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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Yapılan yoklama sonucunda çoğunluk olma

dığı anlaşıldığından eaat 16,00 da toplanılmak 
üzere birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Yapılan yoklama sonucunda yine çoğunluk 

olmadığı anlaşıldığından 30 . 4 . 1965 Cuma gü-

2. — GELEN 

Teklif 
1. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız ve 

6 arkadaşının, Yeni Fakılı bucağının ilçe ha
line yedirilmesi hakkında kanun teklifi (2/389) 
(İçişleri ve Plân komisyonlarına) 

Cumhuriyet Senatosundan gelen işler 
2. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa

nlı saat 15,00 te toplanıUmak üzere (saat 16,25 
te) birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mekki Keskin 

KÂĞITLAR 

Kâtip 
Yozgat 

İsmet Kapısız 
Kâtip 
Siirt 

Süreyya öner 

yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nci mddesinin son fıkrasının kalldırılması 
hakkında kanun tasarısı (Millet Meclisi 1/435, 
Cumhuriyet Senatosu 1/491) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 269, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
570) (Tarım Komisyonuna) 

» > • • - < « 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılına saati : 15.00 

BAŞKAN — BaşkanveMli Mekki Keskin 
KÂTİPLER : îsmet Kapısız (Yozgat), Süreyya öner (Siirt) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

İDAŞKAN — Yoklama yapılacak. Otomatik 
cihazlara lütfen işaret buyurunuz. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Son

radan gelenlerle birlikte çoğunluğumuz vardır. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Gündem 
dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bilgin, yedinci sıradası
nız, gündem dışı. 

TURHAN BİLGİN (Devamla) — Grup adı-
na istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki oturunuz, no hakkında 
efendim'? 

TURHAN BİLGİN (Devamla) — Dünkü cel
senin toplanamayışı hakkında. 

BAŞKAN — Görüşmelere başlıyoruz. Yalnız 
bir önerge var. Ondan sonra konuşmalara bas-
lıyalım. 
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GENEL KURULA SUNUŞLARI 4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1 — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in; 
gündem dışı konuşmaların 5 er dakika ile sınır* 
landmlması hakkındaki önergesi. 

ISayın Başkanlığa 
Birçok arkadaşlar-gündem dışı slöz alıyorlar. 

Bundan böyle gündem dışı konuşmaların 5 daki
ka olarak tahdidini ve Yüksek Meclisten karar 
alınmasını arz ve teklif ederim. 

Burdur 
Mehmet özıbey 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kalbul etmiyenler.. Kahul edil
miştir. 

Arkadaşlarımızın gündem dışı konuşmaların
da beş dakikayı geçirmemelerini rica ederim. 

2 — Erzurum Milletvekili Turhan Bilgin'in, 
dünkü birleşimde çoğunluk olmadığı için toplar 
nilamaması olayına Adalet Partili milletvekille
rinin 28 Nisan şehitlerinin ruhunu taziz takriri
nin okunması sırasında Mecliste bulunmamaları
nın sebebolduğu isnadının doğru olmadığına, A. 
P. nin 27 Mayıs hakkındaki düşüncelerinin müs
pet olduğuna, birleşimin yapılmamasında diğer 
grupların da aynı ölçüde sorumlu bulundukları
na dair demeci. 

BAŞKAN — Grup adına Sayın Bilgin, bu
yurun, gündem dışı beyan buyurduğunuz mevzu 
hakkında söz veriyorum.. 

A. P. GRUPU ADINA TURHAN BÎLGÎN 
(Erzurum) — Muhterem arkadaşlar, dün Millet 
Meclisi ekseriyet olmadığı için normal oturumu
nu yapamamıştır. Gerek /basında ve gerekse rad1-
yoda dünkü oturuma katılan Adalet Partisi Mec
lis Grupu üyelerinin bir kısmının salonu terk et
tikleri ve içeri girmek istemedikleri, bu yüzden 
ekseriyetin olmadığı Ibelirtilmiş ve bununla 28 
Nisan olaylarıyla ilgili 28 Nisanda hayatını kay
beden talebelerin ruhu için verilmiş bulunan bir 
takrire iştirak edilmeme maksadını güttüğü ifade 
edilmiştir. Grupumuz dünkü durumu tavzih et
mek lüzumunu hissetmiştir. Evvelâ Sayım Meclis* 
Başkanının ifade ettiği üzere yoklama neticesi 
Mecliste bulunan miktar 180 dir. Bunun gerek 
A. P., gerek C. H. P. ve gerekse diğer C. K. M. 
P., M. P. ve T, T. P. .mensuplarım ilâive edecek 

olursak bu sadece bir grupun iştirak ettiği, di
ğer grupların iştirak etmediği mânası çıkarılma
ması icaJbeder. Kaldı ki gündemde mevcudolnıı-
yan ve verildiği sureti kafiyede ne grup yönetici
leri ve ne de bittabi grupumuz üyeleri tarafın
dan malûm bulunmıyan bir takrire bağlanılması 
doğru değildir. Grupumuz üyelerinin o dakika
da salonda bulunmıyan büyük bir kısmı yukarda 
Maarif Komisyonunda, bir kısmı toplantısına de
vam eden... 

KÂMRAN EVLÎYAOĞLU (Samsun) — 
Kapı aralarından bakan arkadaşlarınız ne ola
cak? 

A. P. GRUPU ADINA TURHAN BÎLGÎN 
(Devamla) — Beyefendi, lütfen, eğer söyliyecek 
gözleriniz varsa buradan, bu kürsüden ifade eder
siniz. 

KÂMRAN EVLÎYAOĞLU (Samsun) — 
Sırası gelince ifade ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Evliyaoğlu, lütfen kar
şılıklı konuşmıyalım. 

A. P. GRUPU ADINA TURHAN BÎLGÎN 
(Devamla) — Sıra alın, siz de ifade edin. 

Genel Başkanımızın bir yakınının vefatı mü
nasebetiyle Grupa mensup bâzı arkadaşlarımızın 
cenaze töreninde bulundukları, bir kısmının ise 
yukarıda toplantı yapan Merkez ve Grup Hay
siyet. Divanları toplantısına iştirak ettiklerini ve 
buna rağmen Grupumuza mensup 54 arkadaşın 
salonda mevcut bulunduğunu bilhassa belirtmek 
isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu vesileyle şunu da 
belirtmek isteriz ki, bu Parlâmento mensupları 
hiejbir Kaman küçük meselelerle zamanlarını işgal 
etmek durumunda olmamalıdırlar, bir. 

ikincisi, 27 Mayısın meşruiyeti, 27 Mayısın 
esprisi Anayasamızda sarahaten mevcuttur. Bi
zim Grupıımuzun iştirak ettiği Koalisyon ve Hü
kümet programlarında 27 Mayısa karşı olan Grupu-
muzun düşünceleri açıkça ifade edilmiştir. Bun
dan önce geçmiş yıllarda yapılmıyan fakat bu yıl 
iki arkadaşımızın verdiği takrir üzerine yapılmak 
istenilen bir ihtiram vafcfesiyle bu toplantıya iş
tirak etnıiyen arkadaşlar arasında bir irtibat kur
mak nâçiz kanaatime göre asgari insafla alâkalı 
değildir ve... 

- 3 9 0 -



M. Meclisi B : 96 
RUHÎ SOYER (Niğde) — Senatoda olan hâ

dise... 
A. P. GRUPU ADINA TURHAN BÎLGÎN 

(Dovamla) — Senatoda olan hâdise diyorsunuz 
Sayın Doktor; siz alıştınız .mütemadiyen lâf at-
mıya, size owap vereceğim. Fakat bu cevabı... 

BAŞKAN — Sayın Bilgin, rica ederim cevap 
vermeyiniz, cevap vermeden Grup adına fikirle
rinizi söyleviniz. 

A. P. GRUPU ADINA TURHAN BÎLGÎN 
(Devamla) — Grup adına konuştuğum için size 
cevap vermiyeceğim. Yoksa size verilecek çok ce
vabım var. 

RUHÎ SOYER (Devamla) — Hakkın varsa 
ver... 

BAŞKAN — Rica ederim Savın Soyer. 
A. P. GRUPU ADINA TURHAN BÎLGÎN 

(Devamla) — O halde vereyim. 
BAŞKAN — Sayın Bilgin, çok rica ediyo

rum, karşılıklı konuşmalar bilirsiniz ki, yasak. 
Yani îctüzümin menettiği hal. 

A. P. GRUPU ADINA TURHAN BÎLGÎN 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, 27 Mayısın 
gerisine gitmek, övmek, yermek ve 27 Mayısın ge
tirdiği Anayasamızın esprisini âdeta elimizin ter
siyle geriye .itip ve itmeye devam suretiyle bu 
Parlâmentoda yahut bu Parlâmento dışındaki 
müesseseler nezdinde hâdiseler yaratmak bu mem
lekete bir fayda getirmiyecektir. Ne yermek, ne 
övmek. Bunları bir tarafa bırakalım, memleke
tin bizden beklediği hizmete şitabedelim. Grupu-
muz hiçbir art düşünce ve tesir ardında bu Par
lâmentoya iştirak etmemek gibi bir hareketi asla 
düşünmemiştir, düşünmiyecektir. Aslolan bu Par
lâmentonun çalışmasıdır. Biz de bir maksat aran
maması, arıyanların da kelimenin en hafif mâna-
siyle haksızlık ettiklerini bu kürsüden beyan eder, 
bu konuşmamızı, grup adına bu konuşmamızı za
bıtlara geçirmek için yaptığımızı belirtir, hürmet
ler ederim. (Alkışlar) 

3. — Kırklareli Milletvekili Abdurrdhman Al-
tuğ'un, pancar bedellerinin halen ödenmemiş ol
masından ve pancar ekicileri istihsal kooperatif
lerine zorla üye kaydolunmazından doğan şikâyet
lere dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Abdurrahman Altuğ ko
nuşmanız ne hakkında idi? 

ABDURRAHMAN ALTUĞ (Kırklareli) — 
Efendim pancar ekicilerinin bâzı küçük dertleri 
hakkında. 

30 . 4 . 1965 Ö : İ 
BAŞKAN — Buyurun, pancar ekicilerinin 

bâzı güçlükleri hakkında. 
ABDURRAHMAN ALTUĞ (Kırklareli) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; huzuru
nuza pancar ekicilerinin bâzı dertlerine değinmek 
maksadı ile çıkmış bulunuyorum. 

Geniş bir vatandaş kütlesini çok yakından il
gilendiren hususiyle, kırklareli ve diğer Trakya 
illeri çiftçilerinin başta gelir ve geçim kaynağı 
olan pancar bedellerinin henüz tamamen ödenme
miş olması birçok sıkıntılara ve şikâyetlere se-
bebolmaktadır. 

1965 yılı pancar ekimi çoktan başlamış ve yer 
yer birinci çapaya gelmiş olduğu halde 1964 yılı 
pancar bedelinin hâlâ tamamen ödenmemiş olma
sının izahı kolay değildir. 

Şeker Şirketi kendisine tanınan imtiyazlar sa
yesinde tamamen kendi arzusuna ve menfaatleri
ne uygun, âdeta tek taraflı mukavele ile kendisi
ne bağladığı pancar ekicisine, en küçük müsama
ha göstermez, ihtiyacı hâsıl olduğunda, zaman ve 
sıra gözetlemeden, icabında ekicinin pancarını zor 
kullanarak söktüğü halde, kendisine 6 ay evvel 
teslim edilen pancar bedelini hâlâ tamamen öde
memiş olmasını büyük bir haksızlık hattâ adalet
sizlik olarak görmekteyiz. 

Vatandaş, pancar bedelini zamanında alacağı 
ümitle borçlanmıştır. Tüccar, bakkal, terzi buna 
göre işini ayarlamıştır. Şimdi hepisinin düzeni 
bozulmuş ve ekiciye karşı güveni sarsılmıştır. 

Kredi müesseseleri alacaklarını, Devlet ver
gisini vatandaşa müsamaha tanımadan ve ge
cikme halinde cezası ile birlikte tahsil etmekte, 
ama onun bu borçlarını karşılıyacak olan ala
cağı, 'aylar geçtiği halde, bırakın gecikme faizini, 
anası bile hâlâ ö'denmemeıktedir. Vatandaşın 
Devlet güvenini dahi sarsan bu hali adaletle 
izah etmek mümkün mü? 

Şimdi olan olmuştur; ama önümüzdeki yıl
lar için gerekli tedbirler şimdiden alınmalı ve 
nasıl tütün ekicisinin, pamuk, fmdik yetiştiri
cisinin parası derhal veya çok kısa bir süre için
de ödeniyorsa, pancar ekicisinin de parası der
hal veya kısa bir süre içinde ödenmeli ve bu, 
vatandaş arasında güven duyulacak bir anane 
haline getirilmelidir. Ayrıca bu sene ödenmemiş 
olan pancar paralarının hemen ödenmesi iktiza 
eder. 
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. Pancar ekiminin devam ettiği şu sırada pan

car ekicisinin bir diğer şikâyeti de Pancar Eki
cileri îstahsal Kooperatifindendlr. Esasında 
iyi niyetle kurulan bu kooperatifler, kötü yö
netim yüzünden yurdun her yerinde olduğu gi-
'bi Trakya bölgesinde de başlıca şikâyet kayna
ğı haline gelmiş ve kooperatifçiliğe güveni sars
mıştır. 

Ekici bu kooperatife zorla üye yazılmakta
dır. Aksi halde pancar ökemez. Üye olmak için 
ise 500 lira ödemek zorundadır. Buna mubalbil 
meselâ Alpullu ve civarı Pancar1 Ekicileri is
tihsal Kooperatifinin ortaklarına sağladığı 
menfaat nedir? Geçen yılda, bir liraya iki ku
ruşu bulmiyan bir temettü. , 

Taahhüdedilen sermayesi 12 milyonu, öden
mesi ise 9 milyonu bulan bu kooperatif çiftçiden 
zorla topladığı bu paraların mühim ibir kısmını 
İçendi çalışma sahası ve konusu ile ilgili olmı-
ya.n çeşitli teşekküllere sermaye olarak dağıt
mıştır. Buna mukabil ortağına, hayvanı ölse, 
çiftliği için ihtiyacı olsa ve bunun için istediği 
kadar teminat ve kefil gösterse bile, bir kuruş
luk yardım yapmaz. Ortağına sattığı her mal, 
gübre dâhil, serbest piyasaya göre mutlaka da
ha pahalı ve daha kötü kalitelidir. 

Kooperatifçiliğin en kötü misâlini gösteren 
ve bu yüzden kooperatifçiliğe güveni sarsan 
İm teşekkülün kongreleri de her yerde aynı ka-
rekteri göstermekte, devamlı olarak söylenti ve 
şikâyetlere konu olmaktadır. Ticari zihniyeti, 
çalışma şekli ve idarecilerinin «eçimi ciddî bir 
ıslahata, muhtaçtır bunun için gayrete ihtiyaç 
vardır. Ancak bu suretle ortakların haklı şikâ
yetleri önlenebilir ve müessese gayesine ve or
taklarına hizmet eden faydalı bir hale getirin 
lebilir. Aksi halde muayyen bir zümrenin hak
sız geçim sahası olmaktan kurtulamaz. O tak
dirde bunu feshetmek en çıkar yol olacaktır. 

Sayın Sanayi Bakanımızdan bu ıkonulara 
ciddî alarak eğilmesini riea eder» saygılar suna
rım. (Alkışlar.) 

4. — Yozgat Milletvekili Veli Uyarhn, Zi
raat Odalarına üye kaydı için istenen aidatın 
çokluğuna, yabani otlarla mücadele ilâçlarının 
bulunamadığına ve kendir ekimine engel olun
duğuna dair demeci. 

BAŞKAN — Saym Veli Uyar gündem dışı 
ne hakkında konuşacaksınız? 
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VELÎ UYAR (Yozgat) _ Ziraat Odalarına 

kaydolan üyelerin aidatları ve ikendir ekimi 
hakkında. 

BAŞKAN — Ziraat Odalarına kaydolan üye
lerin aidatları hakkında buyu'runuz. 

VELÎ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkan, 
maruzatım kısa olacaktır müsterih olunuz. 

Kıymetli arkadaşlarım, 6718 sayılı Kanunla 
kurulması gereken Ziraat Odalarının geçen se
ne teşkilâtlandığı hepinizin malûmudur. Bâzı 
bölgelerde hu Ziraat Odaları Kanunu gereğince 
çiftçiler bir ilâ (beş ısmıfa ayrılmakta ve buna 
göre 'aidat alınmaıktadır. Fakat bizim bölgeler
de, merkez kaza yani vilâyette giriş 2,5 lira ve 
kaydiye de 7,5 lira olduğu halde, bir çok ka
zalar, oda başkanlarına ve üyelerine aidat veya 
huzur hakkı vermek için çiftçileri 25 lira giriş 
aidatı, 250 lira da yıllık aidat vereceksiniz şek
linde yüklselk ralkaimılıaırla ımulta^aırrır etmlekıte-
dirler. 

AUİ BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — 
Beşbin lira verenler var. 

VELl UYAR (Devamla) —- Arkadaşım beş
bin lira verenlerin mevcudolduğundan bahse
diyor. 1 - 5 sınıfa ayrıldığına göre, Yozgat gibi 
fakir 'bir bölgenin ziraatçileri de umumiyetle 
5 nci sınıf olduğuna göre, merkez kaza 2,5 
lira giriş aidatı, beş lira yıllık üye aidatını ka-
hul ettiği halde başka kazaların bu şekilde cef-
fel kalem vatandaşı mutazarrır edici ve bu oda
lara karşı ıböyle bir alerji uyandırıcı şekilde 
hareket etmeleri benim kanaatime göre kanu
nun ruhuna aykırı olduğu merkezindedir. Bu 
bakımdan Hükümetin bu işe parmak Ibasma-
sim, üye aidatlarının bir başlangıç olduğuna 
göre 5 nci sınıflarda giriş için 2,5 lira, kaydiye
nin de hiçolmazsa 5 lira olarak tesbit edilmesi 
hususunda bir genelge gönderilmek için oda 
nezdinde teşebbüse geçmelerini istirham ediyo
rum. 

Sonra bugün ziraat odasından aldığımız bir 
bilgiye göre, Yozgat çevresinde yabani otlarla 
mücadelede âlet ve ilâçlarının maalesef bulun
madığını ve muhtelif müracaatlara menfi ce
vap verildiğini öğrenmiş bulunuyorum. Bu ba
kımdan Tarım Bakanlığından istirham ediyo
rum. Yozgat kurak bölgedir. Ve bugünlerde 
bir toz fırtınası da olmuştur. Bu bakımdan ya
bani otlarla mücadele için gerekli ilâç ve aletle-
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rin Yozgat bölgesine biran evvel gönderilmesi
nin teminini rica ederim. 

Üçüncü bir mesele ki, memleketin çok mühim 
bir derdidir, bizim bölgede : Kendir. Hepiniz 
bilirsiniz, kendileri ziraatçiler en başta gelen bir 
nebat olarak mütalâa ederler. Bundan ziraatçi-
nin ipliği, urganı, çuvalı yapılır. Maalesef bâzı 
kazalarda, ne gibi bir işgüzarlık bilmiyorum; 
jandarma vasıtası ile bu kendir ekimine mâni 
olmaya çalışmışlar. Bundan birkaç ay evvel 
Akdağ Madeni kazamızda küçük baş hayvan
lardan keçilerin bölgelere sokulmaması, bu
nun yasak olduğu şeklindeki rivayetler dolaş
tırılmış, jandarmalar vasıtasiyle bu hayvanla
rın toplanmasına girişilmiş... Ne gariptir ki, ay
nı kazada küçük küçük tarlalar halinde kendir 
ekimi yapılan bölgeelrde de kendir ekimi ya
saktır diye jandarmalar köyleri dolaşıyormuş 
(«Esrar için» sesi). Şimdi esrar için diye bir 
arkadaşım söylüyor. Benim bildiğim bizim böl
gede yetişen kendirden esrar olmaz. Esrar çı
karılan kendiri her halde ziraatçı arkadaşım 
Ahmet Şener Bey daha iyi bilir. Bu bakımdan 
esrar çıkarılan kendir nebatı ayrı, çul, çuval 
dokunacak, elyafından istifade edilecek ken
dir başkadır. Bu bakımdan Tarım Bakanlığı
nın bu mevzu üzerinde hassasiyetle durmasını, 
fakir fukaranın çulunu, çuvalını yapabilmesi 
için kendir ekimine mâni olmamalarını rica edi
yorum. Saygılarımı sunarım. 

5. — Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğ-
lu'nun, hıristiyanlık propagandası yapmak üze
re gizli beyannameler dağıtıldığına dair deme
ci. 

BAŞKAN — Sayın Eminağaoğlu, ne hak
kında konuşacaksınız? 

SAFFET EMİNAĞAOĞLU (Artvin) — 
Gizli beyannameler hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SAFFET EMİNAĞAOĞLU (Artvin) — 

Değerli arkadaşlarım, gizli bir beyanname hak
kında mâruzâtta bulunmak üzere söz almış bu
lunuyorum. 

Son senelerin modası haline gelen çeşitli fi
kir cereyanlarının propogandası yapılmak üzere 
risaleler, broşürler ve beyannamelerin muhtelif 
yollardan halka intikal ettirildiği malûmunuz
dur. Ancak, bendenizin üzerinde durmak istedi
ğim nokta şudur : Hıristiyanlık propogandası I 
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yapan bir beyanname, maalesef diyeceğim, Dev
let teşkilâtımız vasıtasiyle, daha doğrusu bu işle 
görevli memurlarımızın hüsnüniyeti suiistimal 
edilmek suretiye, 10 kuruşluk tebrik kartları 
içinde bütün köy muhtarlıklarına gönderilmiş
tir. Bu beyannamede bâzı .ilmî gerçeklere daya
nılarak, delil 'göstermek suretiyle Hz, İsa'nın 
son peygamber olduğu ve Hak Peygamber ol
duğu yolunda, en iyi dinin onun getirmiş oldu
ğu din olduğu şeklinde propoganda yapılmak
tadır. Şüphesiz ki, Türk ve imanı bütün olan 
Müslüman memleketlerde böyle hezeyanlar şid
detle, n6fretle reddedilir ve reddedilecektir de. 
Ancak unutmamak lâzımdır ki, bu nevi propo-
gandalar cemiyet hayatında zamanla tahribat 
yapabilir. Bu itibarla 'gerek sizlerin ve gerekse 
Hükümetin bu gibi hassas konularda çok dik
katli davranmasını istirham etmek için söz al
mış bulunuyorum. Aslında Cumhuriyet Hükü
metlerinin bu gibi konularda hassas davrandı
ğından da eminim. 

Ancak çok dikkatli ve titiz davranmanın 
lüzumuna kaani olduğum için bir kere daha 
huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. Hürmet
lerimle. 

6. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Çifteler kazasında bir memurun Adalet 
Partisi Başkan ve mensuplarına sövme cesareti 
bıdduğuna dair demeci. 

BAŞKAN — Ne hakkında konuşacaksınız 
efendim? 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Parti
zan memurlar hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlarım, Eskişehir'in Çifteler ilçe
sindeki geçen basit bir zabıta vakası, Adliyeye 
intikal etmiş bir zabıta vakasını dün Sayın ar
kadaşım Şevket Asbuzoğlu buradan belirtmemiş 
olsaydı bendeniz de bu ilçenin çalışkan, gayyur, 
kendi iş ve güçleriyle meşgul halkına karşı olan 
bâzı partizan memurların durumundan bahse
derek Hükümetin nazarı dikkatini cel'betmek için 
söz almıyacaktım. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Çiftelerde bir içkili lokantada partizan me- . 

murlardan biri olarak tanınan ve sarhoş olarak 
bulunan Ziraat memuru Sedat Ak ismindeki 
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kimse orada ayn masada bulunan ve hepsi de 
Adalet Partili olan kimselere karşı: «Beni şikâ
yet etmişsiniz, ne yaparsınız, bana ne yapacak
lar» gibi sözlerle beraber, teeddüp ederim söyle
meye, sövmüş ve konuşmuş, sizin başınız kim de
miş. Onlar da «Süleyman Demirel» de 
misler. Bilmem ne Süleyman değil mi, demiş ve 
yine teeddüp ediyorum söylemeye sövraıüştür. 
Bunun üzerine tahammül. edemiyen oradakiler
den birisi bunun kolundan tuttuğu gibi dışarı 
atmış, artık sarhoş dışarda ne oldu bilmiyoruz. 
Bunlar hakkında zabıtlar vardır. Şahitler var
dır. Sedat Ak davacı olmuş, ifadeler alınmış ve 
şikâyet ettikleri serbest bırakılmıştır. Dövüldü
ğüne dair raporu da yoktur. Karşı tarafta da 
şikâyetçi olmuştur. Orada bulunan hâkim ve di
ğer şahitler de Sedat Ak'ın bu şekilde sövdüğü
ne şahadet, etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Suçu olan cezasını çeker. O ayn mevzu. Am

ma âdi bir vakayı halkın topyekûn memurlara 
karşı baskısı şeklinde göstermesini, bilhassa ken
di seçim bölgesi seçmenlerine bu sıfatı reva gör
mesini ben sayın arkadaşıma doğru bulmadım. 
Nerede o günler arkadaşları/m. Asırlardan beri 
bu millet işte o halk hâkimiyeti için mücadele 
ediyor, etmektedir. Tarihimizde halkın memura 
baskı yaptığı görülmüş müdür? Ama maale
sef her devirde halkımız baskıya mâruz kalmış
tır. Bu bir vakıadır. Bugün dahi böyledir. Mi
sal mi istiyorsunuz? işte huzurunuza getirilen 
bu vaka. Misâl mi istiyorsunuz? Meclis sorula
rını tetkik buyurursanız pek çok baskı örneği bu
lacaksınız. Misâl mi istiyorsunuz? işte tomar to
mar evraklar. Sayın arkadaşımın dediği gibi 
memurlar geceleri sokağa çıkamıyor değil, aksi
ne halk çıkamıyor. Çünkü iftira hazır, tecavüz 
hazır. Ne konuşuyorsunuz diye felâket hazır. 
Jurnal hazır, işte memurların ama partizan 
memurların baskısından bizar. Küçük memur
lardan, emniyet ve jandarmadan bahsetmiyorum. 
Çünkü onlar hakikaten tarafsızdır. Onlardan 
müşteki de yoktur. Kendilerine huzurunuzda 
şükranlarımı arz derim. 

Sayın Hükümetten riea ediyorum. Eskişehir 
vilâyetine, Çifteler kazasına müfettişler gön
dersin. Halkı dinlesin, tarafsız vatandaşları din
lesin. Partizan memurları değiştirecek mi, ceza 
mı verecek? Vekâlet emrine mi, alacak ne yapa-
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caksa yapsın. Bir beldenin bir vilâyetin Adalet 
Partili olması suç mudur? Arkadaşlarım, o bel
de Adalet Partilidir diye 'halka fena muamele 
yapan memurları o belde de toplamak insafsız
lıktır. 

v Çiftelere bu memurlar yeni de gelmiş de
ğildir. Eski Hükümet zamanında getirilmiştir. 
Madem ki böyle bir tazyik vardı halkın bu tu
tumu bu keyfiyeti Vali tarafından, kaymakam 
tarafından şikâyet edilmiştir. Niye şimdiye ka
dar tazyika mâruz kalan bu memurlar kaymaka
ma, valiye veya vekâletlerine • şikâyet etmemiş
lerdir? Yine sayın arkadaşımın şimdiye kadar 
bu hususlara dair bir sözlü sorusu, bir şikâyeti 
olmuş mudur? Şu halde bu konuşmanın sebebi 
nedir? Bu konuşmanın tek sebebi olsa şudur ar
kadaşlarım. iktidar değişmesiyle bu partizan 
memurların artık bu gibi hareketlerinin bir fay
da vermemesi ve meydana çıkmaya başlamasiy-
le bu gibi memurları oradan belki de başka yer
lere gönderilirler düşüncesiyle, gitmelerini önle
mek, onları kurtarmak, orada bırakmak ve ora
daki bu son direklerinin de devrilmesini önle
mektir. 

Aziz arkadaşlarım, 
Çifteler köy iken Belediye kuran, sonra ka

za haline getiren, her günü gecesini gündüzüne 
katarak çalışan, halkın sevdiği ve seçtiği Bele
diye Reisinin çalışmalarını dahi çok gören bir 
zihniyete ne demeli bilmiyorum. Belediye Reisi 
tabiî Ankara'ya da gelecek ve tabiî de çalışacak, 
Çiftelerin ihtiyaçlarını halledecek. Bendeniz onun 
için çalışkan Çifteler Belediye Reisini tebrik ede
rim. Ve çizdiği yoldaki çalışmalarına devaim et
mesini temenni ederim. 

Son olarak Hükümetimizden tekrar rica edi
yorum. Halkı partizan memurların elinden Al
lah aşkına kurtarın. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim gündem dışı söz isti-
yen arkadaşlarımız daha var. Bunları gelecek 
defa is'af edebileceğiz. Şimdi gündeme geçiyo
ruz. 

7. — 28 - 29 Nisan olaylarının yıl dönümü 
dolayısiyle şehit düşen gençlerin ruhlarını taziz 
için saygı duruşunda bulunulmasında dair öner
geler 
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BAŞKAN — Arkadaşlarımız, tarafından ve

rilmiş önergeler var, onları okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
2 8 - 2 9 Nisan olaylarının beşinci yıldönümü 

dolayısiylc, aziz şehitlerimizin ruh]arını taziz 
için, Yüksek Meclisin bir dakika saygı duruşun
da bulunmasını arz ve teklif ederim. 

29 . 4 . 1965 
Trabzon Milletvekili 

Ali Rıza Uzuner 

Sayın- Başkanlığa 

28 - 29 Nisan şehitleri için bir dakikalık say
gı duruşunda bulunulmasını arz ve teklif ede
rim. 

Afyorî Karahisar 
Halûk Nur Baki 

Millet Meclisi Başkanlığına 
28 ve 29 Nisan olaylarının yıldönümü dola-

yısiyle aziz şehitlerimizin ruhlarını taziz için 
Yüksek Meclisin bir dakikalık saygı duruşunda 
bulunmasını arz ve teklif ederiz. 

Trabzon • Trabzon 
Ali Rıza Uzuner Ahmet Şener 

Ordu Çanakkale 
Y. İzzettin Ağaoğlu Şefik inan 

Çorum Hakkâri 
Hilmi İncesulu Ahmet Zeydan 

Muğla Mardin 
Cevdet Oskay Talât Oğuz 

Kayseri Kars 
Bahri Yazır Hasan Erdoğan 

Ordu Eskişehir 
Orhan Hazinedar Celâlettin Üzer 

izmir Kars 
Mustafa Uyar Kemal Güven 

Antalya 
Ethem Ağva 

BAŞKAN — Sayın Bilgin, bu önergenin 
aleyhinde mi? Yani duruşa lüzum olmadığı yo
lunda mı Yani bir usul meselesi yapalım mı, 
diye soruyorum Sayın Bilgin. Duruşa lüzum ol
madığını izah edeceksiniz. O halde iki lehde, 
iki aleyhte olmak üzere söz vereceğim. Aley
hinde buyurun Sayın Bilgin. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Şahsım 
adına konuşuyorum. Muhteremk arkadaşlar 27 
\Maiyclsiin meşrufJye'ti, 27 Mayısın esprisi büyük 
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Türk Milletinin kabul etmiş olduğu Anayasa
sında zikredilmiştir. 28 Nisan olaylarından be
ri yıllar geçmiştir. Bu parlâmentoda ne geçen 
yıl, ne evvelki yıl, ne daha evvelki yıl bu konu
da bir takrir jverilip böyle bir ihtiram sükûtu
na geçilmesi arzu edilmemişti. Bu konuda pek 
muhterem Hükümet, ıbundan evvelki Hükümet
ler, Halk Partili muhterem arkadaşlarımızın 
iştirak ettikleri, ekseriyeti kendilerinden olan 
ve fakat her zaman başında bulundukları Sa
yın İsmet Paşa Hükümetleridir. Bu parlâmen
toda iktidar kanatlan oldular, büyük kanatlar 
oldu. Fakat böyle bir lüzum .hissedilmedi. Bu
gün şahsi kanaatim odur ki ; iktidara geçen ve 
C H. P. ye karşı olan grupların bir nevi 27 Ma
yısa karşı gruplar olarak, onun mensuplarını 
bir nevi 27 Mayısa karşı insanlardan teşekkül 
etmiş şeklinde gösterebilmek maksadını taşıdı
ğını tahmin ettiğim... (C. H. P. sıralarından 
«bunun ne ilgisi var?» sesleri) 

Bu takririn verilmesinde bir maksat gördü
ğüm için bu takririn .aleyhinde söz almış bulu
nuyorum arkadaşlar. (Orta sıralardan şiddetli 
gürültüler, «önergenin aleyhinde iseniz, aya
ğa kalkmazsınız» sesleri) 

Bu takriri Sayın C. H. P. Hükümeti devrin
de C. H. P. mensubu muhterem C. H. P. grıı-
pu üyeleri arkadaşlarımızın hiçbirinin verme
mesi ve fakat muhalefete geçtikten sonra böyle 
bir takriri vermekle memlekette hiçbir zaman 
arzu ediimiyen bir nevi kardeşi kardeşe düşür
mek zihniyeti içinde hareket edildiğini... (Or
tadan ve sağdan gürültüler) Protesto ediniz, 
fakat ben söyllyeeeğim, ben bu takririn ihtiram 
vakfesi için değil, 'bu takririn 'altında yatan 
mânayı açıklıyabilmek için ifade ediyorum. Bu 
takririn... 

NURETTİN ÖZDEMÎR (Gümüşane) — O 
gizli mâna senin konuşmanda meknuz. Sen de 
bir takrir ver arzu edersen. 

BAŞKAN — Karşılılklı konuşmayın lütfen. 
TURHAN BİLGİN (Devamla) — Üzerin

den yıllar geçtikten sıonra, hatırlanmıyan bu 
mevzuun bugün 'burada yapılmasının... (Sağda 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sami Bey, niçin bağırıyorsu
nuz Meclisin içinde efendim? Bağıracaksanız 
dışarıya çıkıp Sağırınız... Buyurun efendim de
vam edin. 
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TURHAN BİLÖİN (Devamla) — Bu takri

ri veren muhterem arkadaşlarıma şu ciheti ha
tırlatmak isterim k i ; bu parlâmentonun içeri
sinde, ister muhalefet, isiter iktidar kanatların
da olalihlj bizim birinci vazifemiz Ibir millî bir
liği ve beraberliği temin etmek olmalıdır. Bu
günkü Anayasamızın espiriısi de budur. Fakat 
bunun dışına çıkarak doğrudan doğruya insan 
haklarına aykırı gelebilecek şekildeki düşünce
lerin üzerinde âdeta siyasi toir zemin, bir baskı 
yapmak suretiyle asla insanların aklından geç-
miyecek. şeyleri, sanki varitmiş şeklinde söyle
mek; bu toir muhalefet vazifesi değildir. Ve 
ben ifade ediyorum burada, yüksek müsama
hanıza sığınarak ifade ediyorum; büyük bir 
grupa, muhterem C. H. P. grupuna hitabediyo-
rum. Bizim bu takrire imza koyan arkadaşları
mızın, siyasi hüviyetlerini nazarı itibara alarak 
söylüyorum. Bizim 27 Mayıstan sonra bir hat 
çekmemiz lâzım. Bu battın gerisine gitmememiz 
lâzım. Ne yermenin, ne övmenin, bunların mem
lekete bir şey getirmiyeceğini, Türkiye'nin me
selelerini sadece Cumhuriyet Halk Partisi gru-
punun halledemiyeceğini, sadece Adalet Partisi 

grupunun asla halledemiyeceğini, sadece diğer 
grupların halledemiyeceğini, birlik ve beraber
liği mutlak surette temin etmemiz lâzımgeldiği-
ni ve bizi, şahsüm itibariyle konuşuyorum, bu 
'memlekete mutlak surette «bunlar rejim düş
manıdır, bunlar Anayasaya karşıdır» şeklinde
ki 'beyanların bu parlâmentoya hiçbir şey getir
miyeceğini kabul ediniz ve şunu da söylememe 
müsaade ediniz; Tanrı bu parlâmentoyu inşal
lah yıkmıyacaktır; fakat bu parlâmento zihniye
ti yıkılırsa bu parlâmentonun altından hiçbir 
grup çıkamıyaca'ktır, ne biz, ne şu, ne bu. Bu 
bina çökerse bu 'binanın altında hep beraber ka
lacağız. Bunun için muhterem arkadaşlarım, 
siyasi takririn ve bilhassa bir grupu veya" grup 
mensuplarını bir nevi küçük düşürebilecek ve
ya muayyen çevrelere karşı onları kötü tanıta
bilmek maksadiyle verilen takrirlerin bu mem
lekete fayda getirmiyeceği kanaatindeyim. 

Bir milletvekili olarak, yemin etmiş bir mil
letvekili olarak kanaatlerimi, samimî kanaatle
rimi ifade ediyorum. 

Biz, 27 Mayıs sonrasına, bugünkü Türkiye'
nin ihtiyaçlarına, bugünkü Türkiye'nin binbir 
meselelerine eğilmek mecburiyetindeyiz. Kısır, 
faydasız ve bizi birbirimize düşürecek bu tmüna- I 
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kasalara zemin hazırlıyacak, 5 yıldır düşünül-
miyen, tamamen politik maksatlarla, asla ve as
la kabul etmiyorum bunun insani meselelere 
karşı bir saygı duygusu ile kaleme alındığını ve 
parlâmentoya bu maksatla verildiğini Şahsan 
kabul etmiyorum. (Orta sıralardan gürültü
ler.) 

Ben bir milletvekili olarak fikirlerimi bu 
kürsüden ifade edeceğim. İstirham ediyorum, ri
ca ediyorum, (şiddetli gürültüler.) kanaatleri
mi, kendi fikirlerimi söylüyorum. Lütfen müsa
ade buyurunuz. 

BAŞKAN -— Hatip kendi fikirlerini söylü
yorlar. Sayın Dermancı müsaade buyurun efen
dim. 

TURHAN BİLGİN (Devamla) — Üzerinden 
gün geçtiği halde, takririn üzerinden gün geç
tiği halde, bugün yıldönümü olmadığı halde 
28 ve 29 Nisanların bugün yıldönümü olmadığı 
halde İm takrirde ısrar edip bunu bir nevi po
litik yatırım yapmak naçiz kanaatime göre fi
kirleri uğruna, o fikre bu Türkiye'nin içinde 
bugün büyük bir çoğunluk iştirak ediyordu, fa
kat şunu da lütfen kabul edin belki ben, şahsan 
şu sözü de dikkatle dinleyin... 

MUSTAFA KEMAL KARAN (Amasya) 
— Cesaretin varsa söyle. 

TURHAN BİLGİN (Devamla) — Cesareti 
senden öğrenecek değilim, cesareti sana öğreti
rim. 

BAŞKAN — Sayın Bilgin rica ederim karşı
lıklı konuşmayınız. 

MUSTAFA KEMAL KARAN (Amasya) 
— Cesaretin olduğunu siz ağzınıza alamazsınız. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, lütfen karşı
lıklı konuşmayınız. Evet devam edin efendim. 

TURHAN BİLGİN (Devamla) — Bu takri
rin altında yatan mâna, şahsım itibariyle konu
şuyorum, bu Parlâmentodaki her hangi bir ar
kadaşımızı, her hangi bir grupu; «Bunlar 
27 Mayısa karşıdır. Bunlar bu memlekette eski 
devri hortl atacaktır» şeklindeki edebiyatın hiç
bir fayda sağlamıyacağı için kürsüye çıktım ve 
yüksek müsamahanıza sığmıyorum. Hitabet-
tiğim büyük grupa, yüksek müsamahalarınıza 
sığınarak söylüyorum. Bu memlekete, iktidarlar 
eski iktidarları, muhalefetler eski muhalefetleri 
taklit ettikleri anda, bu metotlara gittikleri an-
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da hiçbir şey kazandıranlayız. İçimden bir his 
geliyor, günün iktidarını methetmiyorum; ama 
dünün muhalefetini de beğenmediğimi arkada
şımın söylediği bir söze cevabolarak arz ediyo
rum. Bugün kabul edilmiyen, sureti katiyede 
bu mevzuda konuşmıyalım demiştik. Geçmiş 
devrin muhalefetini de beğenmiyorum, onun tu
tumunu, muhalefetin tutumunu bugünkü devir
de de muhalefet metotlariyle" hareket ettiğimiz 
takdirde bu memlekete fayda getirmiyeceğiz 
muhterem arkadaşlarım. İşte bunun için bu 
takririn aleyhinde bulundum. Müsahanızı bel
ki de suiistimal ettim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Lehinde buyurun Saym Uzu-
ner. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Saym 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, üzerinde mut
lak bir ittifak sağlanacağı inancı içerisinde sun
muş olduğumuz takririn böylesine bir tartışma 
konusu yapılmasının üzüntüsü içerisinde aziz 
İnkılâp Şehitlerinin mânevi huzurunda saygı 
hisleri ile meşbu olarak önergenin gerekçesini 
çok kısa olarak izah edeceğim. 

Şunu peşinen arz edeyim ki; önergemizi Sa
yın Turhan Bilgin'in ifade ettikleri gibi bugün 
değil, dûn Millet Meclisi toplantısında Başkan
lığa sunmuş bulunmakta idim. Demokratik 
nizamı korumaya bu kürsüden yemin etmiş 
milletvekilleri olarak yakın mazide gayri meşru 
nizama karşı direnme gücünü kullanan 28 - 29 
Nisan kahramanlarından ebediyete intikal eden 
aziz şehitlerimizin ruhlarını taziz için Büyük 
Meclisin saygı duruşunda bulunması en tabiî 
şükran görevi olması lâzımgelir. Bu sebeple bu 
önergemizi sunmuş idik. Maalesef Sayın Tur
han Bilgin arkadaşımız burada şeditlerin ruh
larım taziz yerine tazip etmişlerdir. Ve bir daki
kalık sükût yerine Meclisi uzun zaman işgal 
ederek asıl politik yatırım diye tavsif edebile1 

ceğimiz edebî bir konuşmanın içine düşmüş bu
lunmaktadırlar. Şunu arz edeyim ki, dün önerge 
verildiği zaman bâzı arkadaşlarımızın, değerli 
Adalet Partisine mensup arkadaşlarımızın ma
lûmu olmuş ve Mecliste ekseriyeti sağlamamak 
için koridorlarda ceı'eyan eden faaliyetlerini 
üzüntü ile müşahede etmiştim. 

Şimdi, dün cenaze merasiminden bahsetti
ler. Ruhları şadolsun. Onların önünde de hür
metle eğilirim. Ama, bugün her hangi bir ce-
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I naze töreni yok. Arkadaşlardan yine ancak 

15-20 kişi burada. Turhan Bilgin arkadaşımız, 
ayrıca özür diiiyerek söyliyeceğim, bir saygı
sızlık örneği vermiştir. Yüksek Parlâmentonun 
aldığı bir kararla bu saygı duruşu yapılmış. 
Fakat Mecliste böyle bir kararın alınamıyacağı 
şeklinde çelişik bir görüş içerisine de düşmüş
lerdir. Böyle bir takrir üzerinde arkadaşlarım 
fazla konuşmak istemem. Aziz şehitlerimizin 
ruhları bu konuşmalardan şadolmaz. Ancak top-
yekûn Türkiye Büyük Millet Meclisinin üye
lerinin yeminlere sadık kalarak ayağa kalkmak 
suretiyle ruhları şadolur. Aksi davranışlar şe
hitlerimizin ruhlarını muazzep eder. Hürmetle
rimle (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Aleyhte Sayın İsmet Kapısız. 
İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Muhterem 

Başkan, çok muhterem arkadaşlarım, konuş
mamda muhterem milletvekili arkadaşlarımın 
sureti katiyede bir arka niyiet aramamalarını ve 
bâzı hislerine mağlûbolacak arkadaşlar varsa 
lütfen beni dikkatle dinlemelerini hassaten 
istirham edeceğim. 

Sevgili arkadaşlarım, benden önce Sayın 
I Turhan Bilgin ve Sayın Ali Rıza Uzuner arka-
I d aşlarım konuştular. Turhan Bilgin arkadaşı

mız kendi şahsi görüşlerini ifade ettiler ki, ben 
de bu görüşlerinin bir kısmına takririn aley
hinde konuşan bir arkadaşınız olarak aynen 
iştirak ediyorum ve Sayın Ali Rıza Uzuner ar
kadaşımızın fikirlerinde de samimiyet görüyo
rum. 

I Sevgili arkadaşlarım, bu takrir hususunda 
dünden beri Riyaset Divanında cereyan eden 
müzakerelerden itibaren benim de birtakım dü
şünce ve kanaatlerim mevcudolduğunu kabul 
buyurmanızı istirham edeceğim ve bu kanaatle
rimi Yüksek Meclis huzurunda, Yüksek Mec
liste sizlere arz etmekle kendimi tatmin etmiş 
olacağım. Şahsım adına konuşuyorum ve 27 Ma
yıs Anayasasının meşruiyetine inanan, 27 Ma
yısın ayrıca büyük Meclisiniz tarafından bay
ram olarak kabul edilmesinin kıvancını içinde 
duyan bir arkadaşınızım. Ayın 22 sinde Türk 
Yüksek öğrenim Gençliği adına kendini de sala
hiyetli görerek, biraz da, 27 -28 Nisan hâdise
lerinde Türk Milletinin bağrında, benimle bir
likte acı hâtıraları olan bir hâdisenin tekrar 

I şu veya bu maksatla yeniden satha çıkmasının 
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bir neticesi olmak üzere bir takriri Türkiye 
Yüksek öğrenim Gençliği adına imzalayıp Mil
let Meclisinin ve Sayın Senatonun Başkanlık Di-
vanlarınca her hangi bir karar ittihaz etmeden 
göndermenin ben şahsan özür ' dilerim bir ha
fiflik olduğu kanaatindeyim. Milletvekili olarak 
vo nihayet bu takririn altına imza atan arka
daşımdan yaşlı bir arkadaş olarak ben de genç
lik hareketlerini sizler gibi yakinen izliyorum. 
Geçenlerdo Türk Yüksek öğrenim Gençliğinin 
kanatlarından birisi olan MTTB nin bir kong
resi oldu. Bu kongrenin acı hâtıralarını ve acı 
hâdiselerini yüreğimiz burkula burkula seyret
tik. 

Sevgili arkadaşlarım, fazla zamanınızı al-
mıyacağım. Zira Ali Rıza Uzuner arkadaşım 
bendenizi de Turhan Bilgin arkadaşım gibi iki 
dakikalık saygı duruşu yerine îsmet Kapısız 
5 - 7 dakikalık zamanı işgal etti diyebilir. Belki 
aklından böyle bir şey gteçmiş olabilir. Bu ba
kımdan sözlerimi kısaca bağlıyacağım. Meraşal 
Çakmak için bir zamanlar ihtiram duruşu yapıl
sın diye Mecliste takrir veren - hafızam beni ya
nıltmıyorsa - Reşat özarda arkadaşımıza Başkan
lık Divanı Yüce Mecliste sadece Büyük Atatürk 
için saygı duruşunda bulunulabilir demişti. 
Ben belki de Yüce Mecliste bulunmamıştım. 
Geçmiş senelerde 28 - 29 Nisan hâdiselerinde 
Tanrının harmetine kavuşan aziz evlâtlarımız 
için, aziz evlâdımız Turan Emeksiz için saygı 
duruşunda bulunmuş muydu, bilmiyorum. Ama, 
benim inancıma göre, 27 Mayıs'm meşruiyetine 
inanmış, 27 Mayıs Anayasasının sayesinde, 
27 Mayıs Anayasasının teminatında Yüce Mec
lisin çatısı altında bulunan ve gene 27 Mayısı 
millî bayram kabul etmiş Yüksek Meclisin üye
lerinin şimdiye kadar yapmadığı bir ihtiram du
ruşunu bugünün siyasi hâdiselerinin ışığında 
kendisini Yüksek Tahsil Gençliği adına imza 
atmaya yetkili gören bir kişinin veya bir top
luluğun tesiriyle, bir topluluğun tesiriyle say
gı duruşunda bulunmaya davet etmenin, benim 
ölçülerime ve inanışlarıma göre demokratik ni
zama ve Anayasa düzenine saygılı davranışlar
da bulunan ve* Türk Milletinin talihinin gülmesi 
için gece gündüz çalışan ve Türk Milletinin a^iz 
temsilcisi Parlâmentonun böyle bir emrivaki ile 
karşı karşıya kalmasında ben şahsan kendi ina- I 
nışlarıma göre bir sakınca buluyorum. Bu ba- I 
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kımdan şahsım adına takririn aleyhinde bulun
dum. Zamanınızı işgal ettiğimden özür diler, 
cümlenizi hürmetlerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Lehinde Sayın Evliyaoğlu. 
KÂMRAN EVLtYAOĞLU (Samsun) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; Turhan 
Bilgin arkadaşımız bu kürsüye çıkıp şu takrir 
verilmeden evvel partisinin görüşünü buraya 
aksettirmemiş olsaydı ve bilâhara takrir veril
dikten sonra ilk konuşması ile kendi görüşünü 
söyleyip çelişmeye düşmemiş olsalardı bu mev
zuda huzurunuzu işgal etmiyecektim. 

Sevgili arkadaşlarım, sayın arkadaşım bura
da konuşurken 27 Mayıs hareketinden dolayı 
artık bu hareketin altına bir hat çekilmesi lâ
zım geldiğinden, eski meseleleri bir tarafa bıra
kıp birlik ve beraberliğin esaslarını tesbit et
mek fikri üzerinde dudular ve konuşmasını bu 
esas üzerinde naklettiler. 

Sevgili arkadaşlarım, birlik ve beraberlik 
nasıl tesis ve temin edilir, bunun üzerinde dura
cağım. Gönül ister ki, Adajet Partisinin boş 
sıralarının savunuculuğunu yapan değerli arka
daşım şu önergenin verileceğini haber aldıkları 
dünkü günde burada hazır bulunurlar, bugün 
sayesinde şu çatının altında toplandığımız ve 
temelinde 28 Nisan ve 27 Mayıs'm şehitlerinin 
kanı bulunan Anayasanın kudsiyeti önünde bü
tün Parlâmento ile elbirliği ve kalb beraberliği 
içinde şu şehitlerin huzurunda saygı duruşunda 
bulunurlar ve o zaman birlik ve beraberlik için
de olmanın en güzel örneğini vermiş olurlardı. 
(Ortadan alkışlar) 

Sevgili arkadaşlarım, birlik ve bereberlik, bir 
tarafı salonu doldudup, öbür tarafı salona gir-
meyip kapılardan salonun içini gözetlemek, bu 
Meclisin içtimaını engellemek suretiyle hiçbir 
surette temin edilmez. Kapıdan bakacaksınız, 
ekseriyet var mıdır yok mudur mülâhazasiyle 
kulislere dolacaksınız... Bu toplantıları sabote 
etme ve her şeyden evvel 27 Mayıs şehitlerinin, 
28 Nisan şehitlerinin aziz ruhlarını mukaddes 
çatının altında ta'zip etmek... Bu hiçbir Türk 
Parlâmento Heyetine yakışacak bir hareket de
ğildir sevgili arkadaşlarım. Bu bakımdan tak
rir yerinde verilmiştir. Takriri veren arkadaş
lara dün teşekkür etmek icabederdi; ama ne 
yazık ki Meclis toplanamadığı için mesele bugü
ne kaldı. 
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Sevgili arkadaşlarım, seçim vakti yaklaşıyor; 

acaba C. H. P. bunu bir yatırım mı yapıyor diye 
arkadaşlarım söylediler. Ben bunun aksini id
dia ediyorum arkadaşlarım. Seçim atmosferine 
girdik. Üç seneden beri bu memlekette biraz 
durulma, biraz Adalet Partisi arkadaşlarımız
da hislerine hâkim olma mevcuttuur. Fakat 
şimdi görüyoruz ki, seçim yaklaşıyor, yani bar 
his saloganma sarümaktalar ve eski kozlarını 
kayıbettikleri için bu defa yani bir koz bulmak 
çabasına düşen arkadaşlarımız, iki gündür şu 
Meclisi çalışamaz hale getirmişler ve Senatoda 
da dünkü hâdiseyi çıkartmış bulunmaktadırlar. 
Cumhuriyet Halk Partisi siyasi yatırım yapmı
yor. Adalet Partililer, çok iyi bildiğimiz Ada
let Partililer yeniden bir siyasi yatırımın at
mosferi. içine girmişlerdir. Ama bu defa mu
vaffak olamıyacaklardır, sevgili arkadaşlarım. 

Huzurunuzdan saygı ile ayrılırım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — önergenin lehinde ve aleyhin
de ikişer arkadaş konuştular, önergenin naza
ra alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

28 - 29 Nisan olayları Şehitlerinin ruhlarını 
taziz için bir dakikalık saygı duruşuna davet 
ediyorum. 

(Saygı duruşu yapıldı.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

8. — Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı İs
met Sezgin'in, Ege Üniversitesi adiyla İzmir'de 
bir üniversite kurulması hakkındaki 6595 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — öncelik önergeleri vardır, oku
tup oylarınıza sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Genel Kurul gündeminin 695 Sıra Saymsmda 

kayıtlı 1/638 sayılı Ege Üniversitesi adiyla iz
mir'de bir üniversite kurulması hakkındaki 
6595 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının müs
taceliyetine binaen öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini saygılarımla rica ederim. 

Bütçe Plân Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

Jsmet Sezgin 
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BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Çalışma Bakanı İhsan Sabrı Çağlayan-
gü'in, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
1 sayılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla değişti
rilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar 
eklenmesi hakkında kanun tasarısının öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan Devlet memurları aylık

larının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin 4665 sayılı Ka
nunla değiştirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına 
bâzı kadrolar eklenmesi hakkında kanun tasa
rısının ehemmiyetine binaen biran evvel kanun
laşmasını teminen öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Hükümet Sözcüsü 
Çalışma Bakanı 

İhsan Sabri Çağlayangil 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

10. — Çalışma Bakanı İhsan Sabri Çağlayan-
gil'in Dışişleri Bakanlığının yabancı memleket
lerde görevli telsizcilerin ücretleri hakkında ka
nun tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi
ne dair önergesi. 

BAŞKAN — Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan Dışişleri Bakanlığının 

yabancı memleketlerde görevli telsizcilerin üc
retleri hakkında kanun tasarısının ehemmiyeti
ne binaen biran evvel kanunlaşmasını teminen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Hükümet Sözcüsü 
Çalışma Bakanı 

İhsan Sabri Çağlayangil 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

11. — Geçici Komisyon Başkanı Şefik tnan'-
ın, Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numanoğlu'-
nun, 1 . 7 . 1964 tarih ve 488 sayılı Damga 
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Vergisi Kanununun 2 sayılı tablosunun V nci 
bölümünün 18 nci fıkrasının deği§tirilmesine da
ir kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle görüşül
mesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numanoğlu'-

nun, 1 . 7 . 1964 tarih ve 488 sayılı Damga 
Vergisi Kanununun 2 sayılı tablosunun V nci 
bölümijnün 18 nci fıkrasının değiştirilmesine da
ir kanun teklifinin, Geçici Komisyon kararma 
uyularak öncelik, ivedilik ve takdimen görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Şefik inan 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12. — Çalışma Bakanı İhsan Sabri Çağlayan-
gil'in, İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin değişti
rilmesine dair, kanun teklifinin öncelik, ivedilik 
ve bütün işlere takdimen görüşülmesine dair 
önergesi. 

BAŞKAN — Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 2836 sa

yılı Kanunun 22 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair olan ve halen normal gündemin 66 ncı sı
rasında kayıtlı 807 Sıra Sayılı kanun teklifinin 
öncelik ve ivedilikle ve gündemde bulunan sair 
bütün işlere takdimen görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Hükümet Sözcüsü 
Çalışma Bakanı 

ihsan Sabri Çağlayangil 

BAŞKAN — Oylarınıza' sunuyorum. Kabul 
edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

. 13. — Adalet Komisyonu Başkanı İsmail 
Hakkı Tekinel'in Yargıtay kanunu teklifinin 
öncelik, ivedilik ve bütün işlere takdimen görü
şülmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gündemde bulunan Yargıtay kanunu teklii-
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nin, Anayasanın emri gereğince çıkarılması ge
reken kanunlardan olması ve malûm olan öne
mi ve diğer Yüksek, mahkemelerin kuruluş ka
nunlarının çıkarılmış bulunması nazara alınarak 
öncelik ve ivedilikle ve gündemdeki diğer bü
tün işlere takdimen görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı 
istanbul 

ismail Hakkı Tekinel 

BAŞKAN —•.Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14. — Çalışma Bakanı İhsan Sabri Çağlayan-
gil'in, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ka
nununun 5453 ve 6617 sayılı kanunlarla değişik 
5 nci maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
, Gkndemde bulunan Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası Kanununun 5453 ve 6617 sayılı 
kanunlarla değişik 5 nci maddesinin 1 nci fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının 
ehemmiyetine binaen biran evvel kanunlaşma
sını temineıl öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Hükümet Sözcüsü 
Çalışma Bakanı 

İhsan Sabri Çağlayangil 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15. — Çalışma Bakanı İhsan Sabri Çağlayan-
gil'in, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
bir sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşül
mesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan Devlet memurları aylık

larını tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı bir sayılı cetvel ile tadil ve ekle-

— 400 — 
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rinin içişleri Bakanlığı kısmında değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısının ehemmi
yetine binaen biran evvel kanunlaşmasını te-
minen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
rica ederim. 

Hükümet Sözcüsü 
Çalışma Bakanı 

İhsan Sabri Çağlayangil 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... /Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16. — Bütçe ve Plân Komisyonu Başkam İs
met Sezgin'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa muvakkat bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifinin öncelik, ivedilik ve bütün işlere 
takdimen görüşülmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
9 . 9 . 1963 tarihinden beri gündemde bulu

nan 385 Sıra Sayılı 5434 sayılı T. C. Emekli j 
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklenme- ; 
sine dair kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle 
gündemde bulunan diğer bütün işlere takdimen 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu Başkanı 

Aydın 
İsmet Sezgin 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

17. — Geçici Komisyon Sözcüsü Reşit Ül
ker'in, Gecekondular kanunu teklifinin öncelik, 
İvedilik ve bütün işlere- takdimen görüşülmesine 
dair önergesi. 

BAŞKAN — Okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
930 S. Sayılı «Gecekondular kanun» teklif

leri Millet Meclisi gündemine girmiştir. 

Komisyonumuz 40 maddeden ibaret olan bu 
kanunu bir yıla yakın süren uzun bir çalışma
dan sonra raporunu hazırlamıştır.. 

Milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren ve 
uygulamasında zaman alabilecek olan bu kanu
nun ivedilikle ve öncelikle ve gündemde bulu-
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nan bütün işlere takdimen görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul . 

Şeşit Ülker 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

18. — Millî Savunma Komisyonu Başkanı 
Kenan Esengin'in,^ Cumhuriyet Senatosu Sinop 
Üyesi Suphi Batur'un 211 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun 43 ncü mad
desinin 2 nci fıkrasının (a) fıkrası olmak üzere 
yeni bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi
nin öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair öner
gesi. 

BAŞKAN — Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Suphi Ba

tur 'un, 211 sayılı Türk Salâthlı Kuvvetlen iç 
Hizmet Kanununun 43 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrasının (a) fıkrası olmak üzere yeni bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun teklifi, Genel 
Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi Ko
misyonumuzca karar altına 'alınmıştır. 

Gereğini arz ederim. 
Millî Savunana Komisyonu Başkanı 

Zonguldak 
Kenan Esangin 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

19. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakamı Faruk 
Sükan'ın, Sağkk ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı sağlık kurumları ile esenleştirme (Rehabi
litasyon) tesislerine verilecek döner sermaye hak
kındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklen
mesine ve bâzı maddelerin değiştirümesme< dair 
kanun tasarısının öncelik- ve ivedilikle görüşül
mesine dair önergesi, . 

BAŞKAN — Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sağlık ve Sosyal Yarciım Bakanlığına bağlı 

sağlık kurumlan ile esenleştirme (Rehabilitas
yon) tesislerine verilecek döner ısermaye hak
kındaki 209 sayılı Kanuna bâzı ım'addeler ek
lenmesine ve (bâzı maddelerin değiştirilmesine 
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dair kanun tasarısının (Full Time) öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesinin teminini arz ve tek
lif ederim. Saygılarımla. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Balkanı 
Dr. Faruk Sükan 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

20. — Saym üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/1177) 

BAŞKAN — Okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda isimleri yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri 
Başkanlık Divanının 29 . 4 . 1965 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır, 

Keyfiyet Yüce tasviplreine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Siraıen 

Ordu Milletvekili Refet Aksoy, hastalığına 
binaen, 35 gün, 24 . 3 . 1965 tarihinden itibaren. 

Hatay Milletvekili Abdullah Çilli, hastalığı
na binaen, 15 gün 22 . 3 . 1965 tarihinden itiba
ren.-

İstanbul Milletvekili Saadet Evren, hastalı
ğına binaen, 10 gün, 20 . 4 . 1965 tarihinden 
itibaren. 

istanbul Milletvekili Oğuz Oran mazeretine 
binaen, 20 gün 28 . 4 . 1965 tarihinden itibaren. 

Kütahya Milletvekili Mehmet Kesen, mazere
tine binaen, 12 gün, 3 . 5 . 1965 tarihinden iti
baren. 

Siirt Milletvekili Süreyya öner, mazeretine 
binaen 10 gün, 4 . 5 . 1965 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Teker teker okuyup oylarınıza 
sunacağını. 

Ordu Milletvekili Refet Aksoy, hastalığına 
binaen, 35 gün, 24 . 3 . 1965 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN —• Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hatay Milletvekili Abdullah Çilli, hastalığı
na binaen, 15 gün 22 . 3 . 1965 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul Milletvekili Saadet Evren, hastalı
ğına binaen, 10 gün, 20 . 4 . 1965 tarihinden 
itibaren, 
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BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kaibul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İstanbul Milletvekili Oğuz Oran, mazeretine 

binaen, 20 gün 28 . 4 . 1965 tarihinden itibaren. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 

odenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kütahya Milletvekili Mehmet Kesen, mazere

tine binaen, 12 gün, 3 . 5 . 1965 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Siirt Milletvekili Süreyya öner, mazeretine 
)inaen 10 gün, 4 . 5 . 1965 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
3denler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

21. — Bir toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Ordu Milletvekili Refet Aksoy'a öde
neğinim, verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
(3/1178) 

BAŞKAN — Okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 

lydan fazla izin alan Ordu Milletvekili Refet 
\ksoy'a ödeneğinin verilmesi, İçtüzüğün 197 nci 
naddesi gereğince, Genel Kurulun kararma 
bağlı bulunduğundan; keyfiyet Yüce tasviple
rine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkam 
Fuad Sinmen 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22. — Vazife ile yurt dışına giden Millî Eği
tim Bakanı Cihat Bilgehan'm dönüşüne kadar 
kendisine SağMc ve Sosyal Yardım Bakanı Fa-
*uk Sükan'ın vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1179) 

BAŞKAN — Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Millî Eğitim 

Bakanı Cihat Bilgehan'm, dönüşüne kadar ken
disine, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. 
T^aruk Sükan'ın, vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 



M. Meclisi B : 96 30 . 4 , 1965 O : 1 
5, — GÖRÜŞÜ 

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

Siyasi partiler kanun tasarımın görüşül
mesine devanı ediyoruz. Komisyon buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
15 ve 16 ncı maddeler üzerinde komisyonun ha
zırladığı yeni metinler üzerinde daha önce ko
nuşan arkadaşlarımızın ifadelerinden bu metin
lerin Yüce Heyetimizce geniş ölçüde tasvip ile 
karşılandığı anlaşılmaktadır. Bu suretle bir 
yandan idare heyetlerine girecek yedekler me
selesi parti tüzüklerine bırakılmakta, diğer 
yandan da, idare heyetlerinin üst kurullarca 
işten el çektirilmeleri halinde muayyen bir sü
re yani 3 ay içerisinde yeni kongrenin, yeniden 
fevkalâde olarak bir kongre toplanması sure
tiyle daimî kurulların, yönetim kurullarının te
şekkülünü sağlamak imkân dâhiline girmiş 
olmaktadır. Bu itibarla konular üzerinde fazla 
duracak değilim. Evvelsi günkü celsede de bu
rada Sayın Fahir Giritlioğlu arkadaşımız siya
si partilerin halka dayanması konusunu izah 
sadedinde hakikaten çok güzel bir tahlilde bu
lundular. Eğer tahlillerinin dayandığı müşa
hedeler de yerinde bulunsa idi, kendisinin bu 
tahlillerine komisyonun aynen iştirak etmemesi 
için hiçbir sebep bulunmıyacaktı. Yalnız ken
disiyle de şahsan yaptığımız konuşma sonun
da tam bir anlaşmaya varmış bulunuyoruz. 
Tahlillerini bina ettiği hususlar maalesef tama-
miyle doğru değildir. 

iMuihteTieım 'ajrtoaidaışıliarıta; bu kanuni çıkttığı 
takdirde siyasi partilerin bütün kuruluşları 
tamamiyle partili üyelere yani, halka dayana
caktır. Bir yandan ilçe kongrelerinin teşekkül 
tarzı, diğer yandan köy ve mahallelerde par
tilerin ne şekilde varlıklarını gösterecekleri hu
susu tamamiyle demokratik esaslara bağlanmış 
bir şekilde tanzim edilecektir. 

(1) 527 8. Sayıh basmayazı 6.2. 1964 ta
rihli 49 ncu Birleşimin sonundadır. 

LEN İŞLER 

Sayın Giritlioğlu arkadaşımız ilçe kongrele
rini doğrudan doğruya köy ve mahallelerde mu
kim arkadaşlarımız ve partililer tarafından se
çilmekle bareber, bu seçim sırasında her han
gi bir siyasi konuşmanın yapılmasına imkân 
olmıyacağını 8 sayılı ve 228 sayılı kanunlara 
istinaden beyan buyurdular ve durumun ilçe 
kademesi lehine halk kütlesi üzerinde bir siya
si niyabet müessesesi yaratacağını ileri sürdü
ler. Böyle bir durum yoktur. Kendilerine de 
gösterdim. Geçici Komisyon metninin 155 nci 
maddesi ile; 4 Temmuz 1960 tarihli ve 8 sa
yılı Kanun ve bit kanunu değiştiren 30 Nisan 
1963 tarihli ve 228 sayılı Kanun yürürlükten 
kaldırılmıştır hükmü sevk edilmektedir. Böy
le olunca köy ve mahalle kademelerinde yapı
lan ve ister ilçe kongrelerine delege seçimi için 
olsun, ister partilerarası önergede öngörülen 
köy ve mahallelerdeki parti görevlisi ve yede
ğinin seçimi için olsun, yapılacak toplantılarda 
konuşma yapmak tamamiyle mümkündür. Bu 
hususu daha önce de beyan etmiş bulunuyor
dum. Sayın Giritlioğlu arkadaşımızın temas edip 
sual vaz'etmesi üzerine tekrar tutanaklara ge
çiriyorum. 

Yine Sayın Giritlioğlu arkadaşımız, 527 ve 
527 ye 1 nci ek ile dağıtılmış olan ve partiler
arası önergelerin metinlerini ihtiva eden vesi
kada yer alan bir hususu tam mânasiyle dikkat 
nazara almadan konuştular. O da şudur: Köy 
veya mahalle muhtarlıklarında kayıtlı parti 
üyeleri, parti tüzüğü öngörmüşse, muhtarlık 
bölgesindeki parti işlerinin yürürülmesi için 
bir parti görevlisi ile bir de yedeğini parti tü
züğüne göre seçerler, hükmü partilerarası 
önergede mevcuttur. Böyle olunca, bu parti 
görevlisi ve yedeği ilçe idare kurulları tarafın
dan yukardan - aşağıya tâyin edilmiyecek, bi
lâkis partili üyeler tarafından bizzat seçilecek
tir. 

Şimdi, burada da görülüyor ki, eski ocak ve 
bucak teşkilâtından bunun farkı, sadece bir 
ocak idare heyetinin bulunmayışından ibaret
tir. Bunun dışında, partililer daha doğrusu 
parti hükmî şahsiyeti köy veya mahallede biz
zat yine partililer tarafından seçilen bir görev
li tarafından temsil edilmek imkânına kavuşa
cak ve ayrıca ilçe kongreleri hattâ bundan 
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evvelki sistemden çok daha demokratik olarak I 
doğrudan doğruya alt kademede kayıtlı, yani I 
köy ve mahalle belgelerinde kayıtlı parti üye
leri tarafından seçilecektir ve bu seçimler için 
yapılacak toplantılarda, tekrar arz ediyorum, 
tam konuşma yapmak 8 saydı Kanun ve onu 
tadil eden 228 sayılı Kanun ilga edileceğinden 
mümkün olacaktır. Arada bellibaşlı fark ocak 
idare heyetlerinin kurulmayışı. Bunun sebep
leri üzerinde çok durulmuştur. Bunları tekrar 
edecek değilim. Yalnız en ehemmiyetli pratik 
sebep üzerinde benden önce, evvelki gün Ada
let Partisi Grupu adına konuşan Saym Sadet- I 
tin Bilgiç arkadaşımızın beyanlarına da işaret 
ederek şu 'hususları belirtmek istiyorum. Ana
yasamızın 57 nci maddesi «siyasi partiler gelir 
kaynakları ve giderleri hakkında Anayasa 
Mahkemesine hesap verirler» dedikten sonra 
«bu mahkemece malî denetimlerinin nasıl yapı
lacağı, kanunla düzenlenir.» Demektedir. Köy 
ve mahalle çapında, eskisi gibi idare heyetleriy- I 
le birlikte ocak teşkilâtı kurulduğu takdirde 
bunlar parti mamelekinin bir kısmına tasarruf 
etmek durumunda olacaklardır. Halbuki bir 
parti görevlisi ve bir de yedeğinin -tabiî sis
temi kabul edildiği takdirde - partinin mame
lekine tasarruf durumu mevcut değildir. Ana
yasanın 57 nci maddesinin bu hükmü gayet sa
rihtir. Hiçbir istisna kabul etmemektedir. Si
yasi partiler gelir kaynakları ve giderleri hak
kında Anayasa Mahkemesine hesap verirler. Bü
tün gelirleri ve giderleri hakkında hesap ver
mek durumu vardır. Eğer köy veya mahalle- r 
de kurulacak teşkilât parti mamelekinin bir 
kısmını tasarruf edici bir mahiyet alırsa o tak
dirde Anayasanın bu hükmünü pratik bakım
dan yerine getirmek ve köy ve mahalle kade
melerde parti teşkilâtının mamelekini, gelir ve 
giderlerini Anayasa Mahkemesinin denetimine 
tabi tutmak mevcudolmıyacaktır. Bu teşkilâtı 
ihdas edip, arkasından bunlar parti mameleki 
üzerinde her hangi bir tasarrufta bulunamaz- I 
lar demeye de fiilen imkân yoktur. Çünkü bir I 
teşkilât bu şekilde, kurulduğu zaman onun en 
aşağısından demirbaşı olacaktır, birtakım def
terleri olacaktır. Böyle olunca da hesap ver
mek durumu bu teşkilât kademeleri bakımın
dan da ortaya çıkacaktır. Esasen partilerara- I 
sı müzakere sırasında bu nokta üzerinde ehem- I 
miyetle durulmuş ve bir yandan ilce idare he- 1 
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yetlerinin köy ve mahallelerde partiyi temsil 
edecek olan şahsı tâyin etmeleri sistemi redde
dilirken, diğer yandan da eski idare heyetleri 
sistemi ile birlikte ocak ve bucak teşkiiltının 
kurulması yerine - Sayın Sadettin Bilgiç/in de 
burada çok haklı olarak belirttikleri gibi - par
ti görevlisinin, adına temsilci deyiniz, parti 
görevlisinin bizzat köy ve mahalle çevresinde 
kayıtlı parti üyeleri tarafından seçilmesi siste
mi bu sebepten dolayı bellibaşlı olarak tercih 
edilmiştir. 

NİHAT DİLER .(Erzurum) _ Farkı ne 
olacak? 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Söyledim Sa
yın Diler. Kaç kere söylemem gerekiyor bil
miyorum. Bundan evvel de söyledim. Saym 
Griritlioğlu'nun evvelsi günkü beyanlarına isti
naden bir daha biraz evvel ifade ettim ki, ya
pılacak olan bu toplantıların kongreden hiçbir 
farkı yoktur. 8 ve 228 sayılı kanunlar madem
ki kaldırılmaktadır. Bu seçimler esnasında ge
reken siyasi konuşmaların yapılmasına hiçbir 
mâni kalmamaktadır. 

Şimdi ayrıca şunu da belirteyim ki, köy ye 
mahalle kademelerinde elbetteki partililer umu
mi mevzuat ve Toplantı ve gösteri yürüyüşleri 
hürriyeti Kanunu dairesinde de parti çalışma
ları yapabilirler, toplantılar tertibedebilirler. 
Buna da hiçbir mani yoktur. Bu kanunda il
çe kongrelerine delege seçimi için ve parti gö
revlisi ile yedeğinin seçimi için yapılacak top
lantılarda da tekrar tekrar ifade ediyorum ki, 
siyasi konuşmalar yapmak imkânı mevcuttur. 
Çünkü 8 sayılı Kanuna ve onu değiştiren 228 
sayılı Kanunu ilga edecektir bu kanun. 

Benim üzerinde duracağım hususlar bundan 
ibarettir. Zannediyorum ortada kalmış, ihti
laflı ve yanlış anlamaya sebep teşkil eden tek 
konu bu oluyordu. Bu ihususu zannediyorum 
ki tatminkâr bir neticeye bağlamak imkânına 
sahibolunacaktır. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Ülker. 
REŞtT*ÜLKER (İstanbul) — Çok muhterem 

arkadaşlar, bu 17 den 25 e kadar maddeleri kap-
sıyan kısım, teşkilâtı yani ilçe ve il teşkilâtını içi
ne aldığından dolayı gayet ehemmiyetli bir bö
lüm. Maalesef bu bölüm üzerindeki müzakereler 
uzadı gitti. Ve uzamaya da komisyonun zama
nında göstermediği yumuşaklık ve anlayış se-
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beboldu. Burada bu mesele bağından itibaren ha
tiplerin kasdettiği şeylerin, hususların demokrasi 
prensipleri içinde ve Türkiye'deki tatbikatı naza
rı itibara alınmış olsaydı bir mesele kalmıyacak-
tı. Biz de bu arada birkaç haftayı kaybetmiyecek-
tik. Uzun uzun konuşuldu, hattâ kırıcı sözler 
cereyan etti. Şimdi komisyon il ve ilçe kongrele
rinin getirilen metinde büyük kongrenin aralığı

n a göre yapılmasını öngörüyordu. Büyük kon
grede kabul edilen, bizim tamamen katılmadığı
mız kısmen katıldığımız, kabul edilen metne gö
re iki yılda bir olacaktı. Fevkalâde hallerde de 
merkez idare kurulu bu süreyi uzatacaktı. Ya
ni genel kongre iki seneden fazla bir süreye düştü
ğü için; il ve ilçe kongreleri de buna mütenazır 
olarak uzayacaktı. Bunun demokrasiye aykırı ol
duğunu iddia ettik. Bütün kanaatler bu nokta
da birleşti, bütün partilerden arkadaşlar aynı 
noktayı ifade buyurdular. Komisyonun şimdi 
getirdiği, geçen oturumda okunan metni de «iki 
seneyi aşmamak üzere» kaydını koyuyor ve par
tileri tüzüklerinde serbest bırakıyor. Istiyen bir 
parti bir senede kongresini yapacak, istiyen bir 
parti şartları uygunsa kurultay için değil, il ve 
ilçe kongreleri, bu şekilde olacaktır. Binaenaleyh, 
aşağı - yukarı bu mesele üç hafta sonra halledil
miş bulunuyor. 

İkincisi, yedek müessesesi idi. Getirilen me
tinde gayet garip bir hüküm mevcuttur. Bir il 
idare kurulunun veya ilçe idare kurulunun yarı
dan bir fazlası eksildiği zaman bunun yerine üst 
kademece geçici kurul teşkil edilecektir. Tatbi
katta hepimiz biliyoruz, siyasi hayattan gelmi
şiz. Bir üst kademe bir ilçe idare kuruluna işten 
el çektirmek istediği zaman, orada kendisine ya
kın 3 - 4 arkadaşı istifa ettirir, bırakın ölüm veya 
başka yere gitmek, seyahat falan gibi sebeplerle 
boşalmayı; bu şekilde suiistimale müsaittir mad
de. îl idare kurulu ilçe idare kuruluna işten el 
çektirmek istiyorum. Bica edecek, bu ilçe çalış
mıyor, görüyorsunuz vaziyeti, şunları şöyle ala
lım da sizi birinci başkan yaparız, müteşbbis he
yetler kurarız demek suretiyle - tabiî demiyorum 
ben bugün şu idareci veya bu idareci yapabilir -
yani açık bırakıyorduk. Antidemokratik bir hü
küm. Hep müteşebbis heyetlerle kurulmuş ilçeler 
ve iller görecektik. Şayanı şükrandır ki, komis
yon bu noktada da büyük bir anlayış ifade et
mektedir, Meclisin havasından ilham alarak, bu 
noktayı da meşkût geçmektedir, Yani partilerin 
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büyük kurultayları isterse böyle yapacak, ister
se şöyle yapacaktır. Bir uygun hüküm. Çeşit, 
çeşit dünyada tatbikatları vardır, tatbik edilecek
tir. Binaenaleyh bu ikinci nokta da yerinde ol
muştur. 

Şimdi üzerinde durduğumuz bir nokta var; 
disiplin kurulları... Bunları da bu maddelerde 
parti tüzüklerine bırakmaktadır. Arkadaşlar ben 
uzun uzun tekrar anlatacak değilim, evvelce an
lattım. Bu anlattıklarımı dinliyen arkadaşların 
cümlesine yakın kısmının burada olduğunu gör
mekteyim. Disiplin kurullarında komisyondan an
layış istirham ediyoruz. Maksadımız bu kanunu 
çabuk çıkartmaktır. Disiplin kurulları, partile
rin içerisinde bizim memlekette, başka memleket
lerde gayet ehemmiyetli kuruluşlardır. Bunlara 
ait teferruata girmemekle beraber, bunların sui
istimale müsait noktalarına ait hiçolmazsa bâzı 
hükümlerin bu Partiler Kanununda yer alması 
bir zarurettir. Yani bir partiler kanununa di
siplin kurullarının ana hatlarını yani âmme inti-, 
zamı bakımından lüzumlu hükümleri koymayaca
ğız da hangi hükümleri koyacağız? Bu sebeple 
bendeniz bir takrir sunmuştum. Bu takrirde esas 
itibariyle bir disiplin kurulunun ana hatlarını 
teferruatını genel parti kongreleri, kurultayları 
tâyin etsin. Kabulüm. Fakat bir disiplin kuru
lunun bir partinin organlarının emrinde olma
masını ve müstakil, nasıl mahkemelerin istiklâli 
varsa, bir nevi mahkeme mahiyetinde olan hattâ 
bugün adaylık ihtilâflarında son merci olan 
partiler kanunu çıkarsa Allah kısmet eder
se o zaman başka şekil alacak ama bu
gün bir ilde adaylık meselesinde çıkacak 
bir ihtilâfı halledecek merci bizim partimizde 
Yüksek Haysiyet Divanıdır. Zannediyorum diğer 
partilerde de buna benzer Adalet Partisinde böy
le hükümler olduğunu zannederim. Binaenaleyh, 
kendisine bir iktidarın, bir parti iktidar mebus
larının çıkıp çıkmamasını temin veya ademi te
min zımnında karar verecek organların ana hat
larını bu kanunda çizmek mecburiyetindeyiz ki, 
suiistimal olmasın. 

Bunlardan bir tanesi, bu organ üyelerinin 
en aşağı iki ve en çok dört yıl için seçilmesi. 
Yani ilçe idare kurulları ile, il idare kurulları 
ile haysiyet divanlarının seçimi aynı zamana 
gelmemeli, tesirler olmamalıdır. Kongrede seçil
menin minnettarlığı içinde kalmamalıdırlar. 
Bunların partide görev alamıyacaklan zaten 
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tüzüklerinde vardır. Ve partiden menfaat te
min edemiyeeeklerini, partinin pahalı işlerini 
göremiyeceklerini tasrih etmek lâzımdır. Bende
niz fazla zamanınızı almamak için daha fazla 
teferruata girmiyeceğim. Takririm vardır. Be
nim ricam şudur : Komisyon lütfetsin, belki bu 
söylediklerimin tamamı alınır veya. bir kısmı 
alınır. Ama disiplin kurulları hakkında umumi 
hatların bu tasarıda yer alması zarureti vardır. 
Şimdi Sayın Coşkun Kırca diyecekler ki, mer
kez için, merkez disiplin organı için geçen mad
delerde bu kabul edilmedi, bunları nasıl kabul 
edebiliriz, diyeceklerdir. Buna mâni bir vazi
yet yoktur. îcabederse burada kabul edilen fik
re göre orada da redaksiyon yapılır. Bendenizin 
ifade edeceğim noktalar bunlardır. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır. Ko
misyonun konuşma isteği yoktur, değil mi efen
dim?. Daha 8 arkadaşımız söz almış durumda
dırlar. Yeterlik önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Komisyon Sözcüsünün son defa verdiği iza

hat ve yaptığı açıklamalar konuyu tamamen ay
dınlatmış bulunduğundan yeterliğin oya konul
masını arz ve teklif ederim. 

Burdur 
Fethi Çeîikbaş 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ye
terlik önergesi kabul edilmiştir. 

Verilmiş önergeleri, bu 15 ve 16 ncı madde 
şeklinde tedvin etti getirdi komisyon, yüksek 
malûmunuz. Bu 15 nci, "16 ncı madde üzerinde 
değişiklikler talebine ait önergeler vardır. Bun
ları da okutuyorum. 

Bundan evvel bu 15 nci madde 16 ncı madde 
haline getirilmişti. 17 den 24 ncü maddeye ka
dar olan kısmına 30 a yakın önerge vardır. Ar
kadaşlarımız, önerge sahipleri ısrar ederler mi? 
Bunu söylesinler. Vaktiyle önerge vermiş arka
daşlarımı Bu maddeler tedvin edildikten sonra 
eski önergelerinde ısrar ederler mi? («Israr edi
yoruz» sesleri)... 

Okuyalım o halde, Okuyun efendim. 
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«İl teşkilâtı» „ ' 
Madde 15. — . ' 1 . İl kongresi, sayısı binden 

fazla olmamak üzere, parti tüzüğüne göre, ilce 
kongrelerince seçilen delegelerden kuruludur. 
il başkaniyle, il yönetim ve disiplin organları 
üyeleri, il kongresinin tabiî üyeleridir. 

İl kongresi, iki yıldan fazla olmamak üzere 
parti tüzüğünün göstereceği süreler içinde top
lanır. 

2. î l yönetim organı, il başkanının başkan
lığında olmak üzere, parti tüzüğünün göstere
ceği sayıda yedi ilâ onbeş üyeden kurulur. 

îl yönetim organının il kongresince nasıl se
çileceği, merkez yönetim organınca ne gibi hal
lerde ve nasıl işten el çektirileceği ve geçici yö
netim organının nasıl kurulacağı parti tüzü
ğünde gösterilir. îşten el çektirme kararının il 
yönetim kuruluna bildirilmesinden başlıyarak 
üç ay içinde il kongresi eski delegelerle topla
narak yeni daimî il yönetim kurulunu seçer. 

3. İl teşkilâtının diğer organları, il başkanı 
ile il disiplin organlarıdır. Bunların il kongre
since nasıl seçileceği ve il disiplin organının 
üye sayısı parti tüzüğünde gösterilir. 

4. Bu maddede yazılı organların görev ve 
yetkileri parti tüzüğünde belirtilir, 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

NİHAT DİLER (Erzurum) — İçtüzüğe ay
kırı hareket ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Sizin önergenizin sırası geldiği 
zaman okuturum. Israr ederseniz, yeterlik öner
gesi geldi, kabul ettik. Bundan sonra konuşma 
yapılır mı? Bunları biliyorsunuz efendim. Buna 
ait evvelce verilen önergeleri sırası ile okutuyo
rum. Geri alacaklar alır, almıy anları oylarız. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tezahür eden yeni fikirlerin ışığı altında bö

lümün yeniden tedvini için komisyona iadesini 
teklif ederim. 

İstanbul 
Sabri Vardarlı 

BAŞKAN —• Esasen komisyon, geri aldı, ona 
göre tedvin etti. 

Sayın Vardarlı?.. Burada mı?.. Yok. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) _ 

Ben takabbül ediyorum, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
17, 18, 19 ve 20 nci maddeler yerine 15 nci 

madde olarak aşağıdaki maddenin ilâvesini arz 
ve teklif ederim, 
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BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu takab-

bül ettiler. Komisyon katılıyor mu? 
GEÇlCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 

alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Protokolde 15 nci madde olarak tesbit edi

len hüküm tamamen partilerin iç bünyelerini 
ilgilendiren içtüzük mevzuudur. 

Bu bakımdan Anayasanın ruh ve maksadına 
aykırıdır. Tatbikatta içinden çıkılamaz neticeler 
meydana getireceğinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

BAŞKAN — Sayın Diler, önergenizde ısrar 
ediyor. musunuz ? 

NlHAT DlLER (Erzurum) — Israr ediyo
rum. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu ? 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir, 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Siyasi Partiler kanun tasarısının 17 nci mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin oya 
sunulmasını arz ederim. 

Ankara 
Ahmet Üstün 

Madde. 17. — il kongresi, parti tüzüğüne gö
re ilçe kongrelerince gizli oyla seçilen delege
lerden kurulur. 

Her ilçe kongresince ne kadar delege seçile
ceği, partinin katıldığı son milletvekili genel 
seçiminde ilçenin bağlı olduğu il çevresinde 
alınmış olan oylarla ilçe çevresinde alınmış olan 
oylar arasındaki yüzde oranına göre önceden 
hesap ve tesbit edilir. 

Bir siyasi parti bir ilde henüz milletvekili 
genel seçimine katılmamış bulunuyorsa, ilçe 
kongrelerince seçilecek il kongresi delegeleri
nin sayıları il ve ilçede kayıtlı üye sayıları ara
sındaki yüzde oranına göre hesaplanır. 

i l başkanı ile il yönetim ve disiplin organ
ları üyeleri il kongresinin tabiî delegeleridir. 

il kongreleri, genel kongrenin toplanma ara
lıklarına göre toplanır. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Üstün?.. Yoklar. 
Komisyon katılıyor mu? 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Son defa tesbit ettiğimiz 
esas kabul edileceğine göre ve Meclisin tema
yülü de bu olduğuna göre, bu önerge kabul edi
lirse il kongreleri seçimi iki senede bir yapıla
caktır. Ayrıca il kongrelerine iştirak edecek 
olan il ve ilçe temsilcilerinin nasıl seçilecekleri 
v. s. buna göre değil, sonra gelecek maddelerde 
vardır. Müşahedemiz göstermiştir ki, bu usul 
değişik şekilde ve tatminkâr bir tarzda yapıl
mıştır. Bu itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Başkanlığa 
17 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
Eskişehir 

Aziz Zeytinoğlu 

Madde 17. — il kongresi, sayısı binden fazla 
olmamak üzere, parti tüzüğüne göre ilçe kon
grelerince seçilen delegelerden kurulur, il baş
kanı ile il yönetim ve disiplin, malî denetim or
ganları üyeleri, il kongresinin oya katılmamak 
şartiyle tabiî üyeleridir. 

i l kongresi, genel kongrenin toplanma ara
lıklarına göre toplanır. 

i l yönetim organı, il başkanının başkanlığın
da olmak üzere, parti tüzüğünün göstereceği sa
yıda 7 ilâ 15 üyeden kurulur. Daha az oy alan
lardan bir o kadar da yedek seçilir. 

i l yönetim organının il kongresince nasıl se
çileceği, merkez yönetim organınca ne gibi hal
lerde ve nasıl işten el çektirileceği ve geçici yö
netim organının nasıl kurulacağı parti tüzüğün
de gösterilir. 

il yönetim organı üyeliklerinin salt çoğunlu
ğu boşalma ile kaybolursa bu organ ortadan 
kalkmış olur ve yerine geçici yönetim organı 
kurulur. 

il teşkilâtının diğer organları il başkanı ile 
il disiplin ve malî denetim organlarıdır. Bunla-
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rm il kongresince nasıl seçileceği ve il disiplin 
ve denetim organının üye sayısı partisi tüzü
ğünde gösterilir. 

Bu maddede yazılı organların görev ve yet
kileri parti tüzüğünde gösterilir. 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu önergenizde 
ısrar ediyor musunuz?.. 

AZlZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Bir 
kısmında ısrar ediyorum, bir kısmında etmiyo
rum. Oya katılmama şartını geri almıyorum, 
diğerleri yeni maddede vardır. 

BAŞKAN — Bir ayrı önerge tanzim edip 
gönderiniz, efendim. 

GEÇtCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — "Daha önce tutanaklara 
geçirdik, bu tabiî üyeler kendi ibraları için esa
sen rey kullanamazlar. Cemiyetler Kanunu za
ten buna mânidir. Cemiyetler Kanunu, umumi 
hükümler, sonda bir maddede atıf olduğu için 
esasen cari olacaktır. Eğer bu hususta kendi
leri tatmin ediliyorsa mesele kalmıyor. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor 

mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Başkanlığa 
17 nci maddenin son fıkrasının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini rica ederim. 
«11 kongreleri her yıl toplanır.» 

Bursa 
Sadrettin Çanga 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Son önergemizde bu hu
sus. tanzim edilmiştir. Bilhassa büyük partiler 
dışındaki partilerimiz her yıl il ve ilçe kongresi 
toplanmakta bâzı mahzurlar mütalâa ettikleri 
için Mecliste temsil edilen bütün partileri içine 
alan bir önerge sunulmuştur, komisyon tarafın
dan. Bu itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazarı 
itibara alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etraiyenler... Kabul edilmemiştir. 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Partiler kanunu tasarısının 17 nci maddesi
nin son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Adana 
Reşit Ülker KemaJ Sarıibrahimoğlu 

«İl kongreleri yılda bir toplanır» 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — önergeyi geri 

alıyoruz. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

önergeyi geri aldık. 

BAŞKAN — Reşit Ülker ve Kemal Sarıib
rahimoğlu önergelerini geri aldılar. 

Sayın Başkanlığa 
Protokolde 16 nci madde olarak tesbit edi

len madde tamamen partilerin iç bünyelerini il
gilendiren tüzük mevzuudur. 

Kanunla tesbit etmek partileri kanun vesa
yeti altına almak, siyasi rüştlerini inkâr etmek 
olacaktır. 

Bu bakımdan ihtiyar ve irade serbestisini, 
siyasi mesuliyet prensibini ortadan kaldıracak
tır. Anayasanın ruh ve maksadına aykırıdır. 
Tasarıdan çıkarılmasını arz ve rica ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazarı 
itibara alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Saym Başkanlığa 
18 nci maddenin tasarıdan çıkarılmasını arz 

ve teklif ederim. 
Eskişehir 

Aziz Zeytinoğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Katılıp katılmamak mev-
zuubahis değildir. Maddeler bir önergede bir
leşmiştir. 

AZIZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — önergesini geri almışlardır. 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Partiler kanunu tasarısının 18 nci maddesinin 
son fıkrası «il yönetim organı üyeliklerinin salt 
çoğunluğu boşalma ile kaybolursa bu organ orta
dan kalkmış dur ve yerine geçici organ ku
rulu» hükmü ile yedek üyelik müessesesi orta
dan kaldırılmakta ve antidemokratik olduğunda 
şüphe olmıyan tâyin ve emirle idare kurulu geti
rilebilmektedir. Bu sebeple bu fıkranın aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Adana istanbul 
• Kemal Sarıibrahimoğlu Reşit Ülker 

«İl yönetim organı üyeliklerinin salt çoğun
luğu yedeklerin de çağrılmasından sonra boşal
ma ile kaybolursa bu organ ortadan kalkmış olur 
ve yerine geçici organ kurulur.» 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Geri alıyorum. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Geri alıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Ülker ve Sayın Sarıibra

himoğlu Önergelerini geri aldılar. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
18 nci maddenin son fıkrasının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ederim. 
Edirne 

Fahir Giritlioğlu 

Madde 18. — Son fıkra : 
İl yönetim organı üyeliklerindeki boşalmala

rı yedek üyelerle doldurulur. 
Yedeklerle doldurmak kabil olmadığı hallerde 

geçici organ kurulur. 
Bu takdirde, âzami üç ay içerisinde yeni il 

yönetim organı seçmek münhasır maksadiyle il 
kongresi toplanır. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Yerimden bir hususu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Sayın Riyasetin eskiden beri temayülü; önerge
ler okunur ve aykırı tekliften başlamak üzere oya 
konur. 

BAŞKAN — Bidayette biz de öyle yaptık. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 

— Ama benimki aykırı bir tekliftir. 

BAŞKAN — 15 ve 16 nci maddeler... 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Bendenizin yeni verdiğim önergeyi söylüyorum. 
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BAŞKAN — Yeni verdiğiniz önergeye de ge

leceğiz, takrirleri oylatacağız. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Ama benim verdiğim önergeyi oylatmadınız. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, 15 ve 16 

nci maddelere dair bir önergeniz gelmiştir. Onu 
da oylatacağım. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Bendenizin teklifi kabul edilirse bunların hiçbiri
sinin okunmasına ihtiyaç yoktur. Kerem buyu
runuz ben önergemde diyorum ki, 4 ncü ve 5 nci 
bölümler oylanıp çıkartılsın. 

BAŞKAN — Nihat Beyin önergesi de bu ma
hiyettedir. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Bendenizin önergesi de bu mahiyettedir. Benim 
Önergem 4 ncü ve 5 nci bölümlerin tamamının 
çıkarılmasına dairdir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Usul hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Efendim, usulen madde
ler oylanır. Daha önce kabul edilen karara göre 
.bölüm bölüm müzakeresini yapmış olmamıza rağ
men oylamayı madde madde yapıyoruz. Binaena
leyh Sayın Sarıibrahimoğlu'nun önergesinin ma
hiyeti icabı 4 ncü ve 5 nci bölümlerde yer alan 
bütün maddelerin çıkarılmasını gerektirir. Her 
maddeye sıra geldikte Sayın Sarıibrahimoğlu'nun 
önergesi yeniden okunup yeniden oylanmak ik
tiza eder. Ama bu maddede değil. Çünkü aynı 
mahiyetteki Diler arkadaşımızın önergesi okun
muş ve reddedilmiştir. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Sayın Reis, bu kanuna mahsus olmak üzere nev'i 
şahsına münhasır bir usul kabul edilmiştir. Ve 
bu usule göre bölüm bölüm müzakereler yapıl
maktadır. Bölüm bölüm müzakereler yapıldığı
na göre, bir bölümün tamamen veya görüşülen iki 
bölümün tamamen tayyı istenebilir. Çünkü pren
sip kabul edildiğine göre, prensibin mantıki ve 
zaruri olan icaplarının reddedilmesi mümkün de
ğildir. Bu itibarla 4 ncü ve 5 nci bölümlerin ta
mamının tayyına dair olan teklifimizin görüşül
mesi ve oya konması iktiza eder. 

BAŞKAN — Yerine ne koyacağız? 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 

— Lütfederseniz onu da izah edeceğim. 
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BAŞKAN — Lüzum yok efendim, önergeyi 

okutuyorum, 

Meclis Başkanlığına 
Dördüncü ve beşinci bölümün tasarıdan çıka

rılmasını arz ve teklif ederim. 
Adana 

Kemal Sarıibrahimoğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) -^ Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, nazarı iti

bara alınmasını... 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Yeterlik gelmiştir. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Yeterlik önergesi bundan evvelki konuşmaların, 
tümü üzerindeki konuşmaların yeterliğinde tat
bik edilmiştir. Ama bu önergelerin, veya tadil 
tekliflerinir üzerinde leh ve aleyhinde konuşula
bilir. Usulü budur, kısaca söz istirham, edece
ğim. 

BAŞKAN — Efendim yeterlik önergesi, öner
geler verildikten sonra gelmiş ve kabul edilmiştir. 
Her önerge okunduktan sonra bunun lehinde ol
mak üzere konuşulabilir. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Ama önergeler üzerinde lehte ve aleyhte ko
nuşmalar Meclisin umumi teamülü icabıdır. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunu ben komis
yonda da izah etmiştim, maalesef tâmamiyle ka-
zuistik metoda istinadeden bir kanun, ıbu ka
nun partiler hayatını çekilmez hale getirmek 
istidadmdadır. Ve ilerde hepimiz bir olaca
ğız, bu kanunun getirdiği rahatsızlıkları te
daviye uğraşacağız, fakat muvaffak olamayaca
ğız. Bu kanunun 4 ncü, 5 nci bölümlerinde ge
tirdiği hususların tamamı parti tüzükleri ta
rafından halli muktezi olan hususlardır. En 
ufak bir âmme faydası mevcut - değildir bu 
maddelerin, bu hükümlerin kanuna konulma
sında. Anayasa prensip meselelerinin ve mad-* 
delerinin tedvin edilmesini emretmiştir. Yok
sa 162 maddelik, partinin iç bünyesine taallûk 
eden ve her partinin kendi kuruluş gayesine, 
felsefesine göre tanzime yetkili, tanzime mec-
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bur olduğu esasları kanunla tanzimini emret-
memiştir. Geçende Oğuz Oran arkadaşımızın 
da dediği gibi tek tıp parti meydana getire
cek ve asla fikir partilerinin taazzuvun müm
kün kılmıyacak olan ıbu sistemin şu iki bölüm
de ifadesini bulan maddelerinin toptan tayyı 
ve parti tüzükleri yolu ile bu hükümlerin ted
vini mümkündür, rahattır, kolaydır, tatbikat
ta ferahlık verecektir. Bu itibarla bu iki bölü
mün çıkarılmasını arz ve istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu arka
daşımız 4 ve 5 nci bölümlerin tasarıdan tay-
yını isterler, önergeleri buna dairdir. Komis
yon katılıyor mu?. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 
alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.... Önergenin dikkate alın
ması kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Komisyonun filhal işti
rak etmesine iman yoıaur. Bütün takrirler
le birlikte maddelerin hepsini geri istiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon bütün takrirlerle 
birlikte maddelerin hepsini geri istiyor. Ko
misyona geri verilmiştir. 6 nci bölüme geliyo
ruz arkadaşlar... Bu sonra 5 nci bölüm olacak. 
Bir önerge vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
6 nci bölüm ibaresinin 5 nci ıbölüftı olarak de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
A. P. Grupu C. H. P. Grupu 

Başkanı Başkanvekili 
izmir Maraş 

Ali Naili Erdem Kemali Bayazit 
C. K. M. P. Grupu M. P. Grupu 

adına Başkanveküi 
Konya Yozgat 

irfan Baran ismail Hakkı Akdoğan 
Y. T. P. Grupu Başkanvekili 

Hatay 
Sekip inal 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Aleyhinde 

söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Diler; bir bö

lüm değişikliği zaruri, onu hatırladınız değil > 
mi efendim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Evet efen
dim. Ortada bir meselei müstehire mey
dana çıkmış vaziyette. Sayın Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun önergesi nazarı dikkate alınarak 
dördüncü ve beşinci bölümler Komisyona iade 
edilmiştir. Eğer tayyedilirse sıra numarası da 
değişmiş olacaktır. Ancak onun halli ile nu
maraların tesbiti imkân dâhiline girecektir. 
Bu bakımdan önergenin bilâhara oya konma
sını arz ve teklif ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, kabul edilirse, biz 
sırayı takibedip önerge sırasını sÖyliyebilme-
miz için zaruret var. Bilâhara tayyedilen olur
sa rakamları ona göre değiştirir, oyunuza su
narız. önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bu bölümün maddelerini okuyalım. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Meclis 'guruplıan 

Grup kurma hakkı 
Madde 26. — Türkiye Büyük Millet Meclisin

de eni aız »on üyeiy'e ısalhöbolaaı siyasi partiler, Tüır-
Ikllyıe Büyıülk IMilıleıt Mieıeltei Birleşik toplanütısın-
da; 

En az on Cumhuriyet Senatosu üyesine sa-
hibolan siyasi partiler, Cumhuriyet Senatosun
da; I 

En az on milletvekiline sahibolan siyasi parti
ler, Millet Meel'isıiındle s&yaisli1 parti gruıpu kuıntua 
hakkına sahiptirler. I 

Bir siyasi partinin grup kurduğu, o partinin 
genel başkanlığı tarafından ilgili yasama mecli
sinin başkanlığına yazıyla bildirilir. Bu yazıya 
parti ıgrupunun içyönetmeliğinin eklenmesi gere
kir. 

Grup içyönetmeliği 
Madde 27. — Bir partinin grup içyönetme

liği, ıgrupun ilk kuruluşunda partinin merkez I 
(karar organı tarafından yapılır. İçyönetmelik, 
daha sonra, ancak Türkiye Büyük Millet Mec
lisi igrupu tarafından değiştirilebilir. I 

îçyönetmelik, partinin yasama meclisindeki 
gruplarının aynı partinin organları olarak ahenk 
ve iş 'birliği içinde çalışmasını sağlayıcı tedbirler I 
hükme bağlanır. | 

80 . 4 . 1965 0 : 1 
Bir partinin grup içyönetmeliğinin parti tü

zük veya programına aykırı olduğu merkez ka
rar organınca ileri sürülür ve bu iddia grupça 
dikkate alınmazsa genel kongre, delege tamsayısı
nın salt çoğunluğunun oyu ile parti tüzüğü 
veya programına aykırı 'hükümleri iptal eder. 

Grup genel kurulu 
Madde 28. — Bir siyasi partinin bir yasama 

meclisindeki grupunun genel kurulu, o mecliste
ki üyelerden kuruludur. 

Bir siyasi partinin mensubu olan Tyürkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri o partinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi grupu genel kurulunu teş
kil ederler. 

Yasama meclisleri başkan ve başkanvekilleri, 
üyesi bulundukları siyasi parti gruplarının ıtop-
liamıtıliaırittua; Ikaltıüıaımıaızlaa'. 

Grup yönetim organı 
Madde 29. — Bir siyasi partinin Cumhuriyet 

Senatosu ve Millet Meclisi /grupları yönetim or
ganları, parti tüzüğünde veya grup içyönetmeli
ğinde gösterilen sayıda üyeden kuruludur. Par
tinin Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetim orga
nı, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi grup
ları yönetim organları üyelerinden kurulur; par
tinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısındaki grup faaliyetlerinde yetkili yö
netim organı da bu organdır. Grupların yönetim 
organlarının görev ve yetkileri parti tüzüğünde 
veya grup içyönetmeliğinde Delirtilir. 

Grup disiplin organları 
(Maıdde 30. — Ouımlhuırfilyet (Senatosu ve Mil

let Meclisinde grupu olan siyasi partilerin bu 
gruplar için ayrı birer disiplin organı bulunur. 
Grup disinlin organları, grup genel kurulunca 
kendi üyeleri arasından seçilir. Partinin Türki
ye Büyük Millet Meclisi ıgrupu. disiplin organı, 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi grupları
nın disiplin organları üyelerinden kuruludur. 
Genel Başkan ile grupların yönetim organlarının 
ve partinin merkez yönetim organlarının üyeleri 
ve Bakamlar Kurulu üyeleri, grup disiplin or
ganlarına seçilemezler. 

Grupların disiplin organlarının görev ve yet
kileri parti tüzüğünde veya 'grup içyönetmeliğinde 
belirtilir. 

Grup haşkam 
Madde 31. Parti genel başkanı Türkiye Bü

yük Millet Meclisi üyesi değilse, partinin Tür-
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kiye Büyük Millet Meclisi ıgrupu genel kurulu, 
üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu ile 'bir 
•başkan seçer. 

Partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grupu 
başkanı aynı zamanda, üyesi bulunduğu ya
sama meclisi grupunun da başkanıdır; üyesi ol
madığı yasama meclisindeki parti grupu ise, 
başkanvekilini veya vekillerini seçmekle yetinir. 

Diğer grup organları 
- MADDE 32. — Parti tüzüğü vteya grup iç-

yönetmeliği, grup denetçilikleri gibi organlar 
ve merciler kurulmasını öngörebilir. 

MADDE 33. —• Grup genel kurullarında 
yapılacak seçimler gizli oyla olur. 

Grup \ta Hükümet münasebeti 
MADDE 34. — Parti tüzüğünde veya grup 

içyönetmeliğinde Bakanlar Kuruluna yahut bir 
bakana güven veya güvensizlik oyu verilmesi 
konusunda karar alma yetkisini Millet Meclisi 
Grupu Genel Krulundan gayrı bir parti orga
nına bırakan hüküm bulunamaz. 

Hükümete katılacak Bakanlar Kurulu üye
lerinin parti üyelerinin parti gruplarında ve 
diğer parti organlarında seçim yoluyla tesbiti 
mümkün değildir. 

Gruplara tanınan haklar 
MADDE 35. — Yasama meclisleri içtüzük

lerinde siyasi parti gruplarına tanınan hakla
rın ve yetkilerin bir tasımının veya tamamının 
grup kurma yetkisine sahibolmıyan siyasi parti 
mensuplarına ve bağımsızlara tanınması müm
kün değildir. Bu hüküm, siyasi parti grupu 
mensubu olmıyanların, bulundukları Mecli
sin - çok üyelikler hariç - üye tamsayısı için
deki yüzde oranlarına göre ve o Meclisteki siyasi 
parti gruplarının kendi yüzde oranlarına uy
gun olarak sahiboldukları öncelik haklarına 
dokunmaksızın, başkanlık divanlarında, komis
yonlarda ve seçilen heytetlerde Anayasa, kanun 
ve İçtüzüğe göre yer almalarım önlemez. 

Grup kuramıyan partilerin disiplini 
MADDE 36. — Grup kurma hakkına sa

hibolmıyan siyasi partilerin yasama meclisle
rinde parti disiplinini nasıl sağlıyacakları, par
tinin merkez karar organınca düzenlenir. 

BAŞKAN — 5 nci bölümün maddelserini 
okuttum. Bu bölüm üzerinde söz alan arkadaş
lara sıra ile söz vereceğim. Sayın Paksüt.. (Or- | 
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tadan «isimlerin hepsi okunsun» sesleri.) «İsim
leri yazılı sayın arkadaşlarımız Emin Paksüt, 
Aziz Zeytinoğlu, Nihat Diler, Talât Oğuz, Re
şit Ülker, Ruhi Soyer, Ferda Güley, Nazmi öz-
oğul, Kâzım Arar, Alp Doğan Şen, Ahmlet Bil
gin, Yusuf Ulusoy, Nurettin Bulak, Sahabettin 
Orhon, Musihittin Gürer, Mustafa Kaptan ve 
şimdi söz istiyen Sayın Sanibrahimoğlu. 

. Buyurun Sayın Zeytinoğu. 
AZİZ ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Efen

dim, ben bu bölüm üzerinde konuşmıyacağım. 
BAŞKAN — Bu bölüm üzerinde konuşmak 

istemiyorsunuz. Sayın Nihat Diler, buyurun. 

NlHAT DlLER (Erzurum) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, altıncı bö
lüm namı altında tasarıda yer alan hükümler.. 

BAŞKAN — Beşinci bölüm oldu Sayın Di
ler. 

NlHAT DİLER (Devamla) — Şimdiki be
şinci bölüm, bundan evvelki üçüncü ve dördün
cü bölümlerde olduğu gibi ya Anayasanın 
emirlerini tekrar eden haşiv mahiyetinde hü
kümlerdir, veyahut da partilerin tamamen ie 
bünyelerini ilgilendiren hükümlerini ihtiva et
mektedir. Bu bakımdan bunun da topyekûn tay-
yedilmesi iktiza etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım 26 ncı maddeyi 
okuduğumuz zaman, Anayasa'nm 85 nci mad
desindeki hükümlerle mutabakat teşkil eder 
mahiyette bir haşivdir. Hukuk tekniğinin en 
mühim taraflarından biri, bir kanunda zikre
dilmiş olan şey öbür kanunlarda mütemadi şe
kilde zikredilip ortaya konulması halinde, ha
şiv olması dolayısiyle bir tekrardan ibarettir. 
Yine 27 nci madde merkez karar organı ile gru
pu birbirine düşürebilecek mahiyettedir. Bir 
ahenk içinde değildir. Belki ikisini birbiriyle 
çatışacak vaziyette hüküm tanzim etmiş bulun
maktadır. Eğer partilerin iç bünyesine mütaal-
lik tüzük hükümleri dairesinde bunu tanzim 
etmek imkânı verilmiş olsa idi bu takdirde mer
kez karar organlariyle, gruplar arasında her
hangi bir şekilde ihtilâf hâsıl olmazdı. İhtilâf 
hâsıl olsaydı bile bunu yine partilerin iç bün
yesinde halletmek gibi bir imkân verilmiş olur
du. 27 nci maddeyi okuyorum. 

«Bir partinin grup içyönetmeliği, grupun 
ilk kuruluşunda partinin merkez karar organı 
tarafından yapılır. Daha sonra ancak T. B. M. 
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Meclisi grupu tarafından değiştirilebilir. Parti
nin yasama meclislerindeki gruplarının aynı 
partinin organları olarak ahenk ve işbirliği 
içinde çalışmasını sağlayıcı tedbirler hükme 
bağlanır.» 

3 ncü fıkra. «Bir partinin grup içyönetmeli-
ğinin parti tüzük ve programına aykırı oldu
ğu merkez karar organınca ileri sürülür ve bu 
iddia grupça dikkate alınmasa genel kongre, 
delege tamsayısının salt çoğunluğunun oyu ile 
parti tüzüğü veya programına aykırı hüküm
leri iptal eder.» 

Burada grup içyönetmeliğinin, parti tüzü
ğüne ve programına aykırı olması dolayısiyle 
merkez karar organına bir iptal hakkı tanını
yor, sonra da bu iptal hakkını genel kongrede 
delege tamsayısının salt çoğunluğu ile oya bağ
lıyor. Salt çoğunluk, delege tamsayısının salt 
çoğunluğunun temini son derece müşkül bir 
şey oluyor. Bu temin edilmeyince de araların
da fikir ayrılığının ve ahenksizliğinin meyda
na gelmesi âdeta teşvik ediliyor gibi bir neti
ce hâsıl oluyor. Eğer teşvik edici bir şey ol-
mozsa idi, o zaman delege tamsayısının salt 
çoğunluğu birinci oturumda temin edilmediği 
takdirde veya toplanamadığı takdirde âdi ek
seriyetle parti tüzüğüne ve programına aykırı 
olan hükümlerin merkez karar organı tarafın
dan iptal edilmesi gibi bir fikir hatıra gelebilir. 
Bu madde üzerinde helki kıymetli arkadaşla
rım çeşitli görüşlerini ortaya atacaklardır. 

28 nci madde gene bir tüzük mevzuudur, 
okumuyorum. 29 ncu madde aynı şekilde. Grup 
disiplin organları, gene tüzük mevzudur. Grup 
•başkanlığı aynı şekilde, diğer grup organları 
aynı şekilde, grup ve Hükümet münasebetleri 
kısmen Anayasada vardır. Gruplara tanınan 
haklar yine Anayasada teshit edilmiş, Anaya
sanın 82 nci maddesinde tesblt edilmiştir, ve 
grup 'kurmayan partilerin disiplin meselesi par
ti merkez organınca düzenlenir, şeklinde kati 
bir hüküm sevk etmiştir. Belki, grup disiplini 
Anayasa muvacehesinde olmıyabilir. Grup olmı-
yabilir. Ama, onların da bir arada çalışması yi
ne partinin kendi menfaatine uygun olan bir 
durumdur. Bunu merkez karar organı mı, yok
sa oraya gelen milletvekilleri kendi aralarında 
yapacakları bir tüzükle mi, bir içyönetmelikle 
mi hareket ederler? Bu mesele de yine partile
rin iç bünyesini ilgilendiren bir mevzudur. 
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Muhterem arkadaşlarım, bu hali ile Anaya-

sının 56 ve 57 nci maddesine topyekûn bu hü
kümler aykırı bulunmaktadır, öbür maddeler 
gibi. Zira; partilerin mesuliyet deruhde etme
leri, siyasi cezai, hukukî sorumluluk taşıyabil
meleri için bir irade muhtariyetine haiz olmala
rı icabeder. Eğer bir parti kendi bünyesi için
de kendi organlarının çalışma şeklini, usulünü, 
metodunu demokratik usul ve metotlor içinde 
tanzim etmezse, iyiyi kötüden tefrik edecek bir 
seviyede değil ise, bu takdirde memleketi idare 
eden en mühim organlarda yani yasama orga
nında ve Hükümette vazife aldıkları vakit mem
leketi harbe ve sulha götürebilecek, memleketin 
topyekûn hayatı ile ilgili mevzular üzerinde na
sıl karar alabileceğini, ben şahsan tenakuz için
de anlıyamıyorum. Bu tenakuzun giderilmesi 
lâzımdır. Bu hali ile bütün bu maddeler parti 
irade muhtariyetinin siyasi rüştü haiz olmadı
ğını tesbit etmiş durumladır. Vesayet altındaki 
bir siyasi teşekkülün normal ve muhtar şekilde 
memleketin en mühim idare organları olan ya
sama meclisi ve yürütme organlarından nasıl 
vazife deruhde edeceğini, nasıl harb ve sulh 
ilân edebileceğini ben tâyin edememekteyim. Bu 
hususların izah edilmesi lâzımgelmektedir. Ben 
bu maddelerin de topyekûn bu kanun tasarısın
dan çıkarılmasını teklif edeceğim. Kabul etme
nizi arz ve istirham ederim. Teşekkür ederim. 

. BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz? Yoklar. 
Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Efendim, söz 

hakkımı Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu'na veri
yorum. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) 
— Bendenize lütfediyorlar. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Sarıibrahrm-
oğlu, Sayın Reşit Ülker size verdiler, sıralarını.. 

KEMAL SARIİBRAHÎMOĞLU (Adana) 
— Muhterem arkadaşlarım, bu 26 nci madde ile 
36 nci maddeyi yani bu 26 nci madde ile 36 nci 
maddeler arasındaki maddelerin tamamını Ana
yasanın 57 ve 85 nci maddeleri muvacehesinde 
tetkik etmek iktiza eder. Anayasanın 57 nci mad
desi «Siyasi partilerin tüzükleri, programları ve 
faaliyetleri, insan hak ve hürriyetlerine daya
nan demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine 
ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği te
mel hükmüne uygun olmak zorundadır. Bunla-
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ra uymıyan partiler temelli kapatılır. Siyasi par
tiler, gelir kaynakları ve giderleri hakkında 
Anayasa Mahkemesine hesap verirler. Partilerin 
iç çalışmaları, faaliyetleri, Anayasa Mahkeme
sine ne suretle hesap verecekleri ve bu mahke
mece malî denetimlerinin nasıl yapılacağı, de
mokrasi esaslarına uygun olarak kanunla düzen
lenir» demektedir. 85 nci maddesi ise «T. B. M. 
Meclisi ve Meclisler çalışmalarını kendi yaptık
ları îçtüzük hükümlerine göre yürütürler» de
mektedir. 85 nci maddenin matlabı, îçtüzük si
yasi parti grupları ve kolluk işleri başlığını ta
şımaktadır. Ve 2 nci fıkrasında gene devam edi
yor. «içtüzük hükümleri siyasi parti grupları
nın, meclislerin bütün faaliyetlerine kuvvetleri 
oranında katılmalarını sağlıyacak yolda düzen
lenir. Siyasi parti grupları en az on üyeden 
meydana gelir. 

Meclisler, kendi kolluk işlerini başkanları 
eliyle düzenler ve yürütürler.» 

Şimdi bu iki madde muvacehesinde bu 5 nci 
bölüm başlığını alan 6 nci bölümdeki 26 nci ve 
mütaaıkıp maddeleri tetkik edelim. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasanın 57 ve 
85 nci maddeleri açıkça matlaplarında ve me
tinlerinde siyasi parti faaliyetlerini, grup faali
yetlerini ayırmış bulunmaktadır. 

Ve 57 nci madde de, matlabmda, «partile
rin uyacakları esaslar» denilmektedir. 85 nci 
maddede ise, «içtüzük, siyasi parti grupları ve 
kolluk işleri» denmektedir. Demek ki, bu siya
si partiler hakkında çıkarılacak kanunun, ni
zamın siyasi parti gruplarına şümulü olmama
sı iktiza eder Siyasi parti grupları içtüzüklerle 
faaliyetlerini tanzim etmek durumundadırlar. 
Ve 85 nci madde sarahaten ve hiçbir tereddüde 
meydan vermiyecek bir kesinlikle bu hususu 
tedvin etmiş bulunmaktadır. Ve bu, eşyanın 
tabiatına da uygundur, mantığa da uygundur. 
Çünkü, meclisler kendi faaliyetlerini içtüzükle-
riyle yürütürler ve 85 nci maddenin birinci fık
rası bunu açıkça ifade etmiştir. Siyasi parti 
grupları meclislere niyatoeten vazife gören 
meclisin birer parçası dırlar, birer rüknüdürler. 
Bu itibarla Meclisin çalışma düzenine ve dü
zeyine, esaslarına uymak zorundadır, durumun
dadır ve içtüzükler ile faaliyetlerini tanzim et
mek zarureti mevcuttur ve Anayasanın 85 nci 
maddesinin 2 nci ve 3 ncü fıkraları açık, açık 
grup faaliyetlerinin tanzimini emretmiş ve 
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hattâ tanzimi hükümler de koymuştur. Ondan 
aşağı milletvekili ve senatör olarak grup kura
maz demiştir ve şu maddelerin tetkikinden 
açıkça anlaşılmaktadır ki; parti gruplarının 
faaliyetlerini bir kanun ile düzenlemek müm
kün değildir. 57 nci maddenin siyasi partilerin 
faaliyetlerine mütaallik hükümlerin tedvinini 
emreden maddesinde siyasi partiler de, grup
lar da bu hükümler içinde tanzimini emredi
yor demek hukuk mantığına aykırıdır. 

Bu itibarla arkadaşlarım, bu 26 ve mütaa-
kıp maddelerin bu bölümün bu kanundan ta-
mamiyle tayyetmekte hukukî bir zaruret var
dır, Anayasanın emridir. Gerçi şunu açıkça ifa
de etmek isterim ki, bendeniz Kasım Gülek'le 
yapmış olduğumuz kanun teklifinde aynı hata
ya düşmüş bulunuyoruz. Biz, siyasi grupların 
tanzimini bâzı hükümlerle istemiştik teklifi
mizde. Ama yanılan Bağdat'tan döner. Bilâha-
ra yaptığım teklifler göstermiştir ki, Anayasa
nın 85 nci maddesi muvacehesinde böyle bir yol 
sakattır, sakîmdir. 

Muhterem arkadaşlarım, gerçi bundan ev
vel birtakım suiemsaller mevcut değildir de
mek mümkün değildi. Çünkü, maalesef burada 
Yüce Meclisimiz tarafından kabul edilen Kar
ma Dilekçe Encümeni teşkiline dair kanun ve 
buna benzer bâzı kanunların içtüzüklerle tan
zimi iktiza eden hususların da kanunla tanzi
mi mânasını taşımaktadır. Ama, Mecellenin bir 
küllî gayesini burada ifade etmek suretiyle 
bu hususun emsal olamıyacağını ifade etmek 
isterim. «Bâtıl emsal olamaz» diye bir umumi 
hüküm kaidesi vardır. Onu ifade etmek iste
rim. Bir hata yapılmış veya bâtıl bir tasarruf
ta bulunulmuş ise bunu bilâhara yapacağımız 
kanunlar veya tesis edeceğimiz tasarruflarda 
emsal ittihaz edilemez ve edilmemelidir. Te
mennim buna benzer bâtıllar da en kısa zaman
da tasnif ve tamir edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım; denilecektir ki; 
bir siyasi partiler kanunu tanzim edilmektedir. 
Siyasi partilerin ister, istemez en kudretli par
çalardan biri olan siyasi parti gruplarının da 
tanzim edilmesi de bir tabiî icaptır. Yani ne 
olur; tüzükler ile değil de kanun ile tanzim 
edilirse daha iyi değil midir? Daha objektif; 
daha umumi esaslar mevcuttur kanunlarda de
nebilir. Bu yek nazarda doğru olan bir mantık
tır. Ve rahatlıkla da bir bakıma bir görüş açı-
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sından müdafaa edilirse de yerinde değildir. 
Çünkü, içtüzükler tamamiyle bir kanun hüvi
yetinde değildir, şibih kanundur, kanuna ben
zer tasarruflardır ve Meclis karariyle her an 
doğan yeni durumlara uydurulması mümkün
dür. Hayatın binbir icabı, vardır. Hayatın bu 
binbir icabına Yüce Meclisler, teşriî heyetler 
tesis ettikleri teamüllerle tatbikatı uydurur
lar. içtüzükler sızıltı ve rahatsızlık vermeden 
zaman içinde olumlu şekilde tekâmüle doğru 
gider. Halbuki kanunları muayyen bir prose
düre tabi tutmuştur Anayasa. 

Istırap veren bir kanun kolaylıkla, çabucak 
değiştirilemez. Değiştirilmeyince de hayatın 
binbir icabına anında uymak zorunda ve duru
munda bulunan meclisler ve onların birer par
çası, onlara bir 'bakıma niyabeten vazife gören 
siyasi partiler grupları ıstırap içerisinde kalır. 
Memleketin gerçek ve zorunlu faydalarını bir 
tarafa bırakmak veyahut ihmal etmekle kanu
nu ihlâl etmek arasında tercih durumunda bıra
kılmış olur. Bu hatalıdır, caiz değildir, doğru 
değildir. Hattâ, biraz evvel arz ettiğim, bun
dan evvelki bölümler münaseibetiyle, siyasi par
tileri de madde madde, bütün faaliyet alanları
nı tanzim suretiyle birtakım kalıplar içerisine 
sokmak doğru değildir. Siyasi partiler, siyasi 
parti gruprarı hayatın 'akan gidişine hattâ iler
de alması muktezi olan şekline uygun esasla
rı anında tedvin etmek, onlara uymak zorun
dadır. Yoksa işe yaramaz ve cemiyet faydala
rına çalışmaz birer kalıp haline gelirler ve ister 
istemez tasviye edilirler. Halbuki siyasi hayat 
daimi bir oluş içindedir. Meclisler ve Meclif 
grupları sosyal gidişe, iktisadi gidişe uymak 
zorundadırlar. Yani elâstiki hükümler ile haya
tin gidişine ayak uydurmak mecburiyeti var
dır. işte bu sebeple kanun vazıı Anayasanın 
açık 85 nci maddesi hükmiyel siyasi parti grup
larını içtüzüklerle faaliyetlerini tanzim eder. 
şeklinde bağlamıştır. Şimdi tutup bu açık, sari]1. 
hükümler var iken ve hayatın zaruretleri, poli
tik icaplar bize bunu emreder, zorlarken kalkıp 
kanun maddeleri içinde siyasi parti gruplarını 
donmuş hale getirmek caiz değildir. Şu 85 nci 
madde mevcudolmasa dahi arkadaşlarım, şu arz 
ettiğim mucip sebeplerle bu maddelerin kanun 
hükmü haline gelmesi yine de doğru olmazdı. 
Ve bundan evvel de olmamıştır. Şunu da ayrıca 
arz etmek isterim, Bu siyasi partiler kanunu ak-
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lı eren kişilerin ve Avrupa'yı, Asya'yı, Ameri
ka'yı bildiğini iddia eden kimselerin söyledikle
rine göre nevi şahsına mahsus bir kanundur ve 
bizde mevcuttur. Geçmiş birtakım hataların, ya
kın tarihin birtakım ıstıraplı sahnelerinin takar
rür etmemesi için, Anayasanın birtakım prensip 
maddelerinin konmasını emrettiği bir kanun
dur. Zaruretler memnu olan şeyleri mubah kılar. 

Evet ama, dünyanın hiçbir yerinde yok, ama 
bizdeki zaruretler böyle şeylerin konmasını ica-
bettiriyor, iktiza ettiriyor. Ama Yine mecellenin 
küllî bir kaidesini burada ifade etmek isterim; 
zaruretler kendi miktarlarmca tahdit edilmeli
dirler. Zaruret vardır diye, o zarureti de aşıp, 
birtakım zararlı neticelere götürecek hükümler 
ihdası, tedvini içtimai hayatı sıkar, zararlar tev
lit eder. işte onun için, biz mümkün olduğu ka
dar şu kanunda partilerin hayatını, grupların 
hayatını ve teşriî hayatı sıkmıyacak ve engelle-
miyecek hükümler getirelim. Ve bâzı anaesas-
ları kabul ile iktifa edelim. Yo'ksa bu kanunu 
yetiştirmek de mümkün olmıyacaktır, vakit de 
dardır. Eğer samimiyetle bu kanunun çıkması
nı arzu ediyorsak süratle lüzumsuz maddeleri
ni derhal çıkaralım, parti kurultaylarına, kong
relerine ve yetkili organlarına bırakalım. Zaru
ri ve lüzumlu olan, âmmenin istifadesi için za
ruri olan kısımları bırakalım ve çıkaralım. Bu 
suretle Anayasanın âmir hükmünü yerine geti
relim. 

Bir takrir takdim edeceğim; 26 dan 36 ya 
kadar olan maddelerin çıkarılması için. Kabu
lünü rica ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Soyer. 
RUHÎ ŞOYER (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, ben sadece 34 ncü maddenin 2 nci fık
rası üzerinde bir takrir verdim, bu fıkranın kal
dırılması için. Bunun üzerinde bir mucip se-
bebolarak konuşmak istiyorum. Fıkra şudur : 
«Hükümete katılacak Bakanlar Kurulu üyeleri
nin parti gruplarında veya diğer parti organla
rında seçim yoluyla tesbiti mümkün değildir.» 

Muhterem arkadaşlarım, parlömanter bir sis
tem içindeyiz. Esasen bütün dünya parlâmento
larında olduğu gibf seçilen Başbakanlar kendi 
kabinelerini kurarlar. 

Binaenaleyh, böyle esasen mevcudolan bir 
umumi dünya teamülünü, parlömanter teamü
lü, malûmu ilâm kabilinden burada zikretme-
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nin mânasını görmüyorum. Bu aynı zamanda 
bir nevi tahdit mânasını ifade edebilir. Bu ba
kımdan bu ikinci fıkranın kaldırılmasını teklif 
ettim, iltifat buyurursanız memnun olurum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Güley? Yok. 
Sayın Nazmi özoğul. 
NAZMI ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlar, kıymetli arkadaşımız Sarıibrahim-
oğlu, altıncı bölümün kalkması için gayet güzel 
gerekçeleri ile ifade buyurdular. 

BAŞKAN — 5 oldu. 
NAZMI ÖZOĞUL (Devamla) — Evet 5 ol

du. 
Ben de ayın fikri savunmak isterim. 85 nci 

madde, T. B. M. M. ve meclisler çalışmalarını 
kendi yaptıkları içtüzüklerinin hükümlerine gö
re yürütürler, diyor. Henüz Meclis içtüzüğü çık
mamıştır. Kanatime göre bunu partilere bıraka
lım. Ve içtüzük çıktıktan sonra partiler kendi 
tüzüklerinde - zaten Anayasa tahdit etmiştir -
kendi tüzüklerinde, Meclis içtüzüğüne göre bu 
organların çalışmasını zaten Anayasnm emri ge
reğince yerine getireceklerdir. Bu konuda bu 
bölümün kaldırılması için bir önerge veriyo
rum, iltifat buyurulmasını arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kâzım Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhteı •eni ar

kadaşlarımı, benden evvel konuşan arkadaşları
mın kanaatlerine aynen katılıyorum. Partiler 
kanunu her sahada siyasi "partileri âdeta maddi 
ve mânevi bir baskı altında bulundurmanın ya
nında bir de Büyük Millet Meclisi içine de gir
mek, orayı da bir taihdide tabi tutma imkânlarını 
aramış olan bu maddeler cidden haşiv kelimesiy
le dahi ifade edilemiyecek kadar ağırdır. Seneler
den beri siyasi parti grupları millet meclisleri 
içtüzüklerine göre idare edilir ve buna muvazi 
çalışmalar yapar ve bugüne kadar da bu içtüzük
lerimiz hakkındaki tadil tekliflerimizle, temenni
lerimiz yerine getirilirse Meclislerimiz içtüzük
lerinden ciddî bir şikâyeti de mevcut değildir. 
Bu itibarla bu yönde verilen takrirlerin kabu
lünü ben de istirham ediyorum. Bu lüzumsuz 
maddeler kalkacak olursa ilerde çok ciddî çalış
malarla partiler kanunu ile Meclislerin büyük 
vazifeleri vardır. Geleceğe muzaf olarak bir yü
kün hafifletilmesi de mümkün olur kanaatinde
yim. 

Hürmetlerimle, I 
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BAŞKAN — Sayın Alp Doğan Şen, yoklar. 
Sayın Alııııet Bilgin, yoklar. 
Saym Yusuf Ulusoy, buyurunuz. 
YUSUF ULUSOY (Sakarya) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım, siyasi hayatımıza bir 
istikamet vermek amaciyle hazırlanan siyasi 
partiler kanunu günlerden beri Meclisimizde 
enine boyuna tartışılmaktadır. Ancak bir par
tinin ilde ve ilçedeki teşkilâtının çalışmasını 
kontrol eden bir hüviyet hükmiyle o partinin 
Meclisteki çalışmalarını tâyin eden hükümlerini 
birbirinden ayırmak mutlaka şarttır. Şöyle ki, 
bir ilin kendisine has bir çalışması vardır. O ta
mamen mahallî bir teşkilât olarak ele alınır, or
ganlarını kurar, tanzim eder, parti teşkilâtiyle 
mütemadi bir münasebet teessüs ettirmek yolu
na gider. ilçe de aşağı yukarı buna müşabih bir 
vazifeyi ifa eder. 

Fakat, Meclise gelince, Meclisin çalışmaları 
ne ilinkine ve ne de ilçeye asla benzemez. Bura
da bir talihsizlik eseri daha vardır. Kanun bi
raz daha ileri giderek mütemadiyen bir ilçe tâ
biri demektedir. Buradaki ilçe değil, ilçedir. 
Yumuşatıcı olması lâzım, tatlıca da, tuzluca da 
olduğu gibi. Bu (ç) harfi yerinde değildir. 

Şimdi gelelim kendi konumuza. Burada es
kiden 6 ncı bölüm, bugünkü değişiklikle beşin
ci bölüm olan kısmın bütün hukukî muhtevala
rını Anayasamızın 85 nci maddesi teker teker 
saymış. Bizimki burada bir malûmu ilâm kabi
linden başka birşey olmuyor ve elimize aldığı
mız siyasi partiler kanununun hem hacmini ço
ğaltmak, hem de ruhuna hiçbirşey ilâve etme
mek suretiyle hacmini çoğaltmaktan başka bir
şey yapmamışız. O derecede ve hattâ öylesine 
tahdidedilmiş ki, 85 nci maddeyi okuduğumuz 
zaman hemen 2 nci paragrafında siyasi parti 
gruplarının kaç kişiden kurulacağını da tek tek 
ele almıştır. Şu halde Anayasanın tadadettiği 
Anayasanın kendi bünyesine aldığı hükümleri 
burada yeni baştan kalkıp da rakamlarla ve 
maddelerle biraz daha kabartmak yoluna gitmek 
bendenizce kanun tekniğine de asla uygun ol
masa gerek. Bendeniz bunu bir haşiv telâkki edi
yorum. 

Diğer taraftan, Sayın Sarıibfrahknoğlu ar
kadaşımızın buyurduğu gibi, böylece Anayasa
nın mecburiyeti olmasa dahi B. M. M. de kuru
lu bulunan bir parti mensuplarının kendi çalış-
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malarını birtakım kayıt ve şartlar altına almak 
için kendilerinin uyacakları birtakım içtüzükle
rinin olması bir emri tabidir, içtüzük var, Ana
yasanın kesin hükümleri var. Bunların dışına 
çıkan ve tamamen bunların dışında kalarak san
ki bunlar nazara alınmamış gibi birtakım yeni 
hükümler getiriyoruz. Bu itibarla ben de muhte
rem Sarıibrahimoğlu arkadaşımın görüşüne ilti
fat ederek, onun görüşünü benimsiyerek, destek-
liyerek bu bölümün tayymı teklif ediyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Nurettin Bulak. 
NURETTİN BULAK (İstanbul) — Vazgeç

tim. 
^BAŞKAN — Sayın Sahabettin Orhon? Yok. 

Sayın Muslihittin Gürer? Yok. Sayın Mustafa 
Kaptan? Yok. Sayın Fethi Çelikbaş?... Buyu
run. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) _ Muhterem 
arkadaşlar, ben, benden evvel konuşan hatip 
arkadaşlarımızın görüşü aleyhine, Siyasi Par-
ler Kanununda böyle bir kısmın olmasa lehinde 
konuşacağım. Buna lüzum olmadığına işaret 
eden arkadaşlar Anayasanın bilhassa 85 nci 
maddesine .dayandılar. 

Şimdi Anayasanın 85 nci maddesinin 1 nci 
ve 2 nci fıkralarını okuyorum. «T. B. M. M. ve 
Meclisler, çalışmalarını, kendi yaptıkları içtü
züklerin hükümlerine göre yürütürler.» 

Şu halde Parlâmentoda üç tane Içtüzüik ya
pılacak; T. B. M. Meclisi içtüzüğü, Cumhuriyet 
Senatosu içtüzüğü, Millet Meclisi içtüzüğü. Be
ri taraftan siyasi partilerin ayrı ayrı Meclisler
de fakat müşterek grupları vardır. Ayrı da var, 
ama 'bu ayrı gruplardan ziyade gensoru ile il
gili oylama dışında hiçbir mâni hüküm yoktur. 
Müşterek gruplar olabilir ve normali de odur. 
Esasen gensoruda konmayışınm estoabı Kurucu 
Meclis zamanında mütehassıs arkadaşlar tara
fından izah edildi. Şu halde içtüzüklere bırak
madan, siyasi parti gruplarının asgari olarak 
tabi olmaları lâzımgelen bir kadro kanununa ih
tiyaç vardır. Bir ikadro olacak ki onun içinde 
vazıyed alsınlar... Çünkü kanun bir tane olacak, 
tüzük üç tane olacak?... Hangisine bırakacaksın 
tüzükleri? Bu itibarla esasen 2 nci fıkrayı da 
dikkatle okuyacak olursak bunun böyle oldu
ğu kendiliğinden ortaya çıkıyor, ikinci fıkrada 
içtüzüklere terk edilen siyasi parti gruplarının 
çalışmaları değil, Parlâmento faaliyetlerine si-
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yasi parti gruplarının oranları nisbetinde ka
tılmalarını âmir olan, içtüzük hükümleriyle 
bertaraf edilmesi mümkün olmıyan, hususi ka
nunlarla bertaraf edilmesi mümkün olmıyan 
nispî temsilî Parlâmento çalışmalarına intikal 
ettiren bir prensibi âmir hüküm olarak koyu
yor. Hiç alâkası yoktur. Filhakika fıkra aynen 
şöyle diyor: «içtüzük hükümleri, siyasi parti 
gruplarının, Meclislerin bütün faaliyetlerine 
kuvvetleri oranında ikatılmalarını sağhyaeak 
yolda düzenlenir.» Bunu niçin koyuyor? Va
tandaşın huzuruna çıkarken siyasi mücadele na
sıl nispî temsile göre Meclisleri kuruyorsak, Mec
lislerin bünyesinde çalışacak komisyonları ve
ya diğer faaliyet şubeleri de tıpkı vatandaşın 
önündeki nispî temsile riayet edilmişçesine 
Parlâmetodaki kuvvet oranına göre kurulsun. 
Bunu sağlamak için arkadaşlar (balkınız tatbi
katta ne oldu; bilhassa Reşit Ülker arkadaşım 
nasıl unutuyor bunu. Pekâlâ il genel meclisleri, 
'belediyeler nispî temsile göre seçim yaptılar; 
ama belediyelerin içerisindeki organlar kanu
nun boş bıraktığı hükümler «sebebiyle ekseriyet 
usulüne göre kuruldu ve ahenk sağlanamadı. 
Ve bunu bertaraf etmek için gayet mantıki 
olarak Reşit Ülker arkadaşımız kanun teklifi 
getirdi. Bu itibarla Anayasamızın 85 nci mad
desinin ikinci fıkrası, hususi kanunlarda dahi 
reddine imkân vermemek maksadiyle böyle bir 
nispî temsile dayanan çalışma prensibini Ana
yasa hükmü haline getirmek maksadına göre 
konuldu. Bu itibarla, meselenin Meclis îçtüzük-
İcriyle halline imkân olmıyan bir özelliği oldu
ğu aşikâr arkadaşlar. Üç Meclis içtüzüğünden 
hangisine konacaktır ? Bu bakımdan madde 
gu olabilir, bu olabilir; fbuna bir diyeceğim yok
tur. Ama kabul buyurunuz ki, siyasi partilerin 
çalışmalarını tanzim edecek bir özel kanunda, 
gruplarla ilgili ana kadro işleri tesbit edilmek 
lâzımgelir. Aksi takdirde bu büyük bir boşluk
tur. Lütfedin, bu hükümleri tâdil edelim, be
ğenmediğimiz hükümler varsa... Ama Siyasi 
Partiler Kanununda bu bölümün derpiş ettiği 
ikadro kanunudur, mahiyeti Ibu. Bunu bir ka
nunla tanzim edelim, açıkta kalmasın arkadaş
lar. Benim maruzatım budur. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır. Ko
misyon konuşmak istiyor mu? 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Evet efendim, 
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BAŞKAN — Saym Komisyon buyurun. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul)— Muhterem arkadaşlarım, 
pek kalabalık olmıyan Yüce Heyetinize bu bölüm 
üzerinde şimdiye kadar ifade olunan fikirlerin 
•kâffesinin yanlış esaslara dayandığını açıkça ifa
de etmek mecburuyetindeyim. Sebebine gelince: 
Bir kere siyasi parti grupu denilen organın ne 
mahiyet taşıdığı üzerinde durmak lâzım. Tek 
Meclisli devremizde Gumhuriyet Halk Partisi 
Grupunun gizli tutanaklarının bir mahkeme ta
rafından istenmesi üzerine alınmış bir Meclis 
Kararı ile ilk defa bu konu Türkiye'de hukuk 
sahasında, hukuk nazariyatı sahasında müzake
re mevzuu olmuştu. O zaman haklı olarak den
miştir ki, tutanakların mahkemeye, gizli tuta
nakların mahkemeye verilmesi bahis konusu ola
maz. Çünkü, bu tutanaklar, Meclis çalışması 
durumunda olduğu için bu tutanaklara istina
den suç vardır veya yoktur hususu mev-
zuubalıı&olamaz. Çok haklı olarak söylenmiş 
Hakikaten bu anlamında siyasi parti grupla
rının teşriî meclislerin cüzü olduklarında şüp
he yoktur. Yani bunun ifade ettiği mâna şu
dur ki, bir siyasi parti grupunda kullanılan 
oylardan, ifade edilen sözlerden dolayı, tıpkı 
Teşriî Meclisin genel kurulunda ve komisyon
larında olduğu gibi kürsü masuniyeti var
dır. 

Şimdi, bir terim kullanıldığı zaman, hu
kukta bâzan bir neticeye olaşmak, bir netice- . 
yi anlamlandırmak için kullanılır. Fakat bu 
yapıldığı zaman o kelime bâzan öylesine ge
niş anlamda kulla'nılır ki,aslında arzu edilmiyen 
bâzı jıeticelerin ondan çıktığı olur. İşte «siyasi 
parti grupları Meclisin organlarıdır» derken 
bâzan varmak istediğimiz doğru neticelerin dı
şında yanlış neticelere de ulaşabiliyoruz. Şim-
di,yapılmış mevcut içtüzükte de, Anayasa Ko
misyonunda neticeye bağlanmış olan yeni iç
tüzük projesinde de siyasi parti grupları Mec
lisin kuruluşu içerisine dâhil sayılmışlardır. 
Nasıl Başkanlık Divanı Meclisin kuruluşu 
içinde ise, nasıl Genel Kurul da bu Meclisin 
kuruluşu içinde ise, Başkanlık Divanı da na
sıl bu Meclisin kuruluşu içinde ise, nasıl ko
misyonlar Meclisin kuruluşu içinde ise siyasi 
partilerin grupları da Meclisin kuruluşu için
dedir. Bu anlamda Meclis çalışmaları için tat-
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bik edilen Anayasa kaideleri bir hukukî netice
ye varmak baakımmdan bunlar hakkında da 
kullanılır. Yani bunların belli başlı ciddî be
lirtisi şudur ki, kürsü, masuniyeti denilen mut
lak sorumsuzluk grupların ister açık ister gizli 
olsun bütün toplantılarında grup üyelerinin 
söz, fiil ve oyları için muteberdir. Şimdi bu
nun dışında siyasi parti gruplarının umumi
yetle gözden kaçırılan bir başka vasfı var
dır ki, o vasıf da bugün mer'i mevzuatımızda 
kabul edilmiştir. O da şudur: Siyasi parti grup
ları Meclis unsuru olduğu kadar siyasi par
tinin de bir organıdır. Organ ne demektir? Hu
kukta organ demek bir hükmi şahsiyetin ira
desini beyan eden bir kurul demektir. Siyasi 
parti grupu dediğimiz teşekkül, hangi hükmi 
şahsiyetin iradesini beyan eder? Siyasi parti 
hükmi şahsiyetinin iradesini beyan eder. Han
gi sahada beyan eder? Her sahada, teşriî faali
yetler sahasında beyan eder. Şu halde siyasi 
parti grupu, siyasi parti hükmi şahsiyetinin teş
riî faaliyetler sahasında iradesini beyana ya-
rıyan bir parti organıdır, aynı zamanda.. Bu 
parti organı, Meclis içinde çalışan bir organ 
olduğu için Meclisin kuruluşuna dâhil diğer 
bütün organlarda, Başkanlık Divanı, komisyon ve 
Genel Kurulda olduğu gibi, kürsü masuniyetin
den aynen istifade eder. Fakat bu husus, onun 
parti organı olmak vasfını geri almaz, onu par
ti organı olmaktan çıkarmaz. Nitekim bu böy
le olduğu içindir ki, halen dahi Cemiyetler Ka
nununa istinaden yapılan parti tüzüklerinde 
bütün partilerimizin tüzüklerinde siyasi par
ti gruplarını tanzim eden hükümler mevcut
tur. 

Şuraya geliyorum. Eğer Sarıibrahimoğlu'-
nun, Anayasanın 85 nci maddesini tamamiyle 
yanlış bir şekilde tefsir ederek varmak istedi
ği netice doğru olsa idi, Cemiyetler Kanunu
na dayanılarak yapılan parti tüzüklerinin o 
kanuna istinaden siyasi parti gruplarını tan
zim edici hiçbir hükmü bulunmaması iktiza 
ederdi. Bu görüş tamamiyle yanlıştır. Sayın 
Sarıibrahimoğlu'nun fikri doğru olsa idi siya
si parti gruplarının sadece Meclislerin içtü
zükleri ile tanzimi gerekirdi. Meclislerin içtü
zükleri arkadaşlarım, siyasi partinin bir orga
nı olarak siyasi parti gruplarının iç bünyesini 
asla tanzim edemez. Meclis% içtüzükleri siyasi 
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parti gruplarının Meclisin kuruluşuna dâhil 
birer unsur olarak Meclisin kuruluşuna dâhil 
diğer unsurlarla münasebetlerini tanzim eder. 
Yani siyasi parti gruplarına Genel Kurulda 
hangi haklar tanınmıştır? Siyasi parti grupla
rına komisyonlarda hangi haklar tanınmıştır? 
Başkanlık divanlarında hangi haklar tanın
mıştır? Bunları tanzim eder. Yoksa Meclis iç
tüzüklerine hükümler koyarak siyasi parti grup
larının yönetim kurulları şöyle olacaktır, di
siplin kurulları şöyle olacaktır, grup başkanı 
falanca olur veya filânca olmaz diye hüküm
ler şevki mümkün değildir. Anayasanın 85 nci 
maddesinden de Sayın Sarıibrahimoğlu'nun çı
kardığı mânayı istihracetmek için bu madde
yi çok zorlamak ve kendi arzu ettiği şekilde 
yazıldığını farzetmek lâzımdır. «İçtüzük hüküm
leri» ikinci fıkrasında, «İçtüzük hükümleri, si
yasi parti gruplarının, Meclislerin bütün faali
yetlerine kuvvetleri oranında katılmalarını sağ-
hyacak yolda düzenlenir. Siyasi parti grupla
rı, en az on üyeden meydana gelir.» diyor. 

Anayasa, siyasi parti gruplarına mütaallik 
bundan başka bâzı, .hükümler de sevk etmiştir. 
Meselâ siyasi parti gruplarına Anayasa Mah
kemesine müracaat hakkım tanıyan bâzı husus
lar, bu arada Meclis soruşturmasına ait husus
ların siyasi parti gruplarında görüşme yapıla-
mıyacağma müteallik ve Meclislerin Başkan ve 
Başkanvekillerinin, siyasi parti gruplarının 
faaliyetlerine katılamıyaeağına müteallik hü
kümler vardır. Fakat Anayasanın hiçbir yerin
de, tekrar ediyorum Anayasanın hiçbir yerin
de «siyasi parti gruplarının faaliyetleri ve ku
ruluşları ancak içtüzüklerle tanzim edilebilir, 
kanunla tanzim edilemez» diye bir hüküm mev
cut değildir. Siyasi parti grupunun nasıl ku
rulacağını göstermiştir Anayasada. Bu siyasi 
parti grupuna, Meclislerin bütün faaliyetlerine 
kuvvetleri oranında katılacaklarına dair içtü
zük ve kanunlara hitabeden âmir bir hükmü 
Anayasamız sevk etmiştir. Anayasa bu âmir 
hükmü sevk ederken hiçbir yerinde Anayasa
da sadece içtüzüklerde siyasi parti grupları tan
zim edilir, demiyor, demesine de imkân yoktur. 
Çünkü siyasi partinin bir organıdır aynı za
manda grup. Biz siyasi parti grupu Meclisin 
kuruluşuna dâhildir dediğimiz zaman bundan 
çıkan mâna* şudur: Siyasi parti grupu kürsü 

masuniyetinden istifade eder, bir. Siyasi parti 
grupları Meclislerin, Meclis kuruluşunun diğer 
unsurları olan Başkanlık Divanı ve komisyon
ları ve genel kurulu ile münasebetleri tanzim 
edici hükümleri içtüzükle sevk edilir. Bunun 
hukukî neticesi bundan ibarettir. Söyledi
ğimiz sözlerin kapsadığı hukukî neticelerin dı
şına çıkmamak lâzımdır. Siyasi parti grup
larını sadece içtüzüklerle tanzim edilecektir, 
unsurunu gördüğümüz takdirde ister istemez 
kanun hükmüne dayanılarak kurulan ve hük
mi şahsiyet iktisabeden siyasi partinin Mec
lis içi faaliyetlerinde iradesini beyan eden or
ganının vasfını ondan almış oluruz. Binaen
aleyh, evvelemirde siyasi parti grupu demek, 
siyasi parti denilen tüzel kişiliğin Meclis faali
yetleri sahasında iradesini dermeyana yetkili 
organı demektir. Bu organ Meclis içi faaliyet
lerine katıldığı için bir hususiyet taşır ve bu 
hususiyeti bakımından Meclis kuruluşuna dâ
hil addedilir ve ıbu kuruluşa dâhil addedilme
nin getirdiği özelliklerden, ezcümle kürsü masu
niyetinin tatbikatından istifade ede'r. Yoksa bu 
vazifeyle siyasi parti grupları her şeyden evvel 
partilerin organlarıdır ve bu bakımdan kanuni 
tanzime müsaittir. Kanunla tanzim edilsin veya 

^edilmesin, buna lüzum var mıdır, yok mudur? 
O ayrı mesele, kanunla tanzim edilebileceği hu
susu ayrıdır. Kanunla tanzimine lüzumlu hu
susların, ihtiyacın meveudolup olmaması başka 
meseledir. Ama her halde muhatabolan bir şey 
varsa partilerin gruplarının iç bünyelerine, 
içtüzüklerle müdahale etmeye imkân yoktur. 
Anayasa bakımından imkân yoktur. Çünkü 
Anayasa, partiler ancak kanunla tanzim edi
lir, diyor. Eğer parti grupu parti hükmi şah
siyetinin bir organı ise, grupların iç bünyeleri
nin içtüzüklerle tanzimine imkân yoktur. İç
tüzüğün yapabileceği tek şey, grupların Mec
lisin kuruluşunun diğer unsurları olan Baş
kanlık Divanları, Komisyonlar ve Genel Ku
rulla olan münasebetlerini tanzim etmekten 
ibarettir. Şimdi arkadaşlar, bir yanlış tefsiri 
bertaraf etmek için bunları söyledim. Şimdi 
ikinci bir fikir üeri sürüldü ve dendi M; ibu 
bölümde ileri sürülen hükümler, zannederim 
Kâzım Arar arkadaşımız söylediler, partileri 
cendere içine, almaya matuftur. Şimdi bu 
partileri cendere içine almaya matuf olan hü-
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kümlerin ne ne olduğunu kısaca teker teker I 
görüşelim. 

26 ncı madde partilerarasL protokolde ay
nen kabul edilmiştir. Anayasada yer alan bâzı 
hususları tekrar ettikten sonra kanunun bü
tünlüğü bakımından -çünkü bu kanunu ele 
alanlar mümkün mertebe partilerine ait tüzük
lerini, tanzim edilmiş şeyleri bir arada gör
sünler diye istenmiş - bazen bu maksatla haşiv 
yapıldığı da varittir. 44 sayılı Anayasa Mah
kemesinin Kuruluşu ve yargılama usulleri Ka
nununda da böyle haşivler yaptık. Haşiv ol
duğunu bile bile yaptık. Tâki eline alan kimse 
partilere mütaallik her şeyi bir arada görsün, 
sistematik bir şekilde görsün, ayrıca muhte
lif Anayasa maddeleri içinde bir arama - +<ı**a-
ma yapmaya lüzum kalmasın, kolaylık olsun 
diye yaptık. Başka bir düşünce için değil. 
Şimdi ikinci fıkranın bir hükmü vardır. Yine 
partilerarası protokolü müzakere eden arka
daşlarımızın kanaatince büyük hayatî önemi 
haiz değil; ama bir zarurete müstenittir. Ne 
diyor; «Bir siyasi partinin grup kurduğu, o 
partinin genel başkanlığı tarafından ilgili Ya
sama Meclisinin Başkanlığına yazı ile bildirilir. 
Bu yazıya parti grupunun içyönetmcliğinin ek
lenmesi gerekmektedir.» Yani ne diyor burada ?«» 
Burada şunu söylüyor: Bir grup kurabilmek 
için şu kadar üyelik sayıya ihtiyaç vardır. 
Grupun kurulması bir haktır. Grup otomatik-
man kurulmaz. Partiye bir hak verilmiştir. 
tsterse kurar, istemezse kurmaz. Kurabilmesi 
için ona bir organ vasfını vermesi lâzımdır. Bir 
organ olabilmesi için nasıl çalışacağını belirten 
birtakım esasların evvelemirde tesbit edilmiş 
olması zaruridir. Yeni içtüzükte de bunu ka
bul ettik. Bu içyönetmeliklerin genel başkan
lıklar tarafından ve ayrıca bir muhtırada ya
yınlanmak üzere Yasama Meclisleri Başkanlık
larına bildirilmesi esasını orada da kabul et
tik. Demek ki grupun teşekkülü bakımından 
şart olarak koşulmuş, şart olarak koşulmuş; 
çünkü hukuk bunu gerektiriyor. Bir organ 
olunca o organın birtakım kaideleri vardır. 
Aksi halde organ yoktur arkadaşlar. Yine 27 
nci madde grup içyönetmeliği mefhumunu tan
zim ediyor. Neden tanzim ediyor? Grup içyö
netmeliği bir parti organı olan siyasi partinin 
grupunun çalışma şeklini gösteriyor. Şimdi iç-
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yönetmelik grupu ilk kuruluşunda partinin 
merkez organı tarafından yapılır. Çünkü baş
ka yapacak kimse yok. Henüz organ teşek
kül etmedi. Henüz o organ teşekkül etmedi
ğinden o parti Ihükmî şahsiyeti adına irade bo
yanma sahibolan merkez karar organına bu 
vazife verilmiştir. Ondan sonra, grupa tam bir 
muhtariyet tanımış, kurulduktan sonra o yö
netmeliği bir tarafa atar, istediği gibi kendi 
yönetmeliğini tesbit eder. Burada bir durum 
ortaya çıkıyor. Bu durum, şu veya bu partide 
ortaya çıkmamış olabilir. Ama bâzı hallerde 
çıkmıştır. Bunun misalleri verilmiştir. O da 
şudur: . Prensip nedir burada kabul edilen? 
Grup içyönetmeliklerinin esas itibariyle grup
ların kendileri tarafından yapılmasıdır.. îlk 
kurulurken yapılması hali ancak istisnadır. 
Çünkü bugün için böyle bir şey mevzuubahis 
değildir, hiçbir parti grupu bakımından. Bu 
Mecliste yeni bir parti kuracak, o parti grup 
kurduğunu bildirirken merkez karar organı 
grupunun içyönetmeliğini, parti tüzüğüne uy
gun olarak yapacak ve bildirecek. Ama, on
dan sonra bu grup istediği gibi onu tasarruf 
edebilecek. Merkez karar organına hiçbir şey 
sormaksızın tasarruf edebilecek. Şimdi arka
daşlarım, burada şu mesele ortaya çıkıyor, is
ter istemez. Bir parti organına grup denilen, 
Meclis faaliyetlerinde parti iradesini izhara 
yetkili grup denilen organa kendi içyönetmeli
ğini yapma yetkisini veriyor. Ya bu içyönct-
melik partinin tüzüğüne aykırı hükümler ihti
va ediyorsa durum ne olacaktır? Bir hukuk 
kaideleri ihtilâfının ortaya çıktığını lütfen ka
bul buyuralım. Bu hukuk kaideleri ihtilâfı ne
dir? Bu hukuk kaideleri ihtilâfı partinin tüzü
ğü ve programı ile parti grupunun içyönetme
liği arasında çıkabilir. Parti gruplarının ^yö
netmeliklerinde parti grupları ile ilgili her 
şeyin olması gerekir. Bu esas burada kabul 
edilmiştir. Ama bu esasın kabulü demek, par
ti gruplarının grup içyönetmeliklerini yapar
ken, parti tüzüklerine aykırı hükümler sevk 
etmesine imkân verilmesini kabul etmek mâna
sına asla gelemez. Aksi halde parti grupu par
ti organı vasfından çıkarılır, parti denilen 
şeyi inkâr ederiz arkadaşlar. Onun için ceffel
kalem diyeceğim özür dileyerek, bütün İm hü
kümler lüzumsuzdur, falandır, feşmekân dır 
demeden önce bir parça daha ciddî tahliller 
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yapmaya ve bu tahlilleri, aylardır insafsız hü
cumlara rağmen, bir arada yapmaya muvaffak 
olan bu partilerin müştereken bir araya gelmiş 
iderecilerine bir parça da itimadetmek lâzımdır. 
Görüyorsunuz ki, söylenen lâkırdılar tamamen 
mesnetten mahrum lâkırdılar değildir. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sizler de 
şüphelisiniz... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Hiç ben kendi söyledi
ğim sözden şüpheli olmadım Sayın Diler, onu 
herkes bilir. Söylediğim lâkırdılar tasvibedil-
miyebilir; ama üstelik mânası da vardır. 

Şimdi bu hukuk kaideleri ihtilâfı çıkarsa 
ortaya, yani parti merkez karar organı veya 
merkez kongresi derse ki, benim kendi grupum 
- Sayın Ahmet Bigin'i bir başka vesile ile çok 
memnun etmiş olan bir sözü tekrar burada kul
lanacağım - benim birinci grupum partime kar
şı hali isyanda. Böyle bir şeyi tasavvura imkân 
yoktur arkadaşlar. Olamaz böyle bir şey bir 
parti içerisinde, mümkün değildir. Ve bu ha
li isyan nasıl tezahür etmiş? Grup içyönetme-
liğini yapmış grup öyle hükümler sevk etmiş 
ki, parti tüzüğüne ve programına ^ykırı. Kim 
düzeltecek bunu? İşte burada bir hüküm sevk 
edilmiş, demiş ki, bunu düzeltmek yetkisi ge
nel kongreye aittir. Ama, grup denilen teşek
kül de bir ağırlık taşıdığı için genel kongrenin 
birinci toplantı nisap yok, ikinci toplantı oldu, 
40 kişi ile grupu sevk ettiği Ihükümleri parti 
tüzüğüne aykırı buldu diyememesi için de bir 
ağırlık konmuş. Denmiş ki; delege tamsayı
sının salt çoğunluğu ile bu yapılır. Bu bulun
maz böylesine mühim bir ahvalde yani partinin 
Meclis dışı organları ile, Meclis içi organları 
arasında böylesine vahîm bir ihtilâf çıktığında 
bir partinin genel kongresinin delegelerinin bu
na alâkasız kalacaklarını düşünmek mümkün 
değildir. Eğer alâkasız kalırlarsa muhterem 
arkadaşlarımın bilmesi lâzımdır ki, parti zaten 
ölür: Böyle bir meselede alâkasız kalıyorsa, o 
partinin genel kongresinin delegeleri. Nasıl 
halledeceğiz bu hukuk kaideleri ihtilâfını? İşte 
bunu burada tanzim etmişiz. Bu hâdiseler Tür
kiye'de olmuştur, muhtelif partilerin arasında 
olmuştur. Bunun hal yolunu derpiş etmek par
tilere tahakküm etmek midir? Yoksa çıkar yo
lu göstermek, midir? İnsafla mütalâa ediniz. .| 
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28 nci madde; ilk bakışta 28 nci madde 

muhterem arkadaşlarım çok lüzumsuz bir mad
de, tamamiyle haşiv gibi geliyor. Tamamiyle 
haşiv değildir. Sebebi şu: Çünkü Yasama Mec
lislerinin içinde çalışma zaruretleri ile, Yasa
ma Meclisinin içinde partinin iradesini ifade 
edici organ olma vasfı arasında bir bağdaştır
ma kurmak lâzım. Ve bu bağdaştırma bugün 
fiilen kurulmuştur. İlk başta Meclis kuruldu
ğunda aşağı - yukarı Türkiye Büyük Millet 
Mecdisi 3 tane teşriî heyetten yani Millet Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve birleşik toplantı 
denilen ve ayrı görev ve yetkileri olan üç tane 
teşriî heyetten müteşekkil olduğu için C. H. P. 
gibi eski bir parti dahi bu üçlü sistemin içinde 
bir bocalama geçirdi. Neden geçirdi? Bir ta
rafta Cumhuriyet Senatosu grupu var, bir ta
rafta Millet Meclisi grupu var ve bir birleşik 
toplantı var. Öyle kanaatlerin zikredildiğini 
gördük ki, burada birleşik toplantıda partiler 
grup kuramaz dendi. Cumhurbaşkanı seçilecek 
ve öylesine siyasi bir konuda karar verilecek 
grup kuramıyaeak, binaenaleyh grup namze
di olmıyacak ve grup disiplini işlemiyecek. Dü
şününüz böyle telâkkiler de geldi. Şimdi in
safla mütalâa ediniz sevgili arkadaşlarım, biz 
kendimiz 4 - 5 seneye varmış bir Meclisiz; yoğ-
rula, yoğrula, birbirimizle kavga ede, ede ve 
maalesef itibarımızı da kırıcı telâkki edilen bâ
zı hâdiselerin içinden geçe, geçe pek çok tecrü
be geçirdik. Pek çok meseleleri gruplarımız 
içinde ve şu Mecliste halletmey- aslında mıı-
tahabolduk. Ama, yarın buraya bir yeni Mec
lis gelecek. Bu Meclisin belki yarısı yepyeni 
arkadaşlardan müteşekkil olacaktır. Edindiği
miz tecrübelerden onları da istifade ettirmek 
hem hakkımız hem de vazifemiz değil midir? 
Ne var, Sayın Kâzını Arar söylesinler bana, 
sual mahiyetinde değil, üslûp itibariyle de 
söylüyorum bunu, bir siyasi partinin bir Yasa
ma Meclisindeki grupunun genel kurulu o Mec
listeki üyelerinden kuruludur demekte partinin 
gruplarım cendere içine alıcı ne mahiyet görü
yorlar? Bunu anlıyamıyorum. Şimdi mühim 
olan şu: Arkadakini söylemek için bu birinci 
fıkra söylenmiş. Bir siyasi partinin mensubu 
olan T. B. M. M. üyeleri, T. B. M. M. grupu 
genel kurulunu teşkil ederler. Bu Türkiye 
Büyük Millet Meclisi grupu genel kuruliyle 
26 ncı maddenin birinci fıkrasında bahis ko-
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nusu olan birleşik toplantı birbirinden farklı 
şeylerdir, arkadaşlar. Ve bugün bütün siya
si partilerimiz bu sistemi ister istemez zarure-
ten sonunda aynı şekilde, aynı usullerle, aynı 
kaidelerle kabul ettiler." Neden? Partinin tek 
bir hükmî şahsiyet oluşu ve muhtelif parti or
ganlarının ayrı ayrı sahalarda irade beyanına 
yetkili oldukları halde dahi, partinin aslında 
tek bir hükmî şahsiyete irca edilmek gereken 
bu değişik irade beyanlarının daha doğrusu de
ğişik organlar tarafından ortaya atılan irade 
beyanlarının arasında parti denilen mefhumun 
gerektirdiği vahdetin kurulması icabı bu böyle 
olur. Bir parti farz ediniz 'ki, sevgili arkadaş
larım, Millet Meclisi grupu aynı konu hak
kında bir türkü söyler, Cumhuriyet Senatosu 
grupu aynı konu hakkında bir başka şarkı söy
ler. Bu parti mefhumu ile kabili telif olan 
bir şey değildir. Bunu kanunla tanzim etmek
te fayda vardır. Zarar yok. Fayda şurada 
var, kanunla tanzim edip muhtelif teşriî he
yetler içerisinde çalışan, grupların iradelerini 
içine sokmak toplantıda grup deği, ayrı bir 
grup, ayrı bir organdır yani asıl vazifesi bir ka
nun burada görüşülecek, orada görüşülecek 
ama Millet Meclisi grupu adına yapılacak be
yanda, Cumhuriyet Senatosu grupu adına yapı
lacak beyan birbirini nakzetmesin. Bunu ger
çekleştirmek için, bu organı kuracağız demek 
sadece fayda getirir. Partiler bakımından fay
da getirir, en aşağısından partilerin içerisine 
sulhu ve sükûnu getirir. Bunun âmme nizamı 
bakımından da faydası vardır. Bir partinin bu
gün Parlâmentonun itibarı üzerine hepimiz tit
riyoruz. Şunu düşünüyor muyuz? Sade bir va
tandaş, basit vatandaş, aynı partinin Millet 
Meclisi grupu aynı meselede bir başka lâkırdı, 
diğer bir Senato grupu da aynı meselede bir 
başka şey söylerse, bu partiler rejimine bina
enaleyh, aslında partiler denilen şey Parlâmen-
terizmin esası olduğuna göre Parlâmento reji
mine karşı itimadı kırıyor. Binaenaleyh, bir 
koordinasyon organı kurmakta zaruret var
dır. Başka memleketlerde var mı? Muhterem 
arkadaşlarım, İngiltere'de Anayasa dahi yok. 
Keşke bir gün biz de o hale, İngiltere'nin duru
muna biz de gelsek de ben teklif ederim Ana
yasayı kaldırın diye. 1 000 yaşma mı gelirim, 
ne yaşma gelirim onu bilmem ama, Anayasayı 
kaldıralım diye ben teklif ederim. Keşke bir 
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gün gelse de İngiltere'nin o durumuna erişebil-
sek. Ama erişememişiz ve emekliye, emekliye 
bu olgunluğa erişmeye uğramıyoruz. Uğraşır
ken de birtakım şartları tanzim etmek mec
buriyetini duyuyoruz. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Hayatiyet 
verecek mi? 

GEÇİCİ KİMİSYON CÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devama) —Bunda hayatiyet verecek 
vermiyedek bir tarafı yoktur. Bu bütün partilerin 
kabul ettiği bir esas vte faydalı olarak vardık
ları bir neticedir. Ama, bizde esasları yazılı kai
denin müeyyidesine raptetmekte fayda vardır, 
sevgili arkadaşlarım. Çünkü bu ananeler yerleş
miş değildir. Zaten İngiltfere dahi bu ananeleri, 
yerleştirmek için kaç tane isyanın, kaç tane 
kanlı ihtilâlin içinden geçmek mecburiyetinde 
kalmıştır. Biz bu esasları faydalı bulduğumuz 
anda şuraya koyuyorsak bunda hiçbir cende-
recilik yoksa partilerin bütün iki Mecliste d!e 
çalışan üyelerini içine alan ve birleşik toplantı
nın görev ve yetkileri dışında birtakım koor
dinasyon yetkileri olan bir müşterek grupu 
vardır diyorsak, bunda ne zarar var? Gelelim 
partilterarası önergeyle 29 ve 30 ncu maddeler bir 
araya getirilmiş. Şimdi nerede cendere, var 
mı bakalım? Görelim. Grupların yönetim or
ganlarının kuruluşu, görev ve yetkileri parti 
tüzüğüne uygun olarak grup içyönetmeliğinde 
belirtilir. Diyor mu ki, senin grup yön'etim ku
rulun şöyle olacak, diyor mu ki, senin grupun 
şöyle olacak? Hayır. Bir tek hatırlatma yapılı
yor. Deniyor ki, «ey parti, grupunu kurduğun 
zaman içyönetmeliğinde o yönetim organının 
kuruluşunu görev ve yetkisini, parti tüzüğüne 
uygun olarak belirt. Bunda cendere mahiyeti 
nerede? 

İkinci bir husus yine zaruri bir husus. 
Grupların disiplin organlarının hangi hallerde 
merkez disiplin organları, v ile bir arada çalışa
cakları parti tüzüğünde belirtilir. Bakınız ar
kadaşlar, demin Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu 
arkadaşımızın ortaya attığı ve Anayasanın 85 nci 
maddesinin tamamiyle yanlış bir tefsirine da
yanan hususlar, ne kadar varit değil. Bugün 
dahi varit değil. Hepiniz bilirsiniz ki; muay-
yien hususlarda disiplin organları, Parlâmento 
üyeleri bahis konusu olunca merkez disiplin 
organı grup disiplini organı bir arada ça-
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lışırlar. Bâzı hallerde bu neden böyledir? 
Parlâmento üyesinin hususiyeti dolayısiyle 
böyledir. Meselâ, bizim partimizde C. H. P. 
do bir Parlâmento üyesi, Parlâmento dı
şında bir parti disiplin suçu işlerse, o kimse 
hakkında disiplin cezasını tatbik etmek Yük
sek Haysiyet Divanının yetkisi değildir, Müş-
tenek Haysiyet Divanının yetkisidir. 

Şimdi, eğer grupların işleri, gruplara taal
lûk ed'en hususların Meclis içtüzükeri ile tan
zim edileceğini biran için kabul edelim. Mec
lis içtüzüğü ile Meclis çalışmasıyla zerrece il
gisi olmıyan bu konuya nasıl oluyor da' münha
sıran Meclis Içtüzğü ile tanzim edilebiliceğini 
kabul ettiğiniz grup haysiyet divanını ancak 
kanunen, mesnede istinaden tüzükte yer ala
bilecek bir yüksek haysiyet divanı ile bir arada 
ealıştırabiliyorsunuz ? Bunun cevazı kanunda 
yer almadıkça, buna hattâ hukukî imkân bulu
namaz. Ne zaman? Sayın Sarıibrahimoğlu teorisi 
kabul edilirse. Ama, bugünkü mevzuatımız dahi 
bu teoriyi kabul etmiş değildir, çok şükür. Şim
di ayrıca bir mecburiyet de koymuyor. Grupların 
disiplin organlarının hangi hallerde merkez di
siplin organları ile bir arada çalışacakları parti 
tüzüğünde belirtilir deyince, muhakkak böyle 
hallerin mevcudolması da şart değildir. Şimdi, 
o 22 nci madde grup başkaniyle ilgili. Bu husus, 
partilerarası müzakerede bütün parti temsilcile
rinin yekavaz olarak arzu ettikleri bir husustur. 
Çünkü hâlâ halledilememiş bir husustur, bu ko
nu. O da nedir? Muhterem arkadaşlarım, bir par
tinin bir genel başkanı varsa parti tüzüğü gere
ğince o genel başkan o partiyi her alanda, istis
nasız her. alanda temsil etmek yetkisine sahip
tir. Eğer, o partinin genel başkanı parlâmento 
üyesiyse, elbette ki, tüzükten aldığı bu temsil yet
kisini ki, o tüzük de kanuna dayanır, o temsil 
yetkisini parlâmento çalışmaları içinde de kulla
nacaktır, kullanmalıdır. Buna rağmen, parti ge
nel başkanının yanı sıra grup başkanları seçmek 
usulü kabul edilmiştir. 

Meselâ, halen partilerimizden sadece Adalet 
Partisinde bir usul vardır. Fakat, bizzat Adalet 
Partisinin sayın idarecileri, oradaki temsilcileri 
en fazla bu nokta üzerinde ısrar etmişlerdir ki; 
bu hukuk mantığına aykırıdır. Bir partinin genel 
başkanı var, kanundan alınan yetki ile yapıl
mış, Tüzüğe göre her partide partinin Genel Baş-
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kanı her alanda o partiyi temsil ediyor, temsil et
mek imkânına sahibolduğu anda Parlâmento ça
lışmalarında o partiyi, yani Parlâmento üyesi ise 
bu temsil yetkisine sahibolmalıdır. Bunun huku
kî neticesi nedir? Eğer, partinin genel başkanı 
Parlâmento üyesi ise; aynı zamanda mensuboldu-
ğu Meclisteki grupun ve müşterek grupun başka
nıdır. 

Bunu müeyyideye raptetmek parti içi koordi
nasyon bakımından zaruri görülmüştür. Parti
ler arasındaki müzakereler sırasında, şimdi ikin
ci bir imkân daha vardır, ihtimal daha vardır. 
Partinin genel başkanı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyesi olmıyabilir. O takdirde, durum ne
dir? Bunda hiçbir cendere yoktur Sayın Kâzım 
Arar. Bunu tamamen grup içyönetmeliğine bı
rakmıştır getirilen önerge, tamamiyle grup içyö
netmeliğine... Bu aslında muvakkat bir durum
dur. Yine, Adalet Partisinde mevcudolan muvak
kat durum olduğu gibi tasavvuru mümkün değil
dir ki, bir partinin genel başkanı esas itibariyle 
partinin üyesi olmasın. Bu da istisnai bir du
rumdur. Olduğu zaman bu en kısa zamanda bu 
istisnai durum elbette ki, giderilecektir . Bu is
tisnai durum nasıl tanzim edilmelidir, o takdir
de? Grup Başkanlığı meselesi? Bunu da tamamiy
le grup içyönetmeliklerine bırakmış, hiçbir mü
dahalede bulunmamış, yaptığı tek bir müdahale 
vardır. O da parti vahdetini korumak bakımın
dan. O da şudur : 

Partinin genel başkanı Parlâmento üyesiy
se mensubolduğu Meclisteki grupunun otomatik-
man başkanıdır. Ve müşterek grupun da başka
nıdır. Bu da parti içi vahdetini korumak bakı
mından partinin iç ve dış organları arası yani 
Meclis içi ve Meclis dışı organları arasındaki ko
ordinasyonu korumak bakımından zaruri görül
müştür. Bunu da İçtüzükle tanzim edemezsiniz, 
arkadaşlarım'. İçtüzükle ilgili hiçbir tarafı yok 
bu hususun. Çünkü, bir partinin genel başka
nının nasıl seçileceğini müsaade buyursun da Sa
yın Sarıibrahimoğlu arkadaşımız, Meclis İçtüzük
leri ile tesbit etmiyelim. Ve partinin genel baş
kanı kanuni mesnedi olan birtakım tüzüklerle ka
nunlara dayanarak aslında seçiliyorsa, partinin 
genel başkanı kanuni mesnedi olan tüzüklere gö
re seçilecekse, o parti genel başkanına Parlâmen
to üyesi olduğu zaman grup içinde hangi vasfın 
verilmesi icabettiği hususu Meclis İçtüzükleri 
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ile halledilecek meselelerden değildir. Bu ancak 
kanun ile halledilebilecek konulardandır. Bu par
tinin iç bünyelerini ilgilendiren bir konudur. 
Meclisin çalışmasını ve grupların Meclis kuruluş
larını ilgilendiren bir konu değildir. 

Yine cendere meselesine dönelim j 32 nci mad
de ne diyor? 

«Parti tüzüğü veya grup içyönetmeliği, grup 
denetçilikleri gibi organlar ve merciler kurulma
sında öngörülebilir.» 

Bu niçin konulmuş? Kanunlarda bâzı hüküm
ler vardır ki, hatırlatma mahiyetindedir. Bir 
parti tüzüğü yaypılırken, bir grup içyönetmeliği 
yapılırken, istenmiştir ki, bu kanunu hazırlıyan-
lar tarafından mümkün mertebe bu tüzükler ve 
içyönetmelikler tamam olsun. Müdahale yok bu
rada. istersen bu organı kurarsın, istemezsen 
kurmazsın. Ama kurduğun zaman da istediğin 
gibi kurarsın. Ama bu hükmün şu faydası var
dır. Bir parti grupu içyönetmeliğini yaparken, 
ya damek ki, olabilirmiş, bu da mümkünmü§ 
diye hatırlasın ve icabederse bir boşluk bırakma
sın. Bundan ne zarar vardır? Bunda cendere ma
hiyeti nerede? Grup genel kurullarında yapıla
cak seçimler gizli oyla olur demiştir. Bunu da 
tekrar arz edeyim. Grup genel kurallarındaki 
yapılacak seçimler bir parti organı içindeki du
rumu halleder. O parti organının, grupun Mec
lisle olan münasebetleriyle ilgili olan bir husus 
değildir. Bu neden buraya konmuştur? Bu da 
bütün protokolde aynen kabul edilmiştir, bütün 
parti temsilcilerinin üzerinde mutabık kaldıkları 
bir husus olmuştur. 

Çünkü, sık sık bütün gruplarda bir dâvadır, 
bu, şu veya bu şekilde yapılan seçimlerle türlü, 
türlü ihtilâfların çıktığı ve bu yüzden grup içi 
münasebetlerin grup tesanüdünün bozulduğu gö
rülmüştür. Bu sebepten dolayıdır ki, partiler 
grupları içinde tesanüt sağlayıcı yola gidilmesi 
bakımından bunu bütün parti temsilcileri uygun 
görmüşler. 

Gelelim şimdi Sayın Ruhi Soyer'in temas et
tiği hususa. Ne diyor? «Parti tüzüğünde veya 
grup içyönetmeliğinde Bakanlar Kuruluna yahut 
bir Bakanlar Kurulu üyesine, Millet Meclisinde 
veya grupta, güven veya güvensizlik oyu veril
mesi konusunda karar alma yetkisi Millet Mecli
si grupu genel kurulundan gayrı bir parti orga
nı veya merciine bırakan hüküm bulunamaz. Hü-

30 . 4 , 1965 Ö : 1 
kümete katılacak Bakanlar Kurulu üyelerinin 
parti gruplarında ve diğer parti organlarında se
çim yoliyle tesbiti mümkün değildir.» 

Şimdi arkadaşlar, Sayın Soyer haklıdır bir 
bakıma. Parlâmenterizmin esası bu. Biz nasıl 
parlâmenterizme geçmişiz? Bunu hatırlamak lâ
zımdır. 1921 Anayasasına göre Başbakan ve Ba
kanları teker teker Meclis seçerdi. Bu sistemin 
mahzurları görülmüş ve Parlmanter sisteme ge
çilmiştir. Nedir Parlömanter sistemin esası? Baş
bakanın Cumhurbaşkanı tarafından seçilmesi ve 
Bakanları da Başbakanın seçmesidir. Meclisler 
bakanları seçemez, ama isterlerse bunları düşü
rürler. Ama, bakanları seçemezler. Parlâmen
terizmin esası bu. Şimdi, pek tabiîdir ki; bu 
esaslardan doğması icabeden bir netice de Parlâ
menterizmin şu esasını grupların organlarını iş
letmek yolu ile ihlâl etmemektir. Çünkü, hukuk 
kaideleri bir maksada binaen sevk edilmektedir. 
Maksadı tamamen mürtefi kılacak olan diğer tat
bikatın da elbettte kij caiz olmaması lâzımdır. Ya
ni grupun içinde kararlaştıralım. Ne yapalım? 
Ulaştırma Bakanını seçelim. O zaman Başbaka
nın, bakanları seçmek yetkisi yoktur. Başbakan 
grupuna gelir. Yahut her hangi bir grupta de
ğilse Başbakan, o gruptan bir üye faraza Ulaş
tırma Bakanı olarak Hükümete geliyorsa, o üye 
elbette ki, grupundan izin almak mecburiyetinde
dir. Yahut grupunun yetkili organlarından bu 
izin verilmezse, zaten o vazifeyi kabul ederse, 
partisi kendisi hakkında gereken disiplin ahkâmı
na uygular. Kabul etmezse zaten mesele yok
tur. Fakat, mühim olan şey şudur ki, gruplarda, 
parti organlarında, grupların yönetim kurulların
da, genel kurullarında bakan seçmek tamamen 
parlömanterizmin temelinde yatan kaidelere mü-
nafi bir tatbikattir. Bu tatbikat olmuş mudur 
arkadaşlar? Bu tatbikat bu dönemde olmuştur. 
1 nci Koalisyon zamanında olmuştur. Hattâ bir 
dereceye kadar ikinci Koalisyon zamanında ol
muştur. Çok şükür Adalet Partisinin son Genel 
Kongresinde geçen, yeni tüzükte yer alan fevka
lâde bir hüküm sayesinde ve bellibaslı olan bu 
hüküm sayesinde bu tatbikat durdurulmuştur. 
4 ncü Koalisyonda artık bu tatbikatın uygulan
madığını görmekteyiz. 3 ncü Koalisyon zaten 
Cumhuriyet Halk Partisiyle bâzı bağımsızlardan 
kuruluydu. Cumhuriyet Halk Partisine bu tatbi
kat zaten hiçbir zaman yer almamıştı. Şimdi ne
dir bunu, pekâlâ diyeceksiniz ki, mesele halledil-
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miş, koymıyalım. Hayır "arkadaşlar, ananeleri
miz biraz evvel arz ettiğim gibi, kâfi derecede 
yerleşmemiş, yanlış ananelere kolaylıkla gidiyo
ruz. Doğrusunu bulabilmek için 3 , 5 - 4 sene 
sarf ediyoruz. Yarın bu Meclis yepyeni insan
lardan kurulduğu vakit yeni bir Hükümetin ku
rulması mevzuübahsolduğunda bizim sözümüz yok 
yok mu, bizim lâfımız yok mu? Hadi bakalım ge
lin burada seçin, millî irade bakanların seçilme
sinde tezahür etsin diye pek çok lâflarla karşı
laşmak mümkün olabilir, sevgili arkadaşlarım. 
Bunu arzu eder miyiz? Etmeyiz. Arzu etmiye-
cek isek, Parlö'manterizmin Anayasamızda yer 
alan hükümlerini, tabiî bir neticesi olan şu hü
kümleri buraya koymakta sadece fayda vardır. 
Buraya koyarsak bütün partilerde Parlâmentoda 
herkes hâkim. Bu bir cendere içine almak değil, 
Bu Parlömanterizm denilen kaidenin tam neti
cesidir. Zaten böyle olmak lâzım. Ama olmuyor 
da onun için konuyor. 

35 nci maddeye partilerarası protokolde lüzum 
görülmemiş. Çünkü müşahede edilmiştir ki, bu
rada mahzur olarak mütalâa edilen ve bâzı siya
si parti olmadıkları halde bilhassa Senatoda ken
dilerine grup kurma hakkı tanınmış olan bâzı 
üyeler var. Bu üyelere siyasi parti gruplarına 
tanınan hakların tanınmasına mütaallik temayül 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü ile ortadan kal
dırılmış olduğu için, artık bunu burada tanzime 
lüzum görülmediğinden dolayı 35 nci madde çıka
rılmıştır. Partilerarası protokolde bunun çıkarıl
ması kabul edilmiştir. 

Nihayet son bir husus var. O da şu : «Grup 
'kurma hakkına sahibolmıyan siyasi partilerin o 
Mecliste parti disiplinini nasıl sağlıyacakları 
partinin merkez (organınca düzenlenir.» 

Bu buraya neden kondu? Bu ne bendenizin 
karilhaisındaın çıktı partilerarası müzakerede ve 
ne de Adalet Partisini temsil eden Sayın Talât 
Asal ile Sayın Sadettin Bilgiiç'in karihasından 
çıktı. Çünkü, iki büyük partinin de meselesi de
ğildi bu. Bu, doğrudan doğruya küçük parti
lerdeki temsilci arkadaşlarımız arzu ettiler. Mü
talâayı gayet yerimde gördük. Bu gruplarla il
gili bir husus değildir. Bu ne ile ilgili arkadaş
larım? Bu grup kuramıyam bir partinin üyesinin 
o partinin disiplininin nasıl edileceğine müta
allik. Bu hususta halen mevzuatımızda hiçbir 
hükmün m'evcudolmayısından Ibir çok partilileri 

grup kuramadıkları zaman kendilerini partile-
rindte sanki müstakilmiş gibi harekete sevk edi
yor. Bu derdi küçük partiler çekmişler. Çeştik-
leri için de bu hükmün buraya ilâvesini iste
mişler. Hakları var. Ne diyoruz? Grup kur
mamış partiler var, grup kurmamış partiler, üç 
tane üyesi var Senatoda sayın Millet Partisinin. 
Ne olacak iSenatb çalışma!arında, disiplin na
sıl sağlanacak? Deniyor ki, bu disiplinin sağlan
masına dair usulleri tesfbit eder. İstediği gibi 
tebit eder. Hiç bir mecburiyet Yok. Söyle 
de tesbit eder, böyle de tesfcit 'ed'er. Ayrıca par
tilerarası protokolde, (bakınız daha. evvel Komis
yon metninde mervcudolmıvan bir hususum ilâ
vesi de ittifakla kabul edildi. Neden, yine siyasi 
parti denilen parti organı sadece Meclis ku
ruluşu içinde yer aılan (bir Meclisin kuruluş, un
suru olmak vasfından daha da ileriye giderek 
aynı zamanda parti organı ve partinin, bina
enaleyh, diğer organları ile ilişkileri olan bir 
vasıf taşıdığı için.. Ne deniyor, yeni takrirde 
ilâvesi istenen maddede? «Siyasi parti grupla
rının merkez karar ve yönetim organlariyle 
ahenk içinde çalışmasını sağlıyacak tedbirler 
parti tüzüğünde lıükme bağlanır.» Şimdiye ka-
darki hükümlerle 'Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin muhtelif teşriî heyetlerind'e yer alan 
gruplar arasındaki kordinalsyon ve ahengi sağ-
lıyacalk tedbirleri almak imkânını parti tüzü
ğüne ve iç yönetmeliğine verdik. Burnunla ne 
veriyoruz? Meclis içi çalışmalarla, partinin par
lâmento dışı çalışmalarını yapacak organlar ara
sında ve onun çalışması arasında ahengi kurmak 
için bu ahenksizlik zaman zaman görül
memiş midir. Bu ahenksizlikten O. H. P. 
A. P., Y. T. P., C. K. M. P., M. P., zaman zaman 
ıstırap çekmemiş midir? Çekmiştir. Ne deniyor 
burada? Bir hatırlatma yapılıyor. Böyle bir 
problem vardır, ey parti grupları, ey parti ku
rucuları, ey parti genel kongreleri, tüzüğünüzü 
yaparken bu problemin mevcudolduğunu biliniz 
de, ahengi sağlamak için, yani partinin parlâmen
to içi ve dışındaki organların arasında ahengi 
sağlamak için hükümleri nasıl düşünürseniz, 
düşününüz. iSize bağlı. Ama, böyle bir şey ol
duğunu biliniz ve onu ister koyun, ister koy
mayın. Ama koyarsanız da istediğiniz gibi koyun 
diyoruz. Bu da bir derde parmak basıyor, bir is
tikamet gösteriyor. Bundan ibaret. Hiçbir 
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cendere mahiyeti yoktur. Hattâ sırası gelmiş
ken söyleyeyim, ISaym Sadettin Bilgiç'in teklifi 
ile 4 parti tarafından kaleme alınan önergelerle, 
bu kanunda partilerin il genel meclislerindeki 
ve .belediye meelislerindöki gruplarını da esas
ları itibariyle tanzim eden ükümler teklif edi
liyor, verilen önergelerde. Çünkü zaruret var. 
Nereden doğuyor bu zaruret sevgili arkadaşla
rım? Bâzı partilerin tüzüklerinde buna dair hü
kümler var. Meselâ C. H. P. tüzüğü bunu der
piş etmiş. Bâzı partilerin tüzükleri hiç derpiş 
etmemiş, müşkülât çıkmış. Ne deniyor, bunun 
üzerine? «Partili il genel,meclisi üyelerinin ku
racaktan gruplar ve bunların kurulları parti 
tüzüğüne göre merkez karar organınca tesbit 
edilir.» Bırakmış parti tüzüğüne nasıl istersen 
yap demiş. Ama bu vardır. Bunu biliniz diyor. 
Yapacağınız parti tüzüğü eksik olmasını, ey 
siyasi partiler diyor. Bir hüküm daha «Partili 
Belediye Meclisi üyelerinin kuracakları grup
lar ve bunların kurulları parti tüzüğüne göre 
merkez organınca tesbit edilir.» Ne var? Bu
rada bir cendere mi var? Hayır, bir hatırlatma 
var, ondan ibaret. Partilere diyor ki, böyle 
bir problemimiz vardır. Lütfen tüzüğünüze buna 
dair hükümler koyunuz ama istediğiniz gibi ko
yunuz. Bu benim karinemden de çıkmış değil
dir. Bana karşı bîr antipati varsa. Saym Sadet
tin Bilgiç'in çok haklı teklifi olarak kabul edil
miş. Bakınız bir problem daha; 

«Partili belediye başkanı o grupun tabiî üye
sidir. Ancak partili Belediye Başkanı (bu gru
pun kararlan ile bağlanamaz» denmiş. Neden? 
Sebepsiz değil. Sebebi var. 

Reşit Ülker arkadaşım işte burada; yok mu, 
bizim İstanbul belediyesinde bu dâva? Belediye 
Reisi bizdem, C. H. Partisinin belediye Mecli
sinde bir grupu var. Haşim tşcan Beyi grupa 
getiremezsiniz. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) ~ 
Sohbet oluyor. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Sohbet et
miyorum. Isbat ediyorum. Sual de sormuyorum, 
cevap da beklemiyorum. Ben sohbet etmem Sayın 
tbrahimoğlru. 

BAŞKAN — Sayın îbrahimoğlu, sohbet de
ğildir. Sohbet olduğu zaman ben ikaz ederim. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Şimdi, yine 
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diğer partilerin temsilcilerinin ifadelerinden de 
anlaşıldı ki, bütün partilerde bu dâva var. 

Aynı partinin üyeleri gelmişler Belediye 
Meclisine, Belediye Başkanı da o partiden ara
larında bir koordinasyon kurmaya imkân yok. 
Beni halk seçti diyor, seçimle geldim gelmem sizin 
önünüze diyor. Buna imkân tasavvur edilebilir mi? 
Edilmez. Evet, ama halk tarafından seçilmiş 
olmamın verdiği bir netice de var burada. Onu 
da koymuşuz. Demişiz ki «Ancak partili belediye 
başkamı bu grupun kararlan ile bağlı olmaz.» 
Başkan grupa gelir. Oradaki konuşmalan din
ler, tekliflerini söyler, tekliflerde bulunur. 
Oranın tabiî üyesidir. Ama, kararlarla bağlı 
değildir. Çünkü (bugünkü kanuna göre Beledi
ye Başkanı halk tarafından seçiliyor da ondan. 
Şimdi, görülüyor ki, bütün bunlar insaf ile mü
talâa edilirse anlaşılır ki, pek o kadar kafadan 
atma bulunsun diye konmuş lüzumsuz hüküm
ler değildir. Ve cendere mahiyetinde de değil
dir, sevgili arkadaşflanml Bu itibarla, biz öyle 
sanıyoruz ki, bu bölümde yer alan hükümler 
kabul edildiği takdirde şu netice hâsıl olacak
tır. Bütün partiler tüzüklerini ve grup iç yö
netmeliklerini yaparken bir kere tamamiyle 
istedikleri şekilde serbest olacak1 ardır ama, tü
züklerinde iç yönetmeliklerinde hangi hususlan 
tanzim edecekleri tamamiyle değişik şekilde tan
zim etmekte muhtar olmakla beraber hangi hu-
suslan tanzim edecekler? Bunu evvelden bile
ceklerdir. 

İki tane emredici hüküm vardır. Bu da za
ruri görülmüştür. Birisi partinin genel başkanı 
Parlâmento üyesi ise bulunduğu Meclisteki parti 
grupımun ve müşterek grupun başkanıdır. Bi-
nci emredici hüküm. İkinci emredici hüküm 
de zaten Anayasadan doğuyor. Anayasaya ay
kırı tatbikatın gruplar yolu ile işlemesine mâni 
olunuyor. Gruplarda ve organlarda Bakan 
seçilemez. Ve bir de nihayet Millet Meclisi 
Grupundan başka hiçbir grupa Bakan düşürmle 
yetkisi evrilemez Çünkü verdiğiniz. takdirde Ba
kan nasıl düşer? Gruplarda düşer. Nedir bunun 
mânası? Zabıtlar bakımından ehemmiyetli gör
düğüm için, birkaç dakika daha huzurunuzu iş-

i gal edeceğim. 
Grupta gensoru diye bir müessese vardır. 

Adalıet Partisinin bakanlanndan bir tanesi 
grupla sigaya eçkilebilir. Grup hakkında gensoru 

I verilebilir. Gensoru kabul edilirse müzakere açı-
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lir. Güvensizlik takriri verilir. Güvensizlik tak
riri verilir. Güvensizlik takriri kabul edi
lirse ne olur? Bakan çekilmek mecburiye* 
tinde midir? Bakan, Başbakan muvacehe
sinde, Cumhurbaşkanı muvacehesinde çekilmek 
zorunda değildir. Partisi muvacehesinde çekil
mek zorundadır. Arada fark var. Çekilmezse, 
;ıe olur? Çekilmezse Başbakanın parti grupu onun 
hakkında güvensizlik önergesi verdi diye onu azlet
mek mecburiyeti Anayasadan doğmaz Cumhurbaş
kanı için de bir mecburiyet doğmaz. Ya ne do
ğar? Partinin disiplin hükümleri işler. O adam 
partiden atılır. Ne zaman çekilir? Partidlen 
atılacağını bildiği için çekilir. Sebebi bu. 

Şimdi ama netice nedir? Netice, aynı yola 
varıyor arkadaşlarım. Şimdi bâzı tatbikatta bu 
kendi grupumuzda kendi, müşterek grupumuz-
da her gensoru meselesi geldiğinde, her Allanın 
günü kıyamet kopar. Bu kıyameti ortadan kal
dırmak lâzım. Sevgili senatörlerimiz gelirler 
biz de oy kullanacağız derler. Kendilerine söy
leriz, siz oy kullanamazsınız, gensoru yoluyla 
Bakan düşürme yetkisini Anayasa sadece mil
letvekillerine tanımış. Siz böyle bir yetkiye sa
hip değilsiniz. Bu yetkiyi Parlâmento içinde 
size Anayasa tanımadığı zaman, grup içyönet-
meliği yoluyla nasıl olur da grup içerisinde bunu 
size tanırız? Buna imkân var mıJdır? Bunu bir tür
lü anlatmaya muvaffak olamıyoruz sevgili arka
daşlarım. Hâlâ bu anane teessüs etmedi. Biz bu
nu güç belâ grup içyönetmeliğimize koyduk, her 
nasılsa iyi bir zamana geldi de geçirdik. O sa
yede tatbik ediyoruz. Ama, ben eminimki bugün ~ 
pek çok gruplarda bu dert vardır, bu dâva var
dır, bunu anlatmak imkânı yoktur ve yanlış ana
neler teessüs etmiştir, bu noktada. 

Bu yanlış ananeleri kaldırmak Anayasaya 
riayetin zaruretidir. Onun için bu hüküm 
konmuş. Emredici bir hüküm sanılıyor ama de
ğil. Anayasaya riayetin zaruretidir. Bu yan
lış ananeleri kaldırmak için Anayasanın bir 
zaruretidir. Anayasadan doğan bir açıklama. 
îşte emredici hüküm dediğimiz de bu üç husus
tan ibarettir. Gerisi tekrar arz edeyim, hatırlat
ma. Ta ki, parti tüzüklerinde ve içyönetmelik-
lerinde boşluk olmasın, muayyen hususlar tan
zim edilebilsin. Ama nasıl istenirse öyle edil
sin. Bu hükümler koyunca, ben öyle zannediyo
rum ki, ne Anayasa ihlâl ediliyor, ne de parti-
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ler gruplarını aynı tarzda tanzim etmek ve 
aynı tarzda işletmek mecburiyeti altına soku
luyor. İkisi de varit değil. Bu itibarla kerem 
buyurun, insaf edin ve bu hükümleri aynen ka
bul edin. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, Sayın Sarıibra-
himoğlu'na sözünüzü vermiştiniz, Sayın Şarı-
ibrahimoğlunun sırası şimdi geldi. Konuşacak 
mısınız ? 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) -
Zaten yeterlik var. 

BAŞKAN —• Yeterlik önergesi sahibi öner
gesini geri aldı.. 

NURETTİN BULAK (İstanbul) — Ben ka
bulleniyorum. 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz, yok. 
Sayın Nazmi özoğul. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edimle) — Muhterem 

arkadaşlarım, muhterem sözcü 1 saat 45 dakika 
burada konuşmasaydı söz almıyacaktım. Gönül 
istiyor ki, Partiler Kanunu... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Vazife yapıyoruz. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Devamla) — Evet, he
pimiz aynı şey için konuşuyoruz. Bu kanunun 
biran evvel çıkmasını istiyoruz ve yine sırada 
bulunan birçok kanunların biran evvel çıkma
sı için söz alındığında, mümkün olduğu kadar, 
gayet kısa konuşuyoruz. Biz önerge verdik. Ne 
dedik? Bu bölümü çıkaralım, dedik ve bunun da 
ıgerekçcsini geniş müdafaa etmedik. Partiler Ka
nunu Anayasanın l57 nci maddesi bize bu Ka
nunu niçin çıkardığımızı emretmektedir. Der ki, 
bu Kanunu çıkarın Anayasa Mahkemesine verin. 
Eğer Anayasa Mahkemesi partilerin içinde dü
zen olmazsa, onu sigaya çeksin. Şimdi Türkiye 
Büyük Millet Meclisi içinde partilerin bir düze
nini de bu Kanunun içine alıyoruz. Ve bu Ka
nun içine aldıktan sonra bunu Anayasa Mahke
mesine tevdi ediyoruz. Millet Meclisi içerisinde 
çıkardığımız bu Partiler Kanununa göre her
hangi bir aksi hareket olursa, Anayasa Mahke
mesi ıgelip de T. B. M. M. içindeki ibu gruplar
dan hesaıp mı soracaklar? Biz deriz ki, bu çeliş
meyi ortadan kaldırmak liçin bırakalım partilerin 
tüzüklerine. Zaten Anayasa emretmektedir. Bi
naenaleyh, madem ki, Anayasa emrettiğine gö-, 
re, 85 nci maddeye ıgöre Meclis iç çalışmalarını 
ayarlıyacaklarına 'göre 'bunu ayrıca Partiler Ka-
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ıranuna koymıya lüzum yoktur, dedik ve ıbunun 
için hir önerge verdik. Kısa (kesiyorum. Bunu ri
ca edeceğim, bu önergelerin kabul edilmesini, 
doğrudan doğruya bu kanunun biran evvel çıka
rılması için oyunuzu önergeler hakkında müspet 
kullanmanızı. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşımız Diler de 

soz ister. Yeterlik önergeleri var. Fakat yeterlik 
önergelerini ve mühim teklifleri var arkadaşla
rımızın, oya koymamız için salonda yeterli üye 
sayısı yok. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Söz istiyo
rum efendim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOÖLU (Adana) 
— Usul hakkında, riyasetin tutumu hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Riyasetin 'tutumu hakkında ol
maz, usul Ihakkmda olur. Bir dakikanızı rica 
edeyim, dalha 'çağırmadım efendim. 

Valkıa bir protokolümüz de vardır, sayın ar
kadaşlar, saat 19.00 a kadar 'çalışmamız hak-
•kında. Fakat epeyce mühim kararlar da var. Sa
londa da kâfi çoğunluk göremiyorum. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki Sayın iSarıibraihimoğlu, 
vereceğim efendim. Buyurun. 

KEMAL SARIÎBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, içtüzükler, ekseriyet ol
madığını ne şekilde Yüce Meclisin mensupları 
izhar eder, bildirir, ister. Bunu kesin şekilde tâ-
yin etmiştir. 'Saat yediye kadar görüşülmesi Yü
ce Meclisin kararları iktizasındandır. Riyaset 
Makamının tarafsızlığı icabı bu şekilde usulüne 
göre uygun olarak çoğunluğun bulunmadığını 
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bildirmeden re'sen çoğunluk yoktur şeklinde, tel
kinde (bulunması caiz değildir. Bu yol açılırsa 
Riyaset Makamının, zannıma göre bir milletve
kilinin çoğunluk yoktur demesiyle Riyaset Ma
kamını işgal eden milletvekili 'arkadaşımızın be
yanı arasında fark kalmadığına göre 'bu takdir
de durum Riyaset Makamına arzu etmediğimiz 
tarizleri yöneltmek mecburiyetinde bizi bıraka
bilir ve bunun içinden çıkılmaz tarkadaşlar. Yük
sek Meclis ekseriyetle toplanır. Fakat usulüne 
uygun şekilde devam eder, ekseriyet olmadığı id
dia edilinceye kadar kararlar verilir ve bugüne 
kadar tatbikat da bu merkezdedir. Eğer Riyaset 
Makamının tutumu esas ittihaz edilir, teamül 
lıaline getirilir, tatbikatta esas kabul edilirse, 
Yüce Meclislerin 'çalışması mümkün olmaz. Onun 
için bendeniz iSayın Riyasetin müzakerelere de
vamını, önergeleri oya koymasını ve neticeleri 
almasını istirham etmekteyim. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık her zaman 
salonda çoğunluk olup olmadığını takdir eder. 
Zili de çaldım. Şu anda bir çoğunluk olmadığı 
kanaati hâsıl oldu, Divanda. Salonda zil çalma
ma rağmen gerekli çoğunluk olmadığı için, ge
rek yeterlik önergelerini gerekse diğer önergeleri 
oylıyamıyacağım. 

KEMAL SARllBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Yeterlik önergemi geri (alıyorum. 

BAŞKAN — Sizin yeterlik önergenizi geri-
veriyorum. Başka bir tane daha yeterlik öner
gesi vardır. 'Sizinki geriverilmiştir. 

Efendim, salonda çoğunluk olmadığı anlaşıl
dığından 4 Mayıs Salı günü saat 15.00 te topla
nılmak üzere Ibirleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saa t i : 18.40 
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Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

1. — Siyasi patiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemali Sarıib-
rahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




