükümleri kamım- I 
lara koymazlarsa partili arkadaşları aleyhinde I 
harekette bulunmuş olurlar. Bu esası bilhassa I 
belirtmeli isterim. Ben hem ortaklığa razı olaea- j 
ğım, !hem de ortaklarım iştirak etmeksizin haiz 1 
olduğum hususi sıfata ssdıip ortaklarla birleşe- I 
rek o hususi sıfata sahibolmıyan ortakları dışar- I 
da bırakarak karar almak suretiyle ortaklığı I 
yürüteceğim. Bu olmaz laırkadaşlar. Binaenaıleyh I 
hâdiseleri tartışırken madalyonun bir yüzüne I 
bafemıyacağız, öteki yüzüne de bakmak mecbu- I 
riyetinden hiçbir zaman fariğ okrııyacağız. I 

Muhterem arkadaşlar, bir diğer noktayaı ge-
liyoruım. Eskiden siyasi partilerin Türkiye Bü- I 
yük Millet Meclisi üyeliği için aday tesb.it et- I 
meleri Milletvekili Seçimi Kanunundaki bir 
prensibe istinadettirilımiş ve o partinin tamamen I 
bir iç çalışması şeklinde telâkki edilmişti. Millet- I 
vekilleri Seçimi Kanununun bir maddesi diyor I 
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ki; «Siyasi partiler adaylarını demokratik usul
lerle tesbit ederler.» Ve bir prensip konmuştur. 
O prensip demokratik usul. Aday tesbiti işle
rinin demokratik olması. Şimdi bu tasan eski 
hükme nazaran bu haliyle yeni yeni emniyet sağ-
lıyan 'hükümler de getirmektedir. Siyasi parti
lerin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği için 
£day tesbit etmeleri hâkim denetimine tabi kı
lınmıştır. Bu denetim üç safhada tecelli etmek
tedir. önseçim, önseçim diyen arkadaşlarım, 
bu konanlara temas etmediler. Sanki önseçim ge
lince o emniyet tedbirleri var, önseçim olmayın
ca o emniyet tedbirleri yokmuiş gibi konuştular. 

Üç safhada tecelli eder : 
Bir; siyasi partiler adayları tesbit edecek, yok

lama kurullarına katılacak partililerin isimlerini 
cetvel halinde yoklama gününden bir ay önce 
ilçe seçim kuruluna tevdi edecekler. îlçe se
çim kurulu bu cetveli yoklama gününden bir ay 
önce ilçe seçim kurulunun kapısına asacak. Ko-
misj'onumuzım kabulüne göre, o ilçede seçime kaç 
siyasi parti giriyorsa birer nüshasını da o ilçe 
idare kurulunun kapılarına asacak. Bir aylık 
bir zamanımız vardır. Binaentaleyh, «X», 
«Y» «A» partisine mensup «X» ve «Y» cetveli 
partisinin kapısında asılı görecek, ilçe seçim 
kurulunun kapısında asılı görecek. Eğer o cet
velde adı geçen partili değilse, o partiden de
ğilse veya o partinin tüzüğünün, yönetmeliği
nin, yoklama yönetmeliğinin tesbit ettiği esas
lara göre seçilmemişse diyecektir ki, cetvelde 
2, 4, 18 ne i sıra numarasını işgal eden şahıslar fi
lân partiye mensup değildir veya cetvelin iki 
ile 14, 22 ile 36 ncı sırasındaki, yoklama ku
ruluna girecek üyeler mensup bulundukları par
tinin tüzük ve yönetmeliklerine göre, yani yet
kili kimselerin onların bulundukları yere git
meleri ve orada herkese duyurmak suretiyle par
tiye kayıtlı üyeleri çağırmaları ve orada gizli 
oyla seçilmeleri tutanak mahallinde tutulmuası 
suretiyle serilmiş ve tevsik edilmemişlerse hâkim 
bunu incelivecek, partili değlise cetvelden dü
şürecek, o partinin tüzük ve yönetmeliğine göre 
seçilmemişse cetvelden düşürecek, tutanak sah-
teyse düşecek, cetveldeki kimse bu siyasi par
tiye kaydolmak şartını haiz değilse düşecek. O 
halde her ilçeden yoklamaya iştirak edecek partili
lerin seçimi için her siyasi partinin tüzüğü veya 
yönetmeliği ne gibi usuller ve kaideler koymuşsa 
o usul ve kaidelerin gerçeğe uygun olup ol-
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madiğim hâkim araştıracak, bu yetkiye sa
hip itiraz üzerine. 7 gün zarfında itiraz müm
kün. Ve bir ay zarfında itiraz üzerine işlemler 
kesinleşecek. Asıldıktan 'bir ay sonra da yokla
ma yapılacak. 

İkinci safha itiraz. İlçede yoklama yapılıyor. 
Bilfarz C. H. P. Tokat'ın Niksar ilçesinde yok
lama yapıyor. İlçe seçim kurulu başkanı bu 
yoklamaya gelecek. Eğer Niksar ilçesinde bir
çok siyasi partiler yoklamaya giriyorsa ilçe se
çim kurulu başkanı bunlardan birine gidecek. 

BAŞKAN — Sayın Betil, bir hususu ha
tırlatmama müsaade buyurun. Konuşmalar Yük
sek Heyetin karariyle 20 dakika üzerinde ta
karrür etm'ştir. Hükümet^ komisyon, ve saire. 
Bunu hatırlatmama müsaade edersiniz. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Seçim kuru
lunun partili olmıyan ürelerden birisini gön
derecek. Bu kanunda yoklama hakkında birta
kım zabıta hükümleri vapdır. Her partinin 
tüzük ve yönetmeliğinde zabıta hükümleri var
dır. Eğer o uygun değilse yine muamele ip
tal edilecek. İtiraz varsa yine iptal edilecek 
yani müessir bir hâkim mfurakabesi mevcuttur. 
O halde yönetim kurullarını dar veya geniş 
tutmak siyasi partilerin elindedir. Yoklama da 
bir hâkim murakabesi vardır, bir emniyet mev
cuttur. Şimdi bir seçin|ı çevresindeki bütün 
partilerin yoklamaya iştirakini zaruri kılacak 
hüküm koyabilir. Partilerin aldığı oy ihtiyarını 
talik etmeye de yoklama kurullarının denetiminde.. 
Bugün yoklama vardır, muhtemeldir. Evvelce de 
arz etmiştim. Komisyonumuzda görüşüldü. Komis
yonumuz esas itibariyle hejr seçim çevresinde seçi
me katılan siyasi partilere Jnensup bütün partilile
rin yoklamalarda bulunnjiaları suretiyle aday 
t&sbit eden önseçim yapmalarını uygun gördü. 
Fakat bunu önümüzdeki seçimlere uygulan
masını da böyle mümkün gördü. Nitekim bu
gün önseçimin aleyhinde bulunan arkadaşlarımı
zın hepsi bu halde önseçimin 10 Ekim 1965 
te yapılacak milletvekilleri seçimine uvgulana-
mıyaca$ı noktasında müttefiktirler. Derler ki, 

BAŞKAN — Sayın sözcü bağlamanızı rica 
edeceğim. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Sayın Baş
kan bilmiyorum önergelerde öyle ise bırakırım. 

BAŞKAN — Efendim öyle. 
ZİHNİ BETİL (Devamla) — Efendim o 

karar gruplar adına konuşan arkadaşlar için 
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alınmıştı zannederim. Kendi adına konuşan
larda beş dakika dendi. Zatıâliniz beş daki
kayı oylamadınız. Tüzüğe mugayirdir diye. Ora
da komisyonu ve Hükümette 20 dakika konuşsun 
demediniz. Eğer öyle ise ben bırakıyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, bırakın deme
dim, bağlayın dedim. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Efendim, 
ben de oyladığınız önergeyi dikkatle dinledim. 
Benim hatırımda kalan grupları adına konu
şanlar 20 dakikadır. Kendi adlarına konuşan
lar beş dakikadır. O beş dakikayı oylamadınız. 

BAŞKAN — Sayın sözcü, grup sözcülerini 
20 dakika, kendi adlarına konuşanları onar da
kika, komisyon adına sözcüyü iki saat mı konuş
turacağız? 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — İki saat ko-
nuşmıyacağım, bitiriyorum. Ama hakkımda 
alınmış bir karar yokken, hakkımda 
karar alınmış gibi bir uygulama yaparsanız iti
raz hakkım olur Sayın Başkanım. Yüksek He
yet karar verir sözcü on dakika konuşur der, 
ona göre konuşurum. Ama alınmış bir karar 
yokken... 

BAŞKAN — Sayın sözcü meseleyi kesin de
mek bırakın demek değildir. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Alınmış bir 
karar yokken bir karar varmış gibi bana müda
hale ederseniz savunmak hakkımdır. Yüksek 
Heyetin kararma itirazım yok. 10 dakika ko
nuşkan derse Yüksek Heyet, 10 dakika konuşu
rum. Ama, siz uygulamanızı alınmış karara gö
re yaparsınız. Varsa kararınız başüstüne. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ZİHNİ BETİL (Devamla) — .10 Ekim 1%5 

seçimlerine uygulanmaismı konuşan arkadaşla
rını gayrimümkün gördüler. O halde komisyon
la ön seçime taraftar olan arkadaşlar arasında 
bu bakımdan bir mutabakat hasıl olmuştur. Ar
kadaşlar da ön secimi istiyor, komisyon da isti
yor, esas itibariyle istiyor, önümüzdeki seçimler
de uygulanabilir. Arkadaşlarımız diyorlar ki, 
ön seçimi burada nizami ıyalım. Bu tasarının 
derpiş ettiği yoklama hükümlerini de geçici hü
kümler olarak tasarının sonuna kovalımı. Ve 
10 Ekim 1965 seçimlerinin yoklaması geçici hü
kümlerle olsun. Ve ondan sonraki seçimlerin Ön 
seçimle olması, -bütün partililerin yoklamaya ka-
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tılması mânasmdaki ön seçimle olsun, şimdiden 
bunu kanunlaştıralım. Muhterem arkadaşlarım, 
işte komisyonumuz bunu da mümkün görtmedi 
ve bunu mahzurlu gördü. Şu itibarla mümkün 
görmedi; mahzurlu gördü. Zamanımız elar, Mil
let Meclisinde Hükümetin teklifi veçhile önse
çim geçici komisyonca kabul edilmiştir ama Mil
let Meclisinde önseçim görüşülmemiştir. Millet 
Meclisinin gündemine almdı geçici komisyonun 
kabul ettiği metin ve rapor, fakat bir türlü gö
rüşülmedi. Nihayet siyasi partiler temsilcilerin
den, her siyasi partiden muhterem, değerli üye
lerin iştiraki ile görüşmeler oldu; Anayasanın bu 
emrini mutlaka yerine getirelim, hükümler, Ana
yasadaki gibi olsun ama siyasi partileri nizam -
livan bir kanunu yürürlüğe koyalım, gayret ve 
çabasında ittifak ederok faaliyetlerine devam et
tiler ve aralarında prensipler tesbit ettiler, me
tinler tesbit ettiler. Millet Meclisindeki görüşme
ler esnasında bu metinlerde, prensiplerde deği
şiklik yapmak zaruri görüldü, faydalı görüldü. 
Ama her noktası görüşüle görüşüle yürütüldü. 
Binaenaleyh Millet Meclisi de önseçimi tanzim 
etme gibi bir faaliyet göstermiş değildir. 

Şimdi bizim komisyonumuzun hazırlığı yok. 
Bu hazırlığı, ön seçimi şimdiden nizamlama ha
zırlığı bâzı arkadaşlarımızın tahmin ettiği gibi, 
3 - 5 dakika, 20 dakika, yahut 3 - 5 gün içinde, 
değil, uzun zamana muhtaçtır. Millet MeclİGİne 
gidecek yine uzun zamana muhtaçtır. Acele ola
rak belki yanlış tanzim edilecek. Peki, durum 
böyle iken, tasarının 30 ncu maddesinin derpiş 
ettiği yoklamaya gidelim, 10 Ekim 1965 seçim
lerinde. Buna hepimiz taraftarız. Süratle önseçi
min isabetli hükümlerini tanzim edelim temayü
lü komisyonumuzda belirdi. Muhterem arkadaş
larım, siyasi partililerin siyasi partiye kayıtları 
hakkında muntazam defterler tutulmamış, bu ka
nun onu emrediyor. Noterden tasdikli defter tu
tulacak, diyor. Müracaat yazılı olur, karara isti-
nadeder diyor. Ayrılma serbesttir, girme serbest
tir, alırlarsa girer, ama çıkma da serbesttir ve çık
ma defterde hizasına kırmızı kalemle bir «çıktı» 
işareti vermekle değil, yönetim kurulunun bir ka
rarma mevzu olacak ve bu karar bir dosyada mu
hafaza edilecek. Binaenaleyh, bütün partililerin 
yoklamaya katılmaları durumu partilinin partiye 
giriş ve çıkışını gayet sıhhatli şekilde tevsik edil
mesini icabettiriyor. Şimdi önseçim için iktiza 
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eden hazırlıkların çabuk yapılmasının mahzur
ları üzerinde duranlar da vardır, iki cümle ile 
de buna temas edeceğim. Şimdi biliyorsunuz, bu
cak ve ocak teşkilâtı kaldırıldı, bu tasan ile. Ma
hallelerde ve kÖ3rlerde temsilcisi var, parti tüzü
ğüne göre temsilci var ve yedeği var. Ve onla
rın seçilme usulü var. Bacak ve ocak teşkilâtının 
filhal ihyası da uygun görülmedi. Şiımdi siyasi 
partiler yarışa girecekler, mahallelere köylere, 
dağılacaklar, hangisi fazla üye kaydederse (sol
dan, vatan cephesi sesleri) o ilçe seçim çevresin
de yoklamaya iştirak edecekler daha ook olaca
ğı için, siyasi partiler ifa etnurye mecbur olduk
ları birçok hizmetleri bir kenara atıp. yoklama
da seçim şansı sağlıyan müessir nokta bu oldu
ğu için, bütün faaliyetlerini birdenbire bu nok
taya tevcih ederler. Bu da birden bire yapılır
sa mahzur olur derler. 

Efendim, vaktinizi fazla aldım. Komisyonu
muzun görüşü budur. Komisyondan geldiği veç
hile tasarının 30 ncu maddesine iltifat etmenizi 
rica ederim. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 

MEHMET ALİ .DEMİR (Tunceli) — Soru 
soracağım. 

BAŞKAN — Kâfi efendim. Bir takrir var
dır, komisyon sözcüsünün de görüşmesinin müd
detle takyidini istij'en takrir. 

Başkanlığa 
Komisyon sözcüsünün 20 dakika ile tahdidi

nin oya arzını rica ve teklif eylerim. 
Maraş 

Cenap Aksu 

BAŞKAN — Kifayet takrirleri vardır, oku
tup oylarınıza arz edeceğim. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Madde üzerindeki müzakerenin yeterliğini 

oya konmasını arz ve teklif ederim. 
Saim Sarıgöllü 

Aydı ıı 

Senato Başkanlığına 
Mevzu anlaşılmıştır. Kifayetin oya konması

nı rica ederim. 

Cenap Aksu 
Maraş 
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C- Senatosu 
Başkanlığa 

Mevzu aydınlanmıştır. Kifayetin oylanması
nı arz ve teklif ederim. 

Mehmet Ünaldı 
Adana 

BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Son söz Sayın Artus'ündur. 
ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Muhterem arkadaşlar, sabrınızın tükendiğini 
biliyorum, çok kısa konuşacağım. Evvelâ bir 
prensipten hareket etmek ve gene Anayasadan 
ayrılmamak faydalı olur kanaatindeyim. Muhte
rem arkadaşlarım, Anayasanın 57 nci maddesi
ne göre, partilerin faaliyetleri demokrasi esas
larına uygun olarak kanunla düzenlenir. «De
mokrasi esaslarına uygun olarak» terimi üze
rinde durmak lâzım. 

Şimdi iki sistem var. Birisi, belli delegelerin 
araya gelip ilde muayyen günde, o partinin 
Milletvekili ve Senatör adaylarını seçmeleri, il
çeler için de böyle. 100 kişi, 50 kişi ne ise top
lanıp seçecekler. Bugüne kadar olan sistem bu 
idi. Partinin kendi idarecilerinin denetiminde 
bu iş yapılıyordu. Bugünkü tasarının 30 neu 
maddesi bu işin ki, biraz evvel Sayın Betil'in 
izah buyurduğu giibi, hâkimlerin denetiminde, 
yani seçim kurulunun denetimi altında yapıl
masını derpiş ediyor. Bugünkü 30 nen madde
nin getirdiği sistem hiç şüphesiz Irandan evvel
ki cereyan eden sisteme nazaran daha çok de
mokrasi esaslarına uygundur. 

Fakat, diğer arkadaşların savunduğu sis
tem ise, önseçim diye adlandırılan sistemdir. 
Bu sistemde durum nedir? O partiye kayıtlı 
olan bütün üyelerin teker teker Milletvekili 
adayı için gidip sandığa oylarını atmalarıdır. 
Çok açıktır, ayrıca izaha lüzum yoktur ki, ön
seçim diye adlandırılan şu usul, yoklama siste
mi hâkim denetimi altında olsun veya olmasın, 
yoklama sistemine nazaran daha çok demokra
si esaslarına uygundur. Bir defa bu bakımdan 
Anayasanın 57 nci maddesine, arkadaşlarımın 
arzu ettikleri, savundukları sisteme daha fazla 
y akl aşm aktadı r. 

ikincisi, arkadaşlar, Anayasanın 55 nci mad
desinin 2 nci fıkrasında «Seçimler serbest, eşit, 
gizli, tek dereceli» hükmü vardır. Şimdi bakın 
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bizim kabul ettiğimiz nispî sisteme göre farz 
edelim, (bir (A) vilâyetinde üç partinin kazan
ına şansı vardır. Ve o (A) vilâyetinin yedi tane 
mebusu çıkacaktır. Bu nimbuslardan üç tanesi
ni bir parti alacak, üç tanesini diğer parti ala
caktır, bir tanesini de diğer bir üçüncü pnrti 
alacaktır. Bu 'böyle, belli vaziyet. Şimdi o hal
de listelerin her partinin listesinde üç tane Mil
letvekili kazanma şansı olanlar da dördüncü, 
'beşinci, altıncı Milletvekili olmak ihtimali mev-
zuuıbaıhis değil. Tek çıkaracak olanın da diğer 
kısımda bulunan beş tanesinin Milletvekili ol
mak şansı yok. Bunun mânası şudur arkadaşla
rım. Demek ki, listede 1 nci, ikinci, üçüncü ol
dunuz mu Milletvekili oldunuz demektir. Bunu 
kim yapıyor? Yoklama kurulu. Yoklama kuru
lu kimdir? Muhtelif kimselerden teşekkül eden, 
belli sayıda mahdut sayıda partililerden teşek
kül eden bir kuruldur. Onların yapmış olduğu, 
tesbit etmiş olduğu adayları millet, ne yapıyor? 
Asıl o partiye mensubolanlar harekete get ;ri-
lip 'bir sandığa oy atmak suretiyle mihaniki bir 
vazife ifa ediyorlar. Demek ki, asıl seçimlerde 
o partiye mensubolan vatandaşlar kendi irade
lerini kullanamıyorlar. Onlar, tıpkı vaktiyle iki 
dereceli seçimlerde okluğu gjbi, kendilerinden 
evvel Milletvekili adaylarını teMbit etmiş olan 
kimselerin iradelerini takllbediyorlar, iradeye 
intibak ediyorlar. O iradeye itaat ediyorlar. Bu
nun mânası budur. O halele seçim tcik dereceli 
seçim değildir. (Bravo sesleri) Binaenaleyh, bu 
bakımdan da Anayasanın 55 nci maddesinin 
2 nci fşkrasına aykırı bir vaziyet hâsıl olmak
tadır. Halbuki, önseçim usulü kabul edildiği 
takdirde, vatandaş evvelâ kendi seçeceği aday
ları, kendi iradesiyle seçecektir, ondan sonra 
da seçimlerde genel seçimlerde oyunu kullan
mak suretiyle onlara resmiyet ve vüsuk vere
cektir. Yani onlar hakikaten mille»in vekilleri 
olacaktır. Bir de bu bakımdan durum böyle. 
Şimdi deniyor ki, zordur, bu olmaz, müşkülât 
vardır, suiistimal olur. Bir defa bu suiistimal 
mevzuunda yoklama sisteminde namütenahi 
suiistimallere yol açıldığı hepinizce benden da
ha iyi malûmunuzdur. 

İkincisi, kütük meselesi. Bugün olsun demi
yoruz. Bu seçimlerde yapılsın demiyoruz. Müh
let veriyoruz, diyoruz ki, ileriki seçimlerde ya
pılsın demiyoruz. Mühlet veriyoruz, diyoruz ki, 
ileriki seçimlerde yapılsın. Bunlar geçici madde 
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olarak yer alsın ve bu seferki seçimler yine hâ
kim denetiminde yoklama sistemiyle yapılsın. 
Fakat bundan sonrakilere Anayasanın 57 nci 
maddesine uygun olarak, tamamen demokrasi 
esaslarına uygun bir şekilde cereyan etsin. (Bra
vo sesleri) Binaenaleyh, kütük meselesi, zorluk
lar, tatbikattaki zorluklar ve saire, bütün bun
lar iltifata şayan olmamak lâzımgelir. 

Bir kelime daha ilâve edeceğim, arkadaşlar 
sabrınız tükendi biliyorum. 30 ncu maddede fil
hakika bu yoklama kuruluna iştirak edecek olan 
üyelerin sayısı tesbit edilmemiş ve bunlar parti 
tüzük ve yönetmeliklerine bırakılmıştır. Fakat 
konuşan arkadaşların endişesi şudur: Buna rağ
men hiçbir parti bunu böyle bütün üyelerine şâ
mil, geniş bir şekilde düzcnlemiyecektir, kendi 
tüzüğünde ve yönetmeliğinde. Onun için diyor
lar ki, biz bu kanunla bu mecburiyeti tahmil 
edelim. 2 nci nokta da budur (Bağla bağla ses
leri) Bu vaziyet karşısında, bağla sesleri de ço
ğaldığı için, ben de Sayın Atalay'm takririne il
tihak edij'orum. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — 23 nci madde üzerinde acık oyu
nu kullanmamış sayın üye var mı? (Var, var 
sesleri) Lütfen sayın üyeler. «Var» diyen sayın 
üyelerin adları mahfuz olmak üzere oy verme 
mualemosi bitmiştir. 

25 nci maddenin açık oylama sonucunu arz 
ediyorum. 

Oylamaya 93 üye katılmış, 85 kabul, 4 ret, 
4 çekinser. Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

30 ncu madde üzerindeki takrirleri okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1. — Tasarının 30 - 50 nci maddesi dâhil 

10 Ekim 1965 tarihindeki seçimlerde tatbik edil
mek üzere geçici bir madde olarak tasarının so
nuna eklenmesini; 

2. — Hükümet tasarısındaki adayların tosbi-
ti ve il yoklamaları başlığı altındaki 37 nci mad
deden 61 nci madde dâhil, 37 nci madde yerini 
almak üzere Encümenden gelen tasarıda, yer al
masını, 41 nci maddeye 42 ve 43 ncü maddelerin 
bent olarak, ve 44 ncü maddeye 45 ve 46 nci 
maddelerin keza bent olarak ilâvesini ve bu su
retle kanunun tümünde madde sayısı değişikliği 
önleneceği cihetle bu yolda tanzimi hususu ve 
encümenden gelen metnin 31 nci maddesindeki 
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merkez kontenjanının % 5 olarak değiştirilmesi
ni ve bu yolda değişikliklerin icrası için biran 
evvel komisyona havale edilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Burdur Denizli 
ö. Faruk Kmaytürk M. Emin Durul 

Gümüşane 
Halit Zarbun 

Millî Birlik Grupu 
Başkanı 

Fahri Özdilek 

Aydın 
O. Saiın Sarıgöllü 

Tabiî Üye 
Vehbi Ersü 

Cumhuriyet Senatomu Başkanlığına 
30 ncu maddenin aşağıdaki Ş3kilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz. 
Kars Yozgat 

Sırrı Atalay Sadık Artukmaç 

Madde 30. — Siyasi partilerin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeliği için yapılacak seçim
lerde gösterecekleri adaylar, her seçim çevre
sinde parti seçmen kütüğüne kayıtlı bulunan 
bütün parti üyelerinin katılabilecekleri bir ön
seçimle tesibit edilir. Bu husustaki esaslar, Cum
huriyet Senatosu üyeleri ve Milletvekilleri Se
çimi Kanununda belirtilir. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 39, 

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ve 51 nci 
maddelerinin 1965 milletvekilleri seçiminde 
kullanılmasını temin için geçici maddeler ola
rak tasarının sonunda ayrı bir bölüm olarak 
tesbitini saygıyla arz ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

Yüksek Başkanlığa 
30 ncu maddenin Hükümet tasarısındaki 

37 nei madde şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Burdur 
ö . Faruk Kmaytürk 

ManiLsa 
Ferit Alpiskender 

Aydın 
O. Saim Sarıgöllü 

Afyon Karahisar 
C. Tevfik Karasapan 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; tadil 
teklifleri üzerinde teklif sahibi ve Komisyon 
konuşur. Ook rica ederim teklifler üzerinde 
Sayın üyelerin söz hakkı yoktur. 
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Sayın Başkanlığa I 

Siyasi Partiler Kanununun 30 neu madde- I 
sinin aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif I 
ederiz. I 

Madde 30. — Siyasi Partiler Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri için yapılacak seçimlerde 
gösterecekleri adayları, parti tüzük ve yönet
meliklerine göre partiye kayıtlı üyeler tarafın- I 
dan seçim kurullarının denetlemesinde yapıla- I 
cak bir önseçim sonunda seçerler. I 

Eskişehir istanbul I 
Gavsi Uçagök Tekin Arıburun I 

BAŞKAN — Teklifler içinde en aykırısı ko
misyona iadesine mütedair olan tekliftir. Ka- I 
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş- I 
tir. 

(Sırrı Atalay ve Sadık Artukmaç'ın öner- I 
gosi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Komisyon ne diyor? I 

GEÇlOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZlHNl 
BETlL (Tokat) — iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN —Hükümet? 
ADALET BAKANI İRFAN BARAN — 

Takdiri Yüksek Senatoya bırakıyoruz. I 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor, Hü- I 

kümet takdiri Senatoya bırakıyor. Takriri ka
bul edenler... Etmiyenler... 17 oya karşı 44 oyla 
kabul edilmiştir. (Alkışlar) I 

'(Sırrı Atalay'ın önergesi tekrar okundu.) I 

BAŞKAN — Takriri izah için buyurun Ata
lay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım, 1965 Milletvekili seçiminde neyi 
tatbik edeceğiz? Yoklamada denetimli hâkim 
usulünü getiren 31 nci madde ile 51 nei I 
madde arasında mevcudolan bu maddeler or- I 
ta yoldur ve bütün mahzurları önlemese bile I 
mevcut imkânlar dairesinde en iyi usuldür. Bu- I 
na esas maddeler olarak almak imkânı olur- I 
sa, yani geçici madde yapmayıp da esas mad
de alırsak, madde olarak kalacaktır. Ayrıca I 
bunu değiştirmek, yahut şöyle yapılabilir, 
mümkündür, kanun tekniğinde müddetli ka
nunların çıkması mümkündür. I 

Yahut şöyle yapalım, bunu aynen kabul 
edelim, geçici madde olarak diyelim ki, falan I 
maddeden, falan maddeye kadar hükümler | 
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yazılı, 1965 seçimlerinde kullanılacaktır. 
Bu iki yoldan hangisini kabul ederseniz. Ko
misyona havale edelim. Komisyon, hangisi da
ha münasip ise o şekli getirsin, saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyonun bir mütalâası var 
mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZlHNl 
BETlL (Tokat) — önseçim teklifinde ve yokla
mayı tanzim eden hükümlerin geçici hüküm
ler halinde tedvini istendiğine göre önseçim 
için istenen teklifin, bu hususlar da dâhil ol
mak üzere, sarih bir teklifle huzurunuza gel
mesi lâzımdır. Komisyon önseçimin şimdiden 
tanzim edilmesinin doğru olmıyacağmı kabul 
emiştir. 

BAŞKAN — Sayın Betil, Heyeti Umumi
ye oylariyle önseçimi arzu etmişti. Komis
yon, Heyeti Umumiye adın.n görev ifa etti
ğine göre. gereğini de ona göre yapmak mec
buriyetindedir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZlHNl 
BETlL (Tokat) — Ama ileri sürdüğü hususta 
kendisi bir teklif yapar, biz de ona göre karar
laştırırız. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun Sayın 
Güzey usul hakkında. 

BAKI GÜZEY (Bursa) — Sayın Başkan, 
•sayın arkadaşlarım; evvelâ teklif edilen husu
sun maddeye konacak şekli takrirde belirtil
mek iktiza eder. Bu olmadıktan sonra Komis
yona iadesi hangi kelimenin ve hangi düze
nin içinle ve hangi cümlenin içinde olacak bu 
mümkün değildir, bir. 

ikincisi, falan, falan maddelerin geçici 
madde olarak telâkkisini kabul etmek demek, 
ş:mdi o madde^rin müzakeresini engellemek 
demektir. Binaenaleyh, toptan bir maddenin 
müzakeresi varken, bir takrir verdi diye bir 
üye, heyeti umumiyesi hakkında karar almak 
ve diğer üyelerin o madde hakkında konuş
malarını engellemek usule aykırıdır. Binaen-
a^yh teker teker maddeler konuşulurken bu hu
susun geçici maddeye eklenmesi teklif edilebilir. 
Fakat 41, 42, 43, 44 ve 51, 55... Böyle şey ol
maz beyefendiler. Ve sebep de yok. Çünkü 
bunları bir defa müzakere edelim. Bu madde
ler nedir, neyi ihtiva ediyor? Hakikaten geçici 
maddeye alınacak mı, alınmıyacak mı? Esas 
maddede mi kalacaktır? Hükümler değiştiri-
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kabul edilen 30 ncu madde bunun bütün üye» 
lerin iştiraki suretiyle yapılacağım ve buna 
ait teferruatlı hükümlerin Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosu Seçim kanunlarında dü
zenleneceğini derpiş ediyor. Bu vasiyette bir 
sora kalıyor. Şimdi önümüzdeki seçimlerin ne 
olacağı, 1935 seçimlerinin ne olacağı? 

Diyor ki Say m Atalay, 1965 seçimleri şu 
tasarının getirdiği usul dairesinde seçim kurul
larının denetiminde ve yoklama usulü şeklin
de yapılsın. Bunu nereye koyarsınız? Bu bir 
defa tatbik edilecek bir hüküm olduğuna göre, 
19G5 senesi seçimlerinde tatbik edilecek bir 
hüküm olduğuna göre bunu geçici maddeler 
olarak kanuna koyarsanız, kanun tekniği bu
dur, önerge de bunu söylüyor. Diyor ki, 
«31 nci maddeden itibaren 51 nci maddeye ka
dar olan maddeler geçici madde olarak kanun
da yer alsın». Sayın arkadaşımız Güzey buyur
dular ki, biz bunları tartışmadık. Çok haklı
dırlar. Bunları, geçici maddelere sıra geldiği 
zaman tartışırız. Şimdi bunları tartışmanın mâ
nası yoktur. Çünkü mesele halledilmiştir, 
30 ncu maddenin kabuliylc. O halde 31 nci 
maddeden 51 nci maddeye kadar olan maddele
ri geçici madde olarak yapacağız, icabeden 
değişiklikleri de yapacağız. Fakat geçici mad
delere sıra gelince. Bunu şimdi tartışamayız. 
O halde Pazartesi sabahı 52 nci maddeden baş
lamak lâzımdır. Yapılacak iş bundan ibarettir. 
Komisyona verilmesi söz kenusu değildir. 52 nci 
maddeden bağlıyacağız kanunun sonuna geldi
ğimiz zaman bu maddeleri de geçici madde ola
rak kanunun sonuna alacağız. Hürmetlerimle 
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leeek mi, değiştirilmiyecek mi? Bunları bilme
den ve böyle madde halinde zikrederek kara
ra varmak usule aykırıdır, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
D'ğer önergelerin oylanmadan, tetkik edil

mek üzere Komisyona verilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Zeki Kumrulu 

GEÇÎOÎ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ ZÎHNÎ 
BETÎL (Tokat) — Neyi tetkik edeeeğiz efendim? 

BAŞKAN — Takrir var bevefendi... 
GEÇÎOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZÎHNÎ 

BETÎL (Tokat) — Oylamadan deniyor. 

'BAŞKAN — Oylandı efendim, önseçim mü-
esıeıesi kabul edildi. Buna göre yapılacak iml
am e1 e. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZÎHNÎ 
BETÎL (Tokat) — Sayın Başkanım, bir nok
tayı arz etmedim, müsaade ederseniz bir cümle 
ile arz edeyim. 

Yüksek Senato önseçime karar verdi. Yük
sek Senatonun kararma elbette hürmetkarız. 
Fakat bundan sonra. Komisyonun yapacağı iş
ler ve yapacağı husuflarda Komisyona bir di
rektif versinler. Yani ömeeimin konacağını 
teklif ettiler. Kabul de edildi. Ondan sonraki 
işler hakkında direkiflerini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Artus, usul hakkında bu
yurun. 

ÂMÎL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) — 
Muhterem arkadaşlar, önergeler . sıra/dyle oya 
konurken Komisyona iadesi hakkındaki önerge 
reddedildi. Ondan sonra Sayın Sırrı Atalay'm 
önergesi kabul edildi. 

Bu önergenin kabulünden sonra onlar da yi
ne aynı önseçime taallûk ediyor, fakat başka 
bir açıdan ve başka bir şekilde tanzimini der
piş ediyor. Bu şekilde tanzim edilince, artık 
onun diğer bir tanzimi bahis mevzuu o'amaz. 
Binaenaleyh, diğer önergelerin oya konması 
diye bir mecburiyet yoktur. 

Şimdi ikinci önergesine gelince Sayın Ata-
lay'ın , durum şu : Burada 30 ncu maddeden 
51 nci maddeye kadar, hâkimlerin, seçim ku
rullarının denetimi altında yoklama yapıl
masına dair hükümler yer almıştır. Şimdi 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Efendim bu takririn birinci fıkrası aynı şeyi 
ihtiva etmektedir. 

BAŞKAN — Bir dakikan1 zı rica edeceğim. 
Meselenin bütün günün mesaisi içinde muhte
rem arkadaşlarımızın daha salim, düşünebil
meleri ve esasen muayyen zamanımız da geç
miştir. Yalnız bu arada Sayın Komisyon Söz
cüsü Zihni Betil tarafından verilmiş çalışmamı
za müessir olacak bir takrir vardır. O hususu 
oylayacağım. Diğer takrirleri tensibedeceğiniz 
birleşimde daha rahat görüşme imkânı bulabi
leceğimizden iyi olacağı kanaatindeyim. 

MEHMET HAZBR (Kars) — Usul hakkın
da söz istiyorum Sayın Başkan. 
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Cumartesi günü de yani yarm saat 10.00' da 

toplanılması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

2. Mesai saatine 21.00 den 24.00 e kadar 
bir mesainin ilâvesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir efendim. 

C- Senatosu B : 1( 
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim 

efendim. Arkası gelmiyecek/ yapılannyacak; 
özür dilerim. Yani usulü bana gösterseniz da
hi yürütemiyeeeğim. Çünkü, vakit geçti. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu; Siyasi partiler kanu

nu tasarısının (Cumartesi ve Pazar günleri ha
riç) her gün 10.00 - 13.00 ve 15.00 - 19.00 ara
sında görüşülmesini ve araya, başka tasarı 
ve tekliflerin alınmaması kararlaştırılmıştı. 

Sözü edilen tasarı 141 maddedir. 5 günde 
ancak 30 ncu maddeye gelinmiştir. Bu tasan
dan sonra görüşülmesi gereken tasarı ve teklif
ler de vardır. 

Bu itibarla; 
1. Cumartesi günlerinin de diğer günler 

gibi çalışma günleri arasına alınmasını; 
2. Saat 21.00 - 24.00 arasında da çalışılma

sını arz ve teklif ederim. 
Sözcü 

Tokat 
Zihni Betil 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı olarak saat, 
sabahleyin onda toplanmanın gayrimümkün ol
duğu, Yüksek Heyetinizce malûmdur. Yirmi-
dörde kadar bir mesai yapan muayyen bir he
yeti aliyenin ertesi sabah saat onda gelip gelc-
miyeceğini takdirlerinize arz ederim peşinen. 
Mesele karar vermede değil mesele bu kara
rı yerine getirmededir. Bu bakımdan, saat on
da toplanma kararımız bulunduğu halde maale
sef onda toplanma imkânına sahibolnnamıyor 
ve bir saat onbeş dakikayı bu suretle kaybet
miş oluyoruz. Şimdi takrirde Pazartesi, Salı, 
Çarşamba, Perşembe, Cuma günü normal me
saiye. Cumartesi gününün de ilâvesi arzu edil
mektedir. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Devamlı 
olarak yapılması teklif edildi efendim. 

BAŞKAN — O hususta karar var, efendim. 
Teyidcttik. Sayın Sırrı Atalay yine usul ba
kımından, tatbikat bakımından söz aldılar te-
yidedildi. Teyidimizi tekrarda fayda vardır. 
Heyeti Umumiyenin almış olduğu kararlar 
24 . 6 . 1965 tarihli gündemde bulunan kanun
lar ile bunların bitiminden sonra sabah ve ak
şam münhasıran Siyasi partiler Kanununun 
aralıksız olarak görüşülmesi, araya başka ka
nunların alınmaması, fevkalâde kanunlar müs
tesna. (Gündem ne olacak sesleri) Gündem de 
pek tabiî olarak devam edecek efendim. Gelen 
kanunlar gündemde yer alacaktır. Fakat önü 
daima Siyasi partiler Kanunu alacaktır. (Oy
lanmadı sesleri) Saynı Kmaytürk, Sarıgöllü, 
Alpiskender, Karasapan, Uçagök, Arıburnu, 
Sırrı Atalay'm iki takriri bu birleşimde oylana-
mamıştır. 

Açık oy neticesini arz ediyorum. Kanunun 
26 ncı maddesinin oylamasına 96 saym üye ka
tılmış, 67 kabul 25 ret, 4 çekimser. Saltçöğün
lük sağlanmıştır. 

Vaktin gecikmiş olması hasebiyle 28 Hazi
ran 1965 Pazartesi ?T'inü saat 10.00 da toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,20 
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Siyasi Partiler kanunu tasarısının 25 noi maddesine verilen oyların sonucu 

("Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 
üye sayısı : 184 

Oy verenler : Q3 
Kabul edenler : 85 

Reddedenler : 4 
Çekinserler : 4 

Oya katılrnıyanlar : 80 
Açık üyelikler : 2 
/Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoghı 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 
AFYON KARAHlSAB 
Rasim TTancıoğrlu 
Mustafa Yılmaz înccoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
O'jman Alişiroğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhan sil 

BİLECİK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

Sabri Topenotrlu 
BURDUR 

Ömer Faruk Kınaytürk 

ADANA 
Sakıp önal 

BURSA 
Cahit Ortaç 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uça sök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GÜMÜŞANE 
llalit Zarbım 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip Ozdolay 

İSTANBUL 
.M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Mkreııı Ö/den 
'fi far H/t ürk cine 
M. Cem.-ıl Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Ti iran d 
Ömer I-fit fi Bozcalı 
İTİ İm i Onat 
N'evzat özerdemli 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
İli fa t Özdeş 
Lûtfi Tokoğhı 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tul un ay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUŞ 
Isa Ilisan BinsrÖl 

ORDU 
Şevket Koksal 

RÎZU 
Osman Mecdi A'gun 

SAMSUN 
Hüseyin Enver İşıklar 
Kıza İsıtan 
Fethi Tevotnelu 

StlRT 
Abdurrahman Kavak 

ÎSÎNOP 
Suphi Batur 

[Reddedenler] 

AFYON KARAHlSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğhi 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket liuladoğlu 
Yusuf De m ir dağ 
Reşat Zaloelu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakıırt 

YOZGAT 
Sadık Artukmae. 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
nasdıı AıaKan 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 
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İÇekinserler] 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ÎZMlR 
Enis Kansu 

/Oya kat il mıy anlar I 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Mehmet özgüneş 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıonlı 
Hasan Âli Türkcr 

BİTLİS 
Ziya Şerefhanoğlu 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan
d ı (B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (t.) 

ÇANAKKALE 
.Vihat A İtan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dau'lı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yal çıık 

DİYARBAKIR 
İhsan üamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
T a h s i n Bıno-nno-lu 

ELAZIĞ 
Celâl Emııir 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Yizamettin ftzarül 

GİRESUN 
Mehmet Izınerı 
Sabahattin Orhnn 

HAKKARİ 
Necip Soy han (I. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayu2 

İSPARTA 
Mustafa Oülcügil 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 
Osman Zeki Gümüşoğlu 

İZMİR 
Cahit Okıırer (I.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Ilazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Suat TTayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Flusman 

KONYA 
Sedat Çıımrah (I.) 
Muhittin Kılıç 
'Bşk. V.) 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
İbrahim Etom Erdinç 

MANİSA 
Ferit Alpiskerder 
Orhan Süersan 
Refik T Tin soy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlı 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun MtMiteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağutı 

NÎGDE 
Kudret Bay han 
İzzet Gener (I.) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Vasfi Genrer 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Molon 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 
CUMHURBAŞKANIN 
HA SECtLEN ÜYELER 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaç 
Enver Kök 
Sahir Kuratluoğlu 
Rasrıp Üner 
Adil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
Tekirdağ 1 
istanbul 1 

Yekûn 2 
•-<•• 
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Siyasi Partiler kanunu tasarısının 20 ncı mbaddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır ) 

TABU ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karaveliuğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran ÖzKa 
ya 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet fjiıaldı 
AFYON KARAHISAK 
Mustafa Yılmaz İner 
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapuı 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 

ANTALYi* 
M. Akif Tekin 

ARTVÎN 

Fehmi Alpaslan 
AYDIN 

İskender Conap Ege 
Fikret Turhangil 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

BİNGÖL 
Sabrı TopfMinghı 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinse rler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

184 
96 
67 
25 

4 
86 

2 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

N'ejat Sarlıealı 
Hasan Âli Türkeı-

BİLECİK 
Talât Oran 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
.Vahit Altan 

ÇORUM 
Mneddin Çetin 

Safa Yaleuk 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Celâl Er tuğ 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Tlatunoğlu 
0. Edip Somunoğlu 

ESICİŞEHİR 
Gavsi l'<-n<r<>k 

GÜMÜŞANE 
llalit Zarbun 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Anburım 
0. Zeki Oümüşoğlıı 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Xevzat özerdprrıli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmpt Camlır-a 

KAYSERİ 
llüsnii Dikfelieril 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
l. Eteni Erdinç 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUŞ 
İsa Ilisan Bingöl 

[Reddedenler] 

GAZİANTEP 
«'ki islâm 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

M. Cemal Yıldırım 
İZMİR 

Ömer Eûtfi Bozcalı 
Enis Kansıı 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

ORDU 
Zeki Kuıurulu 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAMSUN 
Fi. Enver İşıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Al t un taş 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Vusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Peıid Melen 

ZONGULDAK 
Tank Renizi Baltan 
Tevfik înei 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYEI.ÜR 
Cevat Açı kalın 
Hasan Ata kan 
Nadir Nadi 

KONYA 

Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 
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MANÎSA 

Emin Açar 
ORDU 

Şevket Koksal 
SAMSUN 

Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurralıman Kavak 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Sadık Artuknıar» 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUHMURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artns 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğln 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Vurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Adem 
oğlu 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim IlMnrıojriu 

AMASYA 
Macit Zcrcn (D.) 

ANKARA 
Osman Alisi roğhı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Koeabeyoğlu 
ibrahim Saffet Om ay 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 

[Çclinscrhr] 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Muzaffer A lan kuş 

[Oya katlimi yanlar] 

Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
o£lu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
sril (B.) 
Şeref Kayalar (İ.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DİYARBAKIR 
ihsan Hami t Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Bangn oğlu 

ELÂZIĞ^ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
Nizam ettin özirül 

GİRESUN 
Mohmet İzni on 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Del i veli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Mustafa d'ülcügil 

İSTANBUL 
Fikret Oündoğan 
10krem Özden 

İZMİR 
tzzet Birand 
Cahit Okurcr (I.) 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumrah (t.) 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 
Muammer Obuz 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Orhan Siiersan 
Refik TTlıısov 

MARAŞ 
Nedim Kvhv« 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
AbdiükerJm Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Mcnteşcoğlu 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağuı: 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener (I.) 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TOKAT 
bilini Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA StfC'ÎLEN ÜYELER 
Ömer Ergün 
Sadi Koea^ 
Enver Kök 
^ahir Kurutluoğlu 
Ragıp Ün er 
Adil Ünlü 
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[Açtk üyelikler] 
istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

104 NCÜ BİRLEŞİM 

25. 6. 1969 Cuma 

Saat : 10.00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Denizcilik Bankası Deniz Nalkliyatı 
Türk Anonim Şirketinde mevcudiyeti iddia 
edilen yolsuzluklar hakkında Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporu (10/3, 
10/5) 

2. — Anayasa [Mahkemesine asıl üye seçimi. 
3. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri se

çimi. 
B - tKÎNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı

ğına 'bağlı sağlık kurumlar! yle esenleştirme 
«Rehabilitasyon» tesislerine verilecek döner 
sermaye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cum
huriyet 'Senatosu (Malî ve iktisadi 'işler, Sos
yal İşler ve Bütçe ve Plân 'komisyonları ra
porları (M. Meclisi : 1/48Ü; O. Senatosu : 
1/558) (S, Sayısı : 0455) [Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1905] ('Bitiş tarife! : 28 . 8 ,. 1965) 

X 2. — Siyasi partiler kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi 1/560; C. Senaosu : 1/551) (S. Sayısı : 
649) [Dağıtma tarihi : 17 . 6 .1905] (Bitiş ta
rihi : 17 . 8 . 1964) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — Eğe Üniversitesi adiyle İzmir'de bir 
üniversite kurulması hakkındaki 659İ5 sayılı 

i Kanunun geçici 4 ncü maddesinin değiştirdlme-
i sine dair kanun tasarısının Millet Meclisin-
I ce kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu 
I Millî Eğitim ve (Bütçe ve Plân komisyonları ra

porları ('M. Meclisi : 1/638; Cumhuriyet Se
natosu : 1/547) (S. Sayısı : 644) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 6 . 1905] (Bitiş tarihi : 11 . 8 . 1965) 
(Ret) 

'2. — Türkiye Büyük İMillet Meclisi Sayman
lığının Eylül, Ekim, Kasım 1964 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He
sapları inceleme Komisyonu raporu (5/9) (S. 
Sayısı : 651) [Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1965] 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık, 1964 ve Ocak, Şubat 1965 ayla
rına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu 
(5/10) (S. Sayısı : 652) [Dağıtma tarihi : 

'22. 6 . 1905] 

V 
İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Ka
nunun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul edilen metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve iktisadi işler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları ((Mili et Meclisi : 1/843; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/559) (S. Sayısı : 646) 
[Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi : 
29 . 6 .1965) 

2. —• Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 
tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul edilen metni ve Geçici Komisyon raporu 
(İM. Meclisi 1/861; C. Senatosu 1/562) (S. 
Sayısı : 653) [Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1905] 




