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Sayfa 
Kanunla bu kanunu tadil eden 5585 ve 
6724 sayılı kanunlara bâzı maddeler ilâve
si hakkındaki kanun tekliflerine dair. C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında 
M. Meclisi Plân Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 2/62, 2/145, 2/204, 2/360; C. Se-

Sayfa 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Başbakan Suad Hayri Ürgüplü, 11 Mart 1965 
tarihinde Ereğli Kömür havzasının bâzı ocak
larında çalışan işçilerden bir kısmının, liyakat 
zamlarının dağılış şekli yüzünden ocağa 'gir
mekten kaçındıklarına ve ocağa girmek isti-
yenleri de önlediklerine ve bugün yürüyüşe ge
çen işçiler yüzünden kargaşalıklar çıktığına ve 
2 işçinin öldüğüne, olayın büyümesi ihtimalle
rini oltadan kaldırmak düşüncesiyle yerine ye
ter kuvvet gönderildiğine dair bir demeç verdi. 

Sayın milletvekillerinden bâzılarına, Baş
kanlık tezkeresinde yazılı sürelerle izin veril
mesi ve 

Hastalığı yüzünden bir toplantı yılında iki 
aydan çok izin alan Sinop Milletvekili Haşini 
Tan 'ya ödeneğinin verilmekte devam olunma
sı hususları kabul olundu. 

Çorum Milletvekili Faruk Küreli 'nin, Ada
let Komisyonundan çekildiğine dair önergesi 
bilgiye sunuldu. 

Er olarak askerlikte geçirilen sürelerin de 
emekliliğe sayılmasını sağlamak maksadiyle ve
rilen kanun tekliflerinin görüşülmesine geçildi 
ise de ilgili Maliye Bakanının birleşimde hazır 
bulunmadığı anlaşılarak, görüşmeler gelecek 
birleşime bırakıldı. 

Siyasi partiler kanun tasarı ve tekliflerinin 
maddeleri üzerindeki görüşmelere bir süre de
vam olundu ve bundan sonraki görüşmelerin 
kısımlar üzerinde yapılarak maddelerin ayrı ay
rı oylanması şekli kabul edildi. 

16 Mart 1965 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere saat (18,05) de birleşime son ve
rildi. 
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Cumhuriyet Senatosundan gelen işler 
2. — Millî Prodüktivite Merkezi 'kuruluş ka

nunu tasarısı (M. Meclisi 1/321; C. Senatosu 
1/437) (M. Meclisi S. Sayısı: 532; C. Senatosu 
S. Sayısı: 557) 
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BAŞKAN — Millet Meclisinin 75 nci Birleşimini açıyoram. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır. Sayın üyeler, lütfen kabul düğmeleri
ne bassınlar. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ço

ğunluk vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GI 

1. «— Çalşma \Bakanı ıthsan ftabri Çağlayan-
cfü'in, Zonguldak Kömür İşletmesinde baslk-
yan ve adlı kovuşturmaya \intikat eden kanun 
dış% hareketler ive \afonan tedbirlerle bâz<ı yayan
lar üzerinde demeci. ' 

©AŞKAN — Buyurun Sayın Çalışma Ba
kanı. 

ÇALIŞMA BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGİL (C. Senatosu Bursa Üyesi) — Yü
ce Meclisin değerli üyeleri; Zonguldak Kö
mür İşletmelerinde 9 . 3 . 1965 tarihinde baş
layıp 13 . 3 . lOtöö tarihinde sona eren kanun 
dışı hareketler sırasında vukua gelen hâdise
ler hakkında adlî ve idari takibata başlanılmış 
olup, bu hususta yetkili merciler tarafından 
bir karar ittihaz edilmedikçe bir beyanda bu
lunmanın doğru olmıyacağı yüksek malûmunuz
dur. Bu bakımdan yapılmakta olan takibatın 
seyrine ve neticesine tesir etmiyecek olan Ibel-
libaşlı noktaları Yüce Heyetinize arz etmekle 
iktifa edeceğiz. 

Olayın Zonguldak Valiliğine intikalini mü-
taakıp İçişleri Bakanlığı ile Zonguldak Vali
liği arasında yapılan mütaaddit tel ve telsiz 
yazışmalarında ve telefon konuşmalarında Zon
guldak Valiliği, hâdisenin yakînen takibedildi-
ğini, inkişaf ve istikameti hakkında zamanında 
bilgi verileceğini, gerekli tedbirlerin almdığı-

Gündem dışı Sayın Çalışma Bakanı İhsan 
Sabri Çağlayangil, Sayın Nihat Diler ve Sa
yın Sadrettin Çanga söz istemişlerdir. 

Sırasiyle baştan iki arkadaşımıza gündem 
dışı söz vereceğim. •? 

NEL KURULA SUNUŞLARI 

nı, kanunsuz hareketlerin diğer bölgelere sıç
raması gibi nahoş ihtimal karşısında mevcut 
kuvvetin kâfi gelemiyeceği cihetle, Karabük'te
ki Jandarma Er Okulundan yardım talebinde 
bulunulduğunu, Bakanlıkça lüzum görülecek 
başkaca tedbir varsa işarını bildirmiş, İçişleri 
Bakanlığı ise, aldığı ıbu raporların birer suretle
rini Başbakanlık ve ilgili bakanlıklara intikal et
tirmiştir. Ayrıca Zonguldak Valiliğine Ankara'
da bulunan bakanlık yetkililerinin Zonguldak'-
daki şartları tam olarak bilmesine, hâdiseleri 
anında öğrenmesine, takdir etmesine ve gere
ken tedbirlerin alınmasına imkân olmadığın
dan İl İdaresi Kanununun hükümleri gereğin
ce hareket edilmesini, kanunların tanıdığı yetki
ler dışına çıkılmamasını, gerekli her tedbirin alın
masını, vilâyet imkânları ile temin edilemiyecek 
tedbirler varsa, bunların da teklif edilmesini 
bildirmiştir. Zonguldak Valiliğince 11 . 3 . 1965. 
günü kanunsuz hareketlerin Çaydamarı bölge
sine intikal ettiği Karabükken gelen kuvvete 
ilâveten Ereğli Deniz Komutanlığından yardım 
talebinde bulunulduğu gerekli tedbirlerin alın
dığı ve durumun normale doğru döndüğü bil
dirilmiştir. Bu hususu tevsik eden ve Zongul
dak Valisi E. K. İ. Genel Müdürü, Emniyet 
Müfettişi, Maden İşçileri Sendikası, Maden İş
çileri Federasyonu ve Maden Çavuşları Sendi
kasının yaptıkları bir protokol vardır. Proto-

SEL KURULA SUNUŞLARI 
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M. Meclisi B : 7£ 
kolun alman tedbirleri hikâye eden kısmından 
sonra neticesi, durum şu saatlerde tamamen 
normale avdet etmiş bulunmaktadır. Bu neti
cenin istihsalinde vilâyet ve zabıta makamları, 
E. K. î. Federasyon Maden İşçileri Sendikası 
ile.. Maden Başçavuşları sendikalarının yakın 
iş birliği teşebbüs, tedbir ve telkinlerinin baş
lıca âmil olduğu müşterek kanaat olarak tes
bit edilmiştir, denmektedir. 

Bu telefon konuşmaları üzerine keyfiyetin 
derhal ilgililere bildirilmesi zarureti hissedil
miş, Başbakana telefonla bilgi verilmiş, ba
kanlık müsteşarı, Jandarma Genel Komuta
nı, Emniyet Genel Müdürü, Emniyet Ge
nel Müdürlüğü önemli işler Müdürü, 
içişleri Bakanlığına davet edilmiş, yarım saat 
sonra içişleri Bakanı ile birlikte yapılan top
lantı esnasında, Başbakanın makamına geldi-
ği öğrenilmesi üzerine ibizzat yanına gidilerek 
durum şifahen anlatılmış ve gereken tedbirlerin 
alınması için içişleri Bakanlığına davet edilen 
zevatın iştirakiyle de bir toplantı yapılmıştır. 
Geeeyarısından sonra yapılan bu toplantıya 
Adalet, Millî Savunma, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanları, Çalışma Bakanı, Millî Sa
vunma Müsteşarı ve Genelkurmay İkinci Baş
kanı katılmışlardır. Bu toplantı esnasında Zon
guldak Valisi ve savcısı ile telefon teması mu
hafaza edilmiştir. Bu temaslar neticesinde hâ
disenin vahîm bir şekil almasını önlemek mak-
sadiyle Silâhlı Kuvvetlerimize müracaat edile
rek gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır. 
Aynı zamanda sabaha karşı Bakanlar Kurulu 
toplanmış ve durum gözden geçirilmiştir. 

Ertesi gün hâdiseler devam etmiş, dispanser 
binasının tahribi ve bir mühendisin işçiler ta
rafından ağır şekilde tecavüze uğraması ile 
neticelenmiş, aynı gün saat 15 te mahalline 
er-işcbilen İçişleri Bakanı ve diğer ilgililer ge
rekli tclkinatta bulunmuşlar ve işçilerin dağıl
ması sağlanmıştır, işyerinde Çalışma ve Ener
ji Bakanları ertesi gün de kalarak durumun 
sükûnete kavuşması imkânlarını temin eylemiş
lerdir. 

Kanun dışı hareketlere başvuran işçiler, ken
dilerini bu yola sevk eden sebebin ehliyet ve 
liyakat zamlarının müessese tarafından adalet
siz ölçülerle dağıtılmakta olduğu iddiasındadır
lar. Bu zamların tevzii aşağıda izah olunan şe
kilde cereyan etmiştir:, 

16.3.1965 0 : 1 
45 binden fazla üyesi bulunan Maden İşçi

leri Sendikası ile Ereğli Kömür işletmeleri 
Müessesesi arasında 1 Ocak 1964 tarihinden iti
baren yürürlüğe giren bir toplu iş sözleşmesi 
imzalanmıştır. Bu anlaşmanın hükümler ine gö
re işletmede çalışan bütün işçilerin asgari üc
retleri 11 lira olarak tesbit edilmiş ve 9 liranın 
üzerinde çalışan işçilere de seyyanen 2 lira zam 
yapılması kararlaştırılmıştır, işletme bu hü
kümleri aynen tatbik etmiş olup bu yüzden 
doğmuş 'bir ihtilâf mevcut değildir. Müessese
nin 1964 yılı Bütçesinin kârla kapanması üzerine 
Maden işçileri Sendikası toplu iş sözleşmesi 
kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere 
sözleşmenin 11 nci maddesi uyarınca kıdem, 
ehliyet ve liyakat zammı verilmesi talebi ile 
E. K. t. Genel Müdürlüğüne müracaatta bulun
muş ve cereyan eden müzakereler neticesinde 
1964 yılı sonu itibariyle ödenmiş olan işçi ücret
leri tutarının yüzde ikibuçuğunu geçmemek şar-
tiyle işletmece tesbit edilecek meblâğın müesse
senin yetkili âmirleri tarafından ehliyet ve li-
yakatları görülen işçilerin yevmiyelerine zam 
yapılmak suretiyle tevzii noktasında anlaşma
ya varılmıştır. 1 . 1 . 1965 tarihinden itibaren 
hükümleri yürütülecek olan bu anlaşma, Ocak 
ayının 22 nci günü Maden işçileri Sendikası 
temsilcileriyle müessese mümessilleri arasında 
imzalanmıştır. E. K. 1. Müessesesi bilâhara bu 
porotokol esaslarına uyarak ehliyet ve liyakat 
zamlarının hangi nispetler dâhilinde ve kimle
re dağıtılacağı hakkmda'ki esasları kendi bün-
vesinde tesbit etmiştir. Muamelerıinin bu şe
kilde cereyanında mevzuata ve toplu sözleşme 
esas l ıma aykırı bir nokta mevcudolmadığı gi
bi. müessese ile sendika arasında en 'küçük (bir 
anlaşmazlık zuhur etmemiştir. Bâzı işçilerin eh
liyet ve liyakat zamlarının adaletsiz ölçüler 

dâhilinde tevzi edildiği iddiası ile kanunsuz ha
reketlere giriştikleri sırada bu zamların ne şe
kilde ve kimlere dağıtılacağı açıklanmamış ve 
uygulamaya geçilmemiş bulunuyordu. Henüz 
tatbik mevkiine konulmamış, esasları belli ol
mamış bulunan zam meselesinin hangi yönler
den adaletsiz görüldüğü noktası aydmlJk de
ğildir. Müessesece takibedilen usule her hangi 
bir itiraz mev.öiıt bulunduğu halde bunun sen
dikaya bildirilmesi ve iddialar sendikaca da 
isabetli ve mesnetli olarak kabul edildiği tak
dirde müessese ile temasa geçilerek ihtilâfın bu 
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M. Meclisi B : 75 
yoldan halli cihetine gidilmesi lâzımgelirdi. 
Hareketlere katılan işçiler bu yolu tercih etmemiş
ler, ne sendi'kaları ne de idare ile bir temasa 
lüzum görmiyerek toplu bir halde ve ani olarak 
işlerini terk etme yoluna sapmışlardır. 

Bu itibarla hâdise işçi ile işveren arasında bir 
anlaşmazlık mahiyetinden çıkmış, adlî mercileri 
ilgilendiren hukukî bir hal şekline inkılâbeyle-
miş ve sonraları çalışmak istdyen işçilere fiilen 
mümanaat olunması ve müessese emvali ile şa
hıslara tecavüzlerin vukuu ile de cezai bir suç 
hüviyetini iktisabeylemiştir. Ortada bu zamla
rın tevzii usulleri tesbit edilirken işçilerin de 
mütalâası alınarak hareket edilmesi halinde 
bu gibi üzücü olayların zuhuruna meydan veril-
miyeceği yolunda iddialar vardır. Hakikatte bu 
tatbikat Hükümetimiz, vazifeye başlamadan ev
vel cereyan etmiş ve muamelenin her safhasın
da işçileri temsile yetkili yegâne organ olan 
sendika ile görüş birliği dâhilinde hareket olun
muştur. İşçilerin fert fert görüşleri ile muta
bık kalmaya veya kimlerin kanun dışı hareket
lere girişeceği evvelden bilinemiyeceğine göre, 
bu zümre ile ayrı bir temas kurmaya fiilî im
kân yoktur. Bu itibarla bu noktada ihmal edil
miş ıbir husus mevcut ise bunun tatbik zaman
larına râci olacağı aşikârdır. 

Hâdisenin nedenleri üzerinde kesin bir hü
küm yürütmek için zaman erkendir. Esasen 
bu olayı tek sebeple izah etmeye imkân görü-
lemiyeceği kanaatindeyiz. Hakikat, yapılmak
ta olan adlî ve idari incelemelerin neticesinde 
meydana çıkacaktır. Mahallinde derlenen bil
gilere göre muhtelif sebepler öne sürülmekte
dir. Bunlardan biri hüviyetleri tahkikat neti
cesinde açıklanacak bâzı kimselerin işçi muhi
tine sokularak işçiler arasındaki cereyanları 
körükledikleri iddiasıdır. Diğer taraftan bâzı 
tahriklerin de işçiler arasında müessir olduğu 
iddialariyle karşılaşılmaktadır. Bu cümleden 
olarak Türkiye işçi Partisi Zonguldak il Yö
netim Kurulu Başkanlığının Akhisar olayları 
ile ilişkin bildirisinin ve bu parti mensupların
dan bâzı kimselerin hâdiseye tesiri olduğu id
diaları da vardır. Adı geçen beyannamenin 
metni şudur: 

Türkiye işçi Partisi Zonguldak İl Yönetim 
Kurulunun Akhisar olayları ile ilişkin bildiri
si : 

16 . 3 .1965 O : 1 
«5 Mart 1965 Cuma günü Akhisar'da Türk 

tütün ekicilerinin uğradıkları haksızlıkları 
izah ve protesto amaciyle düzenlenen açık ha
va toplantısında Türkiye işçi Partisi yönetici
lerine, yöneltilen saldırılar bu olay milletimi
zin refah ve mutluluğuna ve haysiyetine ka
vuşturulması çabalarına tarih boyunca karşı 
koyan meşum ve karanlık kuvvetlerin sürege
len faaliyetlerinin gürültülerinden biri oldu
ğu sağ duyu sahibi cümlenin malûmudur. Şöy
le ki; 

Bir zamanlar büyük vatan şehidi Mithat 
Paşa'nm da boynuna bağlı ipler aynı menfur 
eller tarafından atılmıştı. Büyük Atatürk de 
aziz vatanı kurtarmak için Samsun'a ayak bas-
tiktan itibaren yine aynı meşum ağızların ve 
şahısların saldırılarına hedef teşkil etmişti. 
Çok yakın tarihimizde bu tarz şuursuz saldırı
ların etkileri ve neticeleri vatandaşlarımızin 
şuurlarında tazeliğini hâlâ muhafaza etmekte
dir. Bütün bunların vatanımıza ve milletimi
ze ne kazandırdığı meydandadır. Vatandaşla
rın terine, alınterine, haysiyet ve şahsiyetine 
netice olarak insanlığına tasallutu meslek edi
nenlerin kendilerine milliyetçi demeleri, milli
yetçiliğin kutsal mânasına ne kadar alçakça 
bir suikast olduğunu kimsenin anlamıyacağmı 
zannetmeleri ancak kendi dar ve uğursuz dü
şünceleriyle izah edilebilir. Atatürk, Türkiye'
sinin bugününde 27 Mayıs Anayasasının bu de
rece hirpalanması aklıselimin sahibi vatandaş
ları derin derin düşündürmektedir. 

Tarihin kendisinden ders ve ibret alınmadığı 
takdirde ancak tekerrür edeceği ve bunun so
nucu olarak da milletçe kâr edilemiyeceği orta
dadır. Uyanan halkımızın insanlık haklarına sa
hip çıkmaya başlaması üzerine koparılan vavey
la ve yaygaraların kimlerin halkımızın sırtın
dan geçindikleri, ne gizlemetk ve devam ettirmek 
gayesini güttüğü artık sağır sultanların bile ma
lûmudur. Yirmidokuz buçuk milyonun insanlık 
haklarını kara perdelerle örtmeye çalışmak ama
ciyle oynanan çirkin oyunu çağımızın düşünce 
telâkkisi ile izah güç ve gülünçtür. Akhisar'daki 
şuursuz saldırıyı tertip ve tahrik edenleri sömü
rülen halkımızın adına nefretle tel'in eder, bir 
kere daha hatırlatırız ki; itlerin ürmesi kervanın 
yürümesine ancak hız verecektir. Türkiye işçi 
Partisi Zonguldak il Yönetim Kurulu Başkan
lığı.» 
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Bu arada eski Sendika Başkanının ehliyet ve 

liyakat zamları konusunu ele alarak böyle bir 
zammın yalnız ehliyetlilere tahsisini, toplu söz
leşmenin bundan böyle münferiden veya zümre 
olarak hiçbir işçiye diğerlerine teşmil edilmeden 
bir zam yapılamıyacağı husuısundalri 9 ncu mad
desinin hükümlerine aykırı bulmakta ve bu yol 
daki takdirin müessese tarafından keyfî şekilde 
istismar edileceği mülâhazasını öne sürmektedir. 
Eski Sendika Başkanı bu -görüşünü bülten halin
de sık sik neşrettiği yazılarla bütün işçilere yay
mış ve fikirleri etrafında taraftar toplamaya ça
lışmıştır. Yüce Heyetinize bir fikir vermek üze
re bu bültenlerden bâzı pasajların okunmasına 
müsaadelerinizi riea edeceğim. 

«Şimdi işveren müessesesine sesleniyoruz ve 
diyoruz ki, kendi kuyruğu ile oynarcasına bu 
kimselerle oynuyorsunuz. Fakat çalışanların hak 
ve hukuku ile oynadığınız, yani eskisi gibi o par 
tinin malıdır ver, filân müdürün akrabasıdır 
ona da ver, fakat kömürü çıkaranın nasıl olsa 
şimdi sendikası ve temsilcisi yok, o zammı ne ya
pacak? O zammı ne yapacak dendiği gün ocağa 
iner, kömürü kendiniz kadarsınız. Yeni getirilen 
sosyal kanunla ve solsyal düzenle esıkisi giibi işve
ren olarak bir kısım dilediğinize zam yapıp diğe
rine yapmamak durumu bağdaşamıyaeağı gilbi 
söz!eşmeyi de ihlâl eder ve doğacak bütün ihtilâf 
ve anlaşmazlıkların »sorumluluğu müsebbiplere 
•râci olur. Sonradan mesulleri ve sizi kimse kur
taramaz.» 

«Kaderleri ile başbaşa terk edilmiş çalışan ar
kadaşlarım; bundan se'kiz ay kadar eVvel senin 
gerçek sendi kanın, başına yine senin her türlü hak 
ve hukukunu aramak için getirilen Alp Dündar 
ve arkadaşlarını çeşitli yalan, iftira ve çeşitli iğ
renç, kaba bir hareketle masa ve kapıları kırmak 
suretiyle basılan sendikadan uzaklaştırılan idare
cilerine bu hareketin niçin yapıldığı işte yavaş 
yavaş anlaşılıyor.» 

. «Sizin temsilciniz bulunan Bıaşkan ve arka
daşları suiistimal yapmadılar. Namustan nasibi 
olanlar ispat etsinler. Ama onlar senin anana, 
avradına küfredenlerin haddini bildirdiler. Se
nin başkanın ve arkadaşları usulsüz ve kanunsuz 
hiçbir, muamele yapmadılar ama yıllarca sizi 120 
kuruş yevmiye ile çalıştıranların karşısına mü
cadele ede ede senin yevmiyeni oribir liraya çı
kardılar.» 

İ6.3.İ&65 0 : İ 
«Rivayete göre yılbaşından sonra müessese 

dilediği birkaç kimseye zam verecekmiş ve bunu 
da bütün işçiye zam vermiş gibi toplu sözleşme 
ye uydurup halen sendikanın başındaki kendi 
adamlarına da kabul ettirecekmiş. Hey gidi hey! 
Hanıgi devirde hangi oyunlar peşindeyiz. Bugün
leri çok evvel bilen ve gören Alp Dündar ve 
onun toplu sözleşmesinin 9 ncu maddesi bu dü
şünceye sahibolanların ensesinde boza pişirir ve 
gece uykularını kaçırır. Sakın ha, işte bunları 
yapamazsınız.» 

«Sana her gün ocakta ana avrat küfreden, 
sana ayda 20 yevmiyeden fazla aldırmayan, seni 
kendisine kölelik yaptırmak istiyen, işenin diş
lerini kırmaktan zevk duyan bâzı ahlâktan nasi
bi olmıyan şefleri, senin sendikan enselemekte ve 
onları her sahada adım adım takip ve imha et
mekte olduğundan senin sendikandan azrailden 
korkar gibi çekinen bu şefler işyerlerinde ve 
ocaklarda sinsice sizin aranıza ıgirerek, şu sen
dikadan istifa edin, bu sendikaya girin şeklin
de teklifler yaptıkları, sahte mühürler ve sahte 
parmak izleri ile güya sendikamızı yıkmaya, had
dizatında sizleri sahipsiz hale ıgetirip köle gibi 
çalıştırmaktan başka gayeleri olmıyan bu nevi 
Devlet nizamı bilmiyen tavuk ve kuzu şeflerini 
iyi tanıyın.» 

Bu, sendika başkanının kendisi vazife başın
da bulunduğu zamanlara ait bildirişidir. Diğer 
bildiriler ve sendikayı tel'in eden bildiriler vazi
feden ayrıldığı zamanlara ait bildirilerdir. 

Görülüyor ki, kime ve ne şekilde dağıtılaca
ğı açiklanmamış olan ehliyet ve liyakat zamları 
ve daha birçok meseleler aylardır Havzada bir 
tahrik mevzuu olarak ele alınmış bulunmakta
dır. 

Hükümetimiz adlî ve idari mercilerce yapıl
makta olan tahkikatın işin içyüzünü aydınlataca
ğına katiyetle kaanidir. Yalnız derhal şunu be
lirtmek isteriz ki, kanunların himayesinde bulu
nan ve Anayasamızca demokratik hayatımızın 
vazigeçilmez bir unsuru olarak 'kabul olunan bü
tün siyasi partileri her türlü isnat ve tarizlerden 
uzaik tutarız. Bu olaya tam karışmasından fera
gatli ve fedakâr Türk işçisinin kayıplara uğrama
sından büyük üzüntü duymaktayız. Bu kabîl hâ
diselerin tekerrür etmemesini temenni ediyoruz. 
İdari ve adlî tahkikatın neticesine -göre hareket 
edilecek ve icabına tevels-sül olunacaktır. 
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Yüce Heyetinizi hürmetlerimle selâmlarım. 
(Sağ ve sol sıralardan ,alkışlar) 

2, — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Tekman vel Çat ilçelerindeki Kızamık salgınına ve 
zamanında gerekli tedbirlerin, aknmaması meden
ileri arasında yol meselesinin başta geldiğime dair 
konuşması. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Erzurum'un Tekman ve Çat kazasında baş-
gösteren yüzlerce çocuğun ölümüne sebebolan kı
zamık salgınının önlenmesi hususunda tedbirler 
alındığını Sayın Sağlık Bakanı buradan Yüce 
Heyetinize gereken bilgiyi verdiler, ancak şim
diye kadar alınan tedbirlerle hastalık kontrol al
tına alınmış bulunmaktadır. 

Tedbir alınırken Erzurum Vilâyeti sağlık 
personeli ve buna yardımcı olarak Sayın Üçüncü 
Ordu Kumandanı ve Sayın Hava Kuvvetleri 
Kumandanının emirleriyle askerî vasıta ve im
kânlardan istifade edilerek fevkalâde bir faaliyet 
gösterilerek ÖENTO Teşkilâtının motorlu kızak-
lariyle Diyarbakır'dan temin edilmiş helikopter
le Tekman ve Çat kazalarına ilâç ve sağlık ekibi 
gönderilmiştir. Bu bapta, ilgisini dsingemiyen ze
vata arzı şükran ederim. Ancak, bu kadar geniş 
çapta elbirliği ve fevkalâde vasıta ve imkânlar-, 
dan istifade edilmiş olmasına rağmen yine de 
hastalığın önüne süratle geçilememiş, büyük ka
yıplar olmuştur. Bunun sebebinin yolsuzluk ol
duğunu takdir buyurursunuz. Geri kalmış mem
leketimizin geri kalmış bölgeleri vardır, îktisaden 
süratli kalkınmamız için plânlı kalkınmayı kabul 
ettik. Plân; memleketimizin geri kalmış bölgele
rinin, öncelikle ve ivedilikle kalkınmasına sosyal 
adalet bakımından yer vermiştir. Ancak, topye-
kûn kalkınmanın ve geri kalmış bölgelerin diğer 
yerlerle aralarındaki farkın giderilmesinin; en 
başta gelen ve halledilmesi iktiza eden dâvaların
dan birinin de yol olduğu açıkça tesbit edilmiş
tir. 

Arazisi arızalı, kışı şiddetli olan yerlerde do
kuz ay halk tabiatın esareti altında yaşar. Bura
lara amme hizmetlerinin ucuz, süratli götürülme
si ve hizmetlerden vatandaşların tam ve emin 
olarak istifade etmeleri yollarının yapılmasına 
bağlıdır. Kızamık hâdisesi vukubüliduğu sırada 
bu kazalara giden fedakâr sayın basın mensup-

16 . 3 . İÖ6Ö O . İ 
larına oradaki vatandaşlar, ıbiz kızamık hâdise
sinin meydana getirdiği ölümlerden memnunuz. 
Zira hiç olmazsa Devlet ve Hükümet mensupları 
bizim seneler senesi çekmiş olduğumuz ıstırap
lara ve ıstırapların sebebine vakıf oldular, diye 
beyanda bulunmuşlardır. Yavrusunu kaybetmiş 
babaların hazin beyanlarıdır bu. Sosyal adaletin 
değil; fakat normal adaletin hasretini çekmekte
dirler. 

Sayın Sağlık Bakanı hâdise vukufbulur bul
maz; .hâdise mahalline gitmişlerdir. Erzurum'da 
Sayın Vali Vekili, sağlık personeli gereken dik
kat ve ihtimamı göstermişlerdir. Sayın Üçüncü 
Ordu Kumandanı ve Sayın Hava Kuvvetleri ku-
mandanlarrnın yardımlarının büyük rolleri ol
muştur, kendilerine teşekkür ederim. Ancak, 
ileride yine böyle hâdiseler, Allah göstermesin, 
vukubulduğu takdirde fevkalâde vasıta ve im
kânlara başvurup imdada koşmak, helikopter 
ve motorlu kızakları kullanmak sorumluluğu 
gibi bir vaziyetle karşılaşılmaması için buralar
da yaşıyan vatandaşların binlbir çeşit dile getiri-
lemiyen ıstıraplarının .esasını teşkil eden yol dâ
valarının süratle ele alınarak halledilmesi bir 
zaruret ve bir mecburiyet haline gelmiştir. Bu, 
tabiatın Devlet ve Hükümet adamlarına en sert 
bir ihtarıdır. Eğer, bu dâva halledilmezse medeni 
Türkiye'den bahsetmeye imkân yoktur. 

Senenin dokuz ayında, tabiatın kısır ve sert 
iklimi altında perişan ve onun esiri olan kimse
lerin, medeniyet içerisinde yaşadıklarını kabul' 
etmek imkânsızdır. îşte bu durumu ^öz önüne 
alarak, Hacıömer - Tekman, Gökoğlan - Erzu
rum - Çat, Mescitti - Karayazı, Tutak, ispir -
Hunut - Yusufeli, Tortum - Nerman - Oltu, Ol
tu - Akçam - Şenkaya - Yenitoöy, Hınıs - Ka
rasaban - Malazgirt, Hınıs, Halıkçalvuş, Erzu
rum - Ovacık yollarının yapılması hususunun 
Öncelik ve ivedilikle nazarı itibara alınarak büt
çe imkânları içinde mütalâa edilmesini Sayın Hü
kümetten ve Bayındırlık Balkanından bekler he
pinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

3. — Milletvekillerinden bâzlarının Bütçe 
ve Plâm Komisyonuma seçildikleri için şimdi bu
lundukları komisyonlardan çekildiklerine dair 
önergeleri. 

BAŞKAN — Bâzı arkadaşlar, seçilmiş bu-
dukları komisyonlardan istifa ettiklerine dair 
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birer tezkere yollamışlardır, bunları sırasiyle 
okutuyorum. 

x Millet Meclisi Başkanlığına 
Bütçe Komisyonuna aday gösterilmek do1 ayı -

siyle üyesi bulunduğum Maliye Komisyonundan 
istifa ettiğimi saygılarımla arz edsrim. 

Kütahya 
Sadrettin Tosta 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Millet Mec'isi Başkanlığına 
Millet Meclisi Bütçe Komisyonuna seçilmiş 

olduğumdan, İktisadi Devlet Teşekkülleri Ko
misyonundan istifa ettiğimi arz ederim. 

Konya 
Hüseyin Cahit Yılmaz 

BAŞKAN — Bibilerinize sunulur. 

Millet Meclini Bışkanlığ na 
Millet Meclisi Bütçe Komisyonuna seçilmiş 

olduğumdan, İktisadi Devlet Teşekkülleri Ko
misyonundan istifa ettiğ'mi arz ederim. 

Eize 
Erol Yılmaz Akçal 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Cumhuriyet Sanatosu îstaıb:d üyesi 
Rıfat öztürkçine'nin, B'na Yapımını teşvik ve 
izinsiz yapı7an binalar hakkındaki 6188 sayı\ 
Kanuna ek kamun teki'finin îçtüzüğ'ln 36 ncı 
maddesi gereğince gündeme alınmasına dair 
önergesi (4/408, 2/46) 

Millet Meclisi Başkanlığ na, 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 

öztürkçine'nin, kendisine ait; 618S sayılı gecs-
kondular ile ilgili Kanunun 23 ncü maddesi lin 
tâdiline dair kanun teklifine dair yazısı ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Enver Aka 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına, 
19 . 12 . 1961 tarihinde Yüksek Başkanlğa 

takdim ettiğim 6188 sayılı gecekondular ile ilgili 
Kanunun 23 ncü maddesinin tâdili e dair ka
nun teklifim, 27 . 2 . 1961 tarih'nden beri Mil
let Meclisi Bütçe ve Plân Komisyonunda 2/46 
dosyasında sıra beklemektedir. 

16 . 3 .1965 O : 1 
11 . 3 . 1963 tarih Başbakanlık Mütehassıs 

Müşavirlik 188 ve ilgi 1 . 6 . 1963 tarihli ve 
esas 2/46 karar 142/33220 sayılı yazılarının 2 nci 
(bendinde «Plânda öngörülmüş o1 an Sosyal Mes
ken konusu ile memleket şümul bir dâva teşkil 
eden izinsiz yapılan binalar konusunda Hükü
metçe hazırlanmakta olan kanun tasarısı ile 
düşünülen ıslâh tedbirlerinin ve dolayısiyle 
îmar Kanunu tatbikatını güçleştirecek ve dâ
vaya kati bir çare teşkil etmiyecek mahiyette 
olduğu ve bütçeye de 100 milyon liradan fazla 
bir yük tahmil edeceği gerekçesi ile teklifin 
reddini» istemektedir. 

.2. — Aradan uzun zaman geçmesine rağmen 
Hükümetçe bu hususta hiç bir tedbir veya ka
nun tasarısı Yüce Meclise sunulmanrştır. Yal
nız Komisyonlara gelen Hükümet temsilcileri 
yukarda arz edildiği veçhile, Hükümet de tasarı 
getiriyor, sözleri ile teklifimin reddi cihetine 
gidilmiş ve böylece 2 milyon vatandrş kütlesini 
ilgilendiren teklif, Hükümetin esassız vaitleri 
ile bir kenara itilmiştir. 

3. — Gerek Anayasamızın ve gerekse 5 Yıl
lık Plânın öngördüğü bu teklifimin Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 36 ncı maddesi gereğince gün
deme alınmasını saygı ile arz ve bu hususta gere
ken işlemin yapılmasını dilerim. 11 . 3 . 1965 

Cumhur'yet Senatosu istanbul Üyesi 
Dr. Rifat öztürkçine 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü, buyurunuz 
efendim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Sakarya) — Muhterem arka
daşlarım, İstanbul Senatörü Sayın Rifat öz
türkçine'nin şimdi takririnde dsrmayan ettiği 
kendi kanun teklifinin görüşülmesi, Bütçe ve 
Plân Komisyonunda şundan dolayı gecikmiş 
bulunmaktadır. Malûmuâlileri, Bütçe ve Plân 
Komisyonu uzun müddet müstafi Hükümetin 
hazırlamış olduğu Bütçe Kanun tasarısiyie iş
tigal etmiş ve bu bütçeyi Heyeti Umumiyeye 
şevkten sonra da Kabinenin istifası suretiyle 
Bütçe Komisyonu çalışamaz bir duruma gel
miştir. Yeni seçilen Bütçe Komisyonunun gün
deminde bulunan bu kanun tasarısını süratfe 
intacetmek gayretinde olacaktır. Bu teklife müs
pet oy kullanmamanızı saygılarımla arz ve is
tirham ederim efendim. 
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BAŞKAN — Başka söz istiyen, yok. öner

geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmemiştir. 

5. — 353 şayi11 Kanunun 11 nci maddesinin 
(B) bendi hükmünün anayasaya aykırı oldu
ğundan iptaline dair Anayasa Mahkemesi Baş
kanlığı tezkeresi. (3/1149) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, 

1 nci Ordu komutanlığı Askerî Mahkeme
since; 353 sayılı Kanunun İ l /B maddesinin 
Anayasaya aykırı olduğundan Bahisle iptali hak-

5. — GÖRÜŞt 

1. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkadaşının, 1111 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, Konya M lletvekili Ahmet (Hırkan ve 
Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yildırım'ın, 
5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili H. Ali 
Dizman'ın, Askerlik h'zmetlerinin emeklilik ve 
tarfiden sayılması hakkında kanun teklifi i'e 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hilmi Onat ve Ay
dın Mi.letvekili Mehmet Yavaş'ın, Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil 
eden 5585 ve 6724 saydı Kanunlara bâzı mad
deler ilâvesi hakkındaki kanun tekliflerime dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değîşiklikle'r 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu ra
poru (MiVet Meclisi 2/62, 2/145, 2/204, 2/360; 
Cumhuriyet Senatosu 2/142) (S. Sayısı : 445 
e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Rapor okundu ve rapor üzerin
de iki arkadaşımız daha önce konuştu. Şimdi 
rapor üzerinde söz sırası Sayın Veli Uyar'ındır. 

VELÎ UYAR (Yozgat) — Çok muhterem 
arkadaşlarım, yıllardan beri er olarak askerli
ğini yapan ve halen de Devlet hizmetinde çok 
büyük mevkiler işgal eden bir çok çalışan 
arkadaşlarım, geniş bir kütlenin, ihtiyacına ce
vap verecek olan hu kanun teklifinde bukman 

(1) 527 stra sayılı basmayım 12 . 3 .1965 
tarihli 74.ncü birleşimin sonundadxr. 
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kında itiraz yoliyle yaptığı başvurma üzerine 
konu incelenmiş ve sözü geçen Kanunun 11 nci 
maddesinin (B) bendi hükmünün Anayasanın 
138/2 maddesine aykırı olduğundan ipta ine 
10. . 3 . 1965 gününde 196V50 esas ve 1964/14 
karar sayıaryle. karar verümi§ir. 

Bilgileri rica olunur. 

Lûtfi Akadlı 
Anayasa Mahkemesi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
öncelikle görüşülmesi kararlaştırılan işlere 

geçiyoruz. 

arkadaşlara, yapmış oldukları faaliyetten dola
yı minnet duygumu arz ederim. 

Muhterem arkadaşlar, kanunlar, malûmu-
âliriiz, bir ihtiyaçtan doğar. Bugün memleket 
gerçekleri odur ki; tahsilini lise-ve liseden aşağı 
derecede yapmış olan ve Devlet hizmetlerinde 
geniş faaliyetler âlân bu giibi arkadaşlar, bilhas
sa ikinci Dünya Harbinde uzun müddet asker
likte bulunmaları, ve vatani hizmetleri dolayı-
ısiyle birçok haksızlıklara uğramışlardır. Bu ar
kadaşlar, hem vatani hizmetlerini yapmışlardır, 
hem de memuriyetlerinden ve hattâ terfilerinden 
olmuşlardır. Eğer bu arkadaşlara bir terfi hak
kı tanınmış olsa ve bu arkadaşların askerlikte, 
bu mukaddes vazifenin ifasında geçen müddet
ler hiç olmazsa borçlanmaları suretiyle hizmet
lerine sayılmış olsa, bu arkadaşların mağduri
yetleri önlenmiş olacaktır. Üstelik birçok arka
daşlar da kadrosuzluk dolayısiyle terfi edeme
mişlerdir. O ıstırap da ayrı. Istırap ıstırap üçe
rine olan küçük dereceli az tahsil görmüş arka
daşların bu mağduriyetlerinin önlenmesi için bu 
kanunun çok yerinde olduğuna kaaniim. Maa
lesef Bütçe Komisyonu, raporunda bu kanu
nun Emekli Sandığına 2,5 milyar bir külfet yük-
l'iyeceğind'en bahsetmektedir. Ben de Bütçe Ko
misyonunda çalışan arkadaşlarla yıllardır bera
ber bulundum. Elbette Emekli Sandığının ma
lî takatinin zayıf olduğunu yakinen bilen arka-
daşlannızdanım. Fakat hiç de raporda belir
tildiği üzere 2,5 milyar, veyahut 1 milyar gi
bi rakamlar bu kanunun kapsamı içinde, değil
dir. 

FLEN İŞLER 
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Arkadaşlarım, dikkat buyurursunuz M, bu 

kanunla halen almakta oldukları maaşlar üze
rimden arkadaşlar borçlanacaktır. Ge.çen gün 
Yüksek Meclisçe kabul buyurulan 545 sayılı bir 
Kanun vardı. Burada muhterem arkadaşlar, 
19411 senesinde bendeniz elli lira ücret aldığım 
bir hizmet dolayısiyle borçlandmı. Bu hizmet 
yedi ay altı gündü. Yedi ay üzerinden almış 
olduğum 360 lira ücrete karşılık 1 342 lira borç
landım. 

Emekli Sandığının sayın mümessilleri bura
dadırlar. 1 342 lira borçlanmışım. Şimdi belki 
o kanun münasebetiyle bâzı arkadaşlar «Emekli 
Sandığına külfet yüklüyoruz» demişlerdir. Ben 
350 lira almışını, bugün Devlete 1 300 küsur li
ra ödemişim. Halen almakta olduğum, mükte
sep olan, 80 - 90 lira üzerinden borçlandım. Şim
di bu kanunla halen vazifede bulunan yüzler
ce arkadaşın almakta oldukları maaş üzerin
den yüzde 14 gibi - halen Emekli Sandığında 
cari olan yüzde 12 olduğu halde bu kanun yüz
de 14 gibi - bir külfeti memurlar üzerine yükle
mektedir. 13 sene hizmet eden bir memur 15 se
ne üzerinden, emekli olacak; 28 sene hizmet eden 
bir memur da iki sene askerlik yapmışsa, bu ka
nuna göre, 30 seneyi doldurmadan 30 sene üze
rinden emekli olacaklar, bunların malî portesi 
şu kadardır, der. 

Maalesef bu malî porte birçok arkadaşlarda 
büyük istifham uyandırır. Fakat hiç de böyle 
değildir. Birçok maliyeci arkadaşlar bu mevzu 
üzerinde geniş etüt, tetkikat yapmışlardır. He
pimize geniş etütlere dayanan broşürler ıgönde-
rildi. Bunlara göre 2 - 3 sene askerlik yapmış 
olan arkadaşlar 7 bin lira borçlanacaklardır. 
Bu arkadaşların emeklilik hizmetine eklenecek 
müddetle Emekli Sandığına vereceği miktar 
ayda 36 küsur lira tutuyor. 

7 000 lirayı 35 liraya, böldüğümüz zaman 
kaç senede ancak bunun karşılanmış olduğu 
meydana çıkar. Yani arkadaşlara, Emekli San
dığının malî gücünün yükseltilmesi için geniş 
imkân sağlamış oluyoruz. Memur olan arkadaş
lardan geniş miktarlarda borç alıyor ve sandı
ğa geniş imkânlar sağlamış oluyoruz. Bendeni
zi her halde yakinen tanıyan arkadaşlarım ma
lî mevzularda ne kadar titiz olduğumu herhal
de takdir ederler. Bilhassa Bütçe Komisyonun
da bu hususta az çok konuşurum. Fakat bu m ev-
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zuda inanın ki, 'bu rapor haksız hazırlanmıştır. 
Çok özür dilerim ve Komisyon arkadaşlarımı 
tenzih ederim, ama haksız hazırlanmış ve indî 
tetkikler üzerine hazırlanmıştır. Aslına inilme
den, esası tetkik edilmeden ceffelkalem 2,5 mil
yar lira denilmiş, elbette sayın üyelerin nezdin-
de 2,5 milyar olunca sandığın malî takati, ak-
tuarya hesapları meydanda, bütün o gördüğü
müz gökdelenler ve saire hepsi 1980 senesinde 
sıfıra inecek, bu atmosfer karşısında 2,5 milyar 
lira yeniden bir külfet yüklenecek dendiği za
man, elbette ki, arkadaşlar kanuna rey verir
ken düşünmüşler ve birinci defasında reddedil
miş, fakat Yüksek Senato enine boyuna tetkik 
etmiş ve bakmış ki, realite bu raporda belirtil
diği gibi değildir. Bu bakımdan kanunu Senato 
kabul etmiş. 

Oo'k muhterem arkadaşlarım, birçoklarınız 
buraya Devlet memuriyetinden geldiler, Bir ha
nımla, bir erkek aynı sene ortamektepten me
zun olurlar, hanım da memuriyete girer, erkek 
de memuriyete girer. Erkek gider vatani vazife
sini ifa eder, hudut boylarında, çadır altında, 
güneş karşısında, buz kar üzerinde. Hanım me
murumuz da, büroda vazifesini yapar. O terfi 
eder, bir sene üste çıkar, diğeri erkek olduğu 
için mağduriyete mânız kalır, bir derece de 
aşağı maaşta kalır. Erkek geldiği zaman hanım 
memur şef olur, erkek onun maiyetinde mümey
yiz olarak çalışır. Bu mu adalet beyefendiler? 

Muhterem arkadaşlarım, kanunlar ve bizde
ki sistem maalesef, sosyal adaleti sağlıyacak ni
telikte değildir. Bu kanun, bizleri sosyal ada
lete daha çok yaklaştıracaktır. Bu bakımdan 
istirham ediyorum, binlerce memur arkadaşım. 
hasbelkader yüksek tahsil, hattâ lise tahsili 
olan arkadaşlarımıza borçlanma hakkını olsun 
tanıyalım ve biraz olsun mağduriyetlerini önli-
yelim. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüksek Meclis bun
dan bir iki ay evvel bir kanun kabul etti. «özel 
öğretim Kurumları Kanunu» orada, özel öğretim 
kurumlarında çalışan, hattâ okullarda hizmet 
gören; farzımuhal sermayedar bir vatandaşın 
açmış olduğu özel okulda hizmet gören öğret
menlere borçlanma hakkı tanındı. O halde Dev
lete askerlik hizmeti gören ve memur olan, me
muriyetten askerliğe gitmiş olan veyahut da 
askerliğini yapıp da memuriyete 'gelen bu arka-
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daşlarımıza da böyle 'bir hak tanımak; hakkani
yetin ta kendisidir arkadaşlarım, özür dilerim, 
birçjok arkadaşların çocukları o okullarda oku
yor diye - onlara hak tanıyıp da, askerliklerini 
er olarak yapan, vatani hizmette ömürlerini çü
rütmüş olan arkadaşlara 'böyle bir hakkın ta
nınmaması adaletsizliğin ta kendisi olur. 

Yüksek vicdanlarınıza hitabediyorum, bin
lerce arkadaşın mağduriyetini önliyeeek olan 
!bu kanunun kabul edilmesini saygıyle arz ede
rim. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ali Dizman. 
ALÎ DİZMAN (Tokat) — Muhterem arka

daşlarım; bu mevzuun lehinde umumi mütalâa
lar serd edilmiş bulunmaktadır. Ben bunlara te
mas etmiyeeeğim. Sadece Komisyonun aleyhde-
ki mütalâalarına kısa kısa cevaplarımı arz ede
ceğim. 

Birincisi, Komisyon der ki : «Biz askerliği 
bir mağduriyet olarak mütalâa etmiyoruz, bir 
mükellefiyettir ve sürekli bir mükellefiyet de 
olmaması itibariyle, devamlılığın bulunmama
sından dolayı, emeklilik sistemi ile bağdaşa
maz. Bu itibarla er olarak askerlikte geçen hiz
metler emeklilikte sayılması mümkün değil
dir.» Bugünkü mevzuatımıza göre bu doğru ola
bilir. Bu sistem bir defa yanlış kuruldu diye, >o 
sistemin düzeltilmesi yolundaki iddiaların kar
şısına bir mania olarak çıkarmak mümkün de
ğildir. Eğer sistem bidayette zaten yanlış olma- I 
saydı böyle 'bir kanun teklifi ile •huzurunuza 
gelmeye lüzum olmıyacaktı. 

Askerlik hizmetini mağduriyetten sayma
makta elbette ki, müttefikiz. Biz gerekçelerimiz- ı 
de bunun bir mağduriyet olmadığını belirttik. 
ve aksine dedik ki ; «Askerlik hizmeti şahsın 
her (hangi bir âmme hizmeti gördüğünden çok 
daha mühimdir, çok daha vatan için lüzumlu
dur. Vazifenin daha ehemmiyetsizini emeklilik 
ve terfiden sayıp da çok daha ehemmiyetlisini 
saymamak bir adaletsizliktir. Bundan kurtula
lım, bu adaletsizliği telâfi edelim.» Yoksa as
kerlik hizmetini ıbir mağduriyet olarak mütalâa 
etmemekteyiz. 

Sürekli bir hizmet olmaması ise, hiçbir za
man emekliliğe sayılmakta mani olmamak gere- I 
kir. Yedek subaylık da sürekli bir hizmet de
ğildir, ama pekâlâ sayıla'bilmektedir. Bu teklif 
kanunlaşırsa, 250 bin civarında şahsı ilgilendi- I 
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receğini 680 milyon liralık bir varidata muka
bil 2,5 milyar liranın ötesinde malî yük yükliye-
ceği bildirilmektedir. 

öğrendiğime göre, bu hesap vasati 60 lira 
asli maaş üzerinden yapılmıştır. Askerliğini er 
olarak yapmış kimselerin 60 lira asli maaşa ula
şabilmeleri nadirattandır. Bunların büyük ço
ğunluğu, ya 200 lira civarında «D» cetvelinden 
ücret alan müstahdem, yahut asli maaşı 15 - 20 
lira civarında bir mübaşir ve nihayet maaşı 
25 - 30 civarında olan İbasit memurlardan iba
rettirler. Bu itibarla 60 lira asli maaş üzerinden 
yapılacak hesap mutlaka yanlıştır. 60 lira pek 
azma nasibolan bir rakamdır. Vasati 15 - 25 lira 
üzerinden bu hesabın yapılması gerekir. 

Biraz evvel Veli Uyar arkadaşım belirtti: 
Aslında tahsil edilecek paralar normal olarak 
ödenecek paralardan hattâ daha da fazladır. 
Zaten bugün 'bu kanun çıkmakla, memurlarımı
zın tahallükle hemen müracaat edip bu kanun
dan istifade edeceklerini pek ummuyorum. Çün
kü bizim arzumuz bu şekilde değil idi. Zaten 
geçim azminde olan bir şahıs, maaşının % 14 
ünü 'bugünden verecek, 8 sene sonra mı, 18 se
ne sonra mı, 15 sene sonra mı, emekli olduğu 
zaman alacağı 30 - 35 lira zammı düşünerek bu
günden maaşının % 14 ünü kesintiye tabi tut
turması, öyle umarım ki, hayaldir. Fakat bu ha
yale rağmen biz konuşuyoruz. Yeter ki, bir çı
ğır açılsın ve ileride bunu genişletmek imkân 
dâhiline girsin, diye. Yoksa bingim 270 lira üc
ret alan bir müstahdemin bunun 30 lirasını 
10 - 1'5 sene sonraki emekliliğinde alacağı 5 - 1 0 
lira fazla para için kestirmek yoluna gideceğini 
düşünmek de hayaldir. 

.. Yüce Meclis, hayal olmasına rağmen, bir 
ümidi kırmamalidir. Sakat ve bayan gibi hiz
met kabiliyetleri daha düşük olanlara karşılık 
hizmet kabiliyetleri daha yüksek olanları, emek
liliğinde olsun, koruyacak yolları şimdiden aç
malıdır. 

Nihayet Komisyon der ki, «13 sene sonra 
emekli olacak, 11 sene evvel olur, herkes iki se
ne evvel emekli olur. Bu itibarla Emekli Sandı
ğına külfet yükler, falan.» Eğer daha evvel 
emekli olma yolları açılacaksa bundan kork
mamak lâzımgelir. Eğer Emekli Sandığı bir kı
sım külfete girecek ise, bunun karşılığında Tür
kiye'deki personel fazlalığı herkes tarafından 

— 391 -



M. Meclisi B : 75 
kabul edilen bir gerçektir, demek ki, personel 
fazlalığını bu suretle kısmen olsun azaltmak 
imkânına kavuşmuş olacağız. Ve bu imkânın 
Devlet bütçesine getireceği ferahlık Emekli 
Sandığına yükliyeceği külfetin çok üstündedir. 
îyi organize edilirse Devlet, gerektiği takdirde. 
bu ferahlığı 'bir kısmını Emekli Sandığına inti
kal ettirmek suretiyle onun maddi gücünü des
teklemek yoluna gidebilir. 

Emekli Sandığına yeni yük tahmil edilmemesi 
yolundaki beyanlar da derde deva olmıyacak-
tır. Nihayet reddedilen bütçe tasarısından öğren
miş bulunuyoruz ki, 1983 yılında bugün emekli-
liliğini alanların maaşlarını ödiyemiyecek duru
ma zaten gelecektir. Halihazırda Emekli Sandı
ğına para verenlerin teminatı ise zaten yoktur. 
Bu hale gelmiş bir müesseseyi...(«Biraz daha yık
mak için» sesi) Biraz daha yıkmak değil beye
fendi, bu kanunla, çok cüzi olmakla beraber, 
1983 ü 1984 e itmek imkânını belki bulabiliriz. 
Bugün parayı toplıyacak, 15 - 20 sene sonra ödi-
yecek. Bu toplanan parayı, biraz daha iyi kul
lanmasını bilen bir idare olduğu takdirde, hiç 
değilse, 1983 yılını 1984 yılına itebiliriz. 

Demek istediğim şudur ki, Emekli Sandığı 
Kanununa 3 - 5 kuruş maddi yük tahmil et
meyi, Emekli Sandığının iflâsiyle alâkalı göster
mek doğru değildir. Emekli Sandığı iflâs ediyor
sa, bugünkü emekli sistemimizin gayriâdil olu-
şundandır. Müteaddit defalar bu kürsüden arz 
ettim; yüksek dereceli kimselere Emekli Sandı
ğı ondan tahsil ettiği nisbetin çok üzerinde öde
me yapar, 15 - 20 lira asli maaşlı, derecesi kü
çük olan kimselerin aldığı paraya karşılık da 
onlara çok az öder. Eğer biz, Emekli Sandığını, 
normal sigorta anlayışı içinde mütalâa edersek, 
Devlet hemen aklına estiği zaman bir kısmını, 
bâzı kimseleri, bir zümreyi memnun etmek için, 
Emekli Sandığını vasıta olarak kullanmasından 
vazgeçer, bunu normal sigorta sistemlerine uy
gun bir hale getirirse, iflâstan da kurtulur ve 
nihayet bu gibi kanunlarla yük yüklemek veya 
Emekli. Sandığını biraz hafifletmek gibi yolla
ra gitmeye de lüzum kalmaz. 

Bu itibarla Emekli Sandığının iflâsını önle- \ 
meye ona yeni yük yüklememek yolu ile değil, 
onun sistemini değiştirmek yolu ile ulaşılabilir. 
Kendi hatamızı 250 000- - 300 000 civarında olan 
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ve askerliğini er olarak yapmak suretiyle hem o 
hizmeti bedava gören, hem uzun müddet hiz
met eden ve hem de askerliğini yapabilecek fi
ziki ve mânevi kabiliyeti yüksek olduğu sabit 
bulunan kimseleri mağdur etmek yoluna gitmi-
yelim. Arz ettiğim gibi, Emekli Sandığına bü
yük yük yüklemiyecektir. Aksine onun bugün 
biraz daha maddi kaynaklarının genişlemesine 
sebebolaeaktır. Ümidederim ki, hem bu teklif 
kanunlaşacak ve hem de bunun akabinde Yüce 
Meclis; bilhassa önem taşıyan, emekliliğin ter-
fiine sayılması hakkındaki görüşlere de bir gün 
hürmet gösterecektir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü, 'buyurun. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Muhterem arka
daşlarım, Bütçe Komisyonu olarak umumi he
yette konuşan arkadaşlarımızın mütalâalarını 
dikkate almak ve kanunu yeni baştan yeni Hü
kümetin görüşlerine de itibar etmek suretiyle 
tedvin etmek üzere, Yüksek Heyetiniz izin ve
rirse, teklifi Komisyona geri almak istiyoruz. 
Saygılarımla arz ederim. 

ASIM EREN (Niğde) — ~Usul hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Hiçbir usulsüz muamele yapıl
madı, Sayın Eren. Bir arkadaşımız bir teklifte 
bulundu. 

ASIM EREN (Niğde) — Komisyon teklifi 
üzerinde usul hakkında bir mâruzâtım vardır 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
Komisyon, müzakeresini yapmakta olduğumuz 
teklifi tekrar tetkik etmek üzere geri istemek
tedir. Ancak bu sizlerin kararınızla mümkün
dür. Şimdi bu hususu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir ve 
teklif Komisyona verilmiştir. 

2. — Siyasi Partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sarıib-
rdhimoğlu'nun, Siyasi Partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378; 
2/591) (S. Sayısı : 527) (1) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerleri
ni alsınlar. 

(1) 527 S. sayılı basmayazı 6 . 2 . 1964 ta
rihli 49 ncu Birleşim tutanağı sonundadır. 
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Siyasi partiler kanun tasarısının müzakere-

• sino başlıyoruz. Hükümeti Burada. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Bir takririmiz var efen
dim, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yeni bir usul teklifi hakkında 
mı? 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Evet. I 
BAŞKAN — Komisyona söz veriyorum efen

dim, buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
bundan önceki birleşimin sonunda Yüöe He
yetin kabul buyurduğu bütün parti gruplarının 
başkanlarının ve bendeniz tarafından imzala
nan bir takrirle bundan böyle kanunun muza- I 
keresinin kısım kısım yapılmasına karar ve- I 
rilmiş idi. Bu karar mahfuz kalmak kaydiyle, I 
ikinci kısım son derecede uzun olduğu için, I 
ikinci kısmın bölüm bölüm görüşülmesini komis- I 
yon olarak teklif ediyoruz. Bunun oya arzını I 
istirham ediyorum. I 

KEMÂL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Bölüm bölüm dendi, hangisi, nasıl, lütfen I 
ezbere değil. İzahını istiyorum. I 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Bu kanunun kısımları I 
vardır, Sayın Sarıibrahimoğlu. Her kısım da I 
bölümlere bölünmüştür. Kısımlar ve bölüm- I 
ler... Bundan evvel Yüce Heyetinizin kabul et- I 
tiği bir takrire göre, müzakereler kısım ki- I 
sim cereyan etmiş idi. Bu karar bakidir. Bu I 
karar mahfuz kalmak kaydiyle ikinci kısım I 
uzun bir kısım olduğu için; bu kısmın üzerin- I 
deki müzakerelerin kısım olarak değil, bölüm I 
bölüm yapılmasını teklif ediyoruz. Yani her bö- I 
lümün muhtelif maddeleri üzerindeki müzakere I 
bir arada cereyan edecek ancak maddeler ayrı I 
ayrı, üzerindeki takrirlerle birlikte, muamele I 
görüp, oylanacaktır. Kısım kısım da olsa böyte I 
olacaktı. Yalnız uzun olduğu için bu kısmın 
bölüm bölüm müzakeresini teklif ediyoruz. I 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Usul hak
kında söz istiyorum. I 

BAŞKAN — Sayın Diler, usul hakkında söz 
istiyorsunuz. Orta yerdo hiçbir usulî muamele 
tatbik edilmemiştir ki, bu muamelenin İçtüzüğe, 
Anayasaya aykırılığı varidolsun. Orta yerde bir | 
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teklif vardır. Şimdi ben bu teklifi okutaca
ğım. Bu teklifin lehinde olabilirsiniz, aleyhin
de olabilirsiniz. O zaman söz istersiniz. Lütfen 
oturun efendim, lütfen oturun. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Peki, o halde 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi verilmiş olan önergeyi 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Siyasi partiler kanun tasarısının kısım 

kısım görüşülmesine dair geçen birleşimde Ge
nel Kurulca alınmış bulunan karar saklı "kal-
mak kaydiyle, söz konusu tasarının ikinci kıs
mının uzunluğu dolayısiyle, bu ikinci kısmın 
bölüm bölüm görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Sayın Kırca, önergenizde bö
lüm bölüm görüşülmesi teklif edilmektedir. Bu 
aynı zamanda maddelerin de ayrı ayrı oylan
ması mânasına mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Daha evvelde Sayın Riya
setin yapmış olduğu şey kısmın müzakeresi 
bitince maddeler yine ayrı ayrı oylanacak ve 
muameleye koymaktır. Bu kısmın bölüm bö
lüm müzakeresi kabul edilirse maddeler için 
aynı muamele yapılacak. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Diler, 
verilmiş olan önergenin aleyhinde mi söz isti
yorsunuz? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Noksan bul
duğum için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Olmaz, aleyhinde buyurun. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlar, Partiler Kanunu 
Anayasanın muayyen bir müddet içinde çıkarıl
masını emrettiği bir kanundur. Bunun gecik
mesi, Anayasanın emrine, şekil bakımından ay
kırı bir netice tevlidetmektedir. Ancak kanu
nun, Anayasanın muhtevasına uygun bir şekilde 
çıkarılması da yine Anayasanın bir emridir. Ba
sınımızda ve muhtelif yetkili kimseler tarafın
dan hali hazırdaki, tasarının maddelerinin, Ana
yasanın ruh ve maksadına aykırı olduğu yolun
da birtakım fikirler ileri sürülmüştür. İşte bu 
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bakımdan eğer kanun, normal prosedür takibe-
dilmek suretiyle müzakere edilmez, Yüce He
yetinizin, bu kanunun maddeleri üzerindeki fi
kirleri serd etmelerine imkân bırakılmazsa, bu 
takdirde Anayasaya aykırı bir kanun çıka
cak ve memleketimiz Partiler Kanuniyle, Ana
yasaya aykırı bir kanunun tatbikatiyle büyük 
ve kötü hâdiselerle karşı karşıya kalacaktır. 
İşte bu bakımdan kanunun hem süratli bir şe
kilde çıkması hem de Anayasanın tamamen muh
tevasına uygun bir şekilde çıkması için bölüm 
bölüm müzakeresi doğrudur. Yalnız parti grup
larınca bu maddelerin değiştirilmesi mevzuunda 
mutabakata varılmıştır. Fakat arkadaşların 
büyük bir kısmının bunlardan hiç haberi yok
tur. Haberi olmadığı için de üzerinde düşün
mek imkânını bulamamaktadır. Bu sebeple, 
müzakerelerde ileri geri konuşulmakta, burada 
zaman kaybı bahis mevzuu olmaktadır. Evve
lâ bu parti gruplarının müşterek mutabakata 
varmaları metinleri Yüce Heyetinize verilmesi 
iktiza etmektedir. Eğer bu metinler verilmez
se... 

BAŞKAN — Sayın Diler, söz alış sebebinizin 
dışında mütalâa beyan ediyorsunuz. Rica edi
yorum, verilen takririn aleyhinde konuşunuz. 
Sadece bu takrire taraftar olmadığınız yolunda -
itirazınızı söyleyin. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Bu bakım
dan noksandır. Tamamlanması hususunda fi
kirlerimi arz ediyorum. 

BAŞKAN — Tamamen mevzua yabancı mü
talâa beyan ediyorsunuz. Bu takrir bölüm bö
lüm müzakeresini istemektedir. Siz bölüm bö
lüm müzakeresine taraftar mısınız? Alınmış 
bulunan karara göre kısım kısım mütalâa edi
lir. 

NİHAT DİLER (Devamla) — O bakımdan 
değil. 

BAŞKAN — Sayın Diler sadet içinde konu
şun. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Tamam Baş
kanım, tamamlıyorum. Eğer bölüm bölüm mü
zakeresi cihetine gidilirse, elde bir tadilât mev-
cudolmadığından, sayın üyelerin bunun üze
rinde düşünme imkânları olmıyacak, bu sebeple 
de kanun murakabe dışında Meclisten çıkmış 
olacaktır ve Anayasaya da aykırı olduğu tak-
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dirde bu elbette Meclisimiz için iyi bir netice 
meydana getirmiyecektir. Onun için komisyo
nun, bu kanunun müzakerelerinden evvel basılı 
metnin sayın üyelere dağıtılmasını arz ve is
tirham ederim ve bu takririn de kabul edilme
mesini istirham ederim. Hürmetlerimle. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Kısım kısım görüşülecek
tir. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Ama metin 
yok elimizde, neyi görüşeceksiniz. 

BAŞKAN — Konuşuldu. Sayın Özoğul, siz
de mi aleyhinde konuşacaksınız ? 

NAZMI ÖZOĞUL (Edirne) — Lehinde. 
BAŞKAN — Lehinde buyurun efendim. 

NAZMI ÖZOĞUL (Edirne) — Partiler Ka
nununun birinci kısmı 77. maddedir. Ve aynı za
manda bu kısım siyasi partilerin teşkilâtı ile 
ilgilidir. Evvelce yapılan reylemede 77 madde 
üzerinde arkadaşların toptan görüşlerini, bir 
defaya mahsus olmak üzere ifade etmeleri ka
bul edilmişti. Bu kısmın muhtelif bölümleri 
var. Önümüzdeki çıkacak kanunlara da muay
yen müddet tanıyabilmek için Komisyon Başka
nının verdiği önergenin lehindeyim. Bölümler 
tetkik edilirse - arkadaşlarımız kanunun bütün 
maddesini mutlaka okumuşlardır - bölümlerde 
meselâ, 6 ncı madde ile 7 nci madde «Parti
nin kurulması» başlığı altında bir bölüm ha-, 
linde mütalâa edilir. Yani, 6 ncı madde, 7 nci 
maddenin kuruluş bâbmdaki tamamlayıcısı bir 
maddedir. Binaenaleyh arkadaşlar, fazla zaman 
kaybetmemek için, burada bölümlerin üzerinde 
konuşulması, bundan sonra çıkaracağımız ka
nunlara zaman kazandırması bakımından lehin
deyim. Ve arkadaşlarımızın da oylarım bu yol
da kullanmalarını arz ederim. 

BAŞKAN — Okunmuş olan önergeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) - ^ Reis Bey, 
ikinci kısım üzerinde söz istiyorum. Söz sıra
ları yeniden tanzim edileceğine göre ikinci kı
sım üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, alın
mış olan karar gereğince ikinci kısım bölüm bö
lüm müzakere edilecek ve müzakelerin sonunda, 
madde madde oylanacaktır. Bu arada bölümün 
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müzakeresi sırasında, sayın üye arkadaşlarımın" 
verecekleri önergeler hakkında da o bölüm hak
kında alınan sözler sırasında mütalâa beyan 
edilecektir. Ayrıca o konu kifayet veya söz is-
tiyenin bulunmaması haliyle kapandıktan son
ra, önergeler dolayısiyle her madde için yeni
den müzakere açılmıyacaktır. 

Şimdi, bu bölümle ilgili olarak bölüm bö
lüm müzakeresine karar verilmeden daha evvel 
bâzı arkadaşlarımız maddelerle ilgili olarak söz 
istemişlerdir. Bu bölümün içindeki maddelere 
ait söz istemiş olan arkadaşlarımız daha evvel 
istediği için sıraları daha önde olacaktır. Bu 
ölçü içinde, şimdi ikinci kısmın birinci bölümü 
hakkında ilk söz istiyen arkadaşımız altıncı mad
de hakkında Sayın Emin Paksüt'tür. Emin Pak-
süt? Yoklar, ikinci söz istiyen arkadaşımız 
Sayın Aziz Zeytinoğlu... 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Söz istiyen-
lerin isimlerini okur musunuz? 

BAŞKAN — Tanzim edildikten sonra söz 
istiyen]erin sırası okunacaktır. 

AHMET ÜSTÜN (Devamla) 
lüm hakkında söz istiyorum. 

İkinci bö-

AZIZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muh
terem arkadaşlarım, bu ikinci bölümdeki altın
cı madde esasen partiler arasında mutabakata 
varılmış ve aynen kabul edilmiştir. Binaena
leyh, bu altıncı madde üzerinde ben partiler ara
sındaki varılmış anlaşma mucibince bu metnin 
aynen kabul edilmesinin muvafık olacağı kana
atimi arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Saym Nihat Diler. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — ikinci kı
sım 6 ncı ve 7 nci maddeler üzerinde kanaatleri
mi arz edeceğim. 

6 ncı madde Anayasanın 56 ncı maddesine 
aykırıdır. Kuruculara, milletvekilliği niteliğini 
şart koşmuştur. Bu bir kısım vatandaşların par
ti kurmak hak ve hürriyetinden mahrum kalma
sına imkân verecektir. Bu bakımdan Anayasaya 
aykırıdır. 

İkinci, «partiler önceden izin almadan kuru
lur» dediğine göre İçişleri Bakanlığına müracaat 
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etmeseler bile müracaatlarında birtakım noksan
lar bulunduğu taktirde içimleri Bakanlığı bıı nok
sanlığı göz önüne getirmek «urtetiyle partilerin 
kurulmasına imkân vermemek gibi bir durumla 
karşı karşıya kaljmaz. Zira partilerin 
kuruluş doğrudan doğruya Anayasanın te
minatı altındadır. Bu bakımdan içişleri 
Bakanlığına değil, Anayasa Mahkemesine müra
caat etmek suretiyle partilerin kurulması mev
zuu bahistir. Maddede içişleri Bakanlığının de
ğil, bu merciin Anayasa Mahkemesi olması ik
tiza eder. Bu bakımdan ben bir tadil önergesi 
vereceğim. Çünkü bidayette 15 kişi bir araya 
gelip bir partinin kurulmasına çalışıp tüzükle
rini hazırladıktan sonra içişleri Bakanlığına 
verirse, içişleri Bakanlığı yetkisiz bir mercidir, 
Anayasanın hükümlerini topyekûn nazara ala
rak bunu her hangi bir şekilde reddedemez. 
Anayasanın 56 ncı maddesi; bir siyasi parti ku
ruluş bildirisini vermek suretiyle beyan esasına 
dayanmak suretiyle kurulacağını beyan ettiği
ne göre kuruluşundan ta kapatılıncaya kadar 
geçen zaman içinde faaliyetleri bakımından, 
sadece Anayasa Mahkemesinin kontrolü ve te
minatı altında olduğu için, her hangi bir şekil
de İçişleri Bakanlığının bu partinin bildirisi
nin noksan olduğunu iddia etmek suretiyle par
tinin kurulamıyacağı yolunda bir beyanda bu
lunamaz. Noksandır. Bu noksanlığın gideril
mesi yolunda bir önerge vereceğim. Kabulünü 
istirham ederim. 

ikincisi; 7 nci maddedir. 7 nci maddede de 
İçişleri Bakanlığına partiler için sicil tutma 
imkânını bahşetmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, İçişleri Bakanlığı 
teşkÜlâtı haddizatında Devlet mekanizmasının 
bir parçasıdır. Devlet mekanizmasının adalet 
kıstaslarına uygun şekilde çalışması, objektif 
olması Devletin esas prensiplerinden biridir. 
Yalnız, tatbikat göstermiştir ki; Devlet meka
nizması ne kadar objektif olursa olsun, ne ka
dar adalette uygun şekilde çalışırsa çalışsın, za
manın İçişleri Bakanının tesiri altında kalabi
lir. Zamanın içişleri Bakanı ise bir partiye 
mensuptur. Bir partinin mensubu olan bir kim
senin tesiri altında kalan teşkilât elbetteki do
kümanlarını objektif kıstas ve esaslara göre, 
adalet esaslarına göre ıtoplamaz, bitaraflığını 
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ihlâl eder, bunun neticesinde partilerin kapa
tılması veya devamının sağlanması hususunda 
Anayasa Mahkemesinin vereceği kararlara hüc
cet teşkil edebilecek delilleri toplıyamaz. İşte 
bu bakımdan Anayasa Mahkemesine bu şeyin 
verilmesi lâzımdır. Aksi takdirde Anayasaya 
aykırı birtakım neticelerin meydana gelmesi 
mukadderdir. Bu husustaki önergelerimin ka
bulünü istirham eder, hepinizi hürmetle selâm
larım. 

BAŞKAN — İkinci kısmın birinci bölümü 
hakkında söz alan arkadaşlarımızın isimlerini 
okuyorum: 

Birinci bölümü hakkında Aziz Zeytinoğlu, 
Nihat Diler konuştular. 

İlhamı Ertem, İsmail Hakkı Yılanlıoğlu, Ru
hi Soyer, Ferda Güley, Nazmi özoğul, Kâzım 
Arar, Alp Doğan Şen, Ahmet Bilgin, Yusuf Ulu-
soy, Halit Fikret Aka konuşacaklar. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Saym Başkan, 
ben de söz almıştım. 

BAŞKAN — Biraz evvel açıkladık Saym, 
Oğuz, siz burada değildiniz, arkadaşlarınızdan 
öğreneceksiniz. Şimdi söz sırası Saym îlhami 
Ertem'indir. 

AHMET ÜSTÜN — (Ankara) — Evvelce 
karar almıştık... 

TALAT OĞUZ (Mardin) — Bu madde hak
kında söz aldığımı tahmin ediyorum... 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; kısım kı
sım müzakereye karar verilmeden evvel arka-
daklarımızdan bir çoğu işaret ettikleri madde
ler hakkında söz istemişlerdi. R'yaısetin elinde 
böyle bir liste vardır. Bilâhara, kısım kısım 
müzakereye karar verildikten sonra o kusun 
hakkında Cuma günkü birleşimde yine söz isti-
yen adkadaşlarımız bulunmuştur. Riyaset, mad
de müzakeresi yapıld ğı sırada, hangi maddeler 
üzerinde söz istiyen arkadaşlar vardır diye 
tesbit etti, bunlar arasında, bu bölümü teşkil 
eden maddelerde ilgili söz istiyenler varsa on
ların hakkı takaddümünü kabul ederek ilk sı
raya ilâve etti. Şimdi de bu bölümü teşkil eden 
6 ve 7 nci maddeler hakknıda söz istiyen ar
kadaşların isimlerini sırasiyle okudum. Her
halde Saym Ülker ve Sayın Oğuz'un 6 ve 7 nci 
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maddeyle ilgili olarak istedikleri ıbir söz olma
mak lâzımgelir. Çünkü sıra bu şedide tesbit 
edilmiştir. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sözünüzü kaydettim. Sizi de 
kaydettim Saym Ülker. 

Buyurun Sayın Ertem. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlarım, 6 nci madde, siyasi parti1 erin 
ehemmiyetine mütenazır olarak mükemmel su
rette tedvin edilnrş bir maddedir. Siyasi parti 
kurmayı, milletvekili seçilme yeterliğine bağ
lamak çok tabiîdir. Çünkü, siyasi partiler, ka
nunun 1 nci maddes'nde belirtildiği gibi, esas 
vazife olarak toplum ve Devlet düzenini ve ka
mu faaliyetlerini Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Üyeliği sıfatiyle denetlerler, onu 
tanzim ederler, ona istikamet verir
ler Binaenaleyh, toplumumuz için, Dev
let için bu kadar ehemmiyet arz eden siyasi par
ti kuruluşunun, kanunun birinci maddesine de 
mütenazır olarak b'rtakım hususları ve ehem
miyeti dikkate alan vasıfları ortaya sürmek su
retiyle tanzim etmek, gayet uygundur. M3m-
leket şartlarına uyduğu gibi Anayasaya da 
hiçbir aykırılık arz etmez. Çünkü bu muayyan 
bir sınıfa tanınmış bir hak olmayıp; millıetve-
killiği niteliğine sahibolan bütün vatandaş1 ara 
tanınmış bir haktır. Kimsemin hakkı gasbedilme-
miştir. Ama Anayasamız her meselenin. ehem
miyetine mebni o hususiyeti taşıyan kimselere 
eşidolarak, bu hakkı tanıması çok tabiîdir. Bi
naenaleyh, Anayasamızın birinci maddednde 
siyasi parti kurma yetkisini Milletvekili seçil
mek vasfına sahibolanlara tanıması, siyasi par
tilerin ehemmiyeti ile mütenasiptir. Gerçeklere 
de uygundur, memleketin yüksek menfaatlerine 
de uygundur. Buna mukabil Anayasaya hiçbir 
aykırılık da göstermemektedir. Kaldı ki; Kanun 
bu siyasi parti kurulması hakkındaki bildiriyi, 
İçişleri Bakanlığına vermeyi mecburi kılmıştır. 

Bugüne kadar mevzuatımızda bu ilgili vi'â-
yetlere de verilebildiği halde, bu kanunla ehem
miyeti dikkate alınarak, bildirinin İçişleri Ba
kanlığına verilmesi şart olarak konmuştur. Bu 
da gayet yerinde bir hükümdür. Çünkü, İç
işleri Bakanlığı memleketin idaresinden sorum-
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ludur. Bildiriyi verm'ak, tamamen idareye, yö
netime ait bir meseledir. Adlî durumla, kazai 
durumla bir alâkası yoktur. Binaenaleyh, el
bette ki, bu bildiri içişleri Bakanlığına verile
cektir. Kaldı ki, madde son fıkrasiyle, İçişleri 
Bakanlığına verilen bildiride birtakım noksan
lar varsa bunların tavzihini istemek hakkını 
verdiği halde, bildiriyi, veren siyasi partiyi te
şekkül etmiş kabul etmekte, kapatılması, için, 
velevki, bildiride noksanlıklar da olsa, kurucula
rın vasıflan milletvekilliği yeterinde olmasa 
bile idare, «hiçbir şekliyle bu verilen bildiri 
kanun maddesinin vasıflarını haiz değildir, bi
naenaleyh kıymet ifade edemez» gibi bir be
yanda bulunamaz. Bu kanuna goi'a doğrudan 
doğruyr. bu kanundaki siyasi partilerin kapa
tılması şartlarını yerine getirmek üzere o ka
nun hükümlerine tabi kılar. Binaenaleyh, bil
dirinin İçişleri Bakanlığına verilmesi siyasi par
tiler için hiçbir sakınca doğurmaz. Çünkü bil
dirideki noksanlıklar, eksikliklerden dolayı bu 
partinin teşekkülüno mâni bir hüküm yoktur 
Siyasi parti teşekkül etmiştir. Siyasi partinin 
kapatılması yetkisi bildiriyi vermekle beraber te
şekkül eder ve bu yetki kanun hükümlerine 
göra Anayasa Mahkemesine tanınmaktadır. Bi
naenaleyh, 1 nci maddo hakikaten güzel tedvin 
edilmiştir. Siyasi partilerin ehemmiyetleri ile 
mütenasip hükümler getirilmiştir. Aynen ka
bulünde büyük memleket menfaatleri olduğuna 
kaaniim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Diler arkadaşımızın altıncı madde üze
rindeki, konuşmasına benden çok daha mü
kemmel bir şekilde Sayın Ertem cevap ver
diler. Ben, komisyon olarak ancak bu arka
daşlarımızın sözlerini aynen belirtmekle' yeti
neceğim. Yine özoğul aıkadaşınr.zın belirttik
leri gibi partiler arası protokolde bu madde ay
nen kabul edilmiş bir maddedir. Sayın Zeytin-
oğlu da bu hususu belirttiler. Teşekkür ederim. 

Partiler arası anlaşma 7 nci madae.le de 
bir değişiklik derpiş etmiştir. Bu değişikliğe 
mütaallik takrir de elimizdedir. Bu hususu izah 
edeceğim. 

7 nci maddede bir siyasi partiler sicili der
piş edilmişti. Tasarıda ve komisyon metninde 
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bu sicil İçişleri Bakanlığınca tutuluyor ve bi
rer sureti de Anayasa Mahkemesine ve Cum
huriyet Başsavcılığına gönderiliyor idi. Bu si
cilin gayet tabiîdir ki, partilere ait bilgi ve 
belgeleri sistematik bir şekilde derlemekten 
başka bir fonksiyonu olmıyacaktı. Bununla be
raber, siyasi parti bir defa kurulduktan, hük
mî şahsiyet iktisabettikten sonra, mukadde
ratı da daha ziyade Anayasa Mahkemesinin 
elinde bulunacağından, Partiler Arası Anlaşma
da bu sicilin içişleri Bakanlığı yerine bizzat 
Anayasa Mahkemesince tutulması, derpiş edil
miştir. Bu sicilde ne gibi belgelerin ve bilgile
rin bulunacağı, sicilin nasıl tutulacağı Ana
yasa Mahkemesi içtüzüğünde yer alacak hü-
kümlerlo tanzim olunacaktır. 

7 nci maddeyi değiştiren grup başkanları
nın takriri şudur : 

Siyasi madde sicilli 
«Madde 7. — Anayasa Mahkemesince, siyasi 

partiler için bir sicil tutulur. Siyasi partiler 
sicilindo hangi belge ve bilgilerin bulunacağı ve 
sicilin nasıl tutulacağı, Anayasa Mahkemesi iç
tüzüğünde tesbit edilir.» Komisyonumuz bu tak
rire d'o iştirak etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlu. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Muhterem arkadaşlarım, umumiyet 
itibariylo bu bölümdeki maddeler hakikaten 
faydalı. Fakat burada 1 - 2 küçük ehemmiyetli 
noktaya temas edeceğim. 6 nci maddenin 3 ve 4 
ncü fıkralarında (içişleri Bakanlığı kuruluş bil
dirisinde noksanlık görülürse, noksanlığın ta
mamlanmasını yazı ile ister,) Bir de (içişleri 
Bakanlığı parti tüzüğüne göre partinin merkez 
organı seçilone kadar kurucuların kanunda 
gösterilen şartları haiz olduklarının tevsik 
etmesini yazı ile istiyebilir.) 

5 nci fıkrada deniyor ki; «Tevsik sağlanma
dığı takdirde, siyasi partilerin kapatılmasına 
dair hükümler uygulanır» ve 30 gün müddet ve
riyor. 

Şimdi siyasi parti her zaman, sık sık kurulan 
bir organ değildir. Ve kurulduğu takdirde de 
Bakanlık bunu kolayca tetkik edip neticeye bağlj-
yabilir. Şimdi burada parti kuranlara; vatanda
şa ; «şu tarihe - kadar, otuz gün içerisinde ta
mamlanmazsa parti kapatılır» diyor. Güzel, 
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müddet vermek lâzım, ama siz parti kuruyor
sunuz, Bakanlığa, bildiriyorsunuz ve bekliyor
sunuz. «Acaba.benim kuruluşumda her hangi 
bir noksanlık var mı? Yok mu?» diye tereddüt 
ve endişe içerisindesiniz. Siz bir parti kurmuş
sunuz, meselâ 6 ay faaliyet göstermişsiniz, 6 ay 
sonra 'bir noksan bulmuş, bunu istemiş. Bu şe
kilde çalışmalar aksıyabilir. Bu bakımdan aca
ba Komisyon ne düşünür? Bakanlığa bu iki is
temi için meselâ bir hafta 10 gün gibi bir müh
let faydalı olmaz mı? Bu müddet konmazsa bu 
fıkralar keyfi icraata sebebolur, tesbit edilecek 
müddetin müruru ile, artık Bakanlığın ihbar ve 
itiraz hakkı da sakıt olmuş olur ki, bu kanaa
timce daha faydalı olur. " 

Bir de 9 ncu maddede siyasi parti tüzüğün-
deki kabul şartlarında üyelik için başvuranlar 
arasında, dil, ırk, cinsiyet, din mezhep, aile, sı
nıf, zümre ve meslek farkı gözetilmez.» diyor. 
Kanaatimce dil kelimesi lüzumsuzdur. Bütün 
vatandaşlar Türk sayıldığına ve mebus olmak 
için, partiye de girmek için dil bilmesi şart ol
duğuna göre, burada acaba dili tekrar betek-
rar koymaya lüzum var mı? Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Soyer, Yoklar. Sayın 
Ferda Güley. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlar, 2 nci kısmın 1 nci bölümüne ait 6 ve 
7 nci maddeler üzerindeki görüşlerimi arz ede
ceğim. 

Evvelâ, Nihat Diler arkadaşımızın bir hu
susta çok haklı olduklarına işaret etmek iste
rim. Sayın Başkan müsaade buyururlarsa, bu 
maddenin dışına çıkmadığımı kalbul etsinler ve 
birkaç cümle içerisinde bu görüşümü arz ede
yim. Çok uzun bir kod halinde olan bu kanun 
tasarısı üzerinde bendeniz de kendi naçiz im
kânlarımla çalışmıştım. Bilâhara protokol ya
pıldı, protokolü 3 - 4 gün evvel cömert bir dost
tan temin edebildim ye gördüm ki, tasarı geniş 
ölçüde ıslâh edilmiş. Âdeta siyasi partilere üni
forma giydirilmiş gibi, her partiyi aynı renkte 
elbise giymiş gibi bir hale sokan bir şekilde ka
leme alınmıştı Geçici Komisyon tasarısı. Halbu
ki Protokol bu za'fı pek çok geniş ölçüde gider
miştir. 

Konuşan arkadaşlarımız, ellerinde bulunan 
metne göre konuştukları için çok zaman zıyaı-
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na sebebiyet verilmiş oluyor. Zannediliyor ki, 
şimdi savunmak için yerinde oturan Komisyo
nun savunacağı metin bu metindir. Halbuki he
men anlıyoruz ki, bu metin değildir. 7 nci mad
de için şimdi sayın Komisyon sözcüsü çıktılar, 
Nihat Diler arkadaşımızın ihtiyaçları ve istek
leri istikametinde bir önerge verdiler. 

Sanki üyenin konuşmasının tesiri altında 
kalarak (hazırlanmış gibi verdiler. Aslında pro
tokol maddesini verdiler. 

Bu kadar uzun bir kanun görüşülürken, de
mek İd, hep bu metot tatbik edilecek. Biz çıka
cağız, bu madde doğru değildir, şu eğriliği var
dır diyeceğiz. Komisyon sözcüsü, birkaç üyenin 
konuşmasını dinledikten sonra çıkacak, Komis
yon olarak bir değiştirge önergesi hazırladık 
diyecek, protokolün tanzim ettiği o maddeyi 
getirecek. Halbuki bu bastırılıp dağıtılmış ol
saydı, birçok arkadaşlarımız söz almıyacaklar-
dı, söz almışlarsa isimlerini sildireceklerdi, bu 
müzakereler çok daiha kısa zamanda olacaktı. 

Protokol Komisyon dışı bir organdır. Bir or
gan da değildir. Acaba bundan dolayı mıdır 
ki, partilerin yetkili temsilcilerinden kurulu bir 
protokol organının tanzim ettiği metni Meclis 
matbaasında bastırarak milletvekillerine ve se
natörlere dağıtmak mümkün görülmemiş olsun. 
Bunu da doğru görmüyorum. Dağıtılmalı ve bi
ze tevzi edilmelidir. Müzakereler hemen dura
caktır ve kısılacaktır. Bunu arz etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Güley. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Şimdi muh
terem arkadaşlar, biraz evvel sayın Komisyon 
sözcüsü ve Ertem arkadaşımızın ifade ettikleri 
gibi, bu bölümdeki altıncı maddenin güzel ha
zırlanmış olduğu kanısındayım. 

Anayasaya göre muhalefette olsunlar, ikti
darda olsunlar demokratik rejimin vazgeçilmez 
unsuru olan partileri, yani rejimle sıkı sıkıya 
girift vaziyette olan partileri, kurulurken bu 
müeyyide ve ölçülerin aranması yok tabiîdir. 
Daha azını değil, daha yoğunu getirmenin lüzu
muna inanıyorum. Eğer mümkün olsa daha azı
nı değil, daha çoğunu getirmenin lüzumuna ina
nıyorum. Ancak bu 6 nci madde için - ki, pro
tokolde aynen kabul edilmiştir - basında Ana
yasa ile ilişkin olarak birçok itirazlar vâki ol
muştur. Sayın Ertem arkadaşımız «Anayasaya 
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birgûna aykırı değildir» dediler. Ben de öyle 
görmek istiyorum. Fakat, bakıyorum Anayasa
nın 56 neı maddesinin birinci fıkrasına; parti 
kurmak için, değil, kanuni, usuli bir prosedür 
dahi getirmemiştir. Partilere girip çıkmak için 
usule ait bir kayıt getirmiş de parti kurmak 
için usuli dahi bir kayıt getirmemiştir. Ama ce
miyetin buna ihtiyacı olduğunu ve içinde bu
lunduğumuz şartların, buna büyük ölçüde ihti
yacı olduğunu kabul ediyorum. 

Parti kurmayı men eden ve partiye girmeyi 
önliyen birkaç madde var. 

Meselâ burada 56 neı maddenin birinci fıkrası
nı okursak, der ki, «Vatandaşlar parti kurmak 
hakkına sahiptir.» Aradaki usul ile ilgili parti
lere girip çıkmak hususunu tanzim eden parag
rafı atlarsanız; «Türk vatandaşları parti kur
mak hakkına sahiptir» diyor; «Kanunla tanzim 
edilir» dememiş. 

Şimdi biz kanunla tanzim ediyoruz ve arz 
ettiğim gibi, hakikaten bu ölçüleri getirmeye bü
yük ihtiyaç vardır. Şimdi benim maruzatım da 
6 neı madde ile ilişkin olarak odur ki, sayın ko
misyon sözcüsü arkadaşımız büyük bir yetkiy
le elbette konuşacaklardır, evvelâ 56 neı 
madde ile ve Anayasanın 11 nci maddesiyle ya
ni hakların Özünün mahfuziyeti prensibini ge
tirecek olan 11 nci madde ile çelişir bir hal ol
madığını burada bir defa daha ifade buyursun
lar ve nedenlerini anlatsınlar. Bu ihtiyaeı du
yuyorum. 

7 nci maddede Nihat Diler arkadaşımız bir 
boşluk görmüşlerdi, ben de görmüştüm. Madem
ki Anayasa Mahkemesi partiyi kapatıyor, sicili 
de Anayasa Mahkemesince tutulsun, diye düşü
nüyordum. Halbuki protokol bunu tanzim et
miş. Şimdi bu yolda önerge verildiğine göre me
sele yok. 

Ancak huzurunuzdan ayrılmadan evvel, sa
yın Komisyona, redaksiyon bakımından çok kü
çük birkaç hususu da arz etmek istiyorum. «Ad, 
soyadı» deniyor. Bunun yerine; «Ad ve soyad
ları» denilse, sonra ikinci fıkranın son cümle
sinde ; «tüzüğü ile programının» diyor, prog
ram daha evvel vücut bulacağına göre; «prog
ram ve tüzüğünün...» denilse ve 4 ncü fıkrada 
«istiyebilir» şeklinde yanlış çıkmış. En son fık
rada da «giderilmediği veya tevsik sağlanama
dığı takdirde» diyor, «Tevsik hususu sağlana-
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madiği takdirde» denilmiş olsaydı, selikaya da
ha uyulmuş olurdu. Program tüzükten evvel 
gelmeli, ad, soyadı yerine ad ve soyadları denil
meli, istiyebilir denilmeli ve «tevsik hususu 
sağlanmadığı takdirde» denilmeli. Geri kalan 
kısımları ile, maddeyi hakikaten iyi hazırlan
mış ve ihtiyaca cevap verecek durumda buldu
ğumu arz ederim. 

BAŞKAN —- Buyurun Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Çok muhterem arkadaş
larım, bu 6 nci maddede daima partilerin ku
ruluşunun onbeş Türk vatandaşı tarafından ya
pılması hususuna dokunulur ve denir ki, Ana
yasanın 56 nci maddesi «Türk vatandaşları par
ti kurmak hakkına sahiptirler» diyor, binaen
aleyh bunu niçin onbeş olarak tahdit ediyor. 

Bir kere hükmi şahsiyet hukuku mevzuu-
bahsoldukta, bir hükmi şahsiyetin ancak birden 
hattâ ikiden fazla kimsenin, -Cemiyetler Ka
nununda öyledir - bir arada hareket etmesiyle 
kurulabileceği aşikârdır. Çünkü hükmi şahsi
yet temelinde fertler topluluğunu gerektiren 
bir mefhumdur. Peki bu niçin 15, niçin 5 de
ğil? Bu nihayet bir takdir meselesidir. Bunu da 
uzun boylu görüştük. Siyasi parti denilen şeyin 
kurulduğu anda kurucular sıfatiyle birtakım 
önemli ilk genel kongresi toplanana kadar par
tiyi feshetmeye kadar varan birtakım pek 
önemli yetkiler taşıyacak olan kurucuların sa
yısının çok az olmasının mahzurlu olacağını mü
talâa ettik. Hakikaten bir parti kuruluyor, se
çimlerde roy oynuyor, mühim bir miktarda oy 
alıyor, Parlâmentoda temsil ediliyor, memleke
tin siyasi kaderi üzerinde söz sahibi oluyor, ama 
kurucuları üç kişi ve bu üç kişi ilk genel kurul 
toplantısına kadar, partiyi feshetmeye varınca
ya kadar her türlü salâhiyete sahiptir.' Bunu 
demokratik anlayışla kabili telif addetmeye 
imkân yoktur. 

Binaenaleyh, hem partilerin kurulmasını çok 
güçleştirmiyecek olan hem de partinin ilk genel 
kongresi toplanıncaya kadar, çjok vâsi salâhiyet
lere sahip bulunacak olan bu kurucuların adedi
nin genişletilmesi, demokratik icaplar bakımın
dan zaruri görülmüştür. Anayasamızın 57 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasında; «partilerin iç ça
lışmaları, faaliyetleri, Anayasa Mahkemesine 
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ne suretle hesap verecekleri ve bu mahkemece 
malî denetimlerinin nasıl yapılacağı» diyor. Ya
ni partilerin iç çalışmaları faaliyetleri. Bir par
tiyi kurmakla o andaki faaliyetleri, kurucuları
nın da biraz önce izah ettiğim önemli faaliyetle
ri vardır. Partilerin iç çalışmaları ve faaliyet
leri demokrasi esaslarına uygun olarak kanunla 
düzenlenir der. Binaenaleyh, partilerin iç ça
lışması, faaliyetleri ve sairesi falan pekâlâ ka
nunla düzenlenebilir. Neye uygulanacak bu ka
nun? Demokrasi esaslarına uygulanacak ve ka
nun getirdiği hükümler sayesinde de siyasi par
tilerin iç çalışmaları ve faaliyetleri de demokra
tik esaslara uygı>ı olacak. Şimdi böyle olunca 
bir partiyi, ilk genel kongre toplantısına kadar 
idarede feshetmeye kadar varan en geniş yetki
lere sahibolan kurucuların adedini hem parti
nin kurulmasını zorlaştırmıyacak kadar bir öl
çüde olması, çok fazla tutulmaması, hem de 3, 4, 
5, 6, kişi gibi, koskoca bir kütleye ufacık bir 
zümrenin iradesini hâkim kılacak bir halde tu
tulması lâzımdır. Onun için 15 kişi, partiler 
arası anlaşmada da mâkûl bir ölçü olarak görül
müştür. Kaldı ki Anayasamızdaki şu husus ka
nunla tanzim edilir, temel haklar da kanunla 
tanzim edilir diye bir sarahata lüzum yoktur. 
Sarahat olan hallerde, kanun ile Anayasanın 
emrettiği hususlardır. Anayasada «Toplantı ve 
gösteri yürüyüşleri hakkı kanunla tanzim edi
lir» dendiği zaman bir kanun çıkarmak zarure
ti olduğunu belirtmek ve yasama organına bir 
emir vermek içindir. Ama, umumi Anayasa hu
kukunda da kabul edildiği veçhile, bütün temel 
haklar, görevler, kanunla düzenlenebilir. Bu 
husustaki'cevaz Anayasamızın 11 nci maddesinde 
mevcuttur. 

Anayasanın 11. nci maddesini okuyorum : «Te
mel hak ve hürriyetler, Anayasanın özüne ve 
ruhuna uygun olarak ancak kanunla sınırla
nabilir.» Anayasa sınırlar diye emrediyorsa, o 
zaman smırlamaK zaruridir. Nasıl sınırlanaca
ğını da göstermiştir. Anayasa, meselâ Toplantı 
vo Gösteri Yürüyüşleri hakkı için olduğu gibi. 
Amr. sınırlama mecburiyetinin olmadığı halde 
de; Anayasanın özüne ve ruhuna uygun ola
rak kanun ile sınırlamak mümkündür. Bu
nun, hangi hallerde mümkün olacağını, Anaya
sanın 11 nci maddesinin, ikinci fıkrası belirti
yor : «Kanun, kamu yararı, geniel ahlâk, kamu 
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düzen, sosyal adalet ve millî güvenlik gibi 
sebeplerle sınır]anaibildr. Ama sınırlarken özü
ne dokunamaz. Şimdi biz burada özüne do
kunmamışız, bilâkis, hem kurucuların sayısı ba
kımından partinin kurulmasını güçleştirmiyecek 
bir ölçü bulmuşuz, hem de ilk genel kongre 
toplantısına kadar bu kurucular çok ufak bir 
adtedde tesbit edilmiş olsaydı çok büyük bir 
kütleyi kendi idarelerini hâkim kılması gibi 
antidemokratik bir ihtimali de bu 15 adedini 
koymak suretiyle önlemişiz. Ve partiler arası 
görüşmelerde bütün bu hususlar bütün inceliği
ne kadar konuşulmuş ve bu hususlar tebellür 
»etmiş ve üzerinde anlaşmaya varılmıştır. 

ASİM ERION (Niğde) — Bir sualim , var 
eiendim. 

GEÇÎCI KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Bir dakika efendim, be
lirteyim. 

Sayın Güley'in redaksiyona mütaallik ta
leplerine gelince bu kanunun hemen her mad
desinde; parti tüzüğü kelimesinin «program» 
dan evvel gelmesine bilhassa dikkat sarf edil
miştir. Çünkü bir parti bir teşkilâtlanmayı 
gerektirir. O teşiklâtlanma olmadıkça o par
tinin fikriyatı da zaten olamaz. Binaenaleyh 
her partinin tüzüğünde esasen o partinin bir 
programı olduğu belirtilir. Bu bakımdan parti 
tüzüğü komisyona «program» dan »evvel zik
redilmesi gereken bir unsur olarak görülmüş
tük. 

Şunu da belirtmek isterim ki, esasen her 
parti tüzüğü, programı da tüzük hükmü ad
deder. Nitekim parti tüzüğünde parti disiplinine 
dair hükümlerdo daima, yalnız parti tüzüğünün 
değil, programına aykırı hareket etmekte, aynı de
recede bir disiplin takibatını gerektirici hâdise 
olarak görülür. Fakat her halükârda bunun 
böyle olabilmesi de, ancak parti tüzüğünde key
fiyetin kaydedilmesine bağlıdır. Bu itibarla 
hukukî bakımdan evvelâ, tüzüğün sonra, prog
ramın zikredilmesi doğru gibi gözüküyor bana. 

«Tevsik edilmesi» yerine «tevsiki hususu» 
şeklinde olsa dediler. Bu metin daha Türkçe 
gibi geliyor, nihayet bir takdir meselesi. Ko
misyon olarak kendi metnimizi daha fazla 
beğenmek egoistiliğini gösterirsek arkadaşımız 
her halde bizi mazur görür zannediyorum . 
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Sayın Yılanlıoğlu, önemli bir noktaya te

mas buyurdular. Hakikaten o noktada metni 
ıslah etmekte fayda var. 4 ncii fıkrada bir 
müddet esasen mevcut. Deniyor ki; «İçişleri Ba
kanlığı, parti tüzüğüne göre, siyasi partinin 
merkez organlarının seçilmesine kadar, kuru
cuların kanunda gösterilen şartları haiz olduk
larının tevsik edilmesini yazı ile istiyebilir.» 
Kurucular toplanacaklar, genel idare kurulu ve 
partinin merkez organlarım seçecekler. Bir 
müddet koymuş. Bu işi yapana kadar kurucu 
vasfı bu kimselerde var mıdır, yok mudur, bu
nun tevsiki İçişleri Bakanlığınca yazı ile iste
nebilecek. Burada zaten müddet var. 

Sayın Yılanlıoğlu 'nun üçüncü fıkra bakımın
dan hakkı var. Orada, «İçişleri Bakanlığı ku
ruluş bildirisiyle, eklerinde noksanlık görürse 
noksanların tamamlanmasını yaziyle ister.j» Di-
yo.*. 

Şimdi burada bir noktaya daha temas etmem 
gerekiyor : «Kanuna aykırılık görürse.» kanu
na aykırılık görürse, bu hususta İçişleri Bakan
lığının yapacağı hiçbir şey yoktur. Sayın llha-
mi Ertem'iıı biraz evvel belirttiği gibi kanuna 
aykırı veya değil, kurucuların vasıfları ka
nuna aykırı veya değil, bildirildi mi bu parti 
kurulmuştur, bitti! Bu parti kurulmuştur, hük
mî şahsiyeti iktisabetmiştir. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Bu hükmün 
mânası kalmıyor. Hükmi şahsiyeti ne zaman ikti-
sabedecektirî 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Sevamla) — Vallahi Sayın Diler hük
mi şahsiyetin demokratik olarak başka nasıl ik-
tisabedilceğini bilemiyorum. Meselâ cemiyet
ler... 

BAŞKAN — Sayın Diler, lütfen oturduğu
nuz yerden müdahale etmeyiniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Hükmî şahsiyetin ikti
sabı anını partinin tüzük ve programının yapı
lıp altının kurucular tarafından imzalandığı, 
yani kurucuların parti kurmak iradelerini iz
har ettikleri an olarak farz etmek mümkündür. 

Bugün Cemiyetler Kanunumuz hükmî şah
siyetin iktisap ânını bu ân olarak tesbit et
miştik. 

Tasarı ve partiler arası heyet, buna lüzum 
görmemiştir, meselenin ehemmiyetine binaen 
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biraz daha ileri giderek bildirinin yani, parti 
tüzük ve programının altının kurucular tara
fından imzası anını değil, fakat bu izmaladık-
tan sonra bildirinin İçişleri Bakanlığına tebli
ği tarihini, esas ittihaz etmiştir. Çünkü sık sık 
söylendiği gibi, partiler rejimi, Cemiyetler Ka
nunundan çok daha fazla açıklığı gerektiren 
bir husustur. Açıkça bilinmelidir ıbu. Gerçi Ce
miyetler Kanununda da bildiri, beyanname ver
mek mecburiyeti vardır, fakat o beyanname 
verilmeden önce, o cemiyet hükmi şahsiyetini 
iktisabetmiştir. Burada beyannamenin veril
diği anda cemiyet hükmi şahsiyet iktisabediyor. 
Burada, en ufak bir antidemokratik taraf da 
yoktur. Çünkü partinin kurulması hiçbir su
retle, ne idari, ne de kazai makamların iznine 
tabi değildir. Tekrar ediyorum, yalnız idarenin 
değil, aynı zamanda kazai makamların da iznine 
tabi değildir, hiç kimsenin iznine tabi değıl-

> dir. 

Şimdi, bu parti tüzük ve programında eğer 
kanuna aykırı hususlar yer alırsa bu İçişleri 
Bakanlığını ilgilendiren bir keyfiyet değildir, 
Cumhuriyet Başsavcılığını ilgilendirir. Kapat-
maj^a mütaallik hükümlere göre; nasıl muamele 
yapılacaksa Cumhuriyet Başsavcısı ve Anaya
sa Mahkemesi o muameleyi yürütür. 

Burada mevzuubahsolan şey noksanlıktır. 
Kanuna aykırılığı veya o nisbette noksanlığı ko
misyon daha hafif bir şık olarak görmüş ve 
bu noktada daha başlangıçta kurucuların ikaz 
edilmesini kendilerine yapılması gereken bir 
kolaylık, ıbir yardım olarak telâkki etmiştir. 
Şimdi bu kanunun, parti tüzüğünde ve progra
mında tazminini emrettiği hususlar vardır. 
O parti bunu şöyle tanzim eder veya böyle tan
zim eder, ama muhakkak bu husus tanzim edil
mek lâzımdır. Meselâ merkez organları, tan
zim edilecektir, mecburi, bir merkez organı bu
lunacaktır. Yahut il teşkilâtı nasıl kurulur? 
Kanun bunu istediğin gibi tanzim et diyor, ama 
tanzim etmiyor. 

Şimdi bu gibi noksanlıklar bulunduğu tak
dirde İçişleri Bakanlığı güya o partiye yazı 
ile müracaat edecek ve «şu şu noksanların var
dır, bu noksanları lütfen doldurunuz» bu nok
sanları doldurma müddeti 30 gündür, noksan
lar yerine getirilmediği takdirde İçişleri Ba-
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kanlığının «partiyi kapattım» demeye asla ve 
kata salâhiyeti yoktur. Bu hususuda Sayın Er
tem mükemmel şekilde belirtti. Kim kapatacak
tı? Başsavcı. Başsavcılığa gidecek, Başsavcı Ana
yasa Mahkemesine müracaat edecek ve ona göre 
gereken kapatma dâvası Anayasa Mahkemesi 
huzurunda görülecektir, içişleri Bakanlığının 
kapattım demeye hiçbir suretle salâhiyeti yok
tur. 

Şimdi bu noksanların bildirilmesi. Noksan 
var mı, yok mu? İçişleri Bakanlığı Ibunu belir
li bir süre içinde bildirsin de partinin kurucu
ları ilânihaye İçişleri Bakanlığından acaba bir 
yazı gelecek mi diye intizar içinde olmasın
lar. 

Saym Yılanlıoğlu, bu endişeyi izhar etti, 
bunda haklıdır. Bu itibarla, komisyon bir tak
rir tanzim etmiştir ve bu maddenin üçüncü 
fıkrasına bir müddet koyuyoruz. Şöyle diyo
ruz: «İçişleri Bakanlığı kuruluş bildirisi ile 
eklerinde noksanlık görürse noksanların ta
mamlanmasını bildiri tarihinden başlamak üze
re bir ay içinde ister.» Bir ay içinde istiyebilir, 
sonra istiyemez. Sonra noksanları oluma o da 
yine kazai makamı ilgilendirir. 

3 ncü fıkra bu şekilde tadil edilirse, 4 nıcü 
fıkra ile mütenazır hale girmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Bir kifayet önergesi gelmiştir. 
Bâzı arkadaşlarımız komisyon sözcüsünden Ibâzı 
sualler soracaklardır. Sözcü lütfen kürsüye gel
sin. 

Buyurun Saym Diler, sadece sual şeklin
de olsun efendim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Parti kur
mak için milletvekili seçme niteliğini haiz kimse
leri kanun maddesi derpiş etmiştir. Halbuki 
Anayasa prensiplerine göre her Türk vatan
daşı parti kurabilir, deniyor. Şu halde seçme 
yetersizliğine sahilbolan kimselerin parti 'kur
ması halinde acaba Anayasaya aykırı bir du
rum ve âmme intizamına aykırı bir durum hâ
sıl olur mu? Bunun seçilmesi doğrudan doğru
ya vatandaşları ilgilendiren bir husustur. İyi
liği veya kötülüğünün kendi demokrasi anla-
yışlariyle tercih imkânını vatandaşların elin
den almak gibi bir netice meydana getirirse 
bu Anayasaya aykırı olmaz mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Çok şükür Anayasamı-
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zın.. (Nihat Diler'in devamı üzerine) bir da
kika efendim, sualinizin bu kısmına cevap ve
reyim yine sual sorarsınız... 

Çok şükür Anayasamızın 56 ncı maddesinin 
ikinci fıkrasında «her Türk vatandaşı siyasi 
parti kurmak hakkına sahiptir» demiyor. Eğer 
böyle olsaydı, hattâ rüştüne dahi; sahibolma-
mış Türk vatandaşlarından siyasi parti kur
ma hakkına sahibolduklarmı iddia edenler çı
kabilirdi. Bu dahi mümkün olamazdı sanıyo
rum. Çünkü, bunu da umumi hukuk prensiple
ri dairesinde mütalâa etmek gerekecekti. Hiç
bir hukuk hükmünü, hiçbir Anayasa hükmünü 
başka türlü anlamaya imkân yoktur. Fakat 
Anayasamızın 56 ncı maddesinin ikinci fıkra
sı vatandaşlardan bahsetmiyor. Bakınız ne di
yor. «Siyasi partiler önceden izin almadan 
kurulur ve serbestçe faaliyette bulunurlar.» 
kimler, bunu kurar? Bundan bahis yok. Bu bir 
ehliyet şartı. Cemiyetler Kanununda meselâ 
29 ncu maddeyi okursak; «herkes önceden izin 
almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.» 
diyor. Ve ilâve edilmiş, «bu hal ancak kamu dü
zenini ve genel ahlâkı korumak için kanunla 
sınırlanabilir.» 

Şimdi herkes deyince; bundan maksadın 
elbetteki, rüşdüne dahi erişmemiş kimseler ol
madığı malûmdur. Nitekim böyle olamaz, çün
kü rüşdüne erişmemiş kimselerin dernek kur
masını kabul etmek, kamu düzenine aykırı 
olur. Nitekim Cemiyetler Kanunumuza bu sebep
ten dolayı birtakım şartlar konulmuştur. 

Şimdi siyasi partiler için böyle bir prensip 
de yok. Siyasi partiler önceden izin alınmadan 
kurulur ve serbestçe faaliyette bulunurlar, di
yor. Herkes kurar demiyor, her vatandaş kurar 
demiyor. Dese idi dahi yine siyasi partide bir 
dernek olduğu için netice itibariyle Anayasa
mızın 29 ncu maddesine istinaden bunu elbette 
kamu düzeni bakımından kanun koyucusu bir tü
zükle düzenlemek yetkisine sahibolurdu. Bun
da hiçbir vakit antidemokratik bir cihet mev
cut değildir. Türkiye'de değil, her memlekette 
siyasi parti kurmak önemli bir tasarruftur. Bu 
önemli tasarrufu icra edecek olan kimseler, hat
tâ velev o anda milletvekili veya senatör bu-
lunmasalar dahi, Türk siyasi hayatında önemli 
tasarruflar icra etmek durumunda olabilirler. 
Bazen kendi partilerinin hattâ; milletvekili ve 
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senatörlerinden de önemli tasarrufları siyasi 
hayat bakımından icra etmek mevkiinde bulu
nabilirler.' Bunda bir sakınca da yoktur bunda 
bir garipseneeek taraf da yoktur. Ama her ha
lükârda, parti kuruyorum diye vatandaş Türk 
efkârı umumiyesiırin karşısına çıkan kimseler 
de asgari milletvekilliği vasıflarını aramakta 
kamu düzeni bakımından menfaatler vardır. 
Nedir bunlar? Okuma yazma bilecek, yüz kızar
tıcı suçlardan ve dalha ağır bâzı suçlardan mah
kûm olmıyacak ve nihayet 30 yaşını doldurmuş 
bulunacak.. Parti kurmak gibi pek önemli bir 
iş yapacak olan kimselerden de zannederim bu 
evsafı aramak, kamu düzeni bakımından gayri-
mâkul addedilecek birşey değildir, antidemok
ratik de değildir. 

BAŞKAN — Sayın Diler ikinci sualinizi so
runuz. 

NÎHAT DİLER (Erzurum) — Efendim, 
âmme intizamı ile ilgili hususları haiz olan ku
rucular kâfi derecede bulunmazsa, bu takdir
de kapatma keyfiyeti bahis konusu. Bunu da 
İçişleri Bakanlığının doğrudan doğruya bildiri
yi Anayasa Mahkemesine vermek suretiyle kısa 
yoldan partilerin murakabesini temin etmesi 
daha doğru olmaz mı ? 

KOMİSYON ADINA COŞKUN KIRCA (İs
tanbul) — Sayın Diler arkadaşımızın teklif et
tiği sistemi kabul etmiş olsaydık, zannediyorum 
o zaman Anayasamızın 56 ncı maddesinin ikin
ci fıkrası ihlâl edilmiş olurdu. Çünkü bu bir izin 
sistemi tesis etmek demektir. Yani, bildiri evve
lâ (buraya ek olarak partinin tüzüğü ile Ana
yasa Mahkemesine verilecek, Anayasa Mahke
mesi buna bakacak, uygun görürse peki diye
cektir. Bunun neticesi budur. Halbuki siyasi 
partiler önceden izin almadan kurulur. Kimden 
izin almaz? Ne idareden ve ne de kazai makam
dan izin alınır. Zaten izin vermek, icazet ver
mek kazai makamın da kaza fonksiyonu içinde 
yetkisi dâhilinde değildir. Esas itibariyle kaza 
yetkisi; ihtilâfın vukuundan sonra o ihtilâfı hal 
zımnında kanunu izhar için kullanılan bir yet
kidir. 

Bu itibarla Sayın Diler arkadaşımızın ileri 
sürdüğü formül komisyonumuzca şayanı kabul 
görülememiştir. Şimdi hatırlamıyorum ama bu 
daha evvel de bâzı arkadaşlarımız tarafından 
ileri sürüldü. Fakat kendilerine bunu izah et-

16.3.1965 0 : 1 
tik. İçişleri Bakanlığına bu bildiri verilecektir. 
Bu sırf bir formaliteden ibarettir. Eğer noksan
lıklar varsa, İçişleri Bakanlığı biraz evvelki tak
ririmizde teklif ettiğimiz gibi 30 gün içinde bu 
noksanların tamamlanmasını istiyecektir. Ta
mamlanır veya tamamlanmaz, bu da kurucula
rın bileceği iştir, muhtardırlar. Tamamlanmadı
ğı takdirde ne cezai, ne de malî bir müeyyide, 
hiçbir şey yoktur. Bundan sonra bu arada kuru
culuk ehliyetine sahip olup olmamak bakımın
dan tevsikini istiyebilir ama kuruculuk ehliye
tine sahip değildir. Binaenaleyh, bu kimseyi 
kurucular arasından çıkartın, evsafı haiz kuru
cuları 15 ten aşağı düştü, 'binaenaleyh partiyi 
kapattım diye İçişleri Bakanlığının !bir tasar
rufta bulunması da mümkün değildir. Bundan 
sonraki bütün işlemler, kapatmaya mütaallik 
hükümleri tetkik edecek olan makamlara, yani 
Cumhuriyet Başsavcılığına ve Anayasa Mahke
mesine aittir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eren, sualinizi 
sorun efendim. 

ASIM EREN (Niğde) — 6 ncı maddede ku
ruluş bildirisi ve ekleri var. Kuruluş bildirisin
de maddeye göre, parti kurucularının isim liste
si, partinin adı ve genel merkezinin adresi ola
cak. Ekleri de parti tüzüğü ile programı ola
cak... 

7 nci madde «Bir sicil tutulur» diyor. Bu 
sicilde nelerin bulunacağını Anayasa Mahke
mesi tâyin edecek. Bu sicilin müfredatı kanun
da işaret edilmezse siyasi partilerin Anayasa 
ile mahdudolan haklarının sınırlarına tecavüz 
olabilir. Anayasa Mahkemesi her türlü teferru
ata müdahale edebilir, «Senden şu bilgiyi de 
istiyorum, bu Ibilgiyi de istiyorum» diyebilir, . 
yapılacak yönetmelik hududu aşabilir. Bende
niz bu bakımdan komisyonun zapta geçecek bir 
'bilgi vermesini istiyorum. Bu sicile girmesi ge
reken bilgiler ve belgeler hakkında Komisyon 
ne düşünmüştür? Elbette ki, kendisinin hayalin
de şu ve şu bilgilerin ve belgelerin sicile gir
mesi lâzımdır diye birşey vardı ve hazırlıkların
da bunu düşünmüşlerdir. Bunu öğrenelim, zap
ta da geçsin, eğer uygunsuz birşeyler duyarsak 
buna itiraz hakkımız mahfuz kalsın. Bunu istir
ham ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Şimdi arkadaşlarım, evve-
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lâ bu sicilin hukukî mahiyeti nedir? 6 ncı mad
deyi 7 nci" madde ile birlikte tetkik ettiğimiz 
zaman görürüz ki, bu sicil aslında sırf bir ar
şivden ibarettir. Sırf bilgi edinmeye mütaallik-
tir. Mesele 'bu bir tapu sicilli vasfına haiz değil
dir. Ancak bu sicille kaydedilirse hak doğar 
Yani parti hükmi şahsiyet iktisabeder diye bir 
hüküm burada yoktur. Bu sicil nedir? Bu sicil 
sadece partiler hakkında lüzumlu arşivi tutma
ya mütaallik bir sicildir. 

Bunun dışında başka hiçbir hukukî külfet 
taşımaz. Ezcümle bu sicilde mevcut bulunmak, 
bu sicille kaybolmuş bulunmak partinin hükmi 
şahsiyetinin tesisinde hiçbir tesir yapmaz. Bu 
sadece bilgi edinmeye matuf bir sicildir. 

Şimdi bu sicilde neler bulunacak, bu Anaya
sa Mahkemesinin kendi içtüzüğünde, Anayasa 
Mahkemesine partileri denetlemek bakımından 
verilmiş yetkileri gereği gibi kullanabilmesinin 
icapları nelerdir, ona göre tesbit edecektir. Bun
ları burada teferruatiyle koymak mahzurludur. 
Çünkü bu gibi şeyler hattâ tatbikatta ortaya 
çıkar ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğüne bunu 
bırakmakta hiçbir mahsur almadığına kaa-
nüm. Şu sebeplerden dolayıdır ki, partiler ka
zasını Anayasa Mahkemesine bırakıyoruz. Bir 
partiyi kapatmak yetkisini Anayasa Mahkeme
sine verdiğine göre bu mahkemenin yetkilerini 
kullanmak için hangi bilgi ve belgelere ihtiya-
colacağmı bizzat kendi içtüzüğünde tesbit etme
sinde Anayasayı aşmak gibi bir tehlikenin mev-
cudolacağını sanmıyorum. 

Bu içtüzüğü yapacak olan Yüce Heyet ka
nunların Anayasayla murakabesini yapmakta
dır. icabında bir kanunu iptal etmekte yürür
lükten kaldırmaktadır, icabında bir partiyi ka
patmaktadır. Bu kadar ağır salâhiyetleri var
dır. Binaenaleyh böylesine salâhiyetleri vermek
le endişe etmediğimiz bir Yüce Heyete, ben par
tiler denetimi ile ilgili olarak salâhiyetleri kul
lanabilmek için şu şu bilgi ve belgelere ihtiya
cım vardır diye kendi içtüzüğünde bunu tesbit 
etmesinde de hiçbir sakınca olacağı kanaatinde 
değilim. Kendilerine fikir vermek için ve zapta 
geçmesi için bunların neler olabileceği hakkın
da bâzı hususları arz edeyim : 

Şimdi partilerin kapatılmasına mütaallik 
maddeler okunduğu zaman, meselâ görüyoruz 
ki ; bir parti programında, tüzüğünde, kanuna, 
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Anayasaya aykırı hususlar mevcudolduğu za
man kapatılabileceği gibi meselâ merkez karar 
organının parti yasaklamaları dediğimiz husus
lara aykırı tebliğleri, demeçleri ve tamimleri 
olursa bu takdirde de kapatılacaktır. 

Şimdi Anayasa Mahkemesinin bunları taki-
betmekte bir kamu menfaati vardır. Gerçi Ana
yasa Mahkemesi re'sen bunları takibede.-ek 
değildir, ama bunları Cumhuriyet Başsavcılığı
nın, burada va?'ettiğimiz prensiplere ve vazet
tiğimiz usule göre, Anayasa Mahkemesine sun
ması lâzımdı. Ama sunulan belgelerin ve bilgi
lerin daha önce Anayasa Mahkemesinde bir si
cilde toplanmasının, açıklık bakımından ve ile
riye sürülen delillerin sıhhat derecesini kontrol 
bakımından, büyük faydası olacağında şüphe 
yoktur. 

Ne yapacaktır, meselâ Anayasa Mahkeme
si? Diyecektir ki, parti merkez organlarının 
teşkilâta yayınladıkları genelgeler, tamimler, 
merkez organlarının efkârı umumiyeye, basına 
verdikleri bildiriler, tebliğler, bunların birer 
sureti Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönde
rilecek ve bu sicilde duracaktır. Bunun gibi par
ti yönetmelikleri vardır. Partilerin tüzükleri bir
çok hususlarda parti yönetmeliğiyle düzenlen
mektedir ve partilerin merkez organları bu ka
nunda öngörüldüğü veçhile, birtakım yönetme
likler yaparlar ve bunları teşkilâta bildirirler. 
Teşkilât da ona göre hareket ederler. Nevama 
bu yönetmelikler parti tüzüğünün tamamlayıcı 
bir cüzüdür. Bu yönetmeliklere aykırı hüküm
ler varsa bizzat yasaklamalarına yine Anayasa 
Mahkemesinin hakkı kazasının işlemesi bahis 
mevzuudur. 

Binaenaleyh, Anayasa Mahkemesi diyecek
tir ki, içtüzükle yönetmeliklerin birer suretle
ri sicilde bulunsun. Teferruatına girmeye lüzum 
yok, Malî denetim bakımından da buna benzer 
bâzı vesaiki talebedebilecektir. Bu noktadan 
her hangi bir suretle partilerin çalışmasına bir 
müdahalenin bahis konusu olması esasen varit 
değildir. Çünkü bütün bu istenen şeyler esasen 
partilerin açık faaliyetleriyle ilgili şeylerdir ki, 
Anayasa Mahkemesi için tutulacak bu sicilde 
yer alacak bilgi ve belgeler esasen efkârı umıı-
miyenin manzuru bulunan veya bulunması ge
reken hususlardır. Bu itibarla her hangi bir 
mahzur taşıdığı kanaatinde değilim. 
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BAŞKAN — Sayın Eren sualiniz var mı 

efendim? Buyurun. 

ASIM EREN (Niğde) — Anayasa Mahke
mesi murakıbolarak anlaştı Anayasada aynı 
işaret vardır, doğru. Fakat Cumhuriyet Savcı
lığına bir suretin verilmesinin sebebi nedir? 

GEÇlCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Yeni partiler arası metinde 
bunu kaldırmış oluyoruz. Kaldı ki vermiş olsa 
idik dahi bilgi alarak toplamak bakımından onun 
dahi mahzuru yoktur. Fakat partiler arasındaki 
anlaşma ile böyle yapılmıştır. Verilsin verilme
sin, oraya daima müracaat etmek mümkündür. 
Cumhuriyet Başsavcıları nihayet partilerin ka
patma dâvalarında mahkemenin teşekkülü için 
zaruri bir unsurdur, daima bu sicille müracaat 
etmesi tabiî sayılacak bir husustur. Zaten kaldı
rılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Aka, siz de sual mi sora
caksınız ? 

HALÎT FİKRET AKA (Nevşehir) — Evet, 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HALlT FİKRET AKA (Nevşehir) — 6 ncı 

maddenin birinci bendi, «Bir parti kurabilmek 
için asgari 15 kişilik bir vatandaşın bulunması» 
kaydını koymuştur, âzami hudut konmamıştır. 
15 ten çok fazla olduğu takdirde, yeni kurulan 
bir partinin nisabı ile genel kongre yapmak ih
timali yoktur ve seçime girmemek ihtimali var
dır. Bu hususta ne düşündüklerini rica ediyo
rum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Şimdi genel kongre için 
bir tavan vaz'edilmiştir. Partiler arasındaki an
laşma da bu tavanı değiştirmiştir. Ama bir tavan 
mevcut genel kurul delegeleri şu sayıdan fazla 
olamaz deniliyor. Sayın Aka'nın sorularını ben 
çok nazari sayıyorum. Şu anda rakam hatırımda 
değil, takrire bakmak lâzım, 600 ün üzerinde za
ten parti kurucusu olmaz. Yani tatbikatta ras-
lanmaz. Tatbikatta buna raslanması mümkün ve 
muhtemel değildir. Sonra niçin bir sakınca ol
duğunu da 'bilmiyorum. Çünkü deniyor ki, parti
nin kurucuları ilk genel kurulda kongrenin tabiî 
delegeleridir. Bu bir sakınca değildir. 

HALÎT FİKRET AKA (Nevşehir) — Dele
ge adedi vardır. 
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KIRCA (Devamla) — Hayır, hayır efendim. Yu
karıda söylediğimiz husus şunlardan ibarettir. 
Yukarıda söylediğimiz husus tabiî delegelerin dı
şında bir tavandır. Kongrenin bir takım tabiî de
legeleri var. Meselâ falan partinin senatör ve 
milletvekilleri, bakanları ilh... o partinin tabiî 
delegeleridir. Koyduğumuz tavan bu tabiî dele
geler sayılmadan konulmuş bir tavandır. Konu
lan tavan sadece illerden seçilecekler için konul
muş bir tavandır. Mahsus bir hükümde diyor ki, 
«partinin kurucuları genel kongrenin tabiî de
legeleridir. Muhal ama, 1000 tane delege oldu
ğunu farz edelim, tabiî delege olarak bu 'bin ta
ne kurucu illerden gelecek olan ve adedi bir ta
vanla tesbit edilmiş olan il delegeleri de kongreye 
katılacaklardır. Böyle bir mahzur yoktur. 

IIALİT FİKRET AKA (Devamla) — Lütfen 
aynı satıra devam edin... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Efendim: «Parti kurucu
ları ilk genel kongreyi partinin tüzel kişilik ka
zanmasından başlıyarak iki yıl içinde toplamak 
zorundadırlar...» demiş. Ancak diye başlıyan hü
küm, «Partinin kurucuları ilk genel kongrenin 
tabiî delegeleridir...» hükmüne, raci olmuyor, 
«İki yıl içinde kurucuların genel kongreyi top
lama» vecibesine râci oluyor. «Ancak,diyor bu 
hüküm parti tüzüğüne göre seçilecek genel kon
gre delegelerinin kurucuların sayısından az oldu
ğu hallerde uygulanmaz. 0 zaman iki sene içinde 
toplamak mecburiyeti yoktur»... Bu da olabilir. 
Bunu partiler hukukundaki tatbikatta gördük. 
Bazen küçük partiler kuruluyor. Bakıyorsunuz 
genel kongresini toplamaya tevessül ettiği za
man illerden gelen delegelerin sayısı kurucula
rın sayısından az oluyor. Böyle- olunca illâ bu 
kurucuları... Demek oluyor ki bu kurucular da
ha partiye et kemik kazandırmak için kâfi ta
raftar dahi toplıyamamışlar. O kadar ki delege 
diye gelecek kimsenin adedi bile kendilerinin
kinden daha az. İllâ iki sene içinde kongresini 
toplıyacaksm diye böyle bir partinin kurucula
rına bir vecibe yükletmek biraz ağır gelir. Yok
sa parti infisah etmiyor, böyle birşey yok. 

BAŞKAN — Başka sualiniz var mı efendim ? 
HALÎT. FİKRET AKA (Nevşehir) — Yine 

aynı şeyle alâkalı. 
Yeni kurulan bir parti 15 vilâyette teşkilâ

tını kurduğu takdirde seçime gidebilmesi için 
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hüyük kongresini yapması lâzımdır. 11 nci 
madde gereğince... («ilgili değil» sesleri) 11 nci 
madde ile ilgilidir, âzami 600 delege gelecek de
mektir. Asgari 450, âzami 600 yani Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin adedinden az veya fazla 
olamaz demektedir. 600 ü kabul ettiğimiz tak
dirde 15 vilâyette kurulacağına göre 15 vilâyet
te teşkilâtını kurmuş bir yeni parti ancak 150 
delege ile gelebilecektir. Yani bu 150 den az ol
duğu takdirde genel kurul kongresini yapamı-
yaeaktır ve secime gidemiyecektir. 

ciEçtcl KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KİRCA (Devamla) — Efendim, evvelâ parti-

lerarası anlaşma gereğince 11 nci maddeyi ye
niden tanzim eden ta'kdirde alt adet kaldırıl
mıştır, şundan az olamaz 'kaydı kaldırılmıştı. 
Kaldı ki, 'bu bile olsa idi; bu kanunun ifade 
ettiği mâna, seçim kanunlarındaki hükümle bir
leştirildiği zaman şu olurdu; yani şunu demek 
istemiş sayılmalı idi. Yani bu alt had kaldırıl
mamış olsa idi kanun vâzıı şunu demek istemiş 
olmalı idi: Yani bir parti ki, illerden genel 
kongresine 2 yıl içinde 450 tane dahi delege bu
lamamış, lütfen bu parti de seçime girmesin 
demektir. Bunun antidemokratik bir tarafı yok. 

İki yıl içinde toplamak zorunluğuna gelin
ce; iki yıl sonunda mutlaka toplanır demiyo
ruz ki... iki yıl içinde seçime girmek istiyen 
parti kongresini toplamak Ibunun zaruri bir şar
tı bulunduğuna göre, faaliyete geçer, iki sene
den evvel bu işi yapar. Yapmazsa zaten seçi
me katılacak şekilde dallanıp budaklanmamış 
demektir. Bunun ifade ettiği mâna budur. 

Kaldı ki, bu seçim hukukuna taallûk eden bir 
şeydir. Nazariye 'bakımından seçim hukukuna 
mütaallik, partilerin seçime girme ehliyetleri 
'konusu ile partilerin kurulması konusunu bir
birine karıştırmamak lâzımdır. 

BAŞKAN —• Sayın Sarıibrahimoğlu, buyu
run sualinizi sorun efendim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Vazgeçtim, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sual sormryacaiksınız. Bir kifa
yet önergesi vardır. Fakat son söz milletveki
linin olduğu için sırada olan arkadaşımız Sa
yın Nazmi özoğul'dur. 

AHMET BlLGlN (Kırşehir) — Grup adına 
söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Fakat bu arada grup adına, 

Say m Ahmet Bilgin söz istediği için ona söz 
vereceğim. Buyurun Sayın Bilgin. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Ben usul hakkında söz istemiştim. Lûf etmedi
niz". 

BAŞKAN — Lütfen yerinizden ifade eder 
misiniz, yani nasıl bir usulsüzlük müşahede edi
yorsunuz 1 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Efendim, biraz evvel karar aldık, bölüm bölüm 
müzakere edilecektir diye. Şimdi ikinci bölüm
deyiz. Arkadaşımızın birisi üçüncü bölümde 
11 nci madde ile ilgili sual sordular. Sayın Ko
misyon sözcüsü de buna alman karara uyma
dan cevap verdiler, izahat verdiler. Eğer son
raki bölümlerde sual sorulup izahat istenirse, 
'bu iş bitmez. Bu cihete işaret etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, burada, 
11 nci madde ile bir irtibat ve ahengin sağlan
ması halinde de 'bir tenalckuz zuhur edeceği 
mülâhazası ile sual sorulmuştur. 11 nci madde 
müzakerelerde esas alınmıştır. Bir usulsüzlük 
yoktur. 

Buyurun Sayın Ahmet Bilgin. 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar, evvelce verilmiş olan takrir tasarı
nın kısım kısım müzalkere edilmesini icabettiıir-
ken sonradan bölüm .bölüm müzakeresine karar 
verilmiş. Sonradan iltihak ettiğim için farkın
da değildim. Tümü üzerinde konuşmak istiyor
dum. Şimdi bölüm bölüm müzakere edileceğine 
göre 6 ve 7 nci madde üzerinde konuşacağım. 
Benim yalnız 6 nci madde hakkında bir tekli
fim var, onu tekrarlıyacağım. 

6 nci maddenin son fıkrasındaki cevap ver
mek için 30 günlük süre azdır. 60 güne çıkarıl
ması için bir önerge takdim etmiştim. Bunun 
kabulünü Yüksek Heyetinizden rica ederim, 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN —• Kifayet önergelerini okutuyo

rum. 

Sayın Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır. Müzakerenin ürifaye-

tini arz ve teklif ederim. 
istanbul 

Vahyi özarar 

BAŞKAN — Sayın Arar, siz kifayet aley
hinde imi? 
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KÂZIM ARAK (Çankırı) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
KÂZIM ARAR (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlar, soruların teaddüdünden de anlaşılacağı 
üzere, 6 ve 7 nci maddeler henüz olgunlaşma
mıştır. Eğer vakit müsaidolsa, herbirimiz bu iki 
madde üzerine namütenahi sual sormak mecbu
riyetinde kalacağız. Bu derece, henüz kanun vâ-
zıı olan Yüce Meclis üyelerinin dahi tedvin sı
rasında düştükleri tereddüt böyle bir kifayetin 
sureti katiyede kabul edilmemesini âmirdir. 

Dün de yine bir kifayet takriri aleyhine yap
tığım konuşmada tebarüz ettirdiğim giîbi, esasen 
Yüce Meclis bu nevi mühim mesai, 25 - 30 'kişi
lik devamlı bir kadronun sebatı ile oturması ne
ticesi istihsal edilmektedir. Esasen bu çoğunluk
la hiçbir kanunun Yüce Mecliste tedvin edilme
mesi iktiza eder. Başkanlık Divanı bu hususta j 
çok gevşek davranmaktadır. Meclisin evvelâ de
vamı sağlanmalıdır. Sağlanamıyorsa kifayet ı 
önergeleri gibi ikinci bir sakınca teşkil edecek 
ve üzerinde gereği kadar eğilimmesi icabeden hu- I 
suslarda konuşmaları önliyecek hususlardan te
vakki etmesi iktiza eder. Kaç kişi kalmıştır? 

BAŞKAN — Sayın Arar, lütfen kifayet tak
ririnin aleyhinde konuşunuz. Onun dışındaki 
mütalâalarınızı söylemek için aldığınız söz mü
sait değildir. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Mucip gebep 
nerede kalıyor? 

BAŞKAN — Siz bir Milletvekili olarak dört 
arkadaşınızla beraber ekseriyet yoktur iddiasın
da bulunmak imkânına sahipsiniz. Bu hakkınızı 
kullanmayıp sadece burada bu konuyu tenMd et
tikten sonra bununla iktifa etmek cihetine git
meyin lütfen. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Sayın Riyaset 
Divanı, kifayet aleyhinde söz istiyen arkadaşla
rın bu kürsüye çıkıp boyunu gösterip, «Kifayet 
aleyhindeyim» deyip inmesini istiyorlarsa bunu 
yapmamız mümkün değildir. Kifayet aleyhinde 
niçin konuşuyorum? Bunun mucip sebeplerini 
ibaşmda bildirdim. Bu Meclis bu topluluğun için
de en mühim kanunları tedvin edecek ve Baş
kanlık Divanına küçük bir tarizimiz dahi hoş 
görülmiyecek.. Bu olmaz arkadaşlar! Başkanlık 
Divanı bu Meclisin ekseriyetini teminle mükellef 
olduğunu unutmamalıdır. Madem ki, bunu yapa
mıyor, ben Başkanlık Divanından şikâyet edî  1 

yorum. Bunu da bunun arasına yerinde bir cüm
le olarak sokmak mânayı kaybettirmez. («Ne alâ
kası var?» sesleri) Bununla alâkası vardır. Siz 
bunu beğenmediğiniz takdirde bu Kâzım Arar'-
m şahsü görüşü olarak kabul edilir, sizin de bu
nu hürmetle dinlemeniz gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Arar, müsaade ediniz. 
Sizin bir Milletvekili olarak Başkanlık Diva

nına müracaat hakkınız da vardır, şikâyet hak
kınız da vardır, sual sorma hakkınız da vardır. 
Bütün bu müesseseler içtüzükte açıktır. Fakat 
şu anda siz bir yeterlik önergesi aleyhinde söz 
istemiş durumdasınız. Konuşmalarınızı sadece bu
na inhisar ettirme durumundasınız. Bunun dı
şında ekseriyetin bulunmadığından şikâyetiniz 
varsa İçtüzük size hak vermiştir, bu hakkınızı 
beş arkadaşınızla birlikte kullanma imkânına 
sahipsiniz. Onun için şimdi sadece sadediçinde 
kalırsınız, kifayetin niçin aleyhindesiniz, bunu 
lütfen izah edimiz. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Hay, hay. 
Efendim, bu sadediçi ve dışı keyfiyeti, Sa

yın Riyaset Divanlarının sanki patenti altında
dır. Sadece bir milletvekili tâyin edemez, yalnız 
Başkanlık Divanı tâyin eder ve istediği gibi kul
lanır. 

Bakınız niçin arz ettim bunu: Demek istedim 
ki, kifayet takriri o derecede yersizdir M, böyle 
hayati ve mühim bir meselede kifayet takriri 
kabul edilmemelidir. Çünkü esasen biz çok az 
kişilerle burada kanunlar tedvin ediyoruz. Baş
kanlık Divanı buna bir çare bulmalıdır. Yani 
bu aynı zamanda devam etmiyen arkadaşları
mızdan da bir şikâyet konusudur, bir ikaz yap
mayı neden yadırgıyor Başkanlık Divanı da sa
dediçi sadeddışı mz verdim diyor. Bunun tâyini
ni biraz da Milletvekili yapar. Milletvekili hiç. 
bir zaman Başkanlık Divanının ulu orta takdir
lerine bağlı insan değildir. Ben şikâyet ediyo
rum, bu şikâyetimi Meclisin huzurunda yapı
yorum.. Ama kifayet takriri münasebetiyle, 
ama başka bir münasebetle. Bunda ne var gü
cenecek? 

BAŞKAN — Sayın Arar, temerrüdde devam-
ediyorsunuz. Lütfen sadece kifayet aleyhinde 
konuşunuz, lütfen. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — iki taraf te-
merrüdederse Heyeti Umumiye bunun ica
bına bakar. Başkanlık Divanı temerrüt kelime
sini de kullanamaz bana, müsaade ederseniz, 
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Muhterem arkadaşlar, kifayet takriri taad

düt eden soruların vuzuhluğu muvacehesinde 
daha da çok sormak istiyen arkadaşlarımızdan 
da anlaşılıyor ki, vuzuh ifade etmiyen ve gö
rüşülmesi, konuşulması iktiza eden iki mühim 
madde karşısında böyle bir takririn kabul edil
memesi hali fayda doğurur. 

Bu itibarla, kifayet takririnin reddini istir
ham ederim. 

Hürmetlerimle. 

KEMAL SARIİBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Lehinde söz (istiyorum Saym Reis. 

BAŞKAN — Kifayet takririnin aleyhinde 
sadece bir Tdşiye söz verilebilir diye İçtüzükte 
bir kaide vardır. Bu sebeple size söz veremi-
yeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, daha evvel Yük
sek Meclisinizee kabul edilmiş olan bir esasa 
göre, Mecliste ekseriyetin olmadığı iddiası sa
dece bir hususun oylanması esnasında ortaya 
konabilir. Bunun dışındaki ahvalde Mecliste 
ekseriyet olmadığı iddiası bir muamele olarak 
nazarı itibara alınamaz. Her arkadaşımızın, 
dört arkadaşı ile iştirak ederek oylama esna
sında «ekseriyet yoktur» iddiasında bulunma
sı kendi haklarıdır. Bu haklarını kullanmayan 
kimselerin, Riyaet bu hususa riayet etti veya 
etmedi gibi şikâyeti nazarı itibara alınmaz. Bu 
yönden usulsüz bir hareket yoktur. 

Kifayet aleyhinde bir kişi konuşmuştur. 
Şimdi okunmuş olan önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi altıncı madde ile ilgili olarak veril
miş önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 6 ncı maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Erzurum 

Nihat Diler 

S'ya<si partiler, seçim yeterliğini haiz en az 
onbeş Türk vatandaşı tarafından kurulur. Si
yasi parti, kuruluş bildirisinin Anayasa Mah
kemesine vermesiyle tüzel kişilik kazanır. 

Yüksek Başkanlığa 
6 ncı maddenin 3 ncü fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
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«İçişleri Bakanlığı, kuruluş bildirisi ile ek

lerinde noksanlık görürse, noksanların tamam
lanmasının bildirinin verilmesinden başlıyarak 
otuz gün içinde yaziyle ister.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
6 ncı maddenin son fıkrasındaki 30 günlük 

müddetin 60 güne çıkarılmasını arz ederim. 
Kırşehir 

Ahmet Bilgin 

Millet Meclisi Saym Başkanlığına 
Siyasi partiler kanun tasarısının 6 ncı mad

decin? aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve tek
lif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

«tcisipTİ Bakanlığı Tüzük ve programları der
hal Re^mî Gazete de yayınlatır» 

BAŞKAN — En aykırı olanından itibaren 
rnrası ile oylarınıza arz edeceğim. Sayın Nihat 
Diler'e ait önergeyi tekrar okutuyorum : 

(Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisvon biraz evvelki müta
lâamı ile bu önergeye iştirak etmediğini ifade et
miştir. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Eimiven'er.. Kabul edilmemiştir. 

İkinci önerge Ahmet Bilgin arkadaşımızm-
dır, bunu tekrir okutuyorum. 

(K'rşehir Milletvekili Ahmet Bilgin'in, öner
geni tekrar okundu) 

BALKAN — Komhvon katılıvor mu? 
KOMttYON SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA 

(İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Saym Ülker arkadaşımıza ait olan önergeyi 
tekrar okutuyorum 

(İstanbul Mir.etvekili Reşit Ülker'in, öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA 

(tsbanfbul) — Katılıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... 
Kaibul edilmemiştir. 

Komisyona ait önerge okunacaktır. 
(Komisyon tarafından verilen önerge tekrar 

okundu.) 
'BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Daha evvel kabul ettiğiniz iki tadil önergesi 

i1 e birlikte altıncı maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kr.bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yedinci madde ile ilgili önergeler vardır, 
okutuyorum: 

Sayın Baş'kanlığa 
Madde 7. — Anayasa Mahkemesince Siyasi 

partiler için bir sicil tutu1 ur. Siyasi partiler si
cilinde hangi belge ve bilgilerin bulunacağı ve 
sicilin nasıl tutulacağı Anayasa Mahkemesi iç
tüzüğü ile tesıbit edilir. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
7 nei maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesi kabul edilmiştir : 
«Sivasi partiler ricili. 
MADDE 7. —• Anayasa Mahkemesince siyasi 

partiler için bir sicil tutuHır. Siyasi partiler 
sicilinde hangi belge ve bilgilerin bifunaca.pi ve 
sicilin nasıl tutulacağı Anayasa Mahkemesi içtü
züğü ile tesbit edilir.» 

A.P. Grup Başkanı 
izmir 

Ali Naili Erdem 
C.H.P. Grun Başkanvekili 

Maraş 
Dr. Kem a1! Bayazıt 

C.K.M.P. Grupu adına 
Konya 

irfan Baran 
M.P. Grup Başkanvekili 

Yozgat 
I. Hakkı Akdoğan 

Y.T.P. Grup Başkanvekili 
Hatay 

Sekip inal 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

istanbul 
Coşkun Kırca 
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Sayın Başkanlığa 

7 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve rica ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

Anayasa Mahkemesince siyasi partiler için 
bir sicil tutulur. Siyasi partiler sicilinde. hangi 
belge ve bilgilerin bulunacağı ve sicilin nasıl tu
tulacağı Anayasa Mahkemesince yapılacak yö
netmelikle te-ibit edilir. Mahkeme yönetmeliğin 
hazırlanmasında içişleri Bakanlığı ve C. Baş-
^•yvcılığmm müta^alarını da alabilir. 

Millet. Meclhi Sayın Başkanlığına 
Partiler Kanununun 7 nci maddesine aşağı-

laki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederim. 
istanbul 

Reşit Ülker 

«•Bu s:cil herkes tarafından görülebilir.» 
AZlZ ZEYTlNOĞLU (Eskişehir) — Sayın 

Başkan benim de takririm partiler arası verilen 
takririn aynı olduğu için oraya iltihak ediyo
rum. 

BAŞKAN —Peki . 
Savm Nihat Diler arkadaşımıza aidolan öner-

gevi veniden okutup oylarınıza arz deceğim. En 
aykırı takrir odur. 

(Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in takriri 
yen'"1'-^ oV-nn-fa.') 

BAŞKAN — Komfcvon kaH-vor mu? 
oEGînt KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KTRCA (Ista^bu^ — Efendim, burada yönet
medikten bahsedil'yor. Yönelmeliler is? an°ak 
Bakanlıklar ve k°mu tüz^l kîş:leri tarafındın 
vppılabilir. Anavapa nmhkemrtsi ne bir bakın-
lıktır. ne bir kamu tüzel kiş'vidir. B ı itibır la 
partiler arası takrir yerindedir. Bu hususlar 
Anayasa Mahkemesi içtüzüğünde yer a^bilir. 
Bu itibarin katı'rcnvoruz, efendim. 

BAŞKAN — Konrsyon katılmıyor. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

(Istan/bu1 MTetvekili Reşit Ülker'e ait öner
ge tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu önergeye katılıyor mu Ko
misyon? 

KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA 
(istanbul) — Bunuda Anayasa Mahkemelinin 
kendisine bırakırsak, çok daha uygun hareket et-
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miş oluruz sanıyorum. Bunu kanunla dondur
mağa lüzum yoktur. Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. (Orta sıralardan «Kabul edildi» sesleri) 

İtirazınız varsa yeniden oylarız. («Yeniden I 
oylansın» sesleri) Arkadaşlar itiraz ettikleri 
için yeniden oyunuza arz edeceğim. 

Sayın Ülker arkadaşımızın önergesine Ko
misyon katılmıyor. Bu önergeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Komisyon filhâl katılıyor mu? 

GEÇÎCÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Katılmıyoruz, maddeyi 
geri istiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor ve veril
miş olan önergeleri de geri istiyor. Bu maddenin 
komisyona geri verilip verilmemesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Bunların Komisyona ve-
mesi mecburidir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
komisyon maddenin geri verilmesi mecburidir 
dediler. Heyeti Umumiyenin malı olmuş herhan
gi bir husus heyeti umumiyenin kararı olmadık- ı 
ça hiç bir yere verilemez. Ancak komisyon, tak
rirleri geri istemek hakkını haizdir. Onun için 
maddeyi istediğinize göre... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Takrirleri istiyoruz efen
dim, lütfedin, tekrar tetkik edelim. 

BAŞKAN — Evet. 
Şu halde bu madde ile ilgili takrirleri Komis

yon istediği için Komisyona veriyoruz. 
2 nci kısmın, birinci bölümünün bir maddesini 

oylamış olduk. İkinci maddesi ile ilgili takrirler 
Komisyona gittiği için dönüşünde oyunuza arz 
edilecektir. İkinci kısmm ikinci bölümüne geçi
yoruz. 

Bu bölüm ile ilgili söz istemiş olan arkadaş
larımızın evvelâ isimlerini okuyacağım : 

Emin Paksüt, Aziz Zeytinoğlu, Nihat Diler, 
Talât Oğuz, Cahit Yılmaz, Ahmet Üstün, Ruhi 
Soyer, Ferda Güley, Nazmı özoğul, Kâzım Arar, 
Alpdoğan Şen, Ahmet Bilgin, Yusuf Ulusoy, İh
san önal, Reşit Ülker, Hilmi Baydur. 

Başka söz istiyen arkadaşımız var mı? Yok. 
Söz Sayın Emin Paksüt'ündür. Sayın Paksüt 
yok. Komisyon söz istiyor, buyurun efendim. | 
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KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
bu bölümde yer alan 10 ncu maddenin metin
den tamamiyle çıkarılmasına dair grup başkan
larının takriri vardır. Bu temsil veya denetle
me yetkisine sahip makamlara seçilebilmek ve
ya merkez karar yönetim veya disiplin organ
larında görev alabilmek için ehliyet şartları
nın, gerekiyorsa parti tüzüğünde tesbit edilme-, 
si, bunun da tamamiyle ihtiyari olması daha 
uygun olacaktır. Komisyon da bu takrire işti
rak etmektedir. Bu hususu müzakerelerden ön
ce Sayın Heyete arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Yüksek 
Heyete; Riyaset olarak şu hususu açıklamak is
tiyorum, biraz evvel Sayın Ferda Güley arkada
şımız da haklı olarak bir noktaya işaret ettiler. 
Bu derece ehemmiyet verilen ve bütün Mecli
sin biran evvel çıkarılmasını arzu ettiği Siyasi 
Partiler Kanununun görüşülmesinde elimizde 
müzakereye esas diye tetkik ve takibettiğimiz 
metin basılı metin değildir. Komisyon «Parti-
lerarası, Meclisimiz bakımından gayriresmî olan 
bir kurulun hazırladığı metinleri yazılı olmıyan 
komisyon mütalâarmdan takibetmek durumun
dadır. Bunun basılıp dağıtılması uygun olur
du.» Yolunda mütalâa beyan ettiler. Biz Ri
yaset olarak bu konuda her hangi bir beyanda 
bulunmak durumunda değiliz. Ne komisyon 
bütün maddeleri bize olduğu gibi gönderiniz, 
üzerindeki, tadilâtiyle yeni mütalâanızı basıp 
dağıtacağız diye bir talepte bulunduk, ne de He
yeti Umumiyenizden bir üye, «Bütün mesele
ler komisyona iade edilsin, komisyon tekrar 
bastırıp tadil metniyle beraber gelsin» diye bir 
talepte bulundu. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Ben teklif et
miştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu durum karşısında biz Riya
set olarak ne teklifte bulunmak, ne de her hangi 
bir tedbir almak imkânımız yoktur. 

Ancak biz Riyaset olarak sadece komisyon 
tarafından benimsenmiş olan partiler arası 
heyetin getirdiği metinleri bütün konuşmalardan 
evvel bir defa okutmak suretiyle Heyeti Umumi
yenin ıttılaına arzetmek ve ondan sonra söz 
isteyenlere sırasiyle söz vermek hususunu tercih 
edeceğiz. 
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KIRCA (istanbul) — Biz de bunun için peşin
en söz alıp konuştuk. 

BAŞKAN — Sayın komisyon sözcüsü de 
bu mütalâa ile peşinen söz alıp konuştuğunu 
ifade ediyor. 

Şimdi komisyonun bu ikinci bölümdeki arz-
ettiği husus sadece 10 ucu maddenin metinden 
çıkartılması şeklindedir. Bunun dışında bir 
yenilik yoktur. 

Şimdi bu konuda söz alan arkadaşlardan 
Sayın Paksüt burada yoklar. Buyurun Sayın 
Zeytinoğlu. 

AZIZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhte
rem arkadaşlarım, bu bölümdeki 8 nci maddede 
«Memurlar ve Kamu iktisadi Teşebbüsleri yö
netim ve denetim işlerinde çalışanlar» dan evvel 
yani kamu iktisadi teşebbüslerinden sonra 
«memur ve» kelimelerinin konulması lâzımdır. I 
Şimdi burada Kamu iktisadi Teşebbüslerinin I 
yönetim ve denetim kurullarında yahut da ba- I 
zan burada muvakkat olarak işçiler de getiril
mekte, çalışmaktadırlar. Bugün bunun zorluk
la riyle de karşı karşıyadır. 

Şimdi Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalı- I 
şan işçilerimiz bu işten hariç tutulmalıdır. «Me
mur ve...» kelimesini dâhil etmediğimiz takdir- I 
de işçilerde bu ibarenin içersine girmiş oluyor
lar ki, serbest ve bilfiil çalışan işçilerimizi bu 
siyasi partilere girmekten menediyormuşuz gi
bi bir mâna çıkmaktadır. I 

Binaenaleyh sarih bir kanun yapabilmek I 
için «Memurlar ve Kamu iktisadi Teşebbüsleri
nin memur ve yönetim ve denetim işlerinde ça- I 
lisanlar» demek suretiyle memur kelimesini 
tekrar buraya koymak lâzımdır. Diğeri umumi 
memurlardır, ama benim arz ettiğim Kamu İk
tisadi Teşebbüslerinde çalışan memurları da bu
rada zikretmek sarih bir kanun yapmak bakı
mından faydalı olacağı kanısındayım. Aksi 
takdirde, bu «memur ve» kelimelerini koymadı--
ğımız takdirdej işçilerde bu yönetim ve dene
tim mânaları arasına karışabilir. Binaenaleyh 
işçilerimizi hiçbir zaman siyasi partiye girmek
ten menedemeyiz. Kaldı ki bu denetim ve yö
netim işlerinde çalışanlar zaten memurlardır. 
Binaenaleyh burada «Memurlar ve Kamu İkti
sadi Teşebbüslerinin yönetim ve denetim işlerin- I 
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de çalışanlar» şeklinde yaparsak bu 8 nci mad
deyi daha sarih olarak tedvin etmiş oluruz ka
naatindeyim. Bu bakımdan bir takrir verece
ğim; esasıen 9 ncu maddede bir şey yok. Sayın 
sözcü de söylediler, burada, hakikaten bu 10 ncu 
maddenin çıkması çok yerinde olur. Çünkü bu 
10 ncu madde ile bâzı kimselere, âdeta yaşlı 
olanlara, âdeta tecrübesi olanlara bir imtiyaz 
verilmiş şeklime bürünüyor bu madde ile. Hal
buki öyle gençlerimiz vardır ki, bu yaşlılardan 
daha iyi çalışabilirler, tecrübelilerden daha iyi 
çalışabilirler. Ba bakımdan idareyi bir ki
şiye veya bâzı kimselere hasretmek gibi bir 
mâna taşıyan bu 10 ncu maddenin tamamen bu 
kanundan çıkarılması çok yerinde olur. Esa
sen bu hususta benim de bir takririm vardı. 
Ama sözcü bu hususta bir takrir verdiğine göre 
mesele kalmıyor demektir. Bu hususları arz 
ediyorum sayın arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Nihat. Diler. 

NlHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Anayasalar, fertlerin anaihak ve hürriy et
leri ile Devlet otoritesinin hududunu açık şe
kilde çizen anakanunlardır. Bu itibarla her 
hangi bir şekilde fertlerin anahak ve hürriyet
lerinin tahdidi mevzuubahsolduğu zaman yine 
anayasalar bu tahdidi açıkça ortaya koyar ve 
bir kanun ile bunun tahdidi lüzumuna da işaret 
ederler. Her hangi bir siyasi partiye kaydolmak, 
oraya üye olmak da yine anayasaların tes-
bit etmiş olduğu anahak ve hürriyetlerden en 
mühimmidir. Bu hürriyetlerin tahdidedilmesi, 
arz ettiğim gibi, Anayasanın hükümlerine göre 
olmalıdır. Halbuki 8 nci madde bundan uzak
tır. Anayasanın t'esbit etmiş olduğu anahak 
ve hürriyetleri, geniş çapta birtakım menfi ka
yıtlar ortaya koymak suretiyle, tahdidetaıiş, da
raltmış büyük bir kısmı vatandaşların partilere 
üye olması imkânını ortadan kaldırmıştır, işte 
bu bakımdan Anayasaya aykırıdır. 

8 nci madde şöyle kalemle alınmış : «Türk 
vatandaşı olmıy&nlar, reşidolmıyanlar, kısıtlı 
olanlar, kesin olarak mahkûm oldukları bir 
suçtan dolayı Tünkiyo Büyük Millet Meclisi 
üyeliğine seçilme yeterliğini kaybetmiş olanlar, 
lise veya eşidi veya daha alt kademedeki öğ-
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reninı kurumlarında öğrenci olanlar, memurlar I 
YO Karma Devlet Teşebbüslerinin yönetim ve de
netim işlerinde çalışanlar ve kamu yararına ça
lışan derneklerden özel gelir kaynakları ve özel 
imkânları kanunla sağlanmış olanların merkez 
kurallarında görev alanlar siyasi partilere üye 
olamazlar. 

Üniversitede öğretim üyeleri ve .öğretim 
üyesi yardımcıları memurların tabi olduğu ya
saklama kaydının dışındadır.» demektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet mekanirma-
sının tam, âdil, eşit şartlar altında çalışması, 
vatandaşa âdil bir şekilde âmme hizmetlerinin 
Üevzii için memurların siyasetle meşgul olma
ması gayet tabiî bir neticedir, ideal Devletin 
biı* prensibidir. 

Ancal: bunu genişletmek, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinde çalTşanların dahi bu haktan 
mahrum edilmesi doğrudan doğruya Anayasanın 
vatandaş1 ara tanımış olduğu hak \'3 hürriyet
leri kanunsuz olarak kısıtlamak mânisini gelir. 

Bir de kısıtlı olanlar tâbiri kullanılmakta
dır. Medeni Kanunumuzun hükümlerinde kı
sıtlılığın sebepleri vardır. Bâzı kısıtlılık sebe
bine dayanılarak kısıtlı ol anar partilerde 
mükemmel şekilde vazife görür ve vatandaşları 
da partilerde almış olduğu hizmetlerden do-
lavı son derece memnun ederler. Parti faaliyet
lerinde kasıtlı olmak ^ebeplcrn'n hiçbir yeri 
o^az . Bu gibi kimseleri de kısıtlı diye Me
deni Kanunun umumi hükümlerini nazarı iti
bara almadan kanunun içine almaları Anayasa
nın eşitlik prensibine, siyasi faaliyetlere işti-
ral: prensibine tamamen aykırı br netice mey
dan", getirecekti.'. 

Kanunun tadil edilmesini ve sayın komisyon 
sözcüsünün bu hususta bizleri tenvir etmesini 
arz m rica ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Sayın Talât Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem 

arkadaşlarım, müzakere konusunu teşkil eden 8 
nci madde Anayasamızın esprisi ve sistemi 
içerisinde hazırlanmış ve tasarıya dereedilmiş 
bir maddedir. Madde ilk nazarda tetkik edil
diği zaman -partilere üye olnryacak şahısların 
kimler olabileceğini ve aksi kanıt yolu ile mü
talâa edildiği takdirde, kimlerin olabileceği 
madde derpiş etmektedir. Reşidolmıyanlarm, | 
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kısıtlı olanların, daha doğrusu Medeni Kanu
nun hükümlerine göre medeni hakları kullan
ma ehliyeti olmıyan şahısların partiye üye 
olmamalarını derpiş eden bu madde yerli yerin
de hazırlanmış ve Yüksek Meclisin huzuruna 
getirilmiş bir maddedir. 

Nihat Diler arkadaşımızın ifade ettiği şe
kilde, maddenin Anayasaya, insan haklarına 
ve temel hak ve hürriyete aykırı her hangi bir 
davranışı, her hangi bir hükmü mevcut değil
dir. Tamamen Anayasa nizamının içerisinde 
mütalâa edilen ve Anayasa nizamına göre uy
gun bir şekilde tedvin edilen bir maddedir. 

Yalnız benim komisyondan istirham edece
ğim bir nokta var: «Kısıtlı olanlar, reşidol-
mıyanlar» tâbiri yerine Medeni Kanunumuzun 
sistemine uygun olarak (ki. Cemiyetler Ka
nununda bu hüküm mevcuttur) «medeni hak
ları kullanma ehliyetini haiz olmıyan şahıslar» 
şeklinde bir tâbir kullanılırca öyle tahmin edi
yorum ki, maksada ve gayeye daha çok. uy
gun bir şekilde hizmet etmiş olur. 

B'r de muhterem arkadaşım, İktisadi Devlet 
Tevekküllerinde yönetim ve denetim işlerinde 
bulunan şahısların partiye üye olmalarım mü
dafaa etmiş ve bu tâbirin maddeye konulma
sını savundular. 

Aziz arkadaşlarım, rryasi havatımızın mu
ayyen bir istikrara tevcihi ve Türk siyasi ha-
yafrmn, istikbalinin de teminat altona alına
bilmesi için, her şeyden evvel politika ihayatı-
nıza fazilet ve ahlâkı hâkim kılmak iktifa eder. 
M c H â mazinin Türk siyasi havafrna vermiş 
olduğu acı tecrübeler ve siyasi hatalar gözü-
rriHin önüne serilmiş vaz/yettedir. Biz efter 
Devlet mekanizması bünvesinde. iktidarm bün-
vesmdo bir uev'i âmme hizmeti gören İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde çal i "fini ara her hangi 
bir siyasi partiye ryirme bukleni tanıdığımız 
takdirde, âmme hizmetlerinin yürümer-ı'ne 
Devi ot hizmetlerinin temadi etmesine imkân 
ve ihtimal yoktur. 

Mcsc^yi bir misali e izah ettiğimiz takdirde, 
tasavvur edelim ki, bir iktisadi teşekkülün 
bünyesinde, A partisine, B partisine, C parti
sine giren şahıslar vardır. Bunların partiye 
girmeleri ve bağlı oldukları partinin program
ları ve prensipleri tahtında çalışmaları, taazzu-
vuna imkân vermeleri ve mutlak surette Dev-
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let hayatımızda bir aksaklığı, gayrihukukî, gay-
rinizami bir davranışı meydana getireceği ta
biîdir. Onun için Devlet hizmetlerine ve bil
hassa bu (hizmetleri ifa eden elemanlara bu hak
kı tanımamak çok yerindedir. Anayasa hük
münün bünyesinde mütalâa edilmesi ieabeden 
bir hükümdür, yerindedir. Maddenin kabul 
edilmesinde zaruret mevcuttur. 

Memurların ve bir kısım kurumların da par
tiye üye olarak girmemelerini kabul eden bu 
madde, biraz evvel izah ettiğim gibi, hakikaten 
Türk siyasi hayatının istikbali bakımından iyi
dir. Zaten Memurin Kanununda da «memurlar 
siyasetle iştigal edemez» şeklinde bir madde 
mevcuttur. O maddeden mülhem olarak bu hük
mün bu maddede getirilmesi çok isabetli olmuş
tur. Maddenin kabul edilmesinde fayda mev
cuttur. 

Görüşlerim bundan ibarettir. Hürmetlerimi 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Cahit Yılmaz. Yoklar... 
Sayın Ahmet Üstün. 
AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyer. 
RUHÎ SOYER (Niğde) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Ferda Güley. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlar, ikinci bölümün 8, 9 ve 10 ncu madde
ler i -ki , 10 ncu madde çıkarılmış oluyor - iki 
•madde üzerinde bendeniz de görüşeceğim. 

8 nci maddede 1 nci fıkrasında: «Türk va
tandaşı olmayanlar, reşidolmıyanlar, kısıtlı 
olanlar, kesin olarak mahkûm oldukları bir 
suçtan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Üyeliğine seçilme yeterliğini kaybetmiş olan
lar, lise veya eşidi, veya daha alt kademelerki 
öğrenim kurumlarında öğrenci olanlar, memur
lar ve Kamu îktisa'di Teşebbüslerinin yönetim 
ve denetimi işlerinde çalışanlar ve kamu yara
rına çalışan derneklerden özel gelir kaynakları 
ve özel imkânları kanunla sağlanmış olanlar, 
merkez 'kurullarında görev alanlar siyasi 
partilere üye olamazlar.» Ve bunu takibeden 
son fıkra: «üniversite öğretim üyeleri ve öğre
tim üyesi yardımcıları memurların tabi olduğu 
yasaklama kaydının dışındadır.» 

Sayın Aziz Zeytinoğlu arkadaşımız «yeterli
ğini kaybetmiş olanlar» dan sonra başlayan 
«memurlar» paragrafına işçi vatandaşların da 
bu Kamu İktisadi Teşebbüsleri yönetim ve de

netim işlerinde bulunabilecekleri için onların 
partilere girme hakkını ikorumak ımaksadiyle 
yeni bir unsur ilâvesini teklif ettiler. Halbuki 
bu maddenin bu kısmı aynen kelimesi kelime
sine, virgülü virgülüne Anayasanın 119 ncu 
maddesinden alınmıştır. Yani bir Anayasa met
ni olarak maddeye ithal edilmiştir. Nasıl ki, 
onu takibeden son fıkrada yine Anayasamızın 
120 nci maddesinin 6 nci fıkrasının tam kar
şılığıdır. Bu sebeple sayın arkadaşımızın üs
tünde durdukları ve endişe buyurdukları hu
susu madde getirmemektedir. Ben burada par
tilere girmeyi son derece rijit, ağır, sert hü
kümlere bağlanmış görüyorum ve bunun ce
miyetimizin hakkı ve ihtiyacı olduğunu kabul 
ediyorum. 

Bundan evvelki maddelerde de söylediğim 
gibi, gerçekten mademki muhalefette, iktidar
da muayyen partiler var ve vazgeçilmez temel 
unsurlardır, bu organlara üye olabilmeleri için 
hakikaten toplum içinde önemli çizgileri olan 
bir ehliyeti kapsamış olması lâzımdır. Bunu 
böyle kabul etmekle beralber bu maddeyi halk 
oyunda ve basında tevcih edilmiş bâzı tenkid-
lerin sayın sözcü tarafından burada cevaplan
dırılmasını da faydalı mülâhaza etmekteyim. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bir vatandaş 
var. Eğer kısıtlı ise, eğer hacir altında ise ve 
kamu hizmetlerinden uzaklaştırılmışa, o bizim 
bugünkü medeni toplumumuz içinde en biçare 
vatandaş durumundadır. Çünkü çok tabiî bir 
hak olan seçme ha'kkma dahi sahip değildir. 
Tabiî seçemediği için seçilemez de. 

Sonra yeni kademeler geliyor; gelmesi de 
zaruri. Muhtar seçilebilmek için mahalle ihti
yar heyetine seçilebilmek için il genel meclisine 
üye seçilebilmek için, belediye meclisine üye 
seçilebilmek için, milletvekili ve senatör ola
rak seçilebilmek için çıkardığımız kanunlar de
rece derece barajlar kurmuşlardır ve âmme 
hizmetinde seçimi yasaklamışlardır. Hemen 
hemen milletvekilliğine seçilme yeterliği âmme 
hizmeti sayılan diğer seçimlere de teşmil ve 
tahmil edilmiştir. Arz ettiğim gibi, bunlar bel
ki vatandaşın temel haklarını geriye alıyormuş 
gibi bir mâna taşıyabilir vo tevhitler de böyle 
yapılmaktadır. Bunları saymıyorum. Buna 
cemiyetimizin yalnız ihtiyacı değil hakkı da 
vardır, diyorum. Fakat şimdi beş seneden faz-
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la beş sene bir hafta hapis cezası almış ve ke
sin hükme bağlanmış bulunan ağır hapis de
ğil, hafif hapis cezası, çünkü beş seneden daha 
az oklu mu milletvekilli yeterliği yönünden bir 
başka prosedüre tabi oluyor. Beş seneden faz
la aldınız mı hapis cezası bu Anayasanın 68 nci 
maddesine girer ve dolayısiyle milletvekilliği 
yetersizliği halini vücûda getirir. O hal vücu
da geldi mi, artık köyde muhtarlıktan, beledi
yede üyelikten, il genel meclisine üyelikten ve 
parlâmentoda üyelikten derece derece bütün 
seçim hakları kendiliğinden düşüyor. Bugün 
partilerimizde beş seneden fazla hüküm giymiş 
- yüz kızartıcı değil, şu değil, bu değil, 5 sene
den fazla hapis cezası almış - vatandaşlar 
var. Bu vatandaşlara biz bu mahallî seçimler
de seçilme hakkı tanımadık, seçilemediler. Hal
buki 1 5 - 2 0 sene evvel hasbelkader başların
dan bir şey geçmiş, hapis cezası almışlar, sonra 
çok iyi vatandaş olmuşlar, bulundukları yerde 
çok sayılır, itibarlı vatandaşlar olmuşlar, hat
ta partilerinde itibarlı vatandaşlar olmuşlar, 
ama onlara biz mahallî hizmetlerden birine se
çilme hakkını getirmedik, menettik. Bu onlar 
için hüzünlü oldu. Cemiyetin İhtiyacı olduğu, 
bir müddet için cemiyetin böyle büyük bir tas
fiyeye ihtiyacı olduğunu peşinen kabul etti
ğimi, arz ettim. Şimdi bu madde ile bir tane 
daha getiriyoruz. Bir hüküm daha getiriyo
ruz «partilere de giremezsin»' diyoruz. O du
rumda olan vatandaşlar için arz ediyorum. 
Partiler siyasi organlardır, seçen, seçtiren ve 
Devlet ve kamu seviyesindeki fikirleri ve dâ
vaları topluma getiren, götüren, savunan or
ganlardır. önemi aşikâr! Böyle organlara ko
lunu sallıyarak girmemenin zaruretini kabul 
ediyorum ve böyle organlara ihanet etmiş olan 
larm hakikaten bu organların dışında bırakıl
masını kabul ediyorum. Ama, son derecede 
sade bir hayet ve beşerilik kadrosu içinde, 
başından vaktiyle bir macera geçmiş olan ve 
milletvekili niteliğini bu yüzden kaybetmiş olan 
her hangi bir vatandaşı, fikirlerini, ifade et
mek, savunmak için beğendiği bir partiye gir
mekten de menetmek, cemiyetimizin bugün ay
rım yapılamadığından dolayı buna ihtiyacı ve 
hakkı olmakla beraber, bir milletvekili olarak 
benini içimde bir hüzün vücuda getirmektedir. 
Bu fikirlerimi ifade etmelç ve maddenin bu kıs-
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rama komisyon olarak, Anayasa hukukçusu ar
kadaşımızın vukufla ışık tutmasını ve belki içi
mizdeki hüznü azaltmasını temin etmek için bu 
maddede söz aldım. Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bu 
madde ile ilgili olarak daha 8 arkadaşımız söz 
almış olarak sıradadır. Bugün birinci bölümü 
bitirmiş olabilmek için, birinci bölümün ikin
ci maddesi hakkında daha evvel komisyona git
miş olan önerge komisyonun mütalâasiyle gel
miştir. Sayın Ülker arkadaşımızın önergesi 
Meclisimizce nazarı dikkate alınma kaydiylc 
kabul edilmişti. Bu önergede «Bit sicil Iherkes 
tarafından görülebilir» ibaresini ilâve edilsin 
isteniyordu. Komisyon bunu «Bu sicil herke
se açıktır» şeklinde getirmiş ve 7 nci madde
nin sonuna böyle bir fıkranın eklenmesini uy
gun bulmuştur. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — İlgililere 
açıktır. 

BAŞKAN — Komisyonun mütalaasını ifad<-
ediyorum Sayın Diler, sizin mütalâanızı değil, 

Bu hususu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir de grup temsilcilerinin kendi aralarında 
imzaladıkları bir önerge vardı, o önergeyi de 
okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(Parti grupları temsilcileri ve Komisyon söz
cüsünün müşterek önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu1? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KİRCA (İstanbul) — Tamamiyle katılıyoruz.-

BAŞKAN — (Bu sicil herkese açıktır) kay
dının ilâvesiyle bu önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kalbtil edil
miştir. 

Sayın Reşit Ülker arkadaşımıza ait önerge-
ile şimdi kabul edilen önergeler ve bunlar mu
vacehesinde maddenin son aldığı şekli 7 nci 
madde olarak oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler...' Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada Riyaset 
Divanına iki önerge verilmiştir. Bunlardan .bir 
tanesi Sayın Ferda Güley arkadaşımıza aittir. 
önergesinde (kifayet önergesinin oya sunulma
sı konusunda 103 ncü maddenin ikinci fıkrasın
daki âmir hükmün uygulanmasını istemektedir
ler. Bu hususta oya konulacak bir mesele olma-
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dığı için ayrıca bir muamele yapılmıyacaktır. 
Yalnız içtüzüğün 103 ncü maddesinin ikinci 
fıkrası «lehte, aleyhte ve üzerende 6 kişi konuş
madan kifayet takriri oylanamaz.» Hükmünü 
ifade eder. Halbuki 103 ncü maddenin ikinci 
fıkrasının tatbik edilebilmesi için daha evvel 
85 nci maddede «Heyet isterse lehte, aleyhte 
ve üzerimde konuşma şekli takarrür eder» diye 
başka bir hüküm vardır. İşte 85 nci maddede
ki hüküm «Heyetten herhangi bir kimse isten
mediği için takarrür edemediğinden 103 ncü 
maddenin ikinci fıkrası da lehte, aleyhte ve 
üzerinde konuşmalar bittikten sonra kifayet 
takririnin oylanmasını» şeklinde devam etmek
tedir. Ama Sayın Ferda Güley arkadaşımızın 
böyle bir talefoi varsa 'bunu yarından itibaren 
reye koyarız. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Eğer altı üye
den fazla söz istenilirse, başka söz alan yoksa, 
kifayet takririni oya koymıya lüzum yoktur. 
Altı kişiden az olduğu hallerde böyle bir za
ruret yoktur. 

BAŞKAN — Böyle bir tefrik de îç Tüzük 
hükümlerine müsait değildir. İçtüzükte 85 nci 
maddede lehte, aleyhte ve üzerinde konuşma 
sırası isteniliyorsa Heyet buna karar verir ve 
artık lehinde, aleyhinde üzerinde konuşmadan 
da kifayete gidilir. 

Böyle bir talebiniz varsa yarın o şekilde 
meseleyi Umumi Heyete arz ederiz. 

İkinci bir takrir daha vârdir. Sayın Saha
bettin Orhon arkadaşımıza aittir. Okuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Siyasi Jartiler kanunu 
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tasarısı üzerinde partilerin aralarında tanzim 
ettikleri protokole göre hazırladıkları tadil 
metinlerinin, müzakerelerin daha sıhhatli ve 
çabuk ceryanmı temin maksadiyle bastırılıp 
üyelere dağıtılmasına karar verilmesini arz ve 
teklif ederim. 

İstanbul 
Sahabettin Orhon 

BAŞKAN — Sayın Orhon bu talöbettiği-
niz önergeler, mutabakat maddeleri basılmcaya 
kadar müzakerelere devam etmemizi de arzu 
ediyorsunuz değilmi? 

SAHABETTİN OBHON (İstanbul) 
efendim. 

Evet 

BAŞKAN — Şu tashihle birlikte bu öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler... 

Protokol bastın lıncaya kadar müzakereye 
devam edeceğiz. Bir karışıklık zuhur etti. Yeni
den oyunuza sunuyorum, önergeyi kabul eden
ler... Kabul etmiyenlör... Kabul edilmiştir. Ri
yaset gereğini yapacaktır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — İkinci bölüm üzerinde 
söz istiyorum efendim.. 

BAŞKAN — Efendim, biz vaktin geçtiği 
mütalâasiyle Meclisin toplantısına son vereceğiz. 
Vakit geçmiştir. Yarın 17 Mart 1965 Çarşamba 
günü saat 15.00 de toplanılmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum 

Kapanma saati : 18.20 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARİ 

1. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyasi 
Rifat Öztürkeine'nin, Bina Yapunuu teşvik ve 
izinsiz yapılan binalar hakkındaki 6188 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifinin içtüzüğün 36 ncı 
maddesi gereğince gündeme alınmasına dair 
önergesi (4/408, '2/46) 

2. — 353 sayılı Kanunim 11 nei maddecinin 
(B) bendi hükmünün anayasaya aykırı olduğun
dan iptaline dair Anayasa Mahkemesi Başkan
lığı tezkeresi. (3/1149) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
II 

SORULAR, GLNSORULAR VL OENUL 
GÖRÜŞME 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. •— Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 

Kudret Bayhan ve üç arkadaşınım 1111 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gurkau ve 
Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'in, 
5585 ısayılı Kanuna geçidi bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili H. Ali 
Dizman'ın, Askerlik hizmetlerinin emeklilik ve 

terliden sayılması hakkında kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat 
ve Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'm, Maaş 
Kanununa ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu 
tadil eden 5585 ve 6724 sayılı Kanunlara bâzı 
maddeler ilâvesi hakkındaki kanun tekliflerine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu ra
poru (Millet MecM 2/62, 2/145, 2/204, 2/360; 
Cumhuriyet Senatosu 2/142) (S .Sayısı 445 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 19651 

2. — Siyasi Partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 
2/378; 2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tari
hi : 27 . 11 . 1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVUDİLİK KARARI 

VMRtLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - İKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK IŞLER 
B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 

İŞLER 
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