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İçindekiler 
Sıyfa 

1. — Geçen tutanak özeti 146:147 
2. — Gelen kâğıtlar 147 
3. — Yoklamalar 148:149 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 149,156 
1. — C. H. P. Grupu adına İstanbul 

Milletvekili Fahrettin Ker'm Gökay'm Si
lâhlı Kuvvetlere verilecek 250 milyon lira
lık ek ödeneklere ait kanun tasarlaman 
C. 11. P. nin muhalefeti yüzünden gö-
lüşülemediğ'ne dair bir gazetede çıkan ha
berlin doğru olmadığı hakkında gündem 
dışı demeci, 149 

2. — Bonu Milletvekili Ahmet Çık-
mak'm, ormanların içinde ve civarında ya-
şıyan vatandaşların odun ve kererte ihti
yacı ve bunlara bağlı orman suçlan prop-
lemini halletmek dçin Hükümetin tedbir 
alması gerektiğine dair gündem dış1, demesi. 149 ı 

löO 
3. — Kocaeli Milletvekili HâMan Kı-

sayol'un, Almanya'da çalışan işçilerin rad
yolardan istifadesinin sağlanması d'n ada
mı temini, kadın işçilerin bâzı kötü dav
ranışları karşısında Çalışma Bakanlığ noa 

Sayfa 
tedlbir alınması ve oradaki işçilerin seçim
lere iştirakleri için çare aranması konula
rında gündem dışı demeci. 190:161 

4. — Bütçe Kanunu tasarılarının görü
şülmesi sırasında toplantıların saat 10 -13, 
14,30 - 19,30 arasında yapılmam, günlük 
program bitirilemediği takdirde geceleri 
de toplanılması ve katma bü'çeli daire
lerin bütçelerinin bakanlık bütçesiyle bir
likte görüşülmesi hususlarına dair Başkan
lık Divanı kararı. jp 151 

5. —'Kütahya Milletvekili Sadret'in 
Toıbi'nin, Meclis çalışma saatlerinin dü
zenlenmesine dair önergesi. 151:152 

6. — Diyanet İşleri teşkilâtı, S iy si 
Partilej*, Yargıtay ve 1965 Bütçesi kabul 
edilinceye kadar Davlet Harcımalarına 
yetki veren Kanuna (bâzı maddeler eklen
mesi konularındaki kanun tasarı ve tek
liflerinin önceliği ve görüşme zaman ve 
sarasiyle ilgili önergeler. 152 

5. — Görüşülen İşler 154,158 
1. —; 1965 yilı bütçe^ri kanunlaştncaya 

kadar Devlet harcamalarına yetki veren 



Sayfa 
19 . 2 . 1965 tarihli ve 544 sayık Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair Cumhuıiiyet Senatosu ve Kar
ma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri' (Millet Meclisi 1/858; Cumhuriyet Se
natosu 1/544) (S. Sayısı 955) 154:156,22!1:I224 

2. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kasını Gülek ve Kemal: 
Sanibrahimoğ'lu'nun, Siyasi partiler kanun 
teklifleri ve Geçici Kom'iısyon raporu 
(1/560, 2/378, 2/591) (S. Sayısı : 527) 158*214-

6. — Sorular ve cevaplar 
A) Yazılı sorular ve cevaplan•...-••;-• 
1. — Zonguldak Milletvekili Mehmet 

Ali Pestilci'nin, 1962 yılında,. Türkiye 
Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Mü
dürü iken Amerika'va mal mubayaası için 

214 
214 

Sayfa 
gönderilen Bedrettin Sarp'm sağladığı 
hizmetlere ve aldığı ödeneğe dair soru 
önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kamı Mehmet Turgut'un yazılı cevabı 
(7/592) ' 214:217 

2. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, çay fabrikalarının ayrı bir iktisadi 
kuruluş haline getirilmesi ve çay tarımı
nın kontrolünün bu kurula verilmesi konu-
isunda bir çalışma olup olmadığına dair 
soru önergesi ve Gümrük ve Tekel Bakanı 
Ahmet Topaloğlu ile Tarım Bakanı Tur
han'Kapanlı'nın yapılı cevapları. (7/670) 2!17?219 

3. — Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimöğlu'nun, yapılması düşünülen kâğıt 
hamuru falbrikalarından birinin Ceyhan il
çesinde inşasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair soru önergesi ve Sanayi .Bakanı 
Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı (7/712) '2T9.J22Û 

ÖEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

: BİRİNCİ OTURUM 
Yapılan yoklama sonucunda çoğunluk olma

dığı anlaşıldığından saat 11,00 de toplanılmak 
üzere Birleşime ara verildi. 

İKİNCİ OTURUM 
' Yapılan yoklama sonucunda yine çoğunluk 

olmadığı anlaşıldığından «saat 15,00 te toplanıl: 
mak üzere Birleşime ara verildi. 

ÜÇÜNCÜ OTURUM . 
Mardin Milletvekili Talât Oğuz, Güney - Do

ğu bölgesinde kaçakçılığın önİenmesli için alı
nan tedbirlerin vatandaşları güç. durumda bı
raktığı, daha ekonomik ve rasyonel tedbirlerin 
alınması icabettiği, Gümrük muayenesi yapıl
mak üzere Tor'os Ekspresinin uzun müddet 
durdurulmasının turistleri ve yolcuları çok güç 
durümJlara düşürdüğü konularında gündem dı
şı demeçte bulundu. -' • - .': 

Aydın Milletvekili Reşat özarda?mn, Söke'-
de vukubulan sel felâketi dolayısiyle çiftçile
rin mahsullerinin mahvoMuğu, çiftçilere yar

dım yapulması ve bu gibi felâketleri önliyecek 
tedbirlerin alınması gerektiği konularındaki 
demecine Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Mehmet Turgut, bu konuda M t ü n tedbirlerin 
al'ınmış ve alınmakta olduğu yolunda cevap 
verdi. 

Meclisin 14 - 15 ve 16 Mayıs günleri 10 - 13, 
15 - 19 ve 21 - 24 saatleri arasında toplanması
na ve sıra ile 'Siyasi partiler kanunu, Diyalnet 
İşleri Bşkanlığı kuruluş ve görevleri hakkın
daki kanun tasarıları ille Yargıtay Kalnunu 
teklifinin görüşülmelerine dair önergeler ile 
Karma Bütçe Komisyonu Başkanı Aydın 
Milletvekili İsmet Sezgin'in, 1965 yılı bütçele
ri kanunlaşmcaya kadar Devlet harcamalarına 
yetki veren 19 . 2 . 1965 tarihli ve 544jsayılı 
Kamıma (bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısı ve 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesıi Meh
met Ali Demir ve Cumhuriyet Sdnatıosu Artvin 
Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, Karayolları Genel 
Müdürlüğü Kuruluş ve görevleri hakkındaki 
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5539 sayık Kanuinun 22 nci maddesine bir fık-
rak eMenmesine dair kanun teküifinjln öncelik 
ve îyedüikie görüşülmelerine dair önergeleri 
kabul edildi. 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün TRT 
hakkında Meclis Araştırma Komisyonu kurul
masına dair önergesinin hemen görüşülerek .bi
tirilmesi hakkımda verilen önerge kabul olun
du. 

Çoğunluk kalmadığına dair beş üyenin iste
mi üzerine yapılan yoklama sonunda çoğunlu
ğun kalmadığı amlaşılldığından saat 21.00 de 
toplanılmak üzere Birleşime ara verildi. 

Başkan. Kâtip 
Başkanvekili Malatya 
Nurettin Ok Nurettin Akyurt 

Yazih sorular 
1. — Balıkesir Milletvekili Ahmet îhsan Kı-

rımilı'nın 5434 sayılı Kanunun 64 ncü maddesi
nin son fokrası uyarınca, Harib, Kılıçlı Muhare
be Gümüş Liyakat ve İstiklâl madalyaları ile 
kaç kişinin zam almış olduğuna dair yazılı soru 
önergesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/726) 

2. — Gümüşane Milletvekili Nureddin Özde-
mir'in, Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünün, 

Tezkere 
1. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 

Kurumunun, 1964 yılı faaliyet raporu ve bilan
çosunun sunulduğuna dair Başbakanlık tezkere
si (3/1185) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonuna) 

Raporlar 
2. — İller Bankası Kanununun 2 nci madde

sinin değiştirilmesi ve 3 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun tasarısına daür 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(Milılet Meclisi 1/646; Cumhuriyet Senatosu, 
1/450) (S. Sayısı : 694 e 1 nci ek) (Gündeme) 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Yapılan yoklama sonucunda çoğunluk olma

dığı anlaşıldığından 14 . 5 . 1965 Cuma günü 
saat 10.00 da toplanılmak üzere (Saat 21.35 te) 

Birleşime flon verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Amasya 
Mekki Keskin Nevzat Şener 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

karşılığında para alarak ifa ettiği başka hizmet
leri bulunup bulunmadığına dair yazılı soru 
önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/727) 

3. — Bursa Milletvekili: İsmail Yılmaz'in, 
son senelerde sel felâketlerine mâruz kalan Ka
racabey ve İnegöl ilçelerinin korunması için bir 
hal çaresi bulunup Ibulunamıyacağına dair yazılı 
soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiş 
tir. (7/728) 

3. — Türk Eğitim Derneğinin Türkiye Em
lâk Kredi Bankasına olan borçlarının tasfiyesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlar! raporları (1/817) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 951) 

4. — İstanbul'da Taksim'de yapılacak otele 
Vakıflar Genel; Müdürlüğünün katılmasına da
ir kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu, 
(1/803) (Gündeme) (S. Sayısı : 952) 

5. — 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanu
nun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları rapor ta (1/843) (Gündeme) (S. Sa
yısı •: 953) 

SORULAR 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

•»>•—^t>m<m~—' <••• 



B I R I N C I O T U R U M 
Açılma saati: 10,00 

BAŞKAN — BaştkanvekiH Mekki Keskin 
KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Sabri Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3 . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz. | at 11,00 de toplanmak üzere birleşimi kapatıyo-
(isimler okunmalk suretiyle yoklama yapıldı.) rum. 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz olmadığı için sa- i Kapanma saati: 10,30 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati: 11,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KATİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Sabri Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(isimler okunmalk suretiyle yoklama yapıldı.) 

(BAŞKAN — Efendim, salonumuzda 218 ar
kadaşımız vardır. Çoğunluğumuz bulunmadığı 

için öğleden sonra saat 15,00 de toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 11,30 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Sabrl Keskin (Kastamonu) 

(BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(isimler okunmak suretiyle yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş» 
melere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

i. — C. H. P. Grupu adına İstanbul Milletve 
îcili Fahrettin Kerim Gökay'ın, Silâhh Kuvvet
lere verilecek 250 milyon liralık ek ödeneklere ait 
kanun tasarısının C. H. P. nin muhalefeti yüzün
den görüşülemediğine dair bir gazetede çıkan 
haberin doğru olmadığı hakkında gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Gökay, C. H. P. Grupu 
adına gündem dışı söz istemiştir, buyurun efen
dim. 

Mevzu ne idi Sayın Gökay, kısaca?.. 
FAHRETTİN KERÎM GÖKAY (istanbul) 

— 250 milyon liralık tahsisat konusu 
BAŞKAN — 250 milyon liralık tahsisat me

selesi için, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA FAHRETTİN 
KERlM GÖKAY (istanbul) — Muhterem Baş
kan, aziz arkadaşlarım, demokratik rejimin ko
runmasında bütün partilerin gönül ve fikir bir
liği ettiğinde hiç kimsenin şüphesi yoktur. Bun
dan dolayıdır ki, Anayasamızın bize emanet et
tiği ve memleket ve millet dâvalarında en 
önemli yeri işgal eden yurdun müdafaası, vata
nın müdafaası gibi en önemli, hiçbir şeyle kıyas 
kabul etmiyen bir vazifeyi müdafaa ile mükel
lef olan ordumuza ait dün bize bir önerge geldi. 
Bu önergeyi Meclis olarak, öncelik ve ivedilikle 
müzakereyi kabul ettiğimiz halde, bu sabah oku
duğum bir gazete C. H. P. nin muhalefeti 
yüzünden bunun müzakere edilemediğini ve 
kaldığını yazmaktadır. Bu tarzda bir hareketi, 

evvelemirde, hepimizin üzerinde titrediğimiz 
orduya karşı istemediğimiz tarzda lâübaliyane 
bir davranış telâkki ederim. Ne C. H. P. ve ne 
de dün diğer bir parti bu hususta hiçbir itirazda 
bulunmadan getirilen önerge kabul edildi. Hat
tâ henüz bunun raporu da dağıtılmadı. Binaen
aleyh, bir müzakere konusu olmıyan, teklif ha
linde geldiği zaman bütün Meclisçe kabul edi
len bir durumu ele alarak bir partiye suçlama
ya kalkışmayı vicdan ve duygularla, iyi duygu
larla telif edemiyorum. Bunun için huzurunuz
da söz aldım. Bu hususu açıklamakla bahtiyar
lık duyarım. Hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. 

2. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, or
manların içinde ve civarında yaşıyan vatandaş
ların odun ve kereste ihtiyacı ve bunlara bağlı 
orman suçları problemini halletmek için Hükü
metin tedbir alması gerektiğine dair gündem dışı 
demeci 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Çakmak, gündem 
dışı. Mevzu ne idi Sayın Çakmak? 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Orman mev
zuu efendim. 

BAŞKAN — Buyurun." 
AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Orman ve orman teşkilâtı ile münasebeti en 

fazla olan bir ilin temsilcisi olarak bu konuya 
kısaca temas etmek zorundayım. 

Geçen hafta îlyas Kılıç arkadaşım orman 
tahdit komisyonları mevzuuna temas etmişti, 
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M. Meclisi B : 104 
en az onun kadar önemli yakacak - ısıtacak ve I 
pişirecek ihtiyaç ve buna bağlı orman suçları 
problemi vardır. Ve bugünkü hal devam ederse 
sabıkasız köylü ve küçük kasabalımız kalmıya-
eak, hapishaneler otel durumunu muhafaza ede
cektir. Hapis cezası yanında 3 liralık bir yük 
odun için 100 liranın üstünde nispî ve maktu 
avukat ücreti bir o kadar mahkeme masrafı ve 
para cezası ödiyen vatandaşa da millî serveti
miz ormana da yazık olur. Kesinlikle anlaşılmış
tır ki, mâni olmakla netice almak asla mümkün 
değildir. Vatandaşın zaruri ihtiyacı ortada or
manlarımızın bunu karşılıyamıyacak durumu 
da malûmdur. Tavşana kaç, tazıya tut darbı 
meselini bir kenara bırakalım ve katî çareyi bu
lalım. Hem ormanlarımızı koruyalım, hem de 
vatandaşın mübrem ihtiyacını karşılıyarak ezelî 
mağduriyetine son verelim. Artık mahkeme ve j 
hapishane kapılarını aşındırmaya mecbur ka- I 
lınmasm. Hükümetimden ümit ve itimat hisleri 
içinde mevzu üzerine ehemmiyetle eğilmesini, 
gerçek çarelerin bulunmasını ve ıstıraba son 
verilmesini dilerim. Teşekkür ederim. 

S. — Kocaeli Milletvekili, IIâldan Kısayol'un, 
Almanya'da çalışan işçilerin radyolardan istifa
desinin sağlanması, din adamı temini, kadın işçi
lerin bâzı kötü davranışları karşısında Çalışma 
Bakanlığınca tedbir alınması ve oradaki işçilerin 
seçimlere iştirakleri için çare aranması konula
rında gündem dışı demeci 

BAŞKAN — Sayın Haklan Kısayol, ne hak
kında konuşacaktınız? 

HÂLDAN KISAYOL (Kocaeli) — Alman-
ya'daki işçilerimizin durumu hakkında. 

BAŞKAN — Almanya'daki işçilerin durumu 
hakkında, buyurun. 

HÂLDAN KISAYOL (Kocaeli) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar, sizlere Alman
ya'da çalışan işçi kardeşlerimizin durumlariyle 
istekleri hakkında kısa beyanda bulunmak 
üzere söz almış bulunuyorum. Müsamaha ve alâ
kalarınızı istirham ederim. 

Muhterem milletvekilleri Almanya'daki Türk 
işçilerinin yurt hasretini gidermek ve özleyip 
hasretini çektikleri şarkı ve türkülerimizi din
leyebilmek imkânından mahrum olmaları, bu 
türlü ihtiyaçlarının Ankara Radyosunun takat
sizliği sebebiyle Türkiye'den ve Türk radyola- | 

14 . 6 .1965 O : 3 
rından karşılanamaması, onlara bizim radyo de
nilen komünist Budapeşte Radyosundan istekte 
bulunmalarına yol açıyor. Bu sebeple de bir iki 
Türkçe şarkıyı rahatça dinliyebilmeleri uğruna 
saatlerce komünizm propagandası dinlemek zo
runda kaliyorlar. 

Bugün gerçi Almanya'da Alman radyoların
dan Türkçe neşriyat yapılmaya başlanmış ise 
de, bu neşriyat az ve kifayetsizdir. Bu hususun 
yeni yeni anlaşmalarla halledilmesi, Alman 
radyolarmdaki Türkçe neşriyatı artırıcı anlaş
malara varılması lâzımdır. Aynı zamanda An
kara Radyosunun takatinin de Almanya'da ra
hatça dinlenebilecek şekilde artırılmasını temin 
etmek şarttır. 

Ayrıca Almanya'da çalışmakta olan Türk iş
çilerinin toplu bulundukları mahallere Diyanet 
işleri Başkanlığınca dinî vecibelerin ifası ve 
(Hıma namazlarının kıldırılması maksadiyle 
vaiz, imam hatip gibi din adamlarının gönde
rilmesinin zaruri bir ihtiyaç ve orada çalışan 
işçilerimizcc şiddetle arzu edilen bir husus ol
duğuna da bilhassa işaret ve dikkatinizi çeke
rim. Batı âleminde dine, ibadete ve mânevi bağ
lılığa büyük önem verildiğini de bu vesile ile 
hatırlatırım. 

Almanya'da çalışan Türk kadın işçilerinden 
bâzılarının yabancılarla fazla samimî olmaları 
ve az da olsa yine bir kısmının yabancılara 
karşı tasvibedilmiyecek davranışları sebebiyle 
ve daha kötü davranışlar iddiası ile Alman po
lisi tarafından hudut harici edilmesi keyfiyeti 
orada çalışmakta olan erkek işçilerimizi, ziya
desiyle üzmekte ve sırf bu sebeple de arzu edil-
miyen çeşitli hâdiseler, kavgalar, yaralamalar 
olmakta ve buna da mâni olunamamaktadır. 
Bilhassa bu kabîl ahlâki konular üzerine Çalış
ma Bakanlığımızın ciddiyetle eğilerek oradaki 
işçi mümessil veya müfettişlerine gereken emir 
ve talimatı vermesini ve bu hususu devamlı ta-
kibetm esini beklemekteyiz. Bu hususa ait 4 Ma
yıs 1965. günlü Hürriyet Gazetesinin 1 nci say
fasında da Münih mahreçli yüz kızartıcı bir ha
ber de çıkmıştır. 

Bir diğer mühim husus da, yurt dışında ça
lışan yüzbinlerce işçinin seçimlerde reylerini 
kullanabilmelerini temin meselesidir. Millî ba-

,/kıye sistemini vatandaş reylerinin hepsinin 
noksansız değerlendirilmesi gerekçesiyle kabul 
ettiğimize göre yurt dışında çalışan, vergi ve-
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ren, döviz sağlıyan bu yüzbinleree vatandaşı
mızın, vatandaşlık hakkının sembolü olan bu 
reyini kullanma keyfiyetini de halletmek lâ
zımdır. Seçim sathı mailine girdiğimiz şu. sıra
da keyfiyetin ilgililerce tetkik edilerek dışarda 
çalışan vatandaşlarımızın, da rey kullanmalarını 
temin etmeleri lâzımdır. 

Bu hususları ilgililerin dikkatine arz eder 
hepinizi hürmetlerle selâmlarım. 

4. — Bütçe Kanunu tasarılarının görüşülme
si sırasında toplantıların saat 10 -13,14,30 -19,30" 
arasında yapılması, günlük program bitirileme
diği takdirde geceleri de toplanılması ve katma 
bütçeli dairelerin bütçelerinin bakanlık bütçe
siyle birlikte görüşülmesi hususlarına dair Baş
kanlık Divanı kararı 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; 17 Mayıs 
Pazartesi gününden itibaren bütçe görüşmeleri-

.ne başlanması gerekmektedir. Bu sebeple bası
lıp dağıtılan program gereğince sabahları'saat 
10 - 13 ve 14.30 - 19.30 arası bütçe görüşmeleri 
için toplanmamızı ve günün programının bu sa
atler arasında bitirilmesini, imkân hâsıl olma
dığı takdirde gece toplantısı yapmamızı ve ge
çen senelerde olduğu gibi bakanlıklara bağlı 
katma bütçeli dairelerin de bakanlık bütçesi ile 
birlikte yapılmasını arz ve tasvibinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, 1965 bütçesine ait Büt
çe Karma Komisyon raporu bastırılıp sayın üye
lere dağıtılmış bulunmaktadır. Cumartesi günü 
gelen kâğıtlardan alınacaktır. Geçen senelerde 
olduğu gibi gerek şahsı, gerekse grupları adına 
söz almak istiyen sayın arkadaşların, Cumartesi 
günü saat 9 dan itibaren Kanunlar Müdürlüğü
ne isimlerini kaydettirmelerini ve söz sıralarını 
tesbit ettirmelerini rica ederim. Katma bütçe
lerin görüşülmesi bakanlık bütçeleriyle beraber 
olduğundan söz kaydı o bakanlıklar kısmında 
yazılacaktır. Yalnız Başbakanlığa, yani Devlet 
Bakanlığı bütçeleri için ayrı söz kaydı yapıla
caktır, bilgilerinize sunarım. 

SABRETTİN TOSBt (Kütahya) — Bir 
önergem var efendim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Efendim, 
bu hususta konuşacağım müsaade ederseniz.. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
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İHSAN KABADAYI - (Konya) — Faydalı 

olacaktır, efendim. ...... • 
BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum, 

efendim. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Efendim; 

arz edeceğim keyfiyet konuşma mevzuundadır. 
Efkarı : umumiye tenevvüre uğrıyacaktır • ve 
faydalı olacaktır. Müsaade ederseniz bir daki
kada maruzatımı arz ederim, inerim. 

BAŞKAN —\P«ki buyurun-ihsan Bey. (Sol
dan, gündeme geçildi, sesleri) Belki ihsan Be
yin söyliyeceği bir şey vardır. 

Açık oylarımız vardır; dağılmamanızı rica 
ederiz. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar ; i k i seneden beri ben 
de aynı gün konuşmak için söz sırası almak 
üzere gelirim, 7.30 - 8.00- de geldiğim zaman, o 
gayretli arkadaşlarınıı" tebrik ederim, sabahın 
dördünde, beşinde gelip sıraya girenler vardır. 
Sağ .olsunlar; buna bir şey demiyorum. Fakat 
bu arkadaşların pekçoğu birden.-bağlıyarak so
nuna kadar, tekmil bakanlık bütçelerinde ko
nuşmak için sıraya isimlerini yazdırmaktadır
lar. Hepimiz seçim bölgesine gideceğiz, pekç.ok 
mevzularda mâruzâtımız vardır. Allah insanları 
yükle dertli kılabilir. Ama dert, içte kalmak 
kaydiylc, onu taşımak büyük ıstıraptır. İsimle
rini yazdıran arkadaşlardan istirham ediyorum, 
bir insan her mevzuda titr sahibi değildir, her 
mevzua vâkıf değildir..2 - 3 bakanlık üzerinde 
söz sırası alıp konuşabilir. Fakat baştan kara 
kapıları kapatmak suretiyle, konuşmak, istiyen 
arkadaşların yeri alınmasın. Heyeti Umumiye-
niz bu söz sırasında her milletvekiline üç veya 
dört mevzuda kontenjan ayırırsanız baştan ka
ra yazılmak şeklini önlemiş olursunuz. Ve bu 
çok yerinde olur. 

Bir ikinci enflâsyona; bu yazılan arkadaşlar 
kendileri de konuşmuyorlar, söz sıralarını başka 
arkadaşlarına vererek bir nevi kasadarlık yapı
yorlar. özür dilerim; Yüksek Meclisin ve yük
sek makamın konuşma usûlüne uymadığı kanı
sındayım. Vicdanen üzüntü duymaktayım. Bu
nu şimdiden formüle ederseniz çok faydalı olur. 
Hürmetlerimle efendim. (Bravo, sesleri) 

• 5. ~ Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi'-
nin, Meclis çalışma saatlerinin düzenlenmesine 
dair önergesi 
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BAŞKAN — Sayın Tosbi'nin bir Önergesi 

var, okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
iki gündür devam eden tatbikatın verdiği 

neticeye nazaran Meclisin sabah celselerinin se
mereli olamıyacağı anlaşılmıştır. Bu durum mu
vacehesinde yarından itibaren eskisi gibi Mec
lisin saat 15 te içtimai ve fakat celsenin 19 da 
tatil edilraiyerek saat 21 e kadar devamı husu
sunun reye vâz'ını rica ederim. 

Kütahya 
Sadrettin Tosbi 

SADRETTÎN TOSBİ (Kütahya) — Efen
dim, müsaade ederseniz önergemi izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tosbi. 
SADRETTÎN TOSBÎ (Kütahya) — Muhte

rem arkadaşlarım, bir karar ittihaz etmiş bu
lunuyoruz. Bu karardan matlubolan gaye her 
halde Meclis faaliyetlerinin daha uzun bir dev
reye inhisar ettirilmesi, 24 saat içinde ve bun
dan netice alınmasıdır. Halbuki iki gündür gö
rüyoruz, bundan matlubolan netice elde edile
mediği gibi, bilâkis toplanılması iktiza eden za
manlarda da toplanmak müşkülâta uğruyor. 
Dün dört defa geldik buraya dört defa yokla
maya girdik, dördünde de bir netice alamadık; 
hattâ beşinde. O halde düğün bayram olmadı
ğına göre iki gündür, yarın da bunu tekrarlı
yacak olsak, öbür gün de bunu tekrarlıyacak 
olsak bir netice almamız pek muhtemel olmı-
yacak, çünkü tecrübi metot bunu gösteriyor. 
İki gündür. Bu durum karşısında yarından iti
baren öğleyin üçte, ve hattâ tasvibedilirse saat 
2 de toplanalım. Saat 19 da dağılmıyalım, saat 
20 ye, 21 e kadar müzakerelere devam edelim. 
Ben bunu dokuz kaydı ile verdim. Ama, eğer 
Reis Bey isterse reye koyar ve devamını sağlı-
yabilir. Bu suretle matlubolan neticenin daha 
iyi bir şekilde idrak edileceğine kaaniim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Aleyhte Saym Gökay. 
FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) 

— Saym Başkan, muhterem arkadaşlar, şu 3,5 
yıl zarfında sabahları toplantı koymayın, diye 
her defasında arkadaşlarımdan rica etmişimdir. 
Döner döner bina okuruz geliriz ve böylece 
yanlış yola gidilmiş olur. Ben Sadrettin Tosbi 
arkadaşıma iştirak ediyorum. Fakat, saat 9 de
yince olmaz, saat 8 oldu mu, insanın midesinin, 

14.5.1985 0 : 3 
karaciğerinin bir hakkı vardır. Bunu zorlamaya 
kimsenin hakkı yoktur. Onun için saat 14 ile 20 
arasında diyerek öyle bir şey yapılmasını teklif 
ediyorum. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tosbi önergelerini tadil 
ediyorlar mı? Bu şekilde önergelerini 14 ile 20 
arası yapıyorlar mı? 

. SADRETTİN TOSBİ (Kütahya) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tosbi önergelerini 14 ile 
20 olarak tadil ediyorlar, önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

TİCARET BAKANI MACİT ZEREN (Cum
huriyet Senatosu Amasya Üyesi) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Saym Bakan, gündem dışı söz 
mü istiyorsunuz? Gündem dışı konuşmalar geç
ti, gündeme girdik. 

6. — Diyanet İşleri Teşkilâtı, Siyasi partiler, 
Yargıtay ve 1965 bütçesi kabul edilinceye kadar 
Devlet harcamalarına yetki veren Kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi konularındaki kanun tasarı 
ve tekliflerinin önceliği ve görüşme zaman ve 
sırasiyle ilgili önergeler 

BAŞKAN — Verilmiş önergeler var, bunları 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Basılıp dağıtılmış bulunan 955 sıra sayılı 

1965 yılı bütçeleri kanunlaşmcaya kadar Dev
let harcamalarına yetki veren 19 . 2 . 1965 ta
rihli ve 544 sayılı Kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millî Sa
vunma Bakanlığı harcamaları ile ve bütçe ile 
ilgisi bakımından bir an evvel kanunlaşmasını 
teminen bugünkü gündeme alınarak diğer bü
tün işlere takdimen görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Maliye Bakanı 
İhsan Gürsan 

BAŞKAN — Evet, diğer önergeleri okutu
yorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Pazartesi günü bütçe müzakerelerinin başlı-

yaeağı ve bu sebeple Mayıs ayı sonuna kadar 
başka hiçbir kanunun görüşülmesi imkânı bu-
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lunamıyac'ağı da dikkate alınarak Diyanet iş
leri ile Siyasi partiler kanununun görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Kocaeli 
Hâldan Kısayol 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Diyanet işleri Başkanlığı kuruluş ve görev

leri hakkındaki kanun tasarısının gündemde 
bulunan bütün işlerden önce ve devamlı olarak 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

ismail Hakkı Yılanlıoğlu 
Kastamonu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bugün saat 15 te yapılan Birleşimde; A. P. 

ve C. H. P. Grup Başkanvekilleri tarafından 
verilen bir önergede, çok haklı ve isabetli ola
rak, Meclisin, Siyasi partiler kanunu, Diyanet 
işleri Teşkilât Kanunu ve Yargıtay Kanunu ile 
önemli kanunları, gece ve sabah toplantıları da 
yaparak, devamlı şekilde -müzakere etmesi ve 
mümkün ise bütçe müzakerelerinden önce ve 
önemli kanunların Meclisten geçirilmesi öngö
rülmüş idi. Başka önergelerle birlikte bu önerge 
de okundu ve araya başka konu konulmadan 
bu kanunların müzakeresini sağlamak üzere ge
ce toplantıları da kararlaştı. 

Siyasi Partiler Kanununun bir an önce çıka
rılması Anayasa icabıdır ve mütaaddit defalar 
partilerarası protokollere konu teşkil etmiştir. 

öncelikle konuşulması kabul edilen önemli 
kanunlar arasında Yargıtay Kanunu ve Diyanet 
işleri Kanunundan başka, millî savunmamız ba
kımından geciktirilmeden kabulü gereken 250 
milyon liralık yeni sarf yetkisiyle ilgili kanun 
da vardır. 

Bu sebeple, önemi ve önceliği aşikâr olan adı 
geçen kanunların bütçeden önce çıkarılmasını 
sağlamak üzere, araya başka konu katılmadan, 
isözü. geçen kanunların müzakeresini arz ve tek
lif ederiz. 

Kayseri 
Turhan Feyzioğlu 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Dünkü oturumda, Yüce Meclis gündeminde 

bulunan ve müzakere edilmekte olan : 
1. Siyasi Partiler Kanunu, 
2. Diyanet işleri Başkanlığı kuruluş ve gö

revleri hakkındaki kanun tasarısını, 
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3. Yargıtay kanun tasarısını, 
Sırasiyle ve bütçe müzakerelerine kadar gö

rüşülmesine ait teklifimi ihtiva eden önergem 
Yüce Mecliste kabul buyurulmuştu. 

Meclisin bütçe müzakerelerine kadar çalış
masını derpiş eden bu şeklin kabulünden hemen 
sonra, Radyo ve Televizyon Kurumu hakkın
daki Meclis araştırmasını istiyen önergenin gö
rüşülmesine ait bir başka önerge de Yüce Mec
lisin tasvibine mazhar olmuştu. 

Anayasanın öngördüğü bu kanunların bir an 
evvel çıkartılmasını temin etmek maksadiyle 
TRT konusunda alınan görüşme kararının, bu 
kanunların görüşülmesinden sonraya bırakılma
sını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kayseri 

Mehmet Sağlam 

Sayın Başkanlığa 
Diyanet işleri Teşkilât Kanununun diğer bü

tün işlere takdimen görüşülmesi hususunun oya 
vaz'ını arz ederiz. 

Bolu Bolu 
Turgut Çulha Ahmet Çakmak 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, öner
geleri okuttum. Yüce Heyetinizin dün aldığı ka
rara göre bu kanunlar, Siyasi Partiler Kanunu, 
Diyanet işleri Kanunu, Temyiz Teşkilâtı Kanunu 
böyle görüşmek üzere bir karar alındı. Arkasın
dan da hepsine takdimen TRT mevzuun görşül-
mesi Yüce Heyetçe kabul edildi, bilâhara ekseri
yet olmadığı anlaşıldığı için Meclis dağıldı. 

Şimdi önergeleri aykırılık derecelerine göre 
oylatıp, söz vermek istiyorum. Bunlardan en ay
kırı olan önerge Maliye Bakanının 250 milyon 
liralık teklifidir. Bunun hakkında söz istiyen 
var mı? 

TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri) — Lehin
de konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. (Herkes lehinde ko
nuşacak, sesleri.) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 
arkadaşlarım, önerge sahiplerinden biri olarak, 
Sayın Maliye Bakanının önergesine katıldığımı 
ifade etmek için huzurunuza geldim. (A. P. sıra
larından, herkes katılıyor, sesleri, gürültüler.) 
Müsaade buyurun, Millî Savunma bakımından 
hayati önem taşıması itibariyle, (A. P. sıraların-
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dan, gürültüler.) ilk olarak 250 milyon lira öde
nekle ilgili kanunun görüşülmesi, bunu takiben 
daha evvel Meclis tarafından tesbit edilmiş olan 
sıraya göre, Anayasa mucibince çıkarmamız 
icabeden ve bütçeden önce çıkarılmasına karar ve
rilmiş üç önemli kanunun konuşulmasını arz ve 
teklif ederim. Bu itibarla önergemde bu nokta
da küçük bir tadil yapıyorum. Esasen zikret-

5. — GÖRÜŞ 

1. — 1965 yılı bütçeleri kanunla§ıncaya ka
dar Devlet harcamalarına yetki veren 19.2.1965 
tarihli ve 544 sayılı Kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/858; C. Senatoosu 1/544) 
(S. Sayısı: 955) (1) 

BAŞKAN — Müsaadenizi rica edeyim, evvelâ 
bu 250 milyon liralık teklif en aykırı olanıdır. 
Evvelâ bu hususta oylarınızı alayım, ondan son
ra iki teklif var. Siyasi Partiler Kanunu mu ev
velâ Diyanet İşleri Kanunu mu evvelâ konuşul
sun, bunu bilâhara halledeceğiz. Şimdi Maliye 
Bakanının önergesi hakkında öyle zannediyorum 
ki, Yüce Meclis ittifak halinde. Oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... İttifak
la kabul edilmiştir. 48 saat geçmediği için gö
rüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Tümü üze
rinde sayın Gürer, buyurunuz. 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, 544 sayılı 
Devlet harcamalarına ek kanun teklifi için yapıl
mış olan kanun teklifini hakikaten memleketimi
zin içinde bulunduğu ve Hükümetimizin yerinde 
almış olduğu kararlar neticesinde, Kıbrıs dâva
mızda göstermiş olduğu başarıdan dolayı bu ka
nunun lehindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün bu kanunun, 
250 milyon lira Hükümete harcama yetkisi veren 
bu kanunun, bir Garantör Devlet olarak Londra 
ve Zürih andlaşmalariyle Kıbrıs hukukunu, Kıb
rıs Cumhuriyetini korumakla mükellef olan Yü
ce Devletimizin bu bapta yapması ve zamanında 

(1) 955 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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mistim. Bendenizin önergesi bu dört* kanunun; 
250 milyon lira ödenekle ilgili kanun, Diyanet 
İşleri Teşkilât Kanunu, Yargıtay Kanunu ve Si
yasi Partiler Kanununu başka mevzulara takdi-
men konuşulması yolunda idi. Meclisin siyasi po
lemikle geçirecek vakti yoktur. Bu dört kanunu 
çalışalım, çıkaralım arkadaşlar. (Soldan, gürültü
ler.) 

LEN İŞLER 

tedbirleri alması için bu 250 milyonluk teklifin 
çok yerinde olduğu sabittir. Biliyorsunuz ki, 1965 
bütçe Kanunumuz henüz Meclisten geçmemiş bu
lunmaktadır. Binaenaleyh, 1965 yılı bütçesi Mec
listen geçmediğine göre ve Kıbrıs'ta da her daim 
Türk vatandaşlarının katliâma uğramaları hu
susu daima varit bulunduğuna göre ve bahusus 
orada bulunan alayımızın da daima bir baskına kar
şı tetkik bulunması ve Yüksek Meclisinizin Hükü
mete vermiş olduğu -bu husustaki gerekli tedbir
leri alma babmdaki hükmüne uygun olarak bu 
250 milyon lira ile gereği derhal Sayın Hükümet 
tarafından yerine getirilecektir. Onun için büt
çe kanunu çıkmadığından ve dolayısiyle âcil bir 
ihtiyacı karşılıyacak olan bu 250 milyon liranın 
Yüksek Meclis tarafından 544 sayılı Devlet Har
camalarına ek kanun olarak kabul edilmesi ve 
bu hususta Hükümetimizin uyanıklığı ve derhal 
yerinde olan karşı tarafın bilhassa Yunanılann 
yapmış olduğu yığmağı görmek suretiyle, onun 
telâfisi cihetine giden Hükümeti tebrik eder hu
zurunuzdan ayrılırım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar bu kanun 
tasarısı açık oylamaya tabidir. Salondan ayrıl
mamamızı tekrar rica ederim. 

Sayın Tahtakılıç... (Vazgeçti sesleri.) Vazgeç
tiniz. Sayın Esengin, buyurun efendim. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Sayın 
arkadaşlar, Kıbrıs olaylarının 1963 Aralığında 
âni olarak patlamasından sonra hâsıl olan «on 
kritik durum Yüksek Meclisçe malâmdur. 

Londra ve Zürih Andlaşmaları üç teminat-
çı Devletten biri olarak Devletimize (bâzı vecibe
ler yüklemektedir. Kıbrıs'taki Rumların ve Yu
nanistan'ın yapmakta olduğu askerî hazırlık
lar her gün şiddet ve kuvvetini bir kat daha 
artırmaktadır. Böyle bir durum, Silâhlı Kuv-
vetlerimizce yapılacak ani bir müdahaleyi ge-
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rektirebilir. Bu gibi ani müdahaleler önceden ı 
alınmış askerî tedbir ve tertiplerle beraber 
bâzı âcil savunma tedbirlerinin alınmasını za- I 
ruri kılar. . . . . . . . 

Sayın Başbakan da bu düşünceyi açıklamış- I 
tır. İşte Yüksek Meclisinize sunulmuş olan ibu 
kanun tasarısı arz ettiğim âcil ve munzam sa- I 
vunma hizmetlerinin sürat ve emniyet ile ger- I 
çekleşmesine imkân verecek bir harcama yet- I 
kişi kanunu mahiyetindedir. I 

Sayın arkadaşlar hiç şüphesk bu kanunla 
verilen yetkiye dayanılarak yapılacak hizmet- I 
lerin son toplamı 250 milyon lira değildir. Bel- I 
'ki bu bir başlangıç finansmanıdır. Bu bakım- I 
dan Hükümetten daha sonra gelecek ek öde- I 

\ nek isteklerine hazır bulunmalıyız. Bu tasarı 
hizmetlerin ifası için lüzumlu şeylere derhal 
başlanmasını mümkün kılacak bir yetki mahi- I 
yetindedir. Bu yetki verilmediği takdirde I 
31 Mayıs tarihine kadar geçecek olan süre içe- I 
risinde munzam hazırlık tedbirlerine geçilmesi I 
mümkün olamıyacaktır. I 

Kanunun yapısına gelince: Bu tasarı esas I 
itibariyle iki anahükmü taşımaktadır. 1964 ma- I 
lî yılı Bütçesindeki bâzı ödeneklerden bir mik- I 
tar daha fazla sarfiyat yapma imkânını ver- I 
mek bir de bütçe kanununun mevcut bulunma-
yıışı dolayısiyle işlemiyen 1050 sayılı Muha- J 
sebei Umumiye Kanununun 50 inci maddesini I 
harekete geçirmek. I 

Sayın arkadaşlar, huzurunuza getirilmiş I 
olan bu tasarı Silâhlı Kuvvetlerimizin hayati I 
önem taşıyan ve süratle tedbir alınmasını ge- I 
rektiren, normal savunma hizmetleri dışındaki I 
hizmetleri ifa etmek için yetki veren bir kanun I 
olacaktır. Bu konuda Meclisimizin çok hassas 
olacağını ve biran önce tasarının kanunlaşma
sını istiyeceğini biliyoruz. Bu arada dün bir 
gazetenin memleketimizin millî güvenliği ile il
gili olan tböyle bir meseleyi küçük politika 
oyunu yapmasını hayretle gördük. Güya C. H. 
P. Meclisi terketmiş, onun için 250 milyon 
lira verilememiş. Kuyruklu bir yalan.. Bu gibi 
köhnemiş taktiklerle politika yapmak zamanı I 
artık geçmiştir. Bu gibi ciddî meselelerde daha 
ciddî olalım ve gülünç duruma düşmiyelim I 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde konuşıaıalar bit
ti. Maddelere geçilmesini oylarınıza suıiuyo- I 
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rum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ivedilik teklifini oyunuza sunuyorum, kabul 
edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. -Bi
rinci maddeyi okutuyorum. 

1965 yılı bütçeleri kanunla^ıncaya kadar Devlet 
harcamalarına yetki veren 19 . 2 . 1965 tarihli 
ve 544 sayılı Kanuna bazı maddeler eklenmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 544 sayılı Kanuna aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Millî, Savunma Bakanlığı, 
aşağıda gösterilen tertiplerden ek ödenekler de 
dâhil olmak üzere 1964 yılı Bütçesiyle verilmiş 
olan ödenekleri hizalarında yazılı miktarlar ka
dar fazlasiyle harcamaya yetkili kılınmıştır. 

Bu tertiplerin hizalarında yazılı miktarlarda 
Millî Savunma Bakanlığiyle mutabakata varmak 
suretiyle değişiklik yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum. 
Madde Miktar 

• No. Tertibin unvanı Lira 

12.810 Sürekli görev yollukları 1 000 000 
BAŞKAN —' Kabul edenle-... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

-12.832 Geçici görev yollukları 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.910 Manevra, tatbikatı kurmay ge
zileri yollukları 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.310 Yiyecek, yem yakacak alım
ları ve giderleri 25 00Ö 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabuıl edilmiştir. 

13.320 Giyim - kuşam alımları ve gi
derleri 7 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.330 iSavaş gereçleri ve savaş stok
ları alımları ve giderleri 128 500 t)00 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabuledilmiştir. 
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Madde Miktar 

No. Tertibin unvanı Lira 

13.400 Taşıma giderleri 30 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.596 Manevra ve tatbikat giderle
ri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı 5 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi bu (bölümleriyle birlikte 
oyunuza sunuyorum kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2 — Millî Savunma Bakanlığı, 
1965 yılı programında kabul edilen miktardan 
gemi yapım ve onarımları için 40 000 000, maki
na, teçhizat ve büyük onarımları için 10 000 000 
lira fazlasiyle harcama yapmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen-
leı1... Kabul edilmiştir. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GEB 

6. — Diyanet İşleri Teşkilâtı, Siyasi partiler 
Yargıtay ve 1965 bütçesi kabul edilinceye kadar 
Devlet harcamalarına yetki veren Kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi konularındaki kanun tasarı 
ve tekliflerinin önceliği ve görüşme zaman ve 
sırasıyle ilgili önergeler. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
2 grup önergemiz daha var. Bunlardan birisi 
TRT den evvel Siyasi Partiler Kanununun gö
rüşülmesi diğeri Diyanet İşleri Kanununun gö
rüşülmesi. 

Buyurun Sayın Sağlam. 
MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — Pe'k muh

terem arkadaşlarım, Yüce Meclisimizde büyük 
milletimizi temsil eden her üyenin aynı dere
cede sorumluluk ve görev duygusu içinde oldu
ğuna bendeniz samimiyetle inananlardanım. Yi
ne milletimizin bizden beklediklerine aynı ölçü
de cevap verme arzumuzda da yarış halinde ol
duğumuza yine inananlardanım. Elbette ki, Mec
lisimizde Anayasamızın, kanunlarımızın, tüzük
lerin ve usullerin içinde her mesele görüşülür ve 
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EK MADDE 3. — 544 sayılı Kanunun 5 nci 

maldesiyle, Millî Savunma Bakanlığının (Yiye
cek, yem, yakacak, (Giyim, kuşam), (Savaş 
gereçleri ve stokları alım ve giderleri) için ve
rilen taahhüt yetkisini 1964 malî yılı Bütçesin
deki ödeneklerin yarısını geçmemek kaydiyle 
1966 malî yılına geçici hale getirmeye Bakanlar 
Kurulu mezundur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oylarınıza SUnUİmUŞ-
tU*'. 

görüşülmelidir. Arkadaşlar; bu meselelerin önem
lisi vardır, daha az önemli olanı vardır. Bu me
selelerden, Anayasanın öngördüğü, bizden bek
lediği Siyasi partiler kanun tasarısı vardır. Yi
ne binlerce din görevlisinin, müslüman vatan
daşlarımızın sabırsızlıkla beklediği Diyanet İş
leri Teşkilât kanunu tasarısı vardır. En yüksek 
yargı organı olan Yargıtaym ihtiyaç içerisinde 
beklediği kanun tasarısı vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, dün bu konularda 
Yüce Meclise bir takrir vesilesiyle kanaatlerimi 
arz etmiştim. Ve Yüce Meclis de bu kanaatlere 
iltifat buyurdular ve o sırada, bir, Siyasi parti
ler kanununu görüşmek, iki, Diyanet işleri ka
nunu tasarısını görüşmek ve sonra da Yargıtay 
kanunu tasarısını bütçe müzakeresine kadar gö
rüşmek üzere karar almıştı. Ve yine bir başka ar
kadaşımızın. önergesi 'ki, samimiyetle bir arkada
şımız tarafından verilmiş, TKT konusunda bir 
inceleme talebeden bir önergesinin bu arada gö
rüşülmesini de Yüce Meclis kabul buyurmuştu. 
Arkadaşlarım meselelerimizin hepsi askıda ve 
yanda kalmaktadır bu suretle. Siyasi partiler ka-

3L KUEULA SUNUŞLARI (Devam) 
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nunu günlerden beri Yüce Mecliste müzakere ı 
edilmektedir, öyle tahmin ^diyorum ki, bugün 
bu kanunen üzerinde samimiyetle şu süremiz 
içinde çalışırsak bu kanunlar neticelenmiş olur 
Ve Anayasanın emretmiş bulunduğu bu kanu
nu bütçe müzakeresine kadar çıkartma imkânı
na kavuşuruz. Ve onun hemen akabinde dün ka
bul ettiğiniz prosedür içinde Diyanet İşleri Teş
kilât kanun tasarısına başlıyacak olursak, sami
miyetle inanıyorum, bütçe müzakeresine kadar 
bu 2 mühim kanun tasarısı Meclisimizden ka
nunlaşmış olarak çıkar. 

Bendeniz takririmde TRT konusunun bu ka
nunlardan sonra, zaman bulunursa, görüşülme
sini de belirttim. Elbette bu 'konu da Yüce Mec
lisin kararı içinde görüşülecektir. Fakat dün 
Yüce Senatoda, bir Sayın A. P. li arkadaşımı
zın da ifade ettiği gibi, milletin bizden bekledi
ği bu kanunlara, hakikaten milletvekili arkadaş
larını şikâyet eder tarzda, sadece günlerce TRT 
mevzuunda vakit kaybeden Meclisin, kendisinden 
beklenilen kanunları çıkartamıyor ithamını ve 
haklı şikâyetini bugün geliniz hem beraber bu
rada bitirelim ve Siyasi partiler kanun tasarı
sından başlamak üzere dünkü kabul buyurduğu
nuz prosedür içinde ve mesuliyetlerimizi, so
rumluluklarımızı, «ille de benim dediğim ola
caktır.» zihniyetine feda, etmeden, ki böyle bir 
arkadaşımızın sureti katiyede bu Meclisin için
de bulunduğuna inananlardan değilim, milleti
mizin, memleketimizin bizden beklediği kanun
ları çıkartalım; lütfediniz benim teklifimi kabul 
ediniz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Alicanoğlu. 
MAHMUT ALÎCANOĞLU (Sinop) — Muh

terem arkadaşlarım, Yüksek Meclise devam eden 
arkadaşlarımızın son günlerdeki bâzı arkadaşla
rımızın ademidevamı yüzünden sırada beklemek
te olan ve hayli önem taşıyan bâzı kanunlarımı
zı, maalesef, bugüne kadar kesin neticeye bağla
yıp çıkaramamış bulunmaktayız. 

BAŞKAN — Sayın Alicanoğlu, lütfen öner
ge üzerinde. 

MAHMUT ALİCANOĞLU (Devamla) — 
Bunlar meyanmda ezcümle Diyanet İşleri Teş
kilâtı kuruluş kanunu, Siyasi partiler kanunu 
tasarısı, Yargıtay teşkilât kanunu tasarısı ve 
TRT kanunudur. Bu dört kanunun mahiyetleri 
itibariyle yek diğerinden birini diğerine* tercih 
etmek biraz zordur. Ancak, arkadaşlarımızın son 
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günlerdeki arzuları nazarı itibara alınırsa Diya
net İşleri Kanununun yıllardan beri sürünceme
de kaldığı malûmdur. Olgun hale gelmiş olan 
Diyanet İşleri Reisliği Teşkilât Kanununun kısa 
bir müddet zarfında çıkacağına kaaniim. Bu ka
nunun kabulünden sonra Siyasi partiler kanu
nuna başlarsak onu da mutlak surette neticelen
dirmiş olacağız. Bu itibarla bendeniz Diyamet 
İşleri Teşkilât Kanunu ve ondan sonra Siyasi 
partiler kanunu ve Yargıtay kanunu olmak üze
re bu sıra üzerinden çalışmamızın doğru olaca
ğına kaaniim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kırca. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, birkaç gündür devam eden te
reddütlerden sonra Yüce Heyetiniz ikisi birbi
rinden mühim iki kanunun rüçhaniyeti üzerin
de bir tercilh yapmak durumundadır. Her iki 
kanunun son derece önemli olduğu inkâr ka
bul etmez. Ancak iki kanun arasında rüçha-
niyet bakımından bir tercih yaparken, her şey
den evvel bâzı Anayasa mülâhazalarının diğer 
her türlü mülâhazaların üzerinde tutulması 
icabettiği de tabiîdir. Anayasanın 7 nci geçici 
maddesi Siyasi partiler kanun tasarısının 15 
Ekim 1963 tarihine kadar çıkarılmasını âmir 
idi. Bu durumda halen 8 nci kısmı müzakere 
edilmekte bulunan bu tasarının yarıda, bırakıl
ması, bütçe müzakereleri başladıktan sonra bu 
tasarımn çıkamaması veyahut çıkabilmesi için 
bâzı diğer tedbirlere başvurulmasını icabettire-
bilir, Halen Cumhuriyet Halk Partisi ve Ada
let Partisi grupları adına verilmiş bir önerge 
vardır ve Siyasi partiler kanunu tasarısının 
8 nci kısmı dâhil diğer kısımlarının bir arada 
müzakeresini talebetmektedir. Bu durumda Si
yasi partiler kanunu tasarısı bugün huzurunuz
da âzami 3, 3,5 saat içinde neticelendirilebile-
cektir. Bu itibarla Yüksek Heyetinizin, Ana
yasanın 7 nci geçici maddesinin ruhuna sadık 
kalarak, diğer bütün mülâhazaları bertaraf et
mek suretiyle Siyasi partiler kanunu tasarısını 
önce ve onu mütaakıp Diyanet İşleri Teşkilât 
kanununun görüşülmesini kabul buyurmasını 
arz ve istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Dursunoğlu. 
CEVAT DURSUNOĞLU (Erzurum) — 

Muhterem arkadaşlar, benim söylemek iate-
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dikleÜmin pek çoğunu Sayın Coşkun Kırca arka- I 
daşımız söylemiştir. Ben bir şeye dikkatinizi 
bilhassa celbetmek istiyorum: Usul dâvaları... 
Biri evvel gelsin, diğeri sonra gelsin.. Politika 
taktikleri, birçok sebepler dolayısiyle müzake
relerimiz geç kalıyor, bizzat bu kanunların 
çıkması üzerinde müessir oluyor, tkinci safta-
ki fikirleri lütfen bir tarafa bırakarak bugün 
elde bulunan, Sayan Coşkun Kırca arkadaşımı
zın da söylediği gibi ve parti grup reislerinin 
de tesbit: ettikleri gibi, teferruat üzerinde dur
madan, anahatlar üzerinde konuşarak dâvayı 
biran evvel ele alalım ve Anayasanın emrettiği 
şu Partiler Kanununu çıkaralım. Bu tered
dütler işi geç bırakıyor. Vazife müteessir olu
yor. Benim istirhamım, dün de karar aldınız | 
İlehmet Sağlam'm verdiği önergeye göre bir 
sıra tertibettiniz. Her an şıra değiştirerek, Iher 
an başka bir fikre tabi o l a rak bunu değiştirir
sek bu her iki kanunun çıkması çok geç kala
caktır. Ben de rica ediyorum, sonuna gelinmiş 
bulunan Partiler Kanunu ki, Anayasanın eniri
dir, biran evvel ele alınsın, çıksın. Arkasın
dan da öteki kanunlar yetişir. Yoksa şu veya 
bu şekilde 'daima fikir değiştirecek olursak, 
her iki kanun tasarısı da Pazartesine kadar çı
kamaz. İstirhamım bu suretle kısaca keserek 
mevzu üzerinde teferruata girmiyerek ana.fi-
kirleri yalnız ele alarak evvelâ Partiler Kanunu
nu, Anayasanın emrettiği Partiler Kanununu 
ve memleketin siyasi striktürünü sağlam bir 
şekilde bağlıyacak ve memleketi birçok husus- \ 

5. — GÖRÜŞÜLEN 

2. — 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) 

BAŞKAN — Siyasi partiler kanunu tasarı
sının görüşülmesine devam ediyoruz. 

OEÇÎCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) Sayın Başkanım, müzakere 
usulü hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN -—Komisyon Sözcüsü Sayın Kırca 
buyurun. 

(1) 527 S. Sayüı basmmjazı 6 . 2 . 1964 ta
rihli 49ncu BirUşim tutanağı sonundadır,/ ' 
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larda tereddütlerden kurtaracak olan bu kanu
nu biran evvel çıkaralım. Bunun biran evvel 
çıkarılmasını ve dün kabul ettiğimiz esas üze
rinde şimdi bunun müzakeresinin öne alınması
nı bilhassa rica ederim. 

BAŞKAN — Dört arkadaşımız konuştu. İki 
çeşit önerge vardır. Birisi Diyanet İşleri Kanu
nu konuşulsun, diğeri Siyasi Partiler Kanunu 
konuşulsun meselesidir. Dün Sağlam arkada
şımızın verdiği ve kabul buyurduğunuz önerge
sinde evvelâ Siyasi Partiler Kanununun görü
şülmesi var. Şimdi Hâldan Kısayol, İsmail Hak
kı Yılanhoğlu. Turgut Çulha ve Ahmet Çak
mak arkadaşlarımızın önergeleri Diyanet İşleri 
kanun tasarısının önce görüşülmesi hususunda-
dır. Aykırı olduğu için evvelâ bu hususu oya 
sunacağım. 

Diyanet İşleri kanun tasarısının önce gö
rüşülmesi hususunu oyunuza sunuyorum Ka
bul edenler... Etmiyenler... Diyanet İşleri ka
nun tasarısının daha evvel görüşülmesi kabul 
edilmemiştir. 

Bir hususu daha oylarınıza sunacağım; Si
yasi Partiler kanun tasarısının son kabul bu
yurduğunuz TRT ye ait önergeden evvel görü
şülmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — Öner
gem var, sıraya göre... 

BAŞKAN — Yoktur efendim. 
HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisaı) — 

Müşterek konuşulmasına dair önerge vardı.. 

İŞLER, (Devanı) 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Muflıterem arkadaşlarım, 
bundan önce Siyasi partiler kanun tasarısının 
dördüncü kısmının müzakeresine başlamıştık. Ve 
üç arkadaş söz almıştı. Bu arada'komisyon ken
disine geri verilmiş bulunan maddeleri tanzim 
etmiş bulunmaktadır. Sayın Başkanlıktan se
kizinci kısmın müzakeresine devam edilmeden 
önce bu maddelerin okululup oylatılması husu-
,mnu istirham edeceğini. Kendilerine takdim 
ediyorum. 

BAŞKAN -— Komisyona giden 4 ve 5 ne i 
bölümler ve onlara ait maddeler, verdiğiniz öner-
goleriır ışığı .altında, tadil edildikten sonra ri-
y^eteJ:geliîiiftİK.^ 'fOnferı okutuyorum : 
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Yüksek Başkanlığa 

Çıkartılmalarına dair dikkat nazara alınma
sı kabul 'edilmiş olan 2 nci kısmın 4 neti ve 5 nci 
bölümdeki maddeler yerine komisyonumuz par-
tilerarası müşterek anlaşmaya uyarak aşağıdaki 
maddeleri teklif eylemektedir. 

Gerçekten gruplar adına verilmiş olan ve bi-
lâhara komisyonumuzca Yüce Meclisin temayül
lerine uyularak tadilen yeniden teklif edilmiş 
olan maddeler kaibul edilmediği takdirde; 

1.. Bâzı partilerin memleket için »on derece 
zararlı şekilde hücre teşkilâtı kurmaları müm
kün olabilecek, 

2. î l ve ilçelerde bâzı partilerin kâtibi me-
sullük veya parti mümessilliği gibi zararlı sis
temleri ihya etmeleri imkân dâhiline girecek, 

3. İllerde disiplin organı kurulması mecbu
riyeti ortadan kalkacak, 

4. îl ve ilçe yönetim kurullarına işten el 
çektirilmesi taktirinde yeni daimî yönetim ku
rullarının seçilmesi için belli bir süre içinde 
kongre toplanması mecburiyeti de ilga edilmiş 
olacak, 

5. Köy ve mahallelerde seçim yolu ile işba
şına getirilen parti görevlileri yoliyle hem en alt 
kademede parti işlerinin serbestçe görüşülmesi ve 
parti sorumlularının alt 'kademedeki partililer ta
rafından bizzat seçilmesi lüzumu ile partilerin 
Anayasa Malhkemesinde malî denetimlerinin ya
pılması zaruretini birbirleriyle bağdaştıran bir 
sistemin uygulanması imkânsızlaşmış olacaktır. 
Bu itibarla ilişikteki maddelerin «teşkilât kade
meleri» başlığı altında 4 ncü bölümde yer al
mak üzere kabul edilmesi 'komisyonca arz ve 
istirhaim. olunur. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

• Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
17, 18, 19 ve 20 nci maddeler yerine 16 nci 

madde olarak kaim olmak üzere aşağıdaki mad
denin oylanmasını rica ederim: 

Dördüncü bölüm 
Teşkilât kademeleri 

İl teşkilâtı. 
Madde 16. 1. ti kongresi, sayısı binden faz

la olmamak üzere, parti tüzüğüne göre ilçe 
kongrelerince seçilen delegelerden kuruludur. 
t i başkaniyle il yönetim ve disiplin kurulları üye-
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leri, il kongresinin tabiî üyeleridir; ancak, geçi
ci il yönetim kurulu üyelerinin tabiî üyelik hak
kı tanınmaz. 

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

2. İl yönetim kurulu, il başkanının "başkan
lığında olmak üzere, parti tüzüğünün gösterece
ği sayıda il başkanı dâhil yedi ilâ onbeş üyeden 
kurulur. 

İli yönetim kurulunun il kongresince nasıl se
çileceği, merkez yönetim organınca ne gibi .hal
lerde ve nasıl işten el çektirileceği ve geçici yö
netim organının ^ıasıl kurulacağı parti tüzüğün
de gösterilir. îşten el çektirme kararının il yö
netim kuruluna bildirilmesinden başlıyarak üç 
ay içinde il kongresi toplanarak yeni daimî il 
yönetim kurulunu seçer. Bu süre içerisinde il 
kongresi için yeni delegeler seçilmiş değilse, 
kongre eski delegelerle toplanır. 

3. 1.1 teşkilâtı arasında bir il disiplin kuru
lu bulunur. İl başkaniyle il disiplin kurulunun 
il kongresince nasıl seçileceği ve il disiplin ku
rulunun üye sayısı, parti tüzüğünde gösterilir. 

4. Bu maddede yapılı kurulların görev ve 
yetkileri, parti tüzüğünde belirtilir. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarıda mevcut «beşinci bölüm.» ibaresiyle, 

bu bölüme ait başlığın kaldırılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
21, 22, 23 ve 24 ncü maddelerin yerine kaim 

olmak üzer aşağıdaki maddenin metne konulma
sını arz ve teki i f ederim. 

«îlçe teşkilâtı. 
Madde 17. —, 1. İlçe kongresi, ilçe çevresin

deki muhtarlık bölgelerinde partiye kayıtlı bulu
nan parti üyelerinin parti tüzüğü ile düzenle
nen şekilde seçtikleri sayısı altıyüzü aşmıyan de
legelerden kuruludur. îlçe başkanı ile ilçe yö
netim kurulu ve - varsa - ilçe disiplin kurulu 
üyeleri, ilçe kongresinin tabiî üyeleridir. An-
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cak, geçici ilçe yönetim kurulu üyelerine tabiî. 
üyelik hakkı tanınmaz. 

îlçe kongresi, iki yıldan fazla olmamak üzere, 
parti tüzüğünün göstereceği süreler içinde topla
nır. 

2. îlçe yönetim 'kurulu, ilçe başkanının baş
kanlığında olmak üzere - ilçe başkanı dâVl - beş 
ilâ onbir üyeden kurulur. 

İlçe'yönetim kurulunun ilçe kongresince na
sıl seçileceği, il yönetim kurulunca veya merkez 
yönetim organınca ne gibi hallerde ve no«ıl iş
ten el çektirileceği ve geçici yönetim kurulunun 
nasıl kurulacağı, parti tüzüğünde gösterilir, iş
ten el çektirme kararının ilçe yönetim kurulana 
bildirilmesinden başlıyarak üç ay içinde ilçe 
kongresi toplanarak yeni daimî ilçe yönetim ku
rulunu seçer. Bu süre içersinde ilçe kongresi 
için yeni delegeler seçilmiş değilse, kongre eski 
delegelerle toplanır. 

3. tlçe başkanının seçimi ve ilçe teşkilâtı 
kurullarının görev ve yetkileri, parti tüzüğünde 
gösterilir. 

4. Siyasi partilerin illerin merkez ilçelerin
de teşkilât kurmaları, kanunların uygulanması 
bakımından zorunlu sayılamaz.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
istanbul 

Coşkun Kırca 

Not : Tasarının 155 nci maddesi ile, 4 Tem
muz 1960 tarihli ve 8 sayılı Kanun ile bu kanu
nu değiştiren 30 Nisan 1963 tarihli ve 228 sayılı 
Kanun yürürlükten kaldırılacağından, ilçe kon
gresi delegelerin seçimi içirt yapılacak toplantı
larda siyasi konuşmaların yapılması mümkün 
olacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
25 nci maddenin yerine aşağıdaki metnin ika

mesini arz ve teklif ederim. 
«Muhtarlık bölgelerindeki parti görevlileri. 

Madde 18. — Köy veya mahalle muhtarlık 
bölgelerinde partiye kayıtlı bulunan parti üyele
ri, parti tüzüğü öngörmüşse, muhtarlık bölge
sindeki parti işlerinin yürütülmesi için, bir par
ti görevlisi ile bir de yedeğini, parti tüzüğüne 
göre seçerler. 

Siyasi partiler, yukardaki fıkrada öngörülen 
parti görevlisinden ba^ka, bucaklarda ve köy 
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veya mahalle muhtarlık bölgelerinde her hangi 
bir ad altında teşkilât kuramazlar.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

Not : Tasarının 155 nci maddesi ile, 4 Tem
muz 1960 tarihli ve 8 sayılı Kanun ile bu kanu
nu değiştiren 30 Nisan 1963 tarihli ve 228 myılı 
Kanun yürürlükten kaldırılacağından, köy ve 
mahalle muhtarlık bölgelerinde parti görevlisi
nin seçimi için yapılacak toplantıda siyasi ko
nuşmaların yapılması mümkün olacaktır. 

BAŞKAN — 4 ncü ve 5 nci bölümler hakkında 
söz istiyen arkadaşlarımız... Buyurun Saym 
özoğul. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem ar
kadaşlar, saym sözcünün konuşmasına dikkat 
ettim, «önergelere uyarak yeniden vaz'edildi»1 

ifadesini kullandılar. Arkadaşlar, dördüncü bö
lümle beşinci bölüm reye vaz'edilmiş ve kanun
dan tayyma karar verilmişti, öyledir, zabıtlar 
tetkik edilirse görülür, öyledir. Ancak yetkisi
ni kullanarak geri almış, bilâihara huzurunuza ge
tirmiştir. Burada .günlerce dördüncü ve beşinci 
Holüm hakkında muhtelif fikirler ileri sürüldü. 
Biraz evvel bir muhterem arkadaşımla da konuş
tum bu mevzuu, şöyle ifade ettiler; «Biraz daha 
vumuşatılarak getirilmiş» ifadesini kullandılar. 
Arkadaşlar, biz en çok il ve ilçe teşkilâtını, bu
rada konuşan arkadaşlarımız tüzüklere bırakıl-
jnasını savundular ve bu şekilde karar alınmıştı, 
Meclisçe. Yine muhtelif arkadaşlar ekseriyetle 
köylerdeki teşkilâtın, mahalle, köy ve bucaktaki 
teşkilâtın kurulması tezini savundular. Hemen 
hemen her kanatta bulunan, yani Halk Partili, 
\dalet Partili, Yeni Türkiye Partili, M. Partili, 
O. K. M. Partili bütün tonlarda bulunan arka
daşların ekseriyeti, köylerdeki ocakların kurul
masını savundular. Kövdeki teşkilâtı yine getirir
ken, evvelce 5 nci madde kabul edilirken, köy gö
revlileri için de va,ni bir temsilci ve bir temsilci 
"•ardımcısı şeklinde yine aynen getirmiş bulunu
yorlar. Bizim o zaman ek^erivetle savunduğumuz 
fikir, 30 milyon Türk Milleti köyde, mahallede 
^e ilçelerde yasamaktadır. İl ve ilce teşkilâtı yine 
bu 30 milyon içinden, mahalle, köy ve ilçelerden 
seçilmek suretiyle ilçe idare heyetlerinde, il ida
re heyetlerinde vazife almaktadırlar, tezini sa-
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vunduk. Ve şu tezi de ileri sürdük; Türk Milleti 
siyasi olgunluğunu bulmuştur ve bunu ispat et-
mişjtir. Binaenaleyh köyde kurulacak teşkilât 
kamplara ayrılmak değil doğrudan doğruya esas 
büyük. merkezlerden köye doğru yapılan politi
kacıların tesirleriyle bu kamplar, itibari olarak, 
ayrılmaya sebebolduğunu ifade etmiştik. Yani 
esas, köyde kurulacak ocaklar ki, biz bunu başka 
şekilde teklif etmiştik, bir divan kurulsun dedik; 
divan başkanı, yardımcısı ve sekreterden ibaret 
üç kişilik bir parti teşkilâtı kurulsun ve bunla
rın .görevleri de köydelki siyasi konuşmaları, ki 
Man1 isimizden muhtelif kanunlar çıktı, Gösteri 
Yürüyüşü Kanunu gibi, Toplantı Kanunu gibi. 
Bu kanunlarda* asgari üç kişilik bir heyetin bu
lunduğunu ifade ettik. Yine Anayasanın ilgili 
maddesi de her vatandaşa dilediği zaman dernek 
kurma hakkım tanıdığına göre, biz bu kanunu 
çıkarmakla köylerdeki Anayasanın emrettiği bu 
ocakların yani parti teşkilâtının kurumasına mâ
ni olunduğunu zabıtlara geçmesi bakımından ifa
de etmsk isterim, Türkiye'de siyasi olgunluk var
dır. Köylerde teşkilât kurulması lâzımdır ve mut
laka şarttır. Ancak, maalesef, bâzı milletvekili 
arkadaşlarımız kbVere gitmek zahmetinden ka
çındığı için ve malî külfetten kaçtığı için köyler
de ocaıklarm kuramadığını bir kere daha şu za
bıtlara seçirm^k isterim. Arkadaşlar, evvelce 
tayvedilen madde1 erin ve aynı zamanda 4 ncü 
ve 5 ne i bölümün bu sakilde tavvedilmmini ve 
bu sakilde revinizi kullanmanızı istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 
B \RKAN — Sayın Diler. 
NtHAT DÎLER (Erzurum,l — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlar, Yüce Mecliste 4 
ve 5 nci bölümlerin müzakeresi yapılırken ileri 
sürülen fikirler, şu idi : Demokratik rejimde par
tiler, iyivi kötüden, demokratik olanı demokratik 
olnvyandan tercih etmek imkânını haiz ve de
mokratik hakları kullanabilecek ehliyette siyasi 
teşekküllerdir. Bu bakımdan bir il kongresine 
iştirak eden delegeleri ve il kongresinin müd
detimi demokratik usul ve metotlar içinde tan
zim etmek ihtiyarından mahrum ise bir siyasi 
tevekkül, o siyasi rüştü de haiz değildir, mah
curdur. Mahcur bir .kimseye memleketin yük
sek menfaatleri verilemez. Memleket idaresini 
o siyasi teşekkül eline alamaz. Bu sebepten do
layı bu işler topyekûn partilerin iç bünyesiyle 
ilgilidir, îç bünyesinde menfi engelleri aşıp müs-
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bet bir kanaate ulaşamıyan bir siyasi teşekkül 
hiçbir şekilde siyasi teşkilât ve parti hüviyetini 
kazanamaz. Bu sebepten dolayı içtüzüklerine 
'bırakılmam: ve tayyedilmesi lâzımgeldiği ileri 
sürülmüştü. Ayrıca memleketimiz, demokrasiyi 
yukardan aşağıya, Devlet adamlarının verdiği 
imkânlarla kazanmıştır. Devlet adanılan de-
moKrasiyi yukardan aşağıya vermek bu suretle 
demokratik rejimi memleketimize yerleştirmek 
çabasa içinde, 'bulunurken, partilerin iç bünye
lerine müdahale etmek, doğrudan doğruya, par
tilere iştirak etmiş olan paıti ile ilgili vatan
daşlara egzersiz yapma imkânı (bırakmamak gibi 
bir netice meydana getirecektir. Bu bakımdan 
da mahzurludur. Ayrıca partilerin topyekûn 
bünyelerini kanun hâkimiyeti altına almak bel
ki âmme menfaati iktizasıdır. Fakat, dokuları
nı, hücrelerini.topyekûn bir kanun hâkimiyeti 
altına almak netice itibariyle, şekil de olsa hüc
releri aynı, dokuları aynı, organları aynı, hiri-
birino benziyen, biribirinin kopyası olan bir tip 
partinin meydana gelmesine sebebolacaktır, bu 
da doğıu değildir, bu sebepten dolayı tayyedil
mesi lâzımgelir denmişti. Yine ocak, bucak 
teşkilâtı üzerinde de muhterem aracLkaşlar (bir 
tak'.m haklı fikirler ortaya atmışlardı. Demok
ratik rejimin memleketimizde kökleşmesi ve ya
şaması için memleketimizin yüzde yetmiş nüfu
sunun sakin olduğu köy ve mahallelere parti 
teşk'lâtl arının teşmil edilmesi lâzım. Bu, Ana
yasanın bir iktizasıdır. Buna .karşı ileri sürülen 
•Sikirlerden bir kısmı böyledir bir teşkilât ku
rulursa ocak, bucak teşkilâtları, memleketin 
içinde bir ikilik yaratır. Bir münaferet peyda 
ettirir. Memleketi kardeş kavgasına sürükler. 
işte bunun önüne geçmek için ocak, bucak 
teşkilâtrnm köy ve mahallelere teşmilinin önü
ne geçildiği ifade edilmigti. Halbuki bir parti 
görevlisi ve yardımcısı kabul edildiğinde parti 
görevlisi ve yardımcısının köy içinde teşltilâta 
tabelâ asmasına müsaade edildiğine göre, bu 
ikiliğin meydana gelmesi doğrudan doğruya ka
bul edilmiş vaziyete gelecektir. Yine münafe
ret tohumları, bu iddiayı ileriye sürenlere görs 
meydana gelmiş olaca.ktır. Madem ki, böyle 
bir durum meydana geliyor o 'halde partilerin 
ihtiyarına bırakmak icabeder. Dileyen parti 
köylerde ocak, bucak teşkilâtı kurar, dilemiyen 
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kurmaz. Bunu partilerin iç bünyelerine bırak- I 
mak ieabeder. Yine pertilerin ocak ve bucak 
teşkilâtını kurmaları bugün memleketimiz için 
de lüzumlu bir şeydir. Çünkü, içinde bulundu
ğumuz durum Devlet idaresinde bürokrasi hâ
kimiyetidir. Bürokrasi hâkimiyetinin meydana 
getirmiş olduğu menfi durumları önlemek için 
ocak ve bucak teşkilâtının kurulması, ocak ve 
bucaktan Devlet idaresinin murakabe edilmesi 
lâzımdır. Bu yönlerden partilerin içtüzüklerine 
bırakılması lâzımgelen hususları kanun hâkimi
yeti altına almak, zorla partileri demokrasiye 
itmak, ehliyetsizliğini kabul edip zorla demok
rasiye itmek ve bu suretle bir zorokrasi rejimi- I 
nin memlekette yerleşmesini temin etmek, aşağı 
yukarı bir abesle iştigal etmek gibi bir netice 
meydana getirecektir. Bu balkımdan evvelce de 
verilmiş ve 4 mcü ve 5 nci bölümün Itayyı husu
sundaki önergelerin istikametinde Ibir ömerge 
vereceğim. Partilerin iç bünyesi ile ilgili oldu
ğu için bu 4 ve 5 nci bölümün tasarıdan çıka
rılmasını istirham ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bıüak. 
NURETTİN BULAK (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, Komisyonun 
4 neü bölümdeki, Heyeti Umumiyenin görüşüne 
uygun bir teklif ile karşımıza geldiğini görü
yoruz. Ancak, bâzı eksiklikler vardır. 

Geçen defaki müzakereler esnasında arkar 
daşlarımız "muhtelif fikirler ortaya atarken, 
bendeniz de dördüncü bölümün bağlığından 
bahsetmiştim. Teşkilât kademeleri ibaresi ben
ce yerinde bir ifade değildir. Çünkü 'birinci 
kısımda beşinci maddeyi müzakere ederken biz 
teşkilâtı şöyle sıraladık: «Madde 5, siyasi parti
lerin teşkilâtı merkez organları ile il ve ilçe teş- | 
kilâtmdan...» diye bahsetmiştik. Şimdi mad
de beşteki il ve ilçe teşkilâtı ibareleri ortadan 
kalkıyor, yeni bir ifade ile, teşkilât kademeleri, 
ifadesi kullanılıyor. Bence burada bir tenakuz I 
vardır.. Bunun düzeltilmesi ieabeder kanaatin
deyim. Bu hususta verilmiş bir'takririmiz de 
vardı. , Sayın komisyon, şüphesiz bizim takrir
lerimize itibar etmek mecburiyetinde değildir. 
Ama, bu tenakuzu ortadan kaldırmak için yine 
l)iı ibarede kalsa, il ye ilçe teşkilâtı olarak bu 
bölümün başlığını bıraksa daha yerinde olur, | 
kanaatindeyim. i 
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Bir de il ve ilçe kongelerine senatör ve mil

letvekillerinin delege seçilmemesi için bir tak
rir vermiştik. Çünkü senatör ve milletvekilleri 
esasen büyük kongreye delege olduklarından 
teşkilâtta şu veya bu suretle partilerarasmda 
bir mücadele bir hizip yaratmamak için millet
vekilleri ve senatörlerin teşkilât kademelerinde 
delege olmamaları tezini savunmuştuk. Burada 
bakıyoruz, komisyonun vermiş olduğu önergede, 
tâdil teklifinde bu da mevzuubahsedilmemiştir. 
Onu da komisyonun nazarı dikkate almasını 
hassaten rica ediyorum. 

Bii' de idare kurulu azaları, kendi kongre
lerinin tabiî delegeleridir ama, hesap verme xlu-
rumunda iken bunların oy kullanmamasını te
menni etmiştim. Bu mevzuda da burada sara
hat göremedik. Bir kelime dikkatimi çekti, ko
misyonun hazırlamış olduğu önergede, geçici 
heyetler üç ay içerisinde kongresini yapıyor ve 
daimî kurul vaziyetine geliyor. Bu daimî keli
mesi fazla. Esasen kurul şüphesiz ki seçildikten 
sonra, artık yeni kongreye kadar daimî olacak
tır. Bu bakımdan «daimî» kelimesinin kaldırılma
sını teklif ediyorum. Bu, köy ve mahallelerde, 
komisyon sözcüsü esasen ifade ettiler, kongre
lere siyasi bir hüviyet veriliyor. Orada başkan
lık divanı teşkil edilecek, temsilciler seçilecek 
ve aynı zamanda siyasi konuşmalar da olacağına 
göre bu kongre bir alt kademe kongresi, mahi
yetinde olmuş oluyor. Bu suretle de vatandaş
larımız tatmin edilmiş olacaktır. Ben teşki
lâtın daha fazla genişlemesine taraftar değilim. 
Umumiyetle komisyonun hazırlamış olduğu bu 
son önergeyi muvafık buluyorum. Ancak bu 
rica ettiğim tebeddülatı yaparsak çok daha ye
rinde olacaktır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Açık oylarını kullanmıyan ar
kadaşlarımız var mı? Lütfen oylarını kullansın
lar. Yuvarlak stenografların bulunduğu yerde
dir. 

Sayın Kazova. 
MEHMET KAZOVA (Tokat) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; şimdi esas mev
zu ocak, bucak teşkilâtının kurulup kurulmama-
sıdır zannederim. Çünkü 4 ve 5 nci bölümleri 
16, 17 nci ve 25 nci maddeleri komisyon sözcü
sü geri almıştı. Şimdi bir teşkilât kuruyoruz, il
çe teşkilâtı. Yeni bir parti olarak ilçeye gittik, 
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müteşebbis bir heyet, kurduk. Müteşebbis heyet 
3 - 4 ayda kongresini yapacak. Bu heyet kendi
si delege seçecek. Oturduğu yerden köylerde 
kimleri tanırsa, bunların isimlerini yazacak, gön
derecek ve muayyen bir günde getirecek ve bu 
müteşebbis heyet kendisinin tâyin ettiği şahıs
larla kendisini gene tâyin ettirecek, gene seçti-
recektir. Bunun demokrasiye aykırı olduğu açık 
acık meydandadır, arkadaşlar. Ama bir ocak olur
sa, ocak teşkilâtı kurulursa ve ocak teşkilâtı mü
teşebbis heyet de olsa oraya gidecek, İlçe İdare 
kurulu arkadaşlarımız köylüyü, mahalleliyi top-
lıyacak ve orada bir kongre yapacak. Bu kongre
de köylünün veya mahallelinin seçtiği, süzgeçten 
geçirdiği, 5 kişi, 6-7 kişi ne ise, tüzüğün emretti
ğine göre, bir teşekkül seçilecek. Bu teşekkül, içe
risinden bucak kongresine gidecek delegeyi se
çecek, o kongre huzurunda, sevilmiş, tanınmış, 
itimat edilmiş adamı seçecek. Bunlar bucağa ge
lecek, bucağa geldiği zaman da tüzüğünün em
rettiği delege sayısına göre kaç arkadaş gelirse 
buna göre bir bucak kongresi yapılacak. Bucak 
kongresinde tüzüğün emrettiği üzere bir heyet 
seçilecek. Bu heyet seçildikten sonra bir delege 
seçecekler. Bu delege ilçe idare kurulunu seçe
cek. İlçe İdare Kurulu gelip İl İdare Kurulu
nu seçecekler. Şimdi bu tamamen demokrasinin 
icaplarına uygun ve bu tamamen demokrasinin 
meydana getireceği hakiki bir seçimdir arkadaş
lar. Ama, şimdi, ilçe idare kurulu, köyde bir par
ti görevlisi seçecek ve buna bir'muavin seçecek. 
Uena değil bu, eskiden bu da yoktu, teşekkür 
ederiz Komisyona, bunu getirmiş, ama yani] il
çe idare kurulu seçilirken köylüyü toplamadan 
parti görevlisi ve muavini kongreye delege ola
rak ya kendisi gelecek veyahut muavinini gön
derecek, köylünün de haberi olmıyacak arkadaş
lar. Bu seçim sıhhatli değildir. Tam demokrasi
nin icaplarına yakışmaz arkadaşlar. Çünkü gö
rüyoruz arkadaşlar; bugünkü il teşkilâtı değişe
biliyor. İlçe teşkilâtını değiştirmeye imkân yok. 
Bir şirket kurmuş gibi hisse senedi dağıtılıyor. 
Kendisini seçtirmek için istediği adamları seçi
yor arkadaşlar*. İstediği adamlar da geliyor ken
disine reyini veriyor arkadaşlar. Yarın bu ka
nunla milletvekilleri ve Senato seçimlerine gide
ceğiz. Senato ve milletvekilleri seçimlerinde ilçe 
idare kurulu kendi seçtiği, getirdiği adamlar, 
istediğine rey verecek. İşte bu şirket hisse sene-
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di satmış olacak arkadaşlar. Bu sakattır arkadaş
lar; bu kanun doğarsa 'kör doğacaktır. Demok
rasinin icaplarına yakışmıyor arkadaşlar. Esa
sen bizim, ocak kongresinden başlayıp, bucak 
kongresi, ilçe kongresi, il kongresi yaparak ge
nel kongreye kadar gitmemiz lâzım. Demokrasi
nin de icapları budur. Bunu hassaten Büyük 
Meclisten rica ediyorum, yalvarıyorum, hürmet-
İcrimlç. (Alkışlar) Bu hususta bir de takrir ve
receğim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) —Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takririnizi gönderin, lütfen. 
Muhterem arkadaşlar, açık oylamaya katıl

mamış arkadaş var mı?.. Yok. Acık oylama işle
mi bitmiştir. 

Sayın Kırca, buyurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Nurettin Bulak arkadaşımıza teşekkür 
ederim. Kendileri hakikaten Komisyonun verdi
ği önergeleri gerçek mânasiyle anlamış ve son 
derece munsıfâne tenkidi erde bulunmak lûtf un
da bulunmuştur ve bizi aydınlatmıştır; hakları 
vardır. Bölümün adını teşkilât kademeleri yeri
ne il ve ilçe teşkilâtı olarak değiştirmekte fayda 
var. Kendi elimle takriri değiştiriyorum ve ken
di görüşlerine iltihak ediyorum; İl ve ilçe teşki
lâtı... 

Kendileri yine Türkiye Büyük Millet Mecli
si üyelerinin il ve ilçe kongrelerinde delege ola
rak bulunmaların] önleyici bir hükmün kanun
da yer almasının uygun Olacağını söylediler. Bu 
noktada da çok hakları vardır. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, üyeleri bir partinin mensubu ise
ler, o partinin genel kongresinin tabiî üyesidir-
ler. Kanunun ilgili maddesi böyle çıkmıştır. 
Kendilerinin aynı zamanda il ve ilçe kongrele
rinde delege olmaları doğru değildir. Bu itibar
la bu husustaki takrire de Komisyon iltihak ede-
- ektir. 

Bu arada Sayın Özoğul, Sayın Kazova arka
daşlarımız bâzı tenkidler serd ettiler, Serd ettik
leri tenkidi er, aslında bendenizle mutabık olma
malarından ziyade, bir yanlış anlamadan, ileri 
geldiğini zannediyorum. Bir kere bendeniz, ver
miş olduğum takrirde, Meclisçe daha önce dik
kate alınması kabul edilmiş olan ve bu bölümde
ki bütün maddelerin çıkarılmasına dair olan tak-
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rire Komisyonun iştirak etmediğini söylemiyo
rum. Söylediğim şey, bu kere tedvin edilip hu
zurunuza sevk edilmiş olan maddelerin Meclisin 
temayüllerine göre hazırladığı hususudur. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten nâçiz ka
naatim odur ki, bu bölümdeki bütün maddelerin 
çıkarılmasına mütaallik takrir oylandığı sırada 
elbette ki, Meclis adına alınmış bir karar mcv-
zuubahis idi, fakat bu karar daha önce yapılan 
müzakerelerde beliren temayülleri aksettirmi
yordu. O kadar aksettirmiyordu ki, öyle zanne
diyorum ki, Yüksek Meclis, il ve ilçe teşkilâtına 
ait hiç bir hüküm bu kanunda yer almadığı tak
dirde, bu hükümler ne yolda sevk edilirse edil
sin, ocak teşkilâtı kurulsun densin veya kurul
masın densin, ama densin, boş bırakılmasın; 
her halükârda boş bırakmaktan doğacak mah
zurları müdriktir. Bu mahsurlar nelerdir? Biz 
bu memlekette nikâplı komünist partilerinin il 
ve ilçelerde işletme ünitelerinde, hücre teşkilâtı 
kurmalarını istiyor muyuz? istemiyoruz. Bunu 
istiyebilecek tek kişi bu Yüce Mecliste mevcut 
değildir. O halde, teşkilâtın ne biçim olacağını 
anahtarları ile tesbit etmek mecburiyetindeyiz. 
Yüce Mecliste tek kişi şu veya bu partinin, vilâ
yetlerde parti mümessilliği, ilçelerde parti mü
messilliği ihdas ederek ittihadı terakkinin kâti
bi mesullük sistemini hortlatarak teşkilât kurma
sına taraftar mıdır? Asla. Ama il ve ilçe teşkilâ
tı, hakkında anahatlara mütaallik hükümler koy
madığınız ve bomboş bıraktığınız takdirde o boş
luktan bilistifade pekâlâ muayyen partilerin 
tüzüklerinde bütün bu sistemler yer alabilir. 

Şimdi başka mecburiyetler de var; seçim ka
nunlarımız partilerin seçimlere girebilmeleri için 
muayyen şartlar koymuştur. Ezcümle 15 vilâyet
te il ve ilce teşkilâtını tamamlamış olmak kaydını 
koymuştur. Eğer il ve ilçe yönetim kurullarının 
kuruluşuna mütaallik birtakım anahatlar bu ka
nunda yer almazsa, bırakınız 15 vilâyeti 67 vilâ
yette teşkilât kuramıyacak tek bir parti kalmaz. 
Kimin tarafından ve nasıl kurulmuş olursa olsun 
çünkü, her il merkezinde, her ilçe merkezinde bir 
parti mümessilinden ibaret olduğunu tüzüğünüze 
yazarsınız o kimseyi bulursunuz, nasbedersiniz ve 
teşkilâtınızı kurmuş olur ve seçimlere girme hak
kını da kazanırsınız. Bunu elbette ki, Yüce Mec
lis istemiyor. Bunu elbette ki, Yüce Meclis böyle 
bir hal tarzını demokratik telâkki etmiyor. Ne de-
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niyor burada? «îl yönetim kurulu 7 - 15 üyeden 
kuruludur.» Bir parti olmak haysiyetini ihraz 
eden bir teşekkülün bir ilde yönetim kurulu kura
cağı zaman 7 tane insanı bir araya toplıyabil-
mesi lâzımdır. Toplıyamaz ise, o teşekküle o ilde» 
bir parti hüviyeti ile bakmamak iktiza eder. Bu; 
gibi teşekküllerden memlekete fayda gelmiyece-
ğini kabul etmek lâzımdır. Bunun gibi bir ilçe
de, ne deniyor, 5 - 1 1 üyeden kuruludur. Bir 
parti, bir teşekkül, parti olmak iddiasında olan. 
lir teşekkül beş tane insanı bir araya getiremi--
yorsa bir ilçede, ona parti demeye imkân olma
mak iktiza eder. Bu gibi teşekkülerden fayda 
gelmez. 

Binaenaleyh, hükümleri tamamen tayyede
lim, bu bir yol değildir. Bu menfi bir yoldur. Bu 
menfi yolu açtığımız takdirde ocak bucak da 
kurarsanız arkadaşlarım ama, nikaplı komünist 
partilerinin hücre teşkilâtı kurmalarına da yol 
açmış olursunuz. Yüce Meclisin bunu önliyece-
ğinden eminim. Nihayet bir il idare heyeti yedi 
ilâ 15 kişiden mi kurulsun, beş kişi yahut 20 ki
şiden mi kurulsun nihayet bu bir takdir mesele
sidir; bu bir ilim meselesi de değildir. Bunlar 
Yüce Meclisin takdirine göre arz edilir. Arka
daşlarımızdan bir tanesi takrir verir, yedi ola
cağına beş olsun der, on olacağına yirmi olsun 
der, buna Yüce Meclis karar verir ona göre ha
reket edilir. Ama hükümlerin tamamını tayyet
mek son derece zararlı neticeler doğurur. Doğa
cak zararlı neticelerden biri şudur: Bu kanun 
illerde haysiyet divanları kurulması mecburiye
tini vazetmektedir. y 

Aksi halde, bu mecburiyet kalkarsa, bu nok
tada partilerin tüzükleri tamamen serbest ka
lırsa, pekâlâ yine son derece merkeziyetle idare 
edilmesi kendi anane ve bünyeleri icabı olan bir
takım aşırı sağ ve sol partiler bütün disiplin iş
lerini merkez kurullarının elinde toplamak gibi 
son derece mahzurlu bir yola girebilirler. 

N.ÎHAT DİLER (Erzurum) — Onların bi
leceği iş... 

GEÇÎCI KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
K1ROA (Devamla) — Onların bileceği iş değil 
Sayın Nihat Diler. Çünkü, Anayasamızın espri
si bu değil. Anayasamızın esprisi içinde hareket; 
ediyorsak biz, partilerin il ve ilçe teşkilâtının 
demokratik olması için asgarî şartları bulmak 
mecburiyetindeyiz. İyi bilmemiz icabeder, Dün-
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yada iki türlü partiler hukuku sistemi vardır. 
Birisi Fransız sistemi, diğeri Alman sistemidir. 
Fransa'da istiyen istediği partiyi, istediği teşki
lâtla, istediği doktrinle kurar. Fakat Almanya'
da kuramaz. Türkiye'de de kuramaz. Kurama-
malıdır. Bu Anayasa bu esasa istinadetmekte-
dir. Komünist partisini yasak etmek ayrı şeydir, 
hücre teşkilâtını yasak etmek ayrı şeydir. Ama 
şunu bilmek iktiza eder ki, hücra teşkilâtının 
olduğu yerde nikaplı bir komünist partisi var
dır. Ama nikaphdır. Onun komünist-olduğunu, 
mahkemeler önünde ispat edemiyebilirsiniz. Sırf 
hücre teşkilâtının mevcudiyeti, behemahal ko
münizmin mevcudiyetini göstermez. Faşist par
tilerde de hücre teşkilâtı vardır. Ama her halü
kârda mühim olan bir şey şudur ki, hücre teşki
lâtı demokratik değildir. Demokratik teşkilât, 
aynen ve eşrafa dayanan komiteler teşkilâtı da 
değildir. Demokratik teşkilât, bugün aşağı ya
karı batı memleketlerinin büyük kısmında ya
pılmış olan ve şube sistemi denilen teşkilâttır. 
Şube sistemi denilen teşkilâtı biz buraya getiri
yoruz. Bu teşkilât bugün bütün partilerimizde 
yerleşmiştir. Yerleşmiştir. Fakat şu- teminatlı 
hukuk sistemi içerisinde klasik partilerimizin ya
nında bugün ve yarın hangi partilerin çıkacağını 
bilmiyoruz, buna karşı tedbirli olmak mecburi
yetindeyiz. Sadece doktrinlerini yasak ederek 
değil, teşkilât yolu ile türlü mazarratı yasak et
mek içinde tedbirli olmak mecburiyetindeyiz. 
Binaenaleyh, Yüce Meclisten istirhamım, istediği
niz rakamı değiştirin, 600 tane ilçe delegesi olur, 
deniyor. İsterseniz, 750 yapın. Ama hüküm tay 
yetmeyin. Hükümleri tayyederseniz, o zaman iste
diğiniz kadar parti yasaklamaları getiriniz, mu
zır teşkilât yolu ile aşırı sağ ve aşırı sol cereyan
ların bu memlekette demokratik rejimi zedele
mesi işten bile değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Kazova arka
daşımızı bâzı hususlarda temin etmek isterim. 

Getirilen sistem nedir? Bir kere getirilen sis
temde köylerden ve mahallelerden ilçe kongresi
ne gidecek olan delegelerin köylerde ve mahalle- '' 
lerdeki parti görevlisi tarafından tâyin edilmesi 
gibi bir şey yoktur burada. İlçe kongresine ma- i 
halle ve köylerden gidecek olan delegeler nasıl 
seçilecektir? Burada yazılıdır, en demokratik şe
kilde seci1 ecnkt.ir. Tekrar okuyorum : «îlçe çev
resindeki muhtarlık bölgelerinde (yani, köy ve 
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mahallelerde) partiye kayıtlı bulunan parti üye
lerinin parti tüzüğü ile düzenlenen şekilde seç
tikleri delegelerden kuruludur.» Kim seçecek 
bunları? Köyde ve mahallede bulunan ve parti 
tüzüğü ile gösterilecek olan, muayyen partililer 
değil. Parti tüzüğünün göstereceği şey, sadece 
seçimin nasıl yapılacağı, hangi surette yapılaca
ğı. Kanun şunu müeyyideye raptediyor : îlçe 
kongresine gidecek delegeler, köylerde ve mahal
lelerde bulunan her partilinin bizzat katılmak 
hakkına sahiıbolduğu bir secimle seçilecektir. Bu 
demokratik bir şeydir arkadaşlarım. Bu demok
ratik bir şeydir, bundan driha demokratik olanı
nı, teşkilâtın bağlantısını tamamiyle partinin küt
lesine dayamanın daha radika1 ini bulmaya imkân 
yoktur. Notumuzda şunu da belirtiyoruz, geçen
lerde Sayın Fahir Giritlioğlu arkadaşımız bu hu
ş u ^ temas ettiler; kendilerine ilgili maddeyi gös
terdiğim zaman bendenize hak verdiler. Bu ka
nun tasarısının 155 nci maddesiyle 4 Temmuz 
1960 tarihli ve 8 sayılı Kanun ve onu değiştiren 
30 Ntean 1963 tarihli ve 228 .sn.vılı Kanun ilga 
edi1 inektedir. Bu .sayede ilce kongresine, köy ve 
mahallelerde delege seçilirken siyasi konuşmalar 
yanmak imkânı mevcuttur. TOnun tasarısını mü
talâa ederken sadece bir maddesini ele almak iyi 
bir tetkik urculü değildir. Kanun tasarısını bü
tünü ile mütalâa etmeik lâzımdır. 

Gelelim, ocak, bucak merceğine; yine Sayın 
Kı.TrvaVı trm'n ediyorum ki, Komisyonun getir
diği metindeki, partilerarası mutabakata tama
men uvgundur, hioVır suretle ilçe idare kurulu
nun köv ve mahallelerde bir parti görevlisini 
yukarıdan aşağıya tâvin etmesi diye bir sntem 
mevcut demidir. Parti görevlisi ve yedeği, köy 
ve mp.halJ el erdeki partilerin herbirinln katılma 
hakkına sah'iboldukları bir seçimle seçilecekler
dir. Tekrar ediyorum : 8 sayılı ve onu tadil eden 
228 sayılı Kanun vine bu tasarı .kanunlaştığı va
kit ilga ed'Omis olacağından bu secimler sırasın
da da siyasi konuşmalar yapma imkânı hâsıl ola
caktır. 

Burada bir sual hatıra gelebilir, şu halde ne
den idare heyeti ile ocak kurmuyorsunuz? Bunun 
türlü sebep1 eri üzerinde duracak değilim. Fakat 
herkesin üzerinde kolaylıkla mutabık kalması ge
reken ve benden önce müteaddit defalar çok muh
terem Adalet Partisi Grupu adına konuşan çek 
sevdiğim Sadettin Bilgiç arkadaşımın sözlerini 
işhadedeceğim. (Gülüşmeler.) 
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Bunların .samimi olduğunu artık kendisi bil

mektedir. şüphe ile karşılayan olahilir, ama her
halde kendisi değil. 

Şimdi arkadaşlarım; bir malî denetim usulü 
var; Anayasa Mahkemesi siyasii partilerin malî 
denetimini yapacak. Bir ocak idare heyeti kur
duğunuz zaman, bunun parti mamelekinin bir 
'kısmına tasarruf etmesini önlemek mümkün ola
maz; ister istemez Edecek. Demirbaşı olacak, def
teri lolacak, parası olacak, susu olacak, busu ola
cak.. Türkiye'nin 40 bin klüsur köyüne bir de ma
halleleri katarsanız kaç olur .bilmem, bütün bun-' 
lan merkezlere toplayıp stonra Anayasa Mahke
mesinin denetimine sunmak imkânı yoktur. Yok
tur buna imkân. Denebilir mi ki, «Canım, efen
dim olmasın.» Bunların parası olmaısm diyelim. 
Bir kere buna imkân yoktur. Yahut da bunları 
Anayasa Mahkemesinin .malî denetimi dışında 
bırakalım?.. Bırakamayız. Oünlkü Anayasa âm ve 
şâmil bir hüküm koymuş, partilerin bütün gelir 
ve giderleri Anayasa Mahkemesinin malî deneti
mine tabidir, demiş. Şu halde buna da imkân 
yok, o zaman. Bunu dersek... 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Parti görev-
lisiniin parası olmuyor mu? 

BASRA'N — Sayın Diler lütfen müdahale 
etmeyin. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Parti görevlisi ilçe adına 
kullanır. D'oğrudan doğruya ocak adına kullan
maz. Nihayet ilçe idare kurulu herhangi bir kim
seyi vazifelendireceği gibi, bir kimseye makfbuz 
mukabilinde şu kadar veya bu kadar parayı sarf 
etmek üzere verebilir. Ama ocalk kurduğunuz za
man Ibunun kendisine malhisus bir bütçesi olur, 
bütçesi olmak iktiza eder. Ocak demek budur. 
Bunu yapamayız. Bunu yaptığımız takdirde ma
lî denetimi 'gerçekleştiremeyiz. Malî denetimi ger-
çeMeştir'memenin - veyahut aynı yola çıkar - bun-
lar Anayasa Mahkemesinin malî denetimine tabi 
değildir demenin Türkiye'de demokratik rejim 
bakımından; büyük mahzurları vardır. 

Bugün Türkiye'de şu Anayasa sisteminin de
mokratik sistemin esasına bağlı partiler Anaya
sa Mahkemesinin malî denetiminden' kaçacak 
partiler değildir. Ama kaçmak istiyen buluna
bilecektir. Binaenaleyh, her halükârda bu im
kânları ortadan kaldırmak lâzımdır. Realite 
bundan önce neydi; realite bundan önce köy 

ve mahallelerde ocak içinde daha ziyade başka
nın partiyi temsil etmesi ve çalışması merke
zinde idi. Bugün de aşağı - yukarı aynı sistemi 
getiriyoruz. Köy ve mahallelerde bulunan par
tililerin hepsi seçime iştirak edebilecek ve parti 
görevlisini ve yedeğini seçebilecektir. İlçe onu 
empoze etmiyecek. Ve bu seçim sırasında da 
siyasi konuşmalar yapmak imkânı hâsıl olacak
tır. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Çağırmaz
sa? 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efen
dim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Muhterem . Kazova'ya 
şunu da belirteyim ki, eğer kanun icabı ve par
tinin tüzüğü icabı yapılması icabeden bir şey 
yapılmazsa bunun müeyyidesi çok büyüktür bu 
kanunda arkadaşlarım. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Hangi mü
eyyide efendim, hangi müeyyide... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efen
dim, söz istiyene söz verebilirim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Evvelemirde Cemiyetler 
Kanununa göre mahkemelerin yetkisi vardır. 
Fakat üstelik parti görevlisini tüzüğünde öngö
rüp. de bunu seçtirmemekte temerrüdeden par
tilerin hattâ kapatılma tehlikesiyle karşı kar
şıya kalması bahis konusudur. O takdirde Ana
yasa Mahkemesi kendilerine kanunun koyduğu 
bu esası yerine getirmesini ihtar edecek ve mu
ayyen bir süre içerisinde bu demokratik usuller 
uygulanmazsa o zaman o parti en ağır müeyyi
delerle karşılaşabilecektir. Binaenaleyh, mü
eyyidesi de yok değildir. Müeyyidesi de var
dır. Teşkilâta mütaallik konulmuş demokratik 
hükümlerin her birinin burada müeyyidesi var
dır. Bu itibirla muhterem arkadaşlarım, öyle 
sanıyorum, ki, tamamiyle Yüce Heyetin takdi
rine bıraktığımız kongrenin âzami adedleri il ve 
ilçe yönetim kurullarının alt ve üst adedleri 
gibi hususları dışında komisyonun tedvin edip 
getirdiği bu maddelerin kabulünde pek çok fay
dalar vardır. Tamamiyle reddinde demokratik' 

. rejimin işlemesi bakımından büyük mahzurları 
vardır. Bu itibarla kabulünü arz ve istirham 
ederim efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, ben kısa konuşacağım. Evvelce 
bu maddeler üzerinde geniş konuşmalar yaptık. 
Kabul etmek gerekir ki, komisyonun getirdiği 
yeni metin, bizim evvelki konuşmalarımızda 
Meclis olarak ileri sürdüğümüz hususları umu
miyet itibariyle nazarı itibara almış bulunmak
tadır. Yalnız bendeniz iki nokta üzerinde dik
katinizi çekmek istiyorum. Bunlardan birisi, 
disiplin organları ki, bunlar çok mühim organ
lardır, Partiler Kanununda yer alması lâzımdır. 
Bunlar için evvelki fikirlerimde İsrar etmekte
yim. Bir de takrir sunuyorum, komisyonun ve 
Yüce Heyetinizin bu noktada yardımını rica 
ediyorum, bu bir. 

İkincisi, ocak, bucak meselesini bendeniz bir 
başka zaviyeden arz etmiştim. O zaviyede de şu: 
Her derneğin her üyesinin bir toplulukta, adı 
kongre olan bir toplululkta fikrini söylemesi ve 
böyle bir topluluğa katıllımaya hakkı vardır. 
Şimdi getirilen sistem bunu ortadan kaldırmak
tadır ki, halika dayandırmak istediğimiz demok
rasinin temelini çekmektedir. Ve sayın sözcü ar
kadaşım bir noktayı, zannediyorum, dikkatle ele 
almamaktadır. Biz 'bu kanunu bugünün şartla
rına değil, yarının Türkiye isine getirmekteyiz. 
Okuma - yazma nisbeti v. s., v. s. de yarının Tür
kiye'sini kurmak mecburiyetindeyiz. Binaen
aleyh, vatandaşların 'bir yerde fikirlerini ifade 
etmeleri, yine şu temsilcilik ssiteminde müm
kün olmamaktadır. Neden mümkün olmamakta
dır? Çok anlayış göstermişlerdir, oraya delege 
seçmek için mahalle ve köylerdeki partililer top
landığı zaman konuşma imkânını da vermişler
dir. Bu da gösteriyor ki, orada bir siyasi faa
liyeti kabul etmiş 'bulunuyorlar. Ama bizim is
tediğimiz o değildir. O mıntaikaınm insanları, 
orada fikirlerini söylesinler ve seçme yaparken 
tam 'bir seçjme yapabilsinler. Bu sebepten dolayı 
sözlerimi 'bağlıyorum, sanıyorum ki, beş daki
kayı geçmiyor, fakat sözcülerimiz tabiî bu kısa 
konuişmalariımıza rağmen bir taraftan bizim 
uzun konuştuğumuzu söylemekte iken sözcümüz 
de bol bol konuşmakta. Bendenizin daha çok 
söyliyeceği'm şeyler var ama söylemiyorum. 
(ıSöyle, söyle sesleri) Söylemiyorum, -çünkü, bu 
kanunun hakikaten çıkması zaruretine bütün 
kalbimle inanıyorum, demokrasiye faydalı bir 
kanun olacağına inanıyorum, eksikleri ile bera-
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ber. Onun için bir teklif veriyorum. Köylerde 
ocak kurmanın zorluklarını buradaki arkadaşla
rım, benden daha. iyi biliyorlar, söylediler hep.. 
Onun için köy olan, yani şehir ve kasabalar dı
şında bucak kurulmasını, yani bir kongrede fi
kirlerini ifade edebilme bakımından.. Hukuk 
olarak bu böyle. Şehir ve kasabalarda, mahalle
lerde ocak, bucağa lüzum yok. Ocak kurulma
sını zaruri görüyorum. Melselâ İstanbul'da Fa
tih'te, Fatih ilçesini bu kanuna göre 15 e kadar 
arkadaş idare edecektir. Nüfusu son nüfus da
yımına göre 300 küsur bindi. Şu anda da 400 
ibinin üzerinde olduğu muhakkaktır. 400 bin 
kişilik nüfusa sahip. Ona göre de seçmeni buluL 

nan bir mıntakayı 11 kişinin idare edebileceğine 
inananlardan değilim. 

Saygılarımla. 
* * & & . * •••• 

BAŞKAN — Açık oylamanın sonucunu arz 
ediyorum. 1965 yılı bütçeleri kanunlaşıncaya 
kadar Devlet harcamalarına yetki veren 19.2.1965 
tarihli ve 544 sayılı Kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısının oylaması
na 226 arkadaşıımız katılmış ve 226 oyla, itti
fakla kabul edilmişitir. Böylece tasarı kanunlaş
mıştır. Memleketimize ve -milletimize hayırlı 
'olsun. (Alkışlar) 

Buyurun Sayın (riyasettin Karaca. 
Efendim., Sayın Karaca «öz alan 6 ncı arka

daşımızdır, ondan sonra kifayeti okutacağım. 

GİYASETTiN KARACA (Erzurum) — 
Muhterem arkadaşlarım, evvelce de bu kanun ta
sarısı üzerinde müzakere yapılırken, şimdi tekrar 
konuştuğumuz maddeler hakkında arkadaşları
mız miktarı kâfi denecek derecede uzun izahat
ta bulunmuşlardı. Bendenizin üzerinde duraca
ğı husus daha ziyade 5 nci maddeyle ilgili ola
caktır. Şöyle ki: Evvelce, 27 Mayıs tarihinden 
önceki siyasi şartlarımız, siyasi hayatımız, bu
günkü-siyasi hayatımızı ve siyasi şartlarımızla 
aynı vasat ve aynı- şartlar içinde olmadığını mut
lak surette göz önünde tutulmakta büyük fayda 
vardır kanısındayım. Tahminime göre, 27 Mayıs 
tarihinden önceki siyasi şartlarımızla, siyasi ha
yatımızı, bugünkü siyasi hayatımız ve siyasi şart
larımızla aynı vasat ve aynı şartlar içinde olma
dığını mutlak surette göz önünde tutulmakta bü
yük fayda vardır kanısındayım. Tahminime 
göre 27 Mayıs öncesinde Türkiye'de siyasi 
partilerin hayatlarını tanzim edebilecek 
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herhangi bir siyasi partiler kanunu yok
tu. Doğrudan doğruya Cemiyetler Kanunu
na göre idare ediliyordu. Bu bakımdan de
nebilir ki, 27 Mayıs'tan önceki siyasi hayatımız
da bir nevi mesuliyetsizlik devri cari idi. Bu
günkü siyasi hayatımız ve bahusus siyasî parti
lerin faaliyetlerini düzenliyecek yeni bir Siyasi 
Partiler Kanunu getirmiş bulunuyoruz. Siyasi 
Partiler Kanunu başlıbaşına birer mesulivet ka
nunudur. Gere!: o siyasi partinin bizatihi hük
mi şahsiyeti ve gerekse o siyasi partiler için'Ie 
vazife almış veya o partiye kayıtlı olmuş her 
üyenin kendi üzerinde çok ağır mesuliyetler mev
cuttur. Şövle ki, icabı halinde bir siyasi parti 
içerisinde bulunan birkaç üyenin bu kanuna ay
kırı davranış1 arı, hareketleri ve beyanları tevali 
ettiği takdirde gün gelecektir ki; büyük bir siya
si partinin dahi kapatılmasını icabettirecektir. 
Hal ve şartlar bu derece ağır ve nazik bir nokta
ya geldiğine göre, Türkiye'de eğitim dâvasının 
vo kültür meselesinin çok ileri gitmediği ve bil
hassa nüfusun yüzde 80 ini teşkil eden kövleri-
mizde okur - yazar savısımn kabarık olmadığı bir 
zamandı sivasi partilerin kanunu içerisindeki 
müeyyideleri tam mânasiyle anlaması, bilmesi ve 
idrak etniği henüz mümkün olmadığına göre, 
ocak ve bucak teşkilâtının bu sebeple dahi olsun 
köylere indirilmesi £on derece mahzurlu olur ka
nısındayım. 

Anayasa Mahkemesi, siyasi partileri denetle
me, gelir ve giderlerini inceleme yetkisine sahip
tir. Sayın sözcü arkadaşımız Coşkun Kırca'nm da 
ifade buyurdukları gibi, 40 bin köyün ve nahiye
lerin de bulunduğu ocak teşkilâtlarında bütün 
hesapların incelenmesi maddeten ve manen çok 
büyük müşkülâta sebebiyet vereceği gibi bu şe
kildeki küçük kademelerde ehliyetsiz, hesap ve 
kitap bilmiyen bir muhasebe hazırlamaktan, def
ter hazırlamaktan yoksun, çok zaman teknik bil-
giyo sahibolmıyan kimselerin davranışları yüzün
den, o siyasi partinin en yüksek uzuvlarının da
hi mesuliyetleri daima meydana çıkabilir ve me
suliyetleri cihetine de gidilebilir. Bir siyasi par
tinin ocak ve bucak teşkilâtı ne kadar küçük olur
sa olsun onun da yaşıyabilmesi için bâzı maddi 
imkânlara ihtiyacı vardır. Bugün büyük siyasi 
partilerin genel merkezlerinin dahi, son birkaç 
gün evvel müzakeresi yapılan maddelerle tahak
kuk etti ki, üç milyon, yarım "milyon civarında 
siyâsî partilere, Devlet kesesinden, Hâzineden 
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yardım yapılması kararlaştırıldı. Bu paranın 
şüphesiz ki, ocak ve bucak teşkilâtlarında, hiç ol
mazsa bina kirası bâzı kırtasiye ve lüzumlu mal
zemelerin alınması halamından da paranın gön
derilmesi bir zaruret halindedir. Bu husus bu 
ocak ve bucaklarda da karınca kaderince oradaki 
bulunan üyelerin de o partilere bir kısım bağış
larda bulunmaları icabeder. Bunların da bir he
sabının, kitabının tutulması, Anayasanın dene
timi altında tutulması kolay değildir. Ocak - bu
cak teşkilâtının meriyette bulunduğu ve cari ol
duğu zamanlarda, çok küçük halkın da akraba
lıkların çok tesis edildiği bir yerde dahi karde
şin kardeşe, aile içinde fertlerin yek diğerlerine 
husumet bağladıkları bilinen bir hakikattir. Böy
le bir zamanda husumet mevcudolduğu nazarı iti
bara alınırsa, bugün ocak - bucak teşkilâtı kuru
lursa aynı şekilde husumetlerin ve kamplaşmala
rın meydana çıkması gayet tabiî ve normaldir. 

Şimdi, Anayasa Mahkemesi bu kanunun 110 
vo müteakip maddelerinde bir siyasi partinin 
hangi şartlarda, hangi hâdiselerin tezahüründe 
kapatılacağını tadadetmiştir. 

Vatandaşların birbirlerine husumet ve kini 
sebefbiyle iftira atmaları, bir siyasi partinin ka
patılmasına müncer olacak derecede bu kanunun 
müeyyide altına almış olduğu suçların dahi ih
bar edilmesi daima mümkündür. Bu itibarla bir 
siyasi partinin mahvına kadar, kapatılmasına 
kadar gideibilmesi gibi büyük tehlikelere yol aça
cak olan ocak ve bucak teşkilâtlarının bugünkü 
siyasi hayatımız ve siyasi vasatımız içinde ku
rulması doğru değildir. 

Vakta ki, bu kanun hayırlısiyle çıkar ve yü
rürlüğe girer, Türkiye eğitim ve kültür bakı
mından bir nebze olsun daha ileriye gider, o za
man, şartlar icabettirdiği takdirde ocak ve bu
cak teşkilâtlarının kurulmasında mahzur telâk
ki edilmiyebilir. Fakat bugünkü hali ile, hangi 
cephesinden ele alırsak alalım, mutlak surette 
mahzuruna kaaniiz. Kaldı ki, Sözcü arkadaşı
mın da ifade buyurduğu gibi, parti görevlisi ar
kadaş bir nevi bu işleri de yerine getirebilecek 
durumdadır, daima il, ilçe ve hattâ genel mer
kezlerle temas halindedir, parti ile köy arasında, 
üyeler arasındaki bütün münasebetleri ve temas
ları da sağlıyacaktır. Bu sebeple ve daha fazla 
izahına lüzum görmediğim sebeplerle, bir siyasi 
partinin dahi kapatılmasına yol açabilecek de
recede mahzurlu olan öcâk> bucak teşkilâtının. 
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kurulmasına iltifat edilmemesini istirham ede
rim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Daha altı arkadaşımız söz al
mış durumdadır. Yeterlik önergeleri vardır, oku
tuyorum. 

S ay m Başkanlığa 
Bu holüm üzerinde defalarca müzakere cere

yan etmiş ve konu aydınlanmıştır. Kifayetin oya 
arzını saygıylo talebederiın. 

Tokat 
Ali Dizman 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresini yaptığımız konu tamamen ay

dınlanmıştır. Yeterliğinim oya konulmasını arz 
vo teklif ederim. Saygılarımla. 

İstanbul 
Nurettin Bulak 

BAŞKAN — Yeterlik -önergesinin aleyhinde 
Sayın Ahmet Bilgin, buyurunuz. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlarım, yeterlik önergesinin aleyhinde ko
nuşacağım. Ocak ve bucak meselesi tekrar orta
ya atılmıştır. Halbuki bu evvelce karara bağ
lanmıştı. Şimdi arkadaşlarımızdan, birçoğu ocak 
ve bucakların tekrar kurulmasında burada fikir 
beyan etmişlerdir. Bir müteşebbis kurulun üç 
ay zarfında kongreye giderek vaziyetini tesibit et
mesi zikredilmektedir. Üç. ay zarfında bu ilçe 
kurullarının 'kongrelerini tesibit etmeleri imkân 
dâhilinde değildir. Arkadaşlar, malûmuâlileriniz 
olduğu üzere ilçeler lâakal 50 - 60 köyden iba
rettir. Bu ilçeler köyler de her yere gidilecek, 
oradaki kongrelerde delegeler tesibit edilecek, 
feongreler yapılacak ve toplantılar yapılacak. 
Bunların iki üç ay zarfında yapılmasına ve ken
dilerini ilçe kongrelerine hazırlamalarına ve 
kongrelerine seçilmiş olarak gelmelerine zaman 
ve imkân yoktur ve buma da lüzum yoktur ar
kadaşlar. Zaten kongreler bahsinde partilerin 
hangi zamanlarda ilçe kongreleri yapacakları 
tesbit edilmiştir. Bu müddet zarfında yapacağı 
kongrelerde de o ilçe müteşebbis kurulu kendi 
kongresindeki vaziyetini yapmış ve tekrar kon
gre ile bir ilçe kurulunun durumuna girmiş ola
caktır. Bu kaydın kaldırılması için bir önerge 
verdim, kabulünü istirham ederim. Kifayeti mü
zakere takriri kabul edilmediği taıkdirde bu hu
susta daha çok izahatta bulunacağım. Hürmet

lerimle. 

14 5.İ&36 0 : 3 
BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Yeterlik önergeleri kabul edilmiştir. 

Bu bölüm vo maddeler üzerinde verilmiş 
olan önergeleri okutuyorum, aykırılık dereceleri
ne göre oylarınıza sunulacaktır. 

Sayın Başkanlığa 
4 ve 5 nel bölüm partilerin iç bünyelerini 

ilgilendiren içtüzük mevzuudur. • Bu bakımdan 
Anayasanın ruh ve maksadına aykırıdır. Tasarı
dan çıkarılmasını arz ve teiklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Partiler Kanununun 19 ncu maddesinin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede-
rimv 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Madde 19. — Parti tüzüğü, parti üyelerinin 
disiplin organlarına hangi hallerde doğrudan 
doğruya şikâyette bulunabileceklerini belirtir. 

Disiplin organları üyeleri, en az iki ve en 
çok dört yıl, için seçilirler. 

Bunlar, partiye bir hizmet bağıyla bağlı ola
mazlar ve partiden gelir sağlıyamazlar. 

•Millet Meclisi Sayın Başkanlığa 
21 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
Ankara 

Ahmet Üstün 

İlçe ^kongresi, ilçe çevresindeki muhtarlık 
bölgelerinde ikametgâhı bulunan parti üyeleri
nin parti tüzüğü ile düzenlenen şekilde seçtik
leri sayısı 750 yi aşmıyan delegelerden kuru
lur. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonun getirmiş olduğu Önergede bir 

müteşebbis kurulun üç ay zarfında kongre yap
ması mecburiyeti vazedilmektedir. Tatbiki im
kânsız olan bu kaydın metinden çıkarılmasını 
arz ederim. 

Kırşehir 
«Ahmot -Bilgin 

ı 

i 
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Bayın 'Başkanlığa 

Köylerde, mahallelerde bucak teşkilâtının ku
rulmasını oya konmasını arz ederim. 

Tokat 
Mehmet Kazova 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Partiler kanunu tasarısının 25 nci maddesi

nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Madde 25. — Şehir ve kasabalarda mahalle
lerde ocak, şehir ve kasalba dışında bucak teşki
latı kuralalbilir. 

BAŞKAN —• Aykırılık derecelerine göre 
önergeleri tekrar okutuyorum. 

(.Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
OEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KİRCA (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. .Naızarı 

itibara alınmasını oylarınıza ısunuyorum. Kalbul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmemiştir. 

(Istan'bul Milletvekili Reşit Ülker'in önerigesi 
tekrar okundu.) \ 

BAŞKAN —• Komisyon katılıyor mu? 
OEÇİCİ KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (Istanlbul) — Sayın Bıaşkanım, bu öner
gede ilgi çekici fikirler vardır. Tetkik edilmek 
üzere Komisyonumuza verilmesini rica ediyo
rum.. 

BAŞKAN — Temennidir, önergeyi Komis
yona veriyoruz. 

(Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN —•. Komisyon katılıyor mu?.. 
OEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Sayın Başkanım, Sayın 
Ahmet Üstün arkadaşımızın önergesinde iki hu
sus vardır. Bir tanesi; ikâmetgâhı bulunan, kay
dı. Bizim verdiğimiz önergede, «muhtarlık böl-
igelerinde partiye kayıtlı» tâbiri vardır. İkâ
metgâhın tesibiti bâzan büyük müşkülât arz eder. 
Bu itibarla Sayın Ahmet Üstün arkadaşımız, 
«ikametgâhı bulunan» yerine > «partiye kayıtlı» 
tâbirine iltihak buyururlarsa, bizim önergemiz
de olduğu gijbi, ilçe kongresinin âzami delege sa
yısının 600 mü, yahut teklif ettikleri gibi 750 mi 
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olması hususunu Komisyon Yüce Meclisin takdi
rine terk etmeye amadedir . 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Aynen işti
rak ediyorum, taban olarak 750 yi kabul ediyo
rum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Yani sadece 600 ün 750 
olarak değiştirilmesini... 

'BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu bu tak
dirde?... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Istanlbul) — Komisyon bu hususu Yü
ce Meclisin takdirine terk ediyor efendim. 

BAŞKAN — Naaan itibara alınmasını oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Önerge kalbul edilmemiştir. 

'(Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin'in öner
gesi tekrar okundu.)'. 

BAŞKAN —• Komisyon katılıyor mu?.. 
G E Ç l c r KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KTROA (Istanlbul) — Efendim. Komisyon, bu 
hususu, maddeye Yüce Mecliste geniş bir ekseri
yette hâsıl olduğunu müşahede ettiği temayüle 
uyarak koymuştur. Demokratik bir müeyyide 
olarak telakki etmektedir. Bu itibarla mahzursuz-
dur, bu husus kendilerine teminat veririm. Bu 
-sebeple katılmıyoruz, efendim. 

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

(Tokat Milletvekili Melhmelt Kazova'nm öner
gesi. tekrar okundu.) 

BAŞKAN —• Komisyon katılıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (Istanlbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılımıylor. önerge

nin nazara alınmasını oylarınıza 'sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
. O E Ç l € l KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Istanlbul) .— .Kaltılımıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
nin nazara alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etimiyenler... Kalbul edilmemiş
tir. 

İki önerge daıha gelmiştir, onları da okutu
yorum. 
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Sayın Başkanlığa 

Dördüncü bölümün sonuna aşağıdaki fıkra
nın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Partili T.B.M.M. üyeleri, ilçe ve il kongrele
rine delege seçilemezler. 

istanbul 
Nurettin Bulak 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu!.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Muhterem Balkanım; bu 
önergenin bir bölümün sonuna fıkra olanak ek
lenmesi mümkün değildir, kanun tedvini, tek
niği bakımından. Sayın Buiaik'ın esas itibariiyle 
fikrine iltihak ediyoruz. Bu ibarelerin 15 nci ve 
16 ncı maddelerin her ikisine de eklenmesi ge
rekir. Ayrıca, Senatör ve Milletvekilleri tâbiri 
de belki de tonun tedvini tekniği bakımından 
pek doğru olmaz. T.B.M.M. üyeleri dendiği tak
dirde daha yerinde olur.* 

Bu tadille kabul ediyorlarsa 15 ve 16 ncı mad
dedeki yerini bilâhare, teshil etmeik hakkını mah
fuz tutmak kay di yi e komisyon katılmaktadır. 

BAŞKAN _ Sayın Bulak, kabul ediyor mu
sunuz? 

NURETTİN BULAK (İstanbul) — Kabul 
edi yorum. efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bulak iştirak ediyorlar 
Komisyonun tekliflerine. Nazarı itibara 'alınma
sını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Başkan!!ığa 
Beşinci bölümün 21 nci Maddesine parti tü

züğü ahkâmıma göre yapılmıyan ilçe könlgreleri 
iptal edilir ibaresinin ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

Gümüşane 
Halis Bayramöğlu 

BAŞKAN —• Komisyon katılıyor mu?.. 
"GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Lüzum yoktur efendim. 
Zaten Cemiyetler Kanununa atıf yapıyoruz. 
Usulüne göre yapılmıyan bütün kongrelerin ip
tal edileceği zaten umumi mevzuatımızın hükmü 
icabıdır. Bu sebeple burada haşiv olur, katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor. Naızarı 
itibara alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
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15 ve 16 ncı maddelerin, Sayın Nurettin Bu

lak arkadaşımızın önergelerine uyarak nereye, 
ne şekilde konacağı teslbit edilecektir, ondan son
ra oylıyacağım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Bir dakika rica ediyo
rum. ^ 

BAŞKAN —• 16 ncı maddeyi, kabul buyur
duğunuz önergeye göre Komisyonun yaptığı ta
dil ile birlikte okutuyorum. 

Dördüncü Bölüm 
İl ve ilçe teşkilâtı 

İl teşkilâtı 
MADDE 16. — 1. İl kongresi, sayısı bin

den fazla olımamalk üzere, parti tüzüğüne gtöre 
ilçe kongrelerince seçilen delegelerden kurulu
dur'. İl başkaniyle il yönetim ve disiplin kurul
ları üyeleri, il kongresinin tabiî üyeleridir; an
cak, geçici il yönetim kurulu üyelerine tabiî üye
lik hakkı tanınmam. 

Partili Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
il kongrelerine delege seçilemezler. 

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

2. İl yönetim kurulu, il başkanının başkan
lığında olmak üzere, parti tüzüğünün gösterece
ği sayıda - il başkanı dâhil - yedi ilâ onbeş üye
den kurulur. 

İl yönetim kurulunun il kongresince nasıl se
çileceği, merkez yönetim organınca ne gibi hal
lerde ve nasıl işten el çektirileceği ve geçici yö
netim organının nasıl kurülaoağı parti tüzüğün
de gösterilir. İşten el' çektirıme kararının il yö
netim kuruluna bildirilmesinden başlıyarak üç 
ay içinde il kongresi toplanarak yeni daimî il 
yönetim kurulunu seçer. Bu süre içerisinde il 
kongresi için yeni delegeler, seçilmiş değilse, 
kongre eski delegelerle toplanır. 

3. İl teşkilâtı arasında bir il disiplin kuru
lu bulunur, il başkaniyle il disiplin kurulunun 
nasıl seçileceği ve il disiplin kurulunun üye sa
yısı, parti tüzüğünde gösterilir. 

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

Geçici Komisyon Sözcüsü 
îstanibul 

Coşikun Kırca 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul etmiyenler... Kabul edü-

Yüksek Başkanlığa 
Tasarıda mevcut, «Beşinci bölüm» ibaresiy

le, bu bölüme ait başlığın kaldırılmasını arz vo 
tşklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
îstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Bu hususu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yüksek Başkanlığa 
21, 22, 23 ve 24 ncü maddelerin yerine kaim 

olmak üzere aşağıdaki maddenin metne konulma
sını arz ve teklif ederim. 

İlçe teşkilâtı 
MADDE 17. — 1. İlçe kongresi, ilçe çevre-

ainiciki muhtarlık bölgelerinde partiye kayıtlı 
bulunan parti üyelerinin parti tüzüğü ile düzen
lenen şekilde seçtikleri sayısı altı yüzü aşmıyan 
delegelerden kuruludur. İlçe başkanı ile üçe yö-
n etim kurulu ve - varsa - ilçe disiplin kurulu 
üye1 eri, ilçe kongresinin tabiî üyeleridir; ancak, 
geçici ilçe yönetim kurulu üyelerine tabiî üye
lik hakkı tanınmaz. 

Partili Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
ilçe kongrelerine delege peçilemezler. , 

ilçe kongresi, iki yıldan fazla olmamak üzere, 
parti tüzüğünün göstereceği süreler içinde topla
nır. 

2. life yönetim kurulu, ilçe başkanının baş
kanlığında olmak üzere -ilçe başkanı dâhil- beş 
ilâ onıbir üveden kurulur. 

ilçe yönetim kurulunun ilçe kongresinde nasıl 
seçileceği, il yönetim kurulunca veya merkez yö
nelim organınca ne g:Jbi hallerde ve nasıl işten 
el çektirileceği ve geçici yönetim kuntunun nasıl 
kurulacağı, parti tüzüğünde gösterilir, işten el-
çektirme kararının ilce yönetim kuruluna bildi
rilmesinden batfıvarak üç ay içinde ilçe kongresi 
toplanarak yeni daimî ilçe yönetim kurulunu se
çer. Bu süre içerisinde ilçe kongresi için yeni de
lege1 er seçilmiş değilse, kongre eski delegelerle 
toplanır. 

3. l^çe başkanının secimi ve ilçe teşkilâtı ku
rullarının görev ve yetkileri, parti tüzüğünde 
gösterilir. 
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4. Siyasi partilerin illerin merkez ilçelerinde 

teşkilât kurmaları, kanunların uygulanması ba
kımından zorunlu sayılamaz. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
istanbul 

Coşkun Kırca 

Not: Tasarının 155 nci maddesiyle, 4 Tem
muz 1960 tarihli ve 8 sayılı Kanunla bu Kanunu 
değiştiren 30 Nisan 1963 tarihli ve 228 sayılı 
Kanun yürürlükten kaldırılacağından, ilçe kon
gresi delegelerinin seçimi için yapılacak toplan
tılarda siyasi konuşmaların yapılması mümkün 
olacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
18 nci maddeyi okutuyorum. 

Yüksek Çaşkanlığa 
25 nci maddenin yerine aşağıdaki metnin ika-

meı'ni arz ve teklif ederim. 
Muhtarlık bölgelerindeki parti jrörevlileri 
MADDE 18. — Köy veya mahalle muhtarlık 

belgelerinde parti ve kayıtlı bulunan parti üyele
ri, parti tüzüğü öngörmüşse, muhtarlık bölgesin
deki parti işlerinin yürütülmesi için, bir parti gö
revlisiyle bir de yedeğini, parti tüzüğüne göre 
seçerler. 

Siyasi partiler, yukarıdaki fıkrada öngörülen 
parti görevlisinden başka, bucaklarda ve köv ve-
va mahalle muhtarlık bölgelerinde herhangi bir 
ad altında teşkilât kuramazlar. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
istanbul 

Coşkun Kırca 

Not: Tasarının 155 nci maddesinle, 4 Tem
muz 1960 tarihli ve 8 sayılı Kanun ile bu Kanu
nu değiştiren 30 Nisan 1963 tarihli ve 228 sayılı 
Kanun yürürlükten kaldırılacağından, köy ve 
mahalle muhtarlık bölgelerinde parti görevlisinin 
seçimi için yapv'acdk, toplantıca siyasi konuşma
ların yapılması mümkün olacaktır. 

BAŞKAN — 18 nci maddryi okuttum. Söz 
alan arkadaşımız yok. 18 nci maddevi oylarınıza 
sunuvorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarımız, vedinci bö
lüm geldi, Komisyona verdiğimiz yedinci bölüm 
gelmiştir., onun müzaıkeresine başlıyacağız. 37 noi 
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maddeden itibaren idi o yedinci bölüm. Komis
yondan gelen metni okutuyorum. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Söz alanların 
isimlerini okur musunuz? 

BAŞKAN — Şimdi yazayım, onlar karıştı ar
tık. (Gürültüler.) Yazacağım efendim, müsaade 
buyurun. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vaktiyle-biz 
de DOZ aldık, onların sırası takibedilsin, onu ri
ca edeceğim. 

B \ S K A N — Kısımlar hep karıştığı için... 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Karışmadı 

efendim. 
BAŞKAN — ilimleri bir okuyayım da, iti

razınız var mı bakalım ona... Sayın Sadettin Bil
giç Grup adına konuşacak, ondan sonra Mustafa 
Kaptan... 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Sayın Başkan, 
müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, ne kadar 
sabırsızsınız Savın Soyer.. Biz söyliyelim söyli-
yeceğlmizi, ondan sonra, isterseniz, usul hakkın
da söz veririz. 

Şimdi söz almış olan arkadaşların isimlerini 
okuvonım : Grup aduıa Bilgiç, Mustafa Kaptan, 
Ali Drman. Talât Oğuz. H>.san Fehmi Boztepe, 
thn.an Kabadayı, Ahmet Ü?tün, Ruhi Söver, N^z-
mi ö^o^ui. Kn 7i m Arar, İhsan Önal. Reşit Ül
ker, S°ıbri K^nkin. 

NtTTAT DİLER (Erzurum) — Usul hakkın
da söz istiyorum. Daha evvel hiz söz istemiştik. 
(GKHTtıTer.) 

BA°KAN — Muhterem efendim, biraz dur 
Saym Diler!.. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Duramam, tü
zük hükümlerini yan1 iş tatbik ediyorsunuz. Daha 
evvel biz söz istemiştik. Bir Başkan 'başka, diğer 
Başkan başka türlü, olur mu?.. 

BAŞKAN — Bu kısımlar üzerinde konuşma
lar yapıldı, Komisyona gitti, Komisyon verdiği
niz önergelere göre yeniden tanzim etti... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Konuşulmadı Saym Baş
kan. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim, o kısmı 
alacağız ve oradan çıkaracağım. Bütün temenni
miz nizamm bozulmamasıdır Saym Ülker. Baş-
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kanlık daima buna dikkat eder, hiç üzülmeyiniz. 
Ne ise nizam, onu bulacağız. 

Efendim evvelce söz alan arkadaşlarımızı 
buradan okuyorum. Saym arkadaşlarımız; 
Emin Paksüt, Aziz Zeytinoğlu, İlhami Ertem, 
Talât Oğuz, Ahmet Üstün, Tahsin Demiray, 
Reşit Ülker, Kenan Esengin, İhsan Kabadayı, 
Sadettin Bilgiç, İhsan Ataöv, Suphi Baykam, 
Oğuz Oran, Ruhi Soyer, Ferda öüley, Nazmi 
Özoğul, Alp Doğan Şen, Ahmet Bilgin, Yu
suf U.lusoy, Kemal Sarıibrahimoğlu, Nurettin 
Bulak, Sahabettin Orhon, Mustafa Kaptan, 
Muslihittin Gürer, Sabrı Keskin.. Sayın Diler 
arkadaşımız maalesef öteki şeyde yoktur. Şimdi 
yazıyorum. İtiraz eden Özoğul arkadaşımız da 
çok gerilerde. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Efendim malî hükümle
re mütaallik iade ettiğimiz bir iki ufak madde 
vardı. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler sık sık böy
le müdahale ederseniz korkarım inzibati ceza 
vermek zorunda kalacağım. Yerinize oturunuz, 
ne yapmamız lazımsa yapalım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) —-Sayın Başkanım ikinci 
kısmın yedinci bölümünden önce, malî hüküm
lere mütaallik basit bâzı tadilatı muhtevi üç, 
dört madde göndermiştim. Usulü müzakere ba
kımından onları daha evvel müzakere edersek 
malî hükümler tamamlanmış olacaktır. Yedinci 
bolüme ondan sonra geçeriz tensip buyurursanız. 

BAŞKAN — Görüyor musunuz, komisyon 
teklif teklif üstüne... Şimdi yeni bir teklif ile 
geldi. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Sayın Başkanım, yeni bir 
teklif ile gelmedim. Galiba bir karışıklık ol
du. Daha önce malî hükümlere mütaallik mad
deleri göndermiştim. Ondan sonra yedinci bö
lüme mütaallik maddeleri göndermiştim. Eğer 
yedinci bölümden evvel malî hükümlere müta
allik, komisyona geri verilen bir iki madde mü
zakere edilirse, müzakerenin daha çabuk ola
cağı kanaati vardır. 

BAŞKAN — Peki, öyle yapalım. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 
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NİHAT DİLER (Erzurum) — Söz istiyo

rum, söz sırası hakkında yanlış bir kayıt var
dır, onun için söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Komisyon Söz
cüsünün söylediği hususlar 77, 78, 80, 83 ve 
88 nei maddelerdir. Ona ait kısımları, kendi 
gönderdikleri kısımları okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geriye alınmış olan 77 nei madde aşağıdaki 

şekilde düzenlenmiştir, arz olunur. 
«Gelir kaynakları. 
Madde 77. — Siyasi partilerin sağlıyabile-

eekleri gelirlerin çeşitleri aşağıda gösterilmiştir. 
1. Parti üyelerinden alman giriş aidatı ve 

yıllık veya aylık aidat 
2. Partiye mensup Türkiye Büyük Millet 

Meclisi üyelerinden alman aidat, 
-'). Adaylık için başvuranlardan önseçime 

veya yoklamaya girmeden önce alman özel 
aidat, 

4. Parti yayınlarının satış bedelleri, 
• 5. Parti bayrağı, flaması, rozeti ve benzeri 

rumuzlarının satışından sağlanan gelirler, 
G. Parti hüviyet cüzdanlarının ve parti 

makbuz, defter ve kâğıtlarının sağlanması kar
şılığında alman paralar, <* 

7. Parti lokallerinin işletilmesinden elde 
edilen gelirler, 

8. Partice tertiplenen balo, eğlence, müsa-
mere, konser, spor müsabakası, ve konferans gi
bi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 

9. Partinin tertiplediği piyango gelirleri, 
10. Parti mamelekinden elde edilen gelir

ler, 
11. Bağışlar. 
12. Krediler, 
b'). Kanuna veya yasama meclisleri içtüzük

lerine göre Devletçe sağlanan yardımlar. 

Yukarıdaki 1 ilâ 6 ricı, 8 nei, 9 ucu ve 11. ilâ 
lo ncü bendlerde yazılı gelirlerden hiçbir su
retle vergi, resim ve hare alınamaz. Yukardaki 
7 nei bendde yazılı parti lokallerinin işletilme
sinden elde edilen gelirler, ticari nitelik taşı
mı yan. işletme faaliyeti sonucunda sağlanmışsa, 
bu gelirler .hakkında da aynı hüküm uygulanır. 
Yukarda, 10 ııeu bendde yazılı gelirlerden par
tinin sahibolduğu ve ticari olarak işletilen ba-
sımcvlerinin gelirleri ile partilerin amaçları dı-
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şında sahiboldukları taşınmaz mallar ve amaç
ları' içinde veya dışında sahiboldukları taşınmaz 
mallardan sağladıkları gelirler vergi, resim ve 
harçlara ilişkin hükümlere tabidir; 30 ucu bend
de yazılı diğer gelirler hiçbir vergi, resim ve 
harca tabi değildir.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun. Kırca 

BAŞKAN — Efendim ; Sayın Bilgiç bu hu
susta grup adına söz alacaklar mı? 

SADETTİN BİLGİÇ (İsparta) —Yedinci 
bölüm hakkında. 

BAŞKAN — Yedinci bölüm hakkında. Bu 
malî mevzuat hakkında, hayır. 

Efendim; elimizdeki listeye göre mi bu ye
dinci bölüm, malî hususlar hakkında konuşma, 
böyle mi istiyorsunuz yoksa yeniden yazayım 
mı? Konuşacak kimse var mı?.. (Yok sesleri) 

BÜLENT ECEVİT (Ankara) — Bir öner
gem var, onunla ilgili, olarak söz rica edeceğim. 

I î AŞK AN — O halde, önergeleri okutuyo
rum, önce. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Siyasi Partiler kanunu tasarısının 77 nei 

maddesinden «Bağışlar» kelimesinin çıkarılma
sını arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Bülent Ecevit 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Siyasi Partiler kanunu tasarısının 80 nei 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

«Adaylıkla ilgili gelirler. 
Madde 80. — 77 nei maddenin ;> neü bendin

de yazılı özel aidat parti yönetmelikleriyle dü
zenlenir. Ancak, bu aidat, seçimden önce Dev
let İstatistik Enstitüsünce tesbit edilmiş olan 
safi millî hâsıladan fert başına düşen ortalama 
yıllık geliri aşamaz.» 

Ankara 
Bülent Ecevit 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Siyasi 'Partiler kanunu tasarısının 8o ncü 

maddesinin 2 nei ve X ncü fıkralarının kalıdırıl-
ınasını ve bu fıkraların yerine aşağıdaki fıkra
nın konulmasını arz ve tekli 1' ederim, 
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«Siyasi partiler, özel gerçek ve tüzel kişiler

den hiçbir suretle bağış kabili edemezler.» 
Ankara 

Bülent Ecevit 
BAŞKAN — Sayın EceVit üç önerge de size 

aittir, önergelerinizin izahı sadedinde, buyuru
nuz. 

BÜLENT ECEVÎT (Ankara) — Sayın ar-
kadaşlar, bundan önceki oturumda Yüksek He
yetiniz siyasi partilere bir önceki seçimde almış 
oldukları oy oranına göre Devlet bütçesinden 
malî yardımı kabul etti. Bunun kabul ediliş 
sebebi Yüksek Heyetinizce Anayasamızın Dev
letin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ettiği 
siyasi partilerin şu veya bu şahsın özel yar-
dımlariylo. ayakta kalmalarını önlemekti; veya 
şu veya başka teşekküllere muhtaç kalmasını 
önlemekti. Şimdi Devlet bütçesinden partilere 
çalışmalarını yürütmeye yetecek kadar ödenek 
verilmesi kabul edildiğine göre, ayrıca Seçim 
Kanununda bundan önce yapılmış değişiklike de 
oy puslalarmm basın giderlerini yine Devlet üze
rine aldığına göre artık bağışların tamamen kal
dırılması gerektiği kanısındayım. Bu suretle bir 
partiye yardım etmek istiyenler ancak onun 
üyelik aidatını ödemek suretiyle veya balo, mü-
samere, konser gibi faaliyetlerinin karşılığını 
yine eşidolarak ödemek suretiyle o partiyi des-
tckliyenler o partinin gelişmesine eşit suretle 
yardım etmiş olacaklar; kimse o parti üzerinde 
maddi kuvveti dolayısiyle daha fazla bir hak 
iddia etmek durumunda olmıyacak, partileri te
siri altına almaya çalışamıyacaktır. Gayemiz bu 
olmalıdır. Bu bakımdan bağışlar kelimesinin 
maddeden çıkarılması ve bağış almanın yasak 
edilmesi yolundaki önergelerimin kabulünü arz 
ederim. Bir fikir biliyorum ki; bağışların tama-
miyle kaldırılması yerine tahdidi yolundadır. 
Yani bir özel veya tüzel kişinin, bir özel ger
çek veya tüzel kişinin bir partiye verebileceği 
bağış belirli bir ölçüyü aşamasın denmektedir. 
Fakat, bunun da birçok muvazaaya yol açaca
ğım. takdir buyurursunuz. Onun için, arzım 
bağışların tamamiyle yasak edilmesidir. 

İkincisi, komisyonun evvelce iştirak etme
diği, fakat Yüksek Heyetinizin büyük bir oy ço
ğunluğu ile kabul buyurmuş olduğu bir öner
gemde ısrar edeceğim. Bu da adayların vere
cekleri paranın tahdidedilmesidir. Evvelde bu
nun gerekçesini arz etmiştim, Türkiye'de millî 
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gelirden, adam başına, fert başına düşen pay 
yılda iki bin lira kadardır. Ortalama vatandaş 
gelirinin yılda bin liradan ibaret olduğu bir 
memleketto bir adaydan milletvekilliğine halk 
kazanabimesi için bunun 3 - 4 misli para iste
mek; hattâ bâzı bölgelerimizde, p bölgelerin malî 
durumu iyi olmadığı için çok daha fazla para 
istemek, hem sosyal adalete aykırıdır, hem de 
Millet Meclisiyle halk arasındaki mesafeyi za
manla gitgide açmak sonucunu doğurabilir. 
Onun için adaylardan alınabilecek paranın mem
leketteki millî gelir durumuna göre tahdide-
dilmesi gerektiği kanısındayım. Buna mute-
riz olan arkadaşlarla görüştükten sonra, ilk 
önergemde bir değişiklik yaptım. îlk önergemde 
kıstas olarak şunu koymuştum. «Devlet İstatis
tik Enstitüsünün verdiği rakamlara göre millî 
gelirden fert başına düşen yıllık gelir ne ise 
adaylardan bunun ancak yarısını alabilsin» de
miştim. Bâzı arkadaşlarla görüştükten sonra, bu
nu iki misline çıkaran bir teklif vermiş bulu
nuyorum. Yani adaylardan alınacak para, millî 
«^lirden fert' basma düşen miktar ne ise bir 
yılda, o seviyede olmalıdır. Yüksek Heyetiniz 
partilere Devlet bütçesinden de yardımı kabul 
ettiğine göre, esasen adaylık paralarının daha 
yüksek seviyede olmasına maddi bir lüzum 
kalmadığı kanısındayım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ruhi Soyer. 
RUHÎ SOYER (Niğde) — Çok muhterem 

arkadaşlarım. biliyorsunuz ki, yine Ibu Parti
ler Kanunu gereğince, Anayasa Mahkemesi par
tilerin gelir ve 'giderlerini kontrol edecektir. 
Tıpta Divanı- Muhasebat' gibi. Böyle olunca, 
o zaman partiler, Partiler Kanununda yazılı ge
lirlerle mukayyet kalacaklardır demektir. Bu 
bakımdan partilerimizi hepimizin göz önüne ala
rak düşünmemiz iktiza eder. Muihterem arkada
şım Ecevit'in fikirleri bir dereceye kadar vehlei 
ulada ilk bakışta doğrudur gibi görünür. Ama 
(bir parti teşkilâtının, parasının mevcudunun 
üzerinde bir masraf yapması gerekebilir. Bu 
takdirde içlerinden bir partilinin yapacağı bir 
Ibağışı talhdidetmenin mânasını bendeniz anlıya-
mam. Evvelâ... 

ALP DOĞAN ŞEN (Diyarbakır) — Partiyi 
satın alır. 

RUHİ SOYER (Devamla) — Neyi satın alır
lar? Partiyi satın almâ'k. kabil değildir. Muhte
rem arkadaşlarım, ne bir partili, ne de bir 

— 175 



M. Meclisi B : 104 
parti satılır... Bahusus W Türkiye'de görülmüş 
şey değildir. Şimdi bu iti/barla mevcut bağış, 
imkânını kapatmak, yarın pıarti teşkilâtımızı, 
teşekküllerimizi her hangi bir parasızlık zama
nında müşiaül vaziyete koyar. Sonra günün 'bi
rinde bir partiliden allidığı paradan dolayı, o 
partinin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıl
ması gibi tehlikeler doğalbilir. Binaenaleyh; 
•/böyle bir tahdide; ydk millî gelirden ayrılan fi
lân; o ayrı bir şoy. 

Şimdi gelelim adayların verecekleri paraya.. 
Muhterem arkadaşHarum; adayların verecek

leri para il çevresindeki, seçim çevresindeki mas
raflara sarf edilmektedir. Bir seçim çevresinde
ki partilerin haıreket imkânlarına göre verecek
leri vasıta paraları ve muhtelif masraflar ne 
•kadar yekûn tutabilirse, bunu adayların (karşıla
ması tabiîdir. Bon genel merkeze ayrılan patra
nın, yani partilere ayrılan paranın ne kadarının 
illere verileceği üzerinde 'bugün kanuna bir 
madde koymadığımıza göre, genel merkezler ba
kalım il teşkilâtlarına para ayırafbüecekler mi? 
Ayırırlarsa bu para o illere de kâfi gelebilecek 
mi; belli değildir. Bu itiharla, ister istemez se
çim masraflarını il teşkilâ'tiyl'e adayların karşı
laması tahiîd'ir. Bu 'balkımdan ben böyle milüî 
gelir payı filân gibi, pek sosyolojik tâbirlerle 
seçim masraflarına iştirakin tahdidedilmesine 
taraftar değili'm.. Teklifin aynen kalbul edilme
sine taraftarım, iltifat ederseniz minnettar kalı
rım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Grup adma Sayın Bllg'lc. 
A. P. GRUPU ADINA SADETTİN BÎLGlÇ 

(îsparta) —• Muhterem- Başkan, muhterem arka
daşlarım; parti gelirleri üzerindeki 77 nci mad
dede ve partiye bağışların kaldırılması hakkında
ki arkadaşlarımızın teklifleri üzerinde durmak is
tiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, biz hurada partilere 
Devletçe yardım edilmesini öngören bir madde 
tedvin ettik ve kabul buyurdunuz. Ama bu kurul
muş ve seçimlerde muayyen miktar rey almış par
tiler içindir. Yeni kurulacak partileri her tür
lü bağıştan mahrum etmek gibi duruma nasıl gi
debiliriz? Bu hal memlekette yeni partiler kurul
masına mâni olur. Anayasa ise partilerin kurul
ması için hiçbir suretle tahdit cihetine gitmedi
ğine göre burada yapılacak iş, ancak olsa olsa 
bu bağışın tahdidi olabilir. Nitekim partiler ara- I 
sı Komisyon da bunu beş bin lira olarak tahdi- I 
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detmiş getirmiştir. Hiç olmazsa yeni kurulan bir 
partinin senede bir defaya mahsus olmak üzere 
şahıslardan ve hükmi şahıslardan beş bin liradan 
fazla bağış almaması kaydiyle - bağış almasına 
imkân vermelidir. Yine burada bu mevzuu uzun 
uzun konuştuk, aidatların dahi muntazam top
lanamadığını arkadaşlarımız bu kürsüden defaat-
le ifade ettiler. Ve aidatını ödemiyenlerin seçme 
ve seçilma haklarının ellerinden alınmasının su
reti katiyade doğru olmıyacağmı ifade ettiler. 
Partilerdo aidat müessesesi çalışmadığına göre, 
yeni kurulacak olan partilere de bütçeden yardım 
imkânı ol.nadığına göre bu bağışın büsbütün kal
dırılması mümkün değildir. Ancak biz burada, 
yine milletvekili adayı arkadaşlarımızın büyük 
masraflara duçar olmamasını, parti tüzüklerinde 
bunlara büyük yükler tahmil etmemek sadedinde, 
hele tatbikatta gördüğümüz veçhile, seçimlere ka
tılma payı diye bir geliri ortadan kaldırdık. Bu
nun şu bakımdan mahzuru vardı. Bir arkadaşı
mız seçim bölgesinde seçimlere iştirak ediyor, ora
da il idare kurulu muhtelif şahıslara borçlanıyor, 
arkadaştan 50 - 60 bin liralık bir borç çıkartıp, 
bunu milletvekillerine taksim etmek istiyor. Muh
terem arkadaşlarım, bu şartlar altında, seçime ka
tılma payına da lüzum kalmamış olacaktır ve par
tiler arası Komisyonun getirdiği metinde de, 
77 nci maddenin 4 ncü fıkrası partinin katıldığı 
seçimlerde aday gösterilenlerin seçim giderlerine 
katılma payı diye gösterilen gelir ortadan kalk
mış bulunuyor. Böyle olunca, sadece adaylar, 
üçüncü fıkradaki adaylık için baş vuranlardan 
önseçime veya yoklamaya girmeden önce alman 

özel aidat gibi bir şey geliyor ki, bunu da bura
da tahdit edemeyiz, millî gelir düşüncesiyle. Çün
kü büyük partilere adaylar fazla müracaat ede
ceği için, bunların bin lirası kâfi gelebilir. Belki 
1 500 aday müracaat eder, biner liradan verdik
leri para 1,5 milyon lirayı bulur. Ama, yeni ku
rulmuş olan bir parti, adayı temin etme imkân
sızlıkları içinde bulunan bâzı partiler için, böyle 
bir tahdit konacak olursa, o zaman o partinin 
seçim masrafları çok müşkül şartlar altında sağ
lanır ki, bu da mümkün değildir. Onun için bu
nu parti tüzüklerine bırakmak en kabili tatbik 
yoldur. Bu bakımdan partileri aynı seviyede, 
hepsini aynı maddi imkânlara sahip teşekküller 
kabul edemiyeceğimize göre, bunu parti tüzükle-
riyle, partileıin kendi inisiyatifine terk etmek 
mecburiyetindiyiz. Bu bakımdan Komisyonun 
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getirmiş olduğu metinlerin aynen kabulünü bil
hassa istirham edeceğim. Partiler elbette ki, aday 
temin edebilmek ve adaylarının seçim kabiliyelc-
rine göre, çok yerde, adaylardan para almamak 
durumuna da sahiptirler. Tüzüklere bıraktığı
mız takdirde, eğer seçilmesini istediğimiz bir aday 
mevzuubahis ise - partiler bunu tatbikatta yap
mışlardır gördük, mahalli seçimlerde de yapıldı, 
Cumhuriyet Senatosu seçimlerinde de yapıldı -
maddi imkânsızlıklar içinde bulunan bir kısım 
adayların maddi imkânsızlıkları nazarı itibara 
alınmak suretiyle kendilerinden para alınmamak 
gibi bir duruma da gidilebildi. Biz burada bu*-
nu dondurmak imkânlarına sahip değiliz. Don
durduğumuz takdirde hareket serbestisini orta
dan kaldırmış, bulunuyoruz. Partilerin inkişaf
ları ve imkânlarına göre, parti tüzükleri veya 
yönetmelikleri ile, parti organlarının yoklamalara 
göre ve mahallî seçimler ve umumi seçimlerdeki 
durumlarına göre bu aidatları almaları, fakat 
seçime katılma paylarının ortadan kaldırılması 
lüzumuna inanmaktayız. Hele bağışların tahdidi 
mümkündür, ama ortadan kaldırılması hiç müm
kün değildir. O zaman Anayasanın tanımış ol
duğu bir hakkı ortadan kaldırmak demek olur 
ki, partiler... 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Tahdidi de müm
kün değildir. 

SADETTİN BİLGİÇ (Devamla) — Parti
ler, bu suretle; bağış alamadığına, aidat da te
min edemiyeceğine göre, maddi imkân sağlıyamı-
yan partilerin yaşaması da mümkün olamıyaca-
ğı cihetle, parti kurulması bu yol ile önlenmiş 
olur ki, doğru bir hareket olmaz. Bizim kanaa
timiz parıtılerarası ve asıl Karma Komisyonun 
getirmiş olduğu metinlerin kabulü merkezinde» 
dir. Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Geç'ioğlu. 
MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Muhte

rem arkadaşlar, bağış müessesesinin kapatılması 
katiyen doğru olamaz. Benim partime karşı Sev
gim var, saygım vardır. Servetimi de bağışlarım. 
Buna müdahale edilemez. Efendim bu yanlıştır. 

İkinci cihet, milletvekilleri seçim bölgesine 
göre masraf durumları ayrılır. Bu itibarla bu 
hususun da Devlet tarafından verilecek yardım
dan beklenmesi de doğru b'ir şey değildir. Gel
mezse zamanında ne olacak?.. Arabayla bir tara
fa gidecek, oradaki miU*tv$&ll«ri adayları, elle

rinde para yok, Hükümet verecek diye beklesin 
dursun. Bu olamaz. Oradaki mahallî teşekküller 
kendilerine göre bir takdir yaparlar veya tüzükle 
bu iş halledilir. Tüzüklerine koyarlar, partiler 
tüzük yoluyla bu işi hallederler. Hürmetlerimle, 

BAŞKAÎ^ — Sayın Kırca, konuşmak istiyor 
musunuz, arkadaşlarımı konuşturayım &ıf 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN -' 
KIRCA (İstanbul) — Konuşsunlar. 

BAŞKAN *~ Grup adına buyurun Sayın 
Tahtalkıhç. 

C. K. M. P. GRUPU ADİNA AHMET T AB> 
TAfKILIÇ (Uşak) — Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Ecevİt arkadaşımı dikkatle dinledim. Ben 
kendilerinden şöyle bir temel görüşle, Grup adı
na olarak da ayrı düşünüyorum, şahıs olarak da. 
Evet, kendilerinin dayandığı fikir, imkânları az 
olan vatandaşlar siyasi faaliyetin her derecesine 
iştirak etsinler ve parti hayatında para deflen 
maddi unsur dolayısiyle, kimse diğerinin bir üs
tüne geçme imkânı sağlıyamasın. Bu demokratik 
prensip bakımından hakikaten halkçı bir idarede 
iüşünülobilecek bir esastır. Yalnız size temel 
bir noktayı, kendilerinden ayrıldığım bir nokta
yı ifade etmek isterim, Türkiye'de herzeyi beda
vacılığa ve Devletin sırtına doğru götürmekteyiz. 
Eğer çemiyetçıUği, dernekçiliği bu memlekette 
vaşatacaksak, dernek üyesinden, hele siyaset tgifbi 
•bir fikrîn memleket idaresinde müessir olmasının 
davacısı olan bir vatandaşın o teşekkülün, o der
neğin yaşıyabilmesi için elinden geldiği (kadar 
fedakârlık yapması esasını da muhafaza etmiye 
mecburuz. Size haber vereyim; çok partili hayat 
çrictığı andan itibaren partiler© en çek ve munta
zam aidat veren vatandaşlar köyM* işçi ye kalk 
sınıfıdır. <Çünkü toslar iyice kajiâat getiı?öli#er-
d'ir ki, m^rrilelaette millî iradenin hâkimiyeti, halk 
iradesinin hâkimiyeti sayesindedir ki kaderi ağa
racaktır. O halde dernekçiliğimizin tufeylilik yü
künden öldüğü, Devlete dayanmak suretiyle ku
rulan mücmel erin, ele geçiren şahıslan» otorite 
müesseseleri <halîn<a geldiğini düşünürsek, dermek
lere bağıl? suretiyle, masraflarına iştirak suretiy
le adaylık kaibul eden vatandaşların .adaylık mas
rafına da iştirak suretiyle kuracağımız bir dîüfSen, 
biraz acaîba vatandaşlar arasında farHı bir vazi
yet getirebilir mi, diye düşünürüz. Fakat jhües-
'sesenin temelini yıkar. Dikkat .ederseniz, bu raeia-
lekette Devletçiliğin yaşıyamamasmm sefbeH Uş-
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bir. derneğe, hiçbir kimsenin varından bir şey 
'kokmamak, suretiyle katıldığı içindir. Onun. için 
çok rica ederim, şu temeline taraftar olmadığı
mız,, hattâ Devlet kesesinden para verilmesine 
daihi, siyasi fâaliyette taraftar olup olmamanın 
daih'i münakaşa edilebileceği Türkiye'de, e'lirie 
parti mülhürünü geçiren veya idareci vasfını ka
zanan insanların, ıbir de bu tarzda tufeyli bir şe-
Ikilde otorite yürütmelerine imkân vermiyeilim. 
Vatandaşlar • gelsinler, karınca kaderince, hattâ 
kendi şahsi imkânlarının yeterince partilim- siya-

£si faaliyetine iştirak etsinler.'Türkiye'de tufeyli
liği yıkalım,- arkadaşlar. Başkasının' sırtından si
yaset yapmaya -ne kadar imkan verirsek, bu mem
leketin siyaseti de o kadar kötüye gider, Düşünce 
tarzım budur.; Bu noktâi nazarla görüşlerinden 
ayrılıyorum. Komisyonun getirdiği en -aız hal ça-
resi'dir. Bundan ileri bir hal çaresi .bulursak 
memleket için hayırlı olmıyacağı kanaatindeyim. 
Misal olarak size Türk sporunun düştüğü vaziye
ti gösterebilirim.. . . 

BAŞKAN — Bir önerge -var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konuşmaların beşer dakika ile tahdidini 

arz ederim. 
Adana 

Hasan Aksay 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) ^ - Aleyhinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Reşit Bey. 
REŞİT ÜLKER (istanbul)'— Muhterem ar

kadaşlar, bu-''Yüksek Meclis yine bu kanun do
lay isiyle beş "dakikalık bir karar aldı. Şimdi 
getirilen karar bu kısma ait değildir. Umumi ola
rak beşer dakika konuşulması kararıdır. Halbu
ki biz kısım kısım konuşuyoruz. Şimdi 37 nci mad
deden 62 nci maddeye kadar kısım gelecek aday
lar, öbür kısım da 197 nci maddeden 130 ncu 
maddeye kadar olan bir kısımdır. Beş saniye 
mi düşer, üç saniye mi düşer? Bu Meclis bu ka
rarı aldı, sonra reddetti. Rica ederim yapma
yın, normal olarak konuşalım bunu. Arkadaş
lar bu Mecliste karar alındı, sonra bu kararın 
antidemokratik olduğu anlaşıldığı için takrir 
ile geri alındı yapmıyalım bunu. 

BAŞKAN — önergeyi oya sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler Kabul edilmemiş
tir.^ "" . - • " • -
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Buyurun Sayın Kabadayı. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KİRCA (istanbul) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN —Sayın Kırca müsaade ederse

niz Sayın Kabadayı konuşsunlar. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Bizler 

dertliyiz, biraz onlar dinlemeye alışsınlar. 

BAŞKAN — Komisyon müsaade ediyor, bu
yurun Sayın Kabadayı. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kanım, muhterem arkadaşlarım, bu kürsüde 
açık ve sarih olmamız lâzım. Halkın her Şeyi 
gördüğünü, bildiğini, tarttığını, kabul etmemiz 
gerekir. Her mevzuda en az, en iyi düşünen ka
dar, en iyi düşündüğümüz mevzuda en az kar-
şımızdakilerin de bizler kadar düşündüğünü 
kabul etmek zorundayız. Başka türlü, ağrılı, 
sancılı, yürüyen bu rejimi selâmete, hayırlı he
deflere memleketin beklediği gayeye kavuştur
maya imkân yoktur. 

Partilere bağışlar sözü, ruhuma, benliğime, 
varlığıma şamar atmıştır. Beri bunun hayırlı 
maksatlarla hiçbir partilinin astranomik rakam
ları, gönül rızası ile, hayır yoliyle vereceğini 
kabul etmiyorum. Burası Türkiye'dir. Dağın
dan taşına, işçisinden çiftçisine, şehirlisine va
rıncaya kadar hepsi bin bir dert içinde, dert 
kervanını çekmektedir. Eğer böyle hayırsever 
vatandaşlar varsa, bunlardan Allah razı olsun, 
adedini çoğaltsın, gelsin bir köy yolu yaptır
sın, eski vakıflardan örnek alsın. Gitsin bir kö
ye okul yaptırsın, gitsin bir su getirsin, yetimi, 
fakiri, fukarası çoktur, onları yedirip giydir
din. Ben normal rakamlar üzerindeki bağışların, 
sureti katiyede, partilere, rejime iyilik getire
ceğini kabul etmiyorum. Karakterlerde zaafiyet 
doğuracaktır. Baskı yaratacaktır. Bir nevi 
hegomonya kuracaktır, iyi işlemiyecektir. Hiç
birimizin artık tarih okumamıza lüzum yok. 
Bizim kuşak, hâdiseleri okuya okuya tarih ol
muştur. Mazide bunun nasıl kullanıldığını, na
sıl kötülüklere meydan verdiğinin canlı şahidi 
olarak hatırlamaktayız, istirham ediyoorum, Bü
yük Meclis olarak, bağışlar maddesini kabul 
etmeyiniz. Her partili Muhterem Ahmet Beyin 
buyurduğu gibi, samimî olarak, karınca kade
rince normal aidatını versin. Çoktan bu yeter, 
artar bile. Hürmetlerimle. 
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.BAŞKAN — Komisyon (Gürültüler.) Salonda 

çok gürültü var arkadaşlar. (Boldan : Komisyon 
sözcüsünden sual soracağız sesleri.) 

Konuşsun, sonunda sorarsınız efendim. 
GEÇÎOÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (îtanbul) — Muhterem arkadaşlar, daha 
önceüri birleşimde Sayın Ecevit, arkadaşı<mızın 
bir takriri nazarı dikkate alındı. Nazarı dikkate 
alman bu takrire göre T. B„ M. M. üyesi seçil
mek için yoklamalara giren adaylardan, yok
lama adaylarından, yoklama aidatı ve seçim gi-
deılerine katılma payı olarak alınması parti
lerce derpiş edil'ecek paraların yekûnunun adam 
başına düşen safi millî hâsılanın yarısından 
fazla 'lmaması esası, vaz'olunuyordu. Ve bu esa
sın Yüce Meclisçe nazarı dikkate alınması kabul 
olundu. Komisyonumuz bu görüşün bütün par
tilere seyyanen empoze 'edilebilecek bir görüş 
olduğu kanaatinde değildir. Partiler kendi 
adaylarının nitelikerini, ezcümle içtimai nite
liklerini kıindi doktrinleri muvacehesinde seç
mek muhtariyetine sahibolmalıdırlar. îstiyen 
parti, Sayın Bülent Ecevit ?in derpiş ettiği kıs
tası kabul eder. Bu kıstası kabul etmiyen parti 
bulunabilir. O da başka kıstaslar kabul eder. 
Her parti, nihayet, kendi hitabettiği kütlelerin
den rey toylıyabilmesi imkânlarını hesabederek 
bunu kendi kendisiho düşünebilmek muhtari
yetine sahibolmalıdır. Bu sebeple komisyonunuz 
adaylıkla ilgili gelirlere mütaallik 80 nci mad
deyi- ki, Sayın Bcevit'in nazarı dikkate alman 
önergesi buna ait idi - eskiden olduğu gibi tan
zim edip iade etmiştir. 

Komisyon geri gelen malî yükümlere, daha 
doğrusu parti gelirlerine mütaallik maddeler
den bir tanesi partilerin gelir kaynaklarını tah
didi surette tâdadeden 77 nci maddedir. 77 nci 
maddede Adalet Partisi Grupu adına konuşan' 
Sayın Sadettin Bilgiç'in belirttiği gibi* yapılan 
şöyle bir değişiklik vardır : Adaylık için baş
vuranlardan önseçime v<eya yoklamaya girme
den evvel alınan özel aidat muhafaza edilmek
tedir. Sadece adayların seçimlere katılma pa
yına mütaallik olan husus çıkartılmaktadır. 
Esasen buna kanun tedvini tekniği bakımın
dan da lüzum yoktur. Çünkü partiler, yoklama
lara girecek olan kimselerden alacakları özel 
aidatı, seçim masraflarına katılma payını evvel
den derpiş ederek tesbit etme imkânına zaten 
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sahiptirler. Mahiyet itibariyle bu iki gelir nevi
nin birbirinden farkı yoktur. Bu vasile ile Sayın 
Geçioğlu arkadaşımızın izhar ettiği bir endişeye 
cevap vereyim. 

Kendileri dediler ki, «Ya mahallî parti teş
kilâtında seçim sırasında para kalmazsa, o za
man kim verecek parayı?» Mahallî teşkilâtta 
para kalmazsa, mahallî teşkilâtın şahıslardan, 
bankalardan borç. almasını, kredi almasını ön-
liyen hiçbir hüküm mevcut değildir. Tamamen > 
aksine alınabilir, özel aidat olarak, yoklama özel 
aidatı olarak ödenen para yetinemiış ise, aidat 
olarak üyelerden toplanan para yetmemişle, 
malhallinde partinin gelirleri olarak orada bulu
nan para yetişjmemişse, genel merkezden bilâha-
ra tahsil edilmek üzere yahut malhallinden top
lanacak paradan tahsil edillmek üzere daima bu 
gibi masraflar adaylar tarafından karşılalbalilir. 
Partinin .seçim faaıliyetini engelliyecek hiçbir 
durum mevcut değildir. Kaldı ki, tekrar ediyo
rum, yoklamaya girerken teslbit edilecek olan 
özel aidat miktarı için her hangi bir tahdit bu
rada-konulmadığına göre zaten bu aidatın mik
tarı, seçime katılma paylan nazarı dikkate alı
narak tespit edilme imkânı vardır. Bu itibarla
dır ki, Sayın Bilgiçle- de yapmış olduğumuz is
tişareler sonunda bu kalemi tayyetmenin hiçbir 
ımahzuru olmıyaeağı neticesine vardık. Bağışlar 
konusunda komisyonumuz yine Sayın BilıglçUn 
ifade ettiği gibi, bütün bağışları ceffelkalem 
tand'idetmeye taraftar değildir. Siyasi partiler 
edebiyatında bâzı bağışların mahzurlu olduğu, 
'haklı olarak, belirtilir. Fakat her bağışın mah-
•zurlu olduğunu söylemeye imkân yoktur. Sayın 
Geçioğlu'riun da burada beyan ettiği hamiyetper-
ver hislere partili üyelerin sahilbolmaisı ve mah
zuru oLmıyan miktarlarda yani bir partiyi bir 
şahsın veya muayyen şahısların sultası altına 
almak istikametine götürmiyeoek ölçüde bağış
larda bulunması mümkündür. Bu, nihayet, bu 
bağışlarda bulunan kimsenin, partiye bağlılığı
nı ifade ötmek Ibakımından bir mânevi değer ta
şır kendisi için. Buna cevaz verlmemek için hiç
bir sebep ylolktur. Nitekim bu kanun hazırlanır
ken çok istifade ettiğimiz Alman hukukçuları
nın raporunda da tahdided'ilmes'i şartiyle (bağus
lara prensip itibariyle cevaz verilmektedir. Dev
letten partilere külliyetli yardım sağlanması da
ha Önce kabul edilmiş bulunduğuna 'göre, bu 
bağışların tahdidi, zaten dalha evvel Hükümet 

— 179 — 



M. Meclisi B:104 14 . 5 .1985 O : 3 
tasarısında da, Geçici Komisyon metninde de 
ve partilerarası protokolde de taavijbedllmiş'tl. 
Bu kere bunu 5 000 lira olarak teabit efemiş bu
lunmaktayız. 

Şimdi bir değişiklik daha burada yapılmıştır. 
O da Sayın Reşit Ülker'in, komisyonumuzun 
prensip itibarîyle iştirak ettiği önerge üzerine
dir. Bu önergede partilerin gelirlerinden hiçbir 
suretle vergi, resim ve hare alıramıyacağı zik
rediliyordu. Bu biraz geniş bir şey oluyordu. 
Bunu prensip itibariyle komisyonumuz kalbui 
etmiş ve maddeye dercetmişttr. Sadece parti 
lokallerinin ticari nli'telikte olarak işletilmesin
den doğan gelirler vergiye talbi tutulacaktır. 
Ticari nitelikte işletilmiyöraa, 'alelade bir kah
ve ocağı gilbi bir şey mevzuulbaihis ise, bundan 
sağlanan gelirlerinden tabiatiyle vergi alınanı-
y&caktır. Ama bir gazino işletiliyorsa elbette 
alınacaktır. Bunun gibi partinin sahilbolduğu 
ve yine ticari olarak işletilen basımevlerinin ge
lirleriyle, partinin taşınmaz mallarının işletil
mesinden elde edilen gelirlerden vergi alınacak
tır, pek talbiî olarak. Bir de partinin esasen 
kanunun tasfiye etmeye medbur olduğu, paraya 
çevirmeye medbur olduğu taşınmaz mallardan 
bittabiî paraya çevrilene kadar gereken vergiler 
alınacaktır, eğer amacı içinde o taşınmaz mal
ları edinmediği mahkeme kararı ile salbit. olursa. 
Bunlar esasen bu gibi vergi muafiyetlerinde 
uımumi istisnalar mahiyetindedir. 

Muhterem arkadaşlarım, daha önce 78 noi 
madde, üye aidatı ile ilgili olarak, maddede 
Sayın Sarıilbrahimoğlu arkadaşımızın bir takri
ri nazarı dikkate alınmıştı. Bu da, bu madde
nin aon fıkrasının çıkarılmasına dairdi. Bu son 
fıkrada mevzuuıbaıhsolan husus, hatırlıyacafcsı-
nız, ışu idi : Partilerin üye aidatı, üyeler tara
fından verilmezse ne olur? Daha Önceki metin
de şu esas derpiş edilmişti : Partilerarası proto
kole göre, gelen takrirde, ki komisyon .iştirak 
etmişti, şu esas derpiş edilmişti : Bu kimseler 
köylerde parti ıgörevlisi olalbilir, seçilebilir; 
mahallelerde seçilebilir, kongrelere delege ola
lbilir; yoklamalara delege olalbilir. Ama diğer 
parti vazifelerine yani, yönetim kurullarına, 
disiplin kurullarına, denetçiliklere seçilemezler, 
yoklamalarda aday olamazlar, deniyordu. Bu hük
mün kaldırılması derpiş edilmişti. Komisyonu
nuz, bu maddede bu vesile ile bâzı başka deği-
f ikilikler de yapmıştır, Daha önce, 'bilhassa Sa

yın Turttıan Bilgin arkadaşımızın haklı ve de
mokratik tenk'Mlerine hedef olan aidat miktara 
üzerinde, kendisinin ifade ettiği temayüllere; 
uyulmuştur. Ve aidatın alt tabanı tamamiyle-
kaldırılmıştır. Bir aidat mükellefiyeti olacak
tır. Bu 'bakımdan Sayın Tahtakılıç'm biraz ev
velki ımütalâlarma iştirak etmek lâzımdır. Bir 
aidat mükellefiyeti olacaktır. Ama bu aidat 
•mükellefiyeti senede bir lira dahi olafbilir;. 
(Sadece üst tavan tesbiıt edilmiştir, aidat miktara 
için, o da aynı bırakılmıştır. Bu da 2 100 li
radır. Daha evvel partilerarası müzakerede ka-
ıbul edilen bir başka husus vardır. Bâzı partile--
rimizde bu anane mevcuttur. Sadece üye aidatı,. 
yıllık veya aylık olarak alınmaz, bir de bir 
kimse partiye girerken, ondan giriş aidatı alınır.. 
Bu gMş aidatına müıtaallik hususun da nerede? 
tesflbit edileceğini göstermek lâzımdır 'bu kanunda--
ki sisteem göre. Bunu parti tüzükleri tes'bit eder: 
demek ve Sayın Bilgin arkadaşımın bilhassa! 
dikkatini çekerim, bunun miktarı da 5 Mrayn 
aşamaz, dedik. Bir partiye girerken verilecek-

v aidat 5 lirayı aşamaz, dedik. 25 kuruş dahi ol
ması mümkündür. Bunun dışında eski hüküm
leri muöıafaza ettik. Yani bir parti üyesi daha 
önce taahlhüdettiği aidattan fazlasını aidat olarak 
vermek isterse bunu yazı ile bildirir, kendi bi
leceği iştir, kimse onu zorlıyamaz, bunu artıra-
Ibilir. Buna mukabil eğer il veya ilçe yönetim 
kurulu daha evvel yüksek aidat vermeyi kaıbul 
etmiş olan bir kimsenin, bilâ'hara fakrü zaruret 
içine düşmüş olduğunu te:lbit ederse, alacağı 
Ibir kararla o kimsenin aidat mükellefiyetini 
mâkul ölçülere indirme salâhiyetine sahip kı
lınmıştır. Bu da sosyal adalete ve demokratik 
prensiplere uygun 'bir şeydir. 

Şimdi, gelelim daha önce çıkarılması kabul 
edilmiş kanun: komisyonumuz bu kere bunu ter
sine çevirerek yazmıştır. Bu hususa arkadaş
larımızın dikkat etmesini istirham ediyorum. Bir 
müeyyide koyuyoruz, diyoruz ki «aidatını ödeme
di diye bir parti üyesinin köy ve maıhallelerde-
ki parti görevlkli seçimine, köy ve mahallelerdeki 
ilçe bogresi, delegesi seçimine katılmaması müm
kün değildir. Aidatını ödemese bile bunlara ka
tılacaktır. Her kademedeki kongrelerde delege 
olabilecektir. Yoklama delegesi olabilecektir. Ya
ni bir parti tüzüğüne hüküm koyamıyacaktır ve 
diyemiyecektir ki, aidatını ödemiyenleri bu hak
lardan mahrum ediyoruım» IJ?unu diyemiyeçe&ir, 
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Ne yapabilecektir? Onu da partilerin kendi ih
tiyarına bırakıyoruz, ne yapabilecektir? Sade
ce parti tüzüğü partiye borçlu olan aidatın ta
mamını ödememiş olan parti üyelerinin yukar
da sayılanlar dışında kalan bâzı parti görevleri
ne seçilemlyeoeğini veya aıtanamıyacağım belir
tebileceği g'M bunların seçimlerde parti adayı 
olmasını veya önseçimde veya yoklamalara aday 
olarak katılmasını yasaklıyan hükümler de koya
bilir. Yani bu da partilerin ihtiyarına bırakıl
mıştır. Bir melbus adayı parti üyesi olarak aida
tını ödememiştir. Parti tüzüğü diyebilecektir ki, 
sen yoklamada aday olamazsın. Ama isterse de-
miyecektir. Bunu da partinin kendi ihtiyarına 
terk ediyoruz, ihtiyarına terk edemediğimiz hu
susu bir daha. okuyorum. Bir partli üyesinin par
tiye borçlu olduğu aidatın bir kısmını veya ta
mamını ödememiş olması bu kimsenin partinin 
her kademedeki kongrelerine delege serilmesini 
ilçe kongresi delegelerinin köy ve mahalellerde-
ki parti görevlisi i] e yedeğinin seçiminde ve ön
seçimde ydklamada oy kullanmasını ve 'köy ve 
mahallelerdeki parti görevliliğine veya yedekli-
liğine seçilmesini hiçbir suretle engelliyemez. 
Bunu müeyyide altına aldıktan sonra diğer hu
suslar »bakımından parti tüzüklerine yasaklama 
koymak bakımından mtih'bariyet veriyoruz. İs
terse koyar, isterse koymaz. Zannederim Bu 
suretle de Meclisteki temayülleri hayli zarif bir 
şekilde bağdaştırmış oluyor. 

Bir hususa daha ttemas etmek lâzımdır, zapta 
geçmesi bakımından. Komisyonumuz bu vesile 
ile yeni bir madde teklif etmektedir. Madde 
metnini aynen okuyacağım : 

«Malî sorumluluk 
Siyasi p-artilerin genel merkezlerindeki yar

dımcı kollar ile il ve ilçelerdeki teşkilât kademe
leri ve yardımcı kollar tarafından parti tüzel ki
şiliği adına; bağıta girişilmesine ve yübüım yük-
lenilmesine ilişkin esaslar, merkez yönetim or
ganınca te-bit olunur. Bu esaslara aykırı olarak 
bu yardımcı kollar ve teşkilât, kademelerince gi
rişilen bağıt ve yükümlerden parti tüael kişili
ği hiçbir suretle sorumlu tutulamaz; bu takdir
de, sorumluluk, bağıta girişen veya yüteümü yük
lenen kişi veya kişilere aittir.» 

Bu önemli bir hükümdür arkadaşlarım. 
Sebebi şudur : Bazan görüyoruz, illerde ve il
çelerde idare heyetleri ve hattâ başkanlar kendi 
•başlarına muhtelif 'harcamalar yalaktadırlar. 

Ezcümle lüks binalar tutanaktadırlar. Bilâhara 
dâvalar açılmaktadır. Bu konuda açılmış bir 
dâva vesilesi ile Yargıtayın aldığı bir kararda ii 
ve ilçe çevresi içinde partiyi malî 'bakımdan 
temsil yetkisinin il ve ilçe idare kurullarına 
aidolduğu söylenmektedir. Bu esasa dayanarak 
bu gibi borçlardan dolayı mesuliyet genel mer-
Ikeze değil, il ve ilçe teşkilâtına yüklenmiştir, 
Yargitayın bu kararında. Bu kararı uzunboylu 
tetiklik ettik neticede kanunun, diğer malî hü
kümleri yürürlüğe girince temyizin bu içtihadına 
devam edemlyeceği neticesine vardık. Şu sebep
ten dokyı ki, Anayasa Mahkemesinin malî de
netiminin yapılabilmesi bakımından bu kanunla 
şu esas kalbul edilmiştir, sarahatten : Partinin (bü
tün gelirleri parti hükmi şahsiyeti adına tah
sil olunur. Partinin bütün giderleri de parti 
(hükmi şahsiyeti adına yapılır, nerede yapılırsa 
yapılsın. Böyle olunca denebilir ki, mademki 
bir il 'başkanı Ibina tutmalk için bir kira mukave
lesi yapmış, o mukaveleden doğan (borç şayet 
orada ödenmemişse bunun genel merkez tarafın
dan ödenmesi mecburidir. Bu da 11 ve ilçe teş
kilât kademesini çok sorumsuz masraflar yap
maya yöneltebilir. Bunu önlemek yönünden bu 
maddeye zaruret görülmüştür. Ne olacaktır bu 
suretle? Partinin merkez yönetim kurulu bâzı 
esaslar tesbiıt edecektir. Falanca ile diyecektir 
ki, «sen şu kadardan fazlaya bina kiralıyaanaz-
ısın.» Farz edelim ki, 1 000 liradan fazla bina 
kiralıyamazsm dedik, 1 500 liraya bina kirala
dı. Bu takdirde parti hükmi şahsiyetinin me
suliyeti 1 000 liraya inhisar edecdk, 500 lirası 
da kira mukavelenamesini yapmış olan şahıslar 
tarafından ödenecektir. Bu esaslara riayet edil
mediği takdirde edilmediği ölçüde malî mesuli
yet paırti hükmi şahsiyetine ait değil, fakat akdi 
yapana aidıolaca&tır. Bu suretle de parti genel 
merkezlerinin parti teşkilât kademelerinin aşın 
masraflar yapmasını önlemiş olacaktır. 

Benim mâruzâtım bundan ibaretltir. Komis
yon olarak getirdiğimiz maddelerin aynen ka* 
Ibulünü isthfaam ederim. 

BAŞKAN.«— Aryrılmayın Sayın Kırca, boru
lar var. 

Buyurun Sayın özgül. 
NAZMI ÖZOĞUL (Edirne) — Bağış beş bin 

lira olarak' tes-bit ediliyor. Şimdi mazide, bâzı 
partilere bugün değeri milyonlarca lira olan ba
ğışlar olmuştur. Şimdi yeni partiler kurulacak-

— M İ -



M. Meclisi B : 104 
tır. Rahmetli Atatürk bağışını yaparken Halk 
Partisinden menfaat umarak yapmamıştır. Aca
ba beş bin lira ile tahdidedersck böyle (bar bağışı 
düşünen, herhangi bir partiye, bir menfaat bekle
meden, bir Ulus Matbaası g'ilb'i Veyahut îş Banka
sındaki paralar ıgilbi, bunların C. H. P. ne veril
mesi gibi bir bağıış olursa buna mânijjlmuyör 
muyuz? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜMÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Sayın Nazmi özoğul ar
kadaşım, ben suallere çok samimi olarak: cevap
lar vermeyi itiyadedinmiş bir arkadaşınızım. 
Bendeniz şu anda bâzı hususları şahsım adma 
söyliyelbilmek müsaadesini Yüce Meclisinizden al
mak ihtiyacını duyuyorum. [Bendeniz mensup bu
lunduğum partinin tarihine de bağlıyım, inkâr 
ötmem... Yalnız, mensubu bulunduğum parti 
Türkiye Oumlhuriyetinin tekâmül safhalarına uy
gun olarak bâzı tekâmül safhaları geçirmiştir. Bu 
paıt in in, bugün erişmiş olduğu tekâmül • safha
sında, d'iğer bütün partilerle birlikte tek parti 
devrine dönmesi bahis mevzuu değildir. Ve ola
maz. Bunu evvelâ ben reddederim. Binaenaleyh, 
alacağımız misalleri ileriye bakarak alalım. Ata
türk devrinden verilmiş olan misallerin • modern 
parti hukukunun esaslarını, bütün partiler için, 
seyyanen kurarken caiz • olabileceğini zannetmi
yorum. Bahis mevzu bağış yapıldığı zaman 
O.H.P. tek parti idi. Bundan sonra ne C. H. 
Partisinin ne de başka bir partinin tek parti ola
rak bulunmasına imkân yoktur. Tek parti ola
rak Halk Partisi Türkiyenin demokratik geliş
mesinde ne rol oynadı ne oynamadı bunu tarih 
yazar.-'Burada bunun münakaşasına girecek de
ğilim, ama tek parti devri devrinde, yapılabilir 
tarzda bağışların bu gün yapılmasına cevaz vere
cek bir hükme bendeniz taraftar değilim. İkin
cisi, bahis buyurduğunuz bağışların mühim bir 
kısmı, yine tek parti devrinde Devlet, bütçesin
den C. H. Partisine yapılmıştır. Bağışlara mü
teallik maddenin birinci fıkrası yalnız Devlet 
bütçesinden değil, âmme sektörüne dahil hertıan-
gibir teşekkül tarafından partilere bağış yapılma
sını yasak etmiştir. Bu yasağın burada bulun
masında da zaruret vardır. 

B A Ş K A N - - S a y ı n Kırca... 
CEOİCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (Devamla) "— Atatürk "için söylediler. 
"Atatürk'ün yaptığı bağışın büyüklüğünden ehem-
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miyetinden, azametinden bahsettiler. Doğru. Bu
güne kadar partiler pek çok şahıslardan Ata
türk'ün Halk Partisine yaptığı bağış miktarınca 
değilse bile çjdk önemli meblâğlar teinin etmiş
lerdir. Fakat, daha önce burada da uzun boylu 
müzakere edildi. Partilere Devletten külliyetli 
miktarda yardim yapılmasını kabul edişimizin se
beplerinden birisi dc partileri kendilerine büyük 
miktarlarda bağışta bulunan şahısların sultası 
altında olduğu hiç değilse zehabını ortadan kal
dırmaya matuftur. (Anlaşılamıyan bir müdaha
l e (Anlaşılmıyan konuşmalar.) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmak yok. 
(TEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (Devamla) — Siyasi partiler Anayasa 
sistemimizde oldukça ehemmiyetli bir yer almış
ken, isiyasi partiler rejiminin muayyen sınıfların 
rejimi olduğu tehdidini, itflıamını ortadan kal
dırmak bakımından partilerin Devlete yardım 
etmesinde âmme menfaati görüldüğü için. 

BAŞKAN — Soruların kısa ve cevapların da 
kısa olması mevcûdur. Buyurun Sayın Ertem. 

ÎLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Efendim, 
benim sualim dc Sayın Nazmi özoğul arkadaşı
mın sualine müşabih oluyor. Sayın sözcü izah
ta bulundular, ama, şu gerçek de ortaya çıktı ki, 
bugünkü • siyasi partilerin demek ki mamelekleri 
arasında bir fark olacaktır. Hukukî münakaşa
sını bir tarafa bırakıyoruz. Ama, partilerden 
birisi büyük imkânlara sahip, büyük mameleki 
vardır. Onları işletiyor. Birtakım gelir imkân
larına sahip. Ama dâvasına inanan kendi fik
rinin müdafaa edileceğine inanan bâzı kimseler 
de bir partiyi, aynı partiler arasında eşitliğe 
ulaştırmak isterse, bu kanunla buna mâni olu
nuyor. Sayın sözcüden sormak istediğim birin
ci sual, bu eşitsizliğin siyasi partiler ve demok
ratik nizam ve eşitlikle nasıl kabili telif olduğu
nu izah edebilecekler midir? İkincisi... 

OEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Birinci suale cevap vere
yim; müsaade ederseniz. Kanştırmıyayım. 

Türkiye'de halen seçimlere girmek hakkını 
Yüksek Seçim Kurulunun da kararı ile tesbit 
edildiği veçhile ihraz etmiş olan partilerden hiç
birisinin, bu kanun bahusus kabul edildikten 
sonra seçimlerde/ gerektiği ölçüde, eşit şekilde 
birbirleriyle mücadele etmek imkânından ımah-
rum kalacağını zannetmiyorum. Şunu. da be-
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lirtmek isterim ki, Türkiye'mizde, ayrıca, her 
önüne gelen insanın parti (kurmak suretiyle seç
men kütlesi üzerinde ve efkârı umumiye içeri
sinde ciddî bir dayanağı olmaksızın teşkilâtlan
masında âmme menfaatide mevcut değildir. Par
tiler kurulur, ama, herkesin yardım yapmasını, 
herkesin bağışta bulunmasını kabul etmekte de 
bir fayda yoktur. 

BAŞKAN — ikinci sualinizi sorunuz. 
İLHAMI ERTEN (Edirne) — Sualin ceva

bı olmadı, siyasi eşitsizlikten bahsetmedim, ma
lî eşitsizlikten bahsettim. Bir kanunla ezelden 
'beri gelmiş olan eşitsizliği devam ettirmek gibi 
bir netice verecektir bu tarzdaki imkân. Malî 
eşitsizliğin mamelekler arasındaki eşitsizliğin bir 
kanun maddesiyle devam ettirilmesi... Bu böyle 
midir, değil midir? -

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Böyle bir tmaksıat bura
da asla mevcut değildir. Bir 'partinin mamele
kinin şu veya bu sebepten dolayı diğerinden da
ha fazla olması diğer bir partinin mamelekini 
genişletmesi imkânım ortadan kaldırmaz. 

BAŞKAN — ikinci sorunuzu buyurun Sayın 
Er tem. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — ikinci sua
lim: Bu bağışlar arasında ziyafetler gibi endi-
rekt şeyler de girecek mi? Malî durumlarda bun
lar mevzuubahsolaeak mıdır? Bilmiyorum daha 
açık söylemeye ihtiyaç var mı? Meselâ bir par
tiden bir zat tutar bir partinin ziyafetini yapar. 
Malî hesaplara bu dâhil d u r mu? 

GEÇÎCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Borçlar Kanununun hü
kümlerine göre hifbe denilen şey ne ise hibe odur. 
Bir ziyafet vermenin hibe afetini teşkil etmediği 
zannediyorum aşikârdır. 

BAŞKAN — Sayın Bilgin, buyurunuz. 
TURHAN BÎLGÎN (Erzurum) — Nazım. 

Beyin sualine müşabih bir sual. 
Atatürk, partili hayatın devam edebilmesi ve 

partilerin memlekete hizmet etmesi esprisi ile 
bağış yaptığına göre, bugün her hangi bir siyasi 
lider, meselâ ismet Paşa her hangi bir surette 
ölümü halinde veyahut Bölülkbaşı, veyahut her 
hangi bir başka lider veyahut rasgele birisi öl
dükten sonra «benim bütün malik olduğum şeyler 
bir partiye intikal edecektir» şeklinde bir 'bağışta 
bulunabilirini? I 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (Devamla) — ölüme bağlı tasarruflar
dan burada bahsetmiyoruz. Bağışları tahdide 
bağlıyoruz. . 

. TURHAN BlLGlN (Erzurum) — Olabilecek 
mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Olabileceğini sanıyorum. 

MEHMET GEÇÎOĞLU (Adana) —Devletin 
partilere yapacağı yardımın taksiminde kıstas 
nedir? i l bakımından, ilçe bakımından nedir? 
Bu, yoksa merkez tarafından mı yapılacak, Ma
liye tarafından tesübit edilip gönderilecek mi
dir? 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) —. Daha evvelki birleşim
lerde Sayın Geçioğlu hazır bulunsalardı... 

MEHMET GEÇÎOÖLU (Devamla.) — Şimdi 
öğrenmek.istiyorum... ', 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) —• Ben de cevap veriyorum... 
Hazır bulunsalardı şunu öğrenmiş olurlardı ki, 
(biraz evvel de ifade etiğim gibi, bu kanunda 
Anayasa Mahkemesinin malî denetimi mevc-
eudolduğu için partilerin parti adına yapılan 
bütün giderleri parti hükmi şahsiyeti adına ve 

.partiye sağlanan bütün gelirler de parti hükmi 
şahsiyeti adına sağlanır. Binaenaleyh, Devlet
çe yapılacak olan yardım parti tüzel kişiliğine 
verilir. Partinin filânca ilçe merkezine, filânca 
il merkezine verilmez. Partinin hükmi şahsiye
tine verilir. Partinin yetkili organları bu pa
raları nasıl kullanacaklarını tesbit ederler ve 
bu meyanda illere ve ilçelere bu parayı kendi
leri gönderirler. Yoksa, il başkanının veya ilçe 
başkanının mahallindeki defterdara veya mal 
müdürüne müracaat ederek bana ayrılmış olan 
parayı veriniz diye bir müracaatta bulunması 
parayı bana veriniz diye bir müracaatta bulun
ması takdir buyurursunuz ki, mevzuubahis değil
dir. Bu paralar parti hükmi şahsiyeti adına genel 
merkezdeki yetkililer tarafından bir hafta için
de tahsil olunacaktır. Ondan sonra bunu kul
lanmak partinin kendi yetkili organlarına ait 
bir şeydir. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kenan Bey. 
KENAN ESENGlN (Zonguldak) — Beşbin 

liradan fazla bağış yapılamaz mı? Meselâ, 5 00O 
lira bağışladıktan sonra, on gün sonra 5 000 
lira, (beş gün sonra... 
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KIRCA (Devamla) — Aynı, özel, gerçek veya 
tüzel kişinin bir partiye yapacağı bağış bin beşbin 
lira olarak tahdidedilmiştir. Siz partinize bir 
sene içinde beşbin lira verebilirsiniz, ertesi sene 
bir beşbin lira daha verebilirsiniz. Şunu da 
tekrar tasrih edeyim, belki iyi .cevap vereme
dim. ölüme bağlı tasarruf bağış değildir, ölü
me bağlı tasarrufla bağış biıibirinden ayrı şey
lerdir. Burada diğer parti mamelekinden elde 
edilen gelirler, dendiğine göre »bir yerde, ölüme 
bağlı tasarruflarla parti mamelekinine intikal 
eden memleket unsurlarından gelir temin etmek 
mümkündür. Bendeniz de yanılmışım bu ba
kımdan. Atatürk'ün yaptığı bağış mı idi. Yoksa 
ölüme bağlı tasarruf mu idi?... ölüme bağlı ta
sarruftu.., 

BAŞKAN — Başka soru soracak arkadaşları
mız var mı? Buyurun efendim, Sayın Üstün. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Sayın sözcü, 
Siyasi Partiler Kanununda her konuda bir ta
van tesbit edilmiştir. Buna lüzum görülmüş. 
Aday adayları için özel bağış, özel aidatlar 
için bir tavan tesbit edilmemiş. Olabilir ki, bir 
siyasi partinin genel merkezi adaylıklar için 
10 bin lira tesbit etti. Maksat, müracaat az ol
sun, yeteri kadar müracaat olmadığı için 13a-

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, oturumu 
açıyorum. Siyasi Partiler kanunu tasarısı üze
rindeki müzakerelere devam ediyoruz. 

Söz sırası Sayın Talât Oğuz'da, buyurun. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, biraz evvelki oturumda partilere 
yapılacak bağışlar ve parti aidatları üzerinde 
fikir yürütülmüş ve muhterem arkadaşlarımız 
ayrı ayrı istikamette fikirlerini serd etmişlerdir. 
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teyi kendi tanzim etsin. Burada parti tahakkü
mü, merkez tahakkümü doğar. Bu dikkate alın
mış mıdır? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
defalarca muhtelif durumlarda ifade etmek 
fırsatını bulduğum gibi, burada tesbit ettiğimiz 
metinleri tek başımıza hazırlamak mevkiinde 
değiliz. Burada tesbit ettiğimiz metinler deği
şik mülâhazaları, değişik görüşleri, değişik 
ihtiyaçları olan siyasi teşekküllerin üstünde bu
luşabildikleri kompromilerdir. Buluştuğumuz 
kompromi budur. Bu itibarla bunun kabulünü 
sadece istirham ediyorum. İsterseniz reddediniz. 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri gelmiştir. 
Daha 7 arkadaşımız söz almıştır. Komisyondan 
sonra bir arkadaşımıza söz verip ondan sonra 
oylamamız icabedecektir. Saat 19 a geldiği için... 
(Saat 20 ye kadar sesleri) O yarın efendim. 
21,00 de yoklama yapmadan toplanacağız. Ben 
bir aralık vereceğim ona göre ikaz ediyorum 
arkadaşlarıma. Aynen kabul ettiğiniz bir şeyi 
tekrar ediyorum. 

Bugün saat 21,00 de toplanmak üzere birle
şime ara veriyorum. 

Kapanma saati: 19,00 

Bir kısım arkadaşlarımız verilen önerge istika
metinde partilere bağış yapılmaması gerektiğini 
ve bunun birçok mahzurları olduğunu belirtti
ler. Bendeniz aksi kanaatteyim, zira Türk hu
kuk bünyesine giren ve Türk Milletinin bir te
amülü icabı olarak ifade edilmesi icabeden ve 
nihayet Medeni Kanunun miras hukukunun 
bünyesinde mütalâa edilmesi gereken bir mües
seseyi. Siyasi Partiler Kanunu yolu ile ortadan 

D Ö R D Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma saati : 21,00 

BAŞKAN —« Fuad Sirmen 
KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Sabri Keskin (Kastamonu) 
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kaldırmak, bunun tamamını ref'etmek ve teşek- ı 
külleri bağışlardan mahrum kılmak, sureti kati-
yede doğru değildir. Bu ne hukuk bünyemize 
uymaktadır ve ne de yıllardır bu memlekette 
teessüs eden memleketin teamüllerine de teva
fuk etmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, bağış hükmi şahsiyeti ha
iz teşekkül ve organların dışında hakikî şahıs
lar tarafından yapılan ve bunların iradelerinin 
izharım icabettiren bir hukukî muameledir. 
Arzuya tabi olan ve şahıs hukukuna bağlı olan 
bir muameleyi doğrudan doğruya bu memleke
tin atisi için bir teminat teşkil edebilecek Siyasi 
Partiler Kanununa koymak suretiyle bunu ref-
etmek hiçbir zaman doğru değildir ve hukuk 
prensipleriyle de kabili telif değildir. Onun 
için hakikî şahısların serbest iradelerini icabet
tiren bağışta bulunmaları kadar tabiî ve zaruri 
hiçbir şey yoktur. Bunu doğrudan doğruya 
meneden bir prensip de mevcut değildir. Biz 
eğer Siyasi Partiler Kanununa böyle bir madde 
koyduğumuz takdirde, Medeni Kanun hüküm
lerini incitmiş oluruz. Miras hukukuna hürmet
sizlik etmiş oluruz. Türk teamülüne, Türk ör
füne ve miras hukukuna saygısızlık göstermiş 
oluruz. O bakımdan bağışın kabulünde zaru
ret mevcuttur. Zaten Siyasi Partiler Kanu
nundaki muayyen bir madde hükmi şahısların, 
katma ve genel bütçe ile idare edilen bankala
rın, kurumların ve organların siyasi teşekkül
lere bağış yapmasî, kredi açması yasaklanmış
tır. Bunun dışında hakikî şahısların iradesine 
mâni olmak hiç doğru değildir. Diğer yönden 
de, birkaç gün evvelki oturumda, şu kürsüden, 
Yüksek Heyetinize fikirlerimi arz etmiştim. 

Muhterem arkadaşlarım, siyasi teşekkülle
rin yaşıyabilmeleri için, vücût bulabilmeleri için, 1 
hayatiyet kazanabilmeleri için, hakikaten mad
di imkânlara ihtiyaç vardır. Fakat ben ne ar
kadaşlarımın iddia ettiği şekilde ve ne de ko
misyon sözcüsünün serd etmiş olduğu fikirler 
istikametinde fikirler serd etmiyeceğim. İfrat 
ve tefritten kaçınmak suretiyle orta yolu bul
mak icabeder. Bir siyasi teşekkülün ilçe teş
kilâtı ile, il teşkilâtı ile parasız yaşamasına, fi
nansman olmadan teşkilâtını tavazzuv ettirme
sine imkân ve ihtimal yoktur. Mutlak surette 
üyelerin bir aidat vermesi mecburiyeti konmalı
dır, ama bu konma keyfiyetinin kıstası Yük-
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sek Heyetinizin, Yüksek Meclisin takdirine 
arz edilmelidir. Daima ifrat ve tefrit, ölçüleri
nin dışında bunu mütalâa etmek icabeder. Za
ten meşhur bir sözdür; fazilet iki yolun orta-
smdadır. Yollardan birisi ifrat ise öteki de tef
rittir. Bu bakımdan finansman olmadan, aidat 
olmadan, para yardımı olmadan bir teşekkülün 
yaşamasına imkân ve ihtimal yoktur. Madem 
ki siyasi yönden fikirlerini bu memlekette arz 
etmek istiyen insanlar vardır, izhar etmek isti-
yenler vardır, bunların katlanmış oldukları, 
mâruz kaldıkları nimet mukabilinde, külfete 
katlanmaları hakkaniyet ve nasafet icapların
dır. Bu bakımdan bu görüş istikametinde mad
delerin kabul edilmesinde zaruret mevcuttur. 
Fikirlerim bundan ibarettir. Saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Kifayet takrirlerini okutuyo
rum, efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Malî hükümler üzerinde görüşmeler durumu 

aydınlatmıştır. Müzakerelerin kifayetim arz 
ve teklif ederim. 

Samsun 
Hamit Kiper 

Millet Meclisi Başkanlığına 
77 nci madde üzerindeki görüşmelerin kifa

yetini arz ederim. 
Antalya 

Dr. Hasan Fehmi Boztepe 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde Sayın Ecevit, 
buyurun. 

BÜLENT ECEVİT (Ankara) — Sayın ar
kadaşlar, görüşmelerin yeterli olduğuna kaani 

"değilim. Çünkü, burada değişik maddelerle il
gili, değişik eğilimler, hattâ birbiri ile çelişen 
eğilimler belirdi. Eğer bunları telif edici for
müller üzerinde anlaşamazsak, kanunda arz 
ettiğim gibi birbiri ile çelişik eğilimler, mak
satlar bir arada toplanmış ve çatışma halinde 
kalmış olacak. Meselâ, daha önce kabul bu
yurduğunuz karar gereğince partilere Devlet 
bütçesinden yardımda bulunulması kabul edil
mişti. Bunun maksadı, partiyi bağış almaya 
mecbur bırakmamak idi; adaylardan yüksek 
aidat almaya mecbur bırakmamak idi. Halbu
ki şimdi, hem Devlet yardımı kabul edildi, hem 
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diğerleri devam etsin isteniyor. Dolayısiyle 
maksat ortadan kalkmış oldu. 

Bu bakımdan Meclisin bir görüş birliğine 
varmasını temin için müzakerelerin biraz daha 
devamını izninizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Kifayet takrirlerini oyunuza 
sunuyorum; kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi 77 nci madde üzerinde verilmiş olan 
takrirleri okutuyorum. 

Başkanlığa 
Bağışlarda tahdidedilmiş bulunan (5 000) li

ra kaydının kaldırılmasını arz ve teklif ederiz. 
Edirne İzmir 

Nazmi özoğul Mehmet Ali Aytaş 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Bu önerge 77 nei madde 
üzerinde değildir efendim. 

BAŞKAN —• 77 nci madde üzerinde değil 
mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) —• Hayır efendim, 77 nci 
madde üzerinde değil, bu 83 neü maddeye taal
lûk ediyor. 

BAŞKAN —• Sayın Özoğul.. Yok mu efen
dim? Sayın Ayta'ş... 

MEHMET ALÎ AYTAŞ (İzmir) — Orada 
f> 000 diye bir kayıt var değil mi efendim? 

BAŞKAN — O, 83 neü madde.. 
MEHMET ALİ AYTAŞ (izmir) — O hal

de 83 neü madde için veriyorum. 
BAŞKAN — Ali Baran Numanoğlu'nun bir 

takriri var. Bağışların kaldırılmasını istiyorsu
nuz. Bu 77 nci maddedeki bağışları mı?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Bu da 83 neü maddeye 
aittir. 

ALI BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — 
Efendim, bağışlara-ait hükümlerin kaldırılması, 
takyidedilmemesine aittir, takririm. 

BAŞKAN — Hem kaldırılması, hem takyide- • 
dilmemesi. Kaldırılınca takyidedüeeek bir şey 
kalmıyor. İkisi birden olmaz. 

ALI BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — 
Gayet tabiî. 

BAŞKAN — Bağışın kaldırılmasını istiyor
sunuz. 77 nci maddenin 12 nci bendinde yazılı 
olan bağış fıkrasını mı? 
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ALİ BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — 

Bağışa ait hükmün kaldırılmasını, takyidedil-
mesini. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Hangisini istiyorsunuz,'bi-
risi başka, birisi başka. 

BAŞKAN — Sayın Numanoğlu, şunu tavzih 
buyurun. Şimdi müzakere etmekte olduğumuz 
77 nci maddenin 12 numaralı bendinde bağışlar 
diye bir kelime var, bunun mu kalkmasını isti
yorsunuz. Yoksa 83 neü maddedeki beşbin ile 
takyidedilen bağışın mı kalkmasını istiyorsu
nuz? 

ALİ BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — 
Beş bine kadar olan tahdidin kaldırılmasını is
tiyorum. 

BAŞKAN — O 83 neü maddede. Bununla 
ilgili değil, öyle ise. 

Sayın Ecevit'in 77 nci madde hakkında bir 
takriri var. Bağış kelimesinin çıkarılmasını is
tiyorsunuz, değil mi efendim? 

BÜLENT ECEVİT (Ankara) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili Bülent Ecevit'in öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyonun tesbit ettiği met

ni de okutuyorum. 
(Geçici Komisyon Sözcüsü Coşkun Kırca'-

ııın 77 nci maddenin yeni şekline ait önergesi 
tekrar okundu.) 

KADRİ ÖZEK (İzmir) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Kifayet kabul edilmiştir, söz 
yok efendim. 

Muhterem arkadaşlar.... 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Bu madde

nin oylanmamasını teklif edeceğim. Oylanamaz, 
çünkü daha kabul edilmemiş maddelere atıf var 
bunun içinde. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Bu maddenin içinde ka
bul. edilmemiş hiçbir maddeye atıf yoktur, efen
dim. 

BAŞKAN — Hangi maddeye atıf var Sayın 
Bilgin? 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Önseçimler 
kabul edilmemiştir, önseçimden evvel gelirler 
sözü vardır burada... 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şimdi 

okunan madde, komisyonca geri alınıp Meclisçe 
bundan evvel kabul edilen tafcrirlerdeki tema
yüle göre hazırlanan metindir. Bu metnin için
den eski 12, şimdiki 11 nci fıkranın tayyına da
ir Sayın Bülent Ecevit'in takriri vardır. Bu 
takrir en aykırı takrir olduğu için tekrar oku
tarak oyunuza sunacağım. 

(Ankara Milletvekili Bülent Ecevit'in takri
ri tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takriri kabul edenler.!. Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi, efendim, Ahmet Bilgin Bey mütalâ
anızı söyleyin de... 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Efendim, 
burada maddenin metninde «ön seçimler» keli
mesi mevcuttur. Bu ön seçimler henüz kabul 
edilmediğine göre madde oya konulamaz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Sayın Başkanım, ön se
çim tâbiri kabul edilmez ise o zaman İçtüzüğün 
109 ncu maddesine istinaden' oradaki tadili bir 
takrirle değiştiririz. Bu mülâhaza bu maddenin 
oylanmasına mâni değildir. 

BAŞKAN — Sayın 'Bilgin, maddenin üçün
cü bendinde zikredilen- ön seçim kelimesi ön se
çimin şeklini tesbit etmemektedir. Bu kanunun 
içinde ön seçim mevcuttur. Seçim kanunumuz
da da mevcuttur. O bakımdan ileri sürdüğünüz 
mütalâa maddenin oylanmasına mâni değildir. 

Komisyonun şimdi okutmuş olduğum gelen 
maddesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Madde olarak 
kabul edilmiştir, numaraları sonra tashih edile
cektir. 

78 nci madde üzerinde takrir var mı efen-' 
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Var efendim. 

BAŞKAN — 78 nci maddenin yeni şekli ola
rak, Komisyonun tesbit ettiği metni okutuyo
rum. 

14 5 .1966 0 : 4 
Yüksek Başkanlığa . 

78 nci madde, dikkate alman önergenin ve di
ğer önergelerin incelenmesinden sonra aşağıda
ki şekilde düzenlenmiştir, arz olunur. 

«Üye aidatı. 
Madde 78 — 1. Partiye üye olanlardan gi

riş aidatı almacaksa, bunun miktarı, parti tü
züğünde gösterilir. Bu miktar beş lirayı aşamaz. 

2. Her üye, aylık veya yıllık olarak öden
mek üzere;, bir aidat yükümünü partiye girişin
de kabul etmek zorundadır. Bu aidatın yıllık 
miktarı 1 200 lirayı aşamaz. Üyelik aidatının alt 
ve üst miktarları parti tüzüğünde gösterilir. 

Parti üyesi, vermeyi kabul ettiği aidatın 
miktarını, kanuna ve parti tüzüğüne uygun ol
mak şartiyle, kayıtlı bulunduğu teşkilât kademe
si başkanlığına veya yardımcı kol başkanlığına 
yazıyla bildirerek artırabilir. 

Aidatı alacak olan teşkilât kademesi veya 
yardımcı kol yönetim organı veya.kurulu, parti 
üyesinin vermeyi kabul ettiği miktarda aidat 
ödiyecek durumda olmadığını tesbit ederse, aidat 
yükümünü asgari hadde kadar azaltabilir. 

Bir parti üyesinin partiye borçlu olduğu aida
tın bir kısmını veya tamamını ödememiş olması, 
bu kimsenin partinin her kademedeki kongrelerine 
delege seçilmesini, ilçe kongresi delegelerinin ve 
köy ve mahallelerdeki parti görevlisi ile yedeği
nin seçiminde ve önseçim ve yoklamalarda oy 
kullanmasını ve köy ve mahallelerdeki parti gö
revliliğine veya yedekliğine seçilmesini hiçbir 
suretle engelliyemez, bu kimse hakkında parti
den çıkarma ve geçici çıkarmaya dair disiplin 
cezalarr uygulanamaz. Parti tüzüğü, partiye 
borçlu olduğu aidatın tamamım ödememiş olan 
parti üyelerinin yukarda sayılanlar dışında ka
lan bâzı parti görevlerine seçilemiyeceğini veya 
atanamıyacağını belirtebileceği gibi, bunların 
seçimlerde parti adayı olmasını veya ön seçim 
veya yoklamalara aday olarak katılmasını ya-
saklıyan hükümler de koyabilir.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

Not : Tasarının 158 nci maddesi, bu madde
nin ancak, kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonraki aidat "borçları için uygulanmasını sağ
lamaktadır, 

m 
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BAŞKAN — Bu madde hakkında Gıyaset-

tin Karaca arkadaşımız tarafından verilmiş bir 
takrir vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılan 78 nci maddenin aşağı

da yazılı şekilde tadilini arz ve teklif ederim, 
Erzurum 

Gıyasettin Karaca 

Her üye, partiye girişinde bir aidat yükü
münü kabul etmek zorundadır. Bu aidat, yılda 
on liradan az ve bin liradan fazla olamaz. 

Parti üyesi, vermeyi kabul ettiği aidat mik-
tarmı, kayıtlı bulunduğu kademe başkanlığına 
veya yardımcı kol başkanlığına yazı ile müra
caat ederek bu miktarın artırılmasını veya 
indirilmesini istiyebilir. Her iki halde de bu ta
lebi yerine getirilir. 

Bir parti üyesi, borçlu olduğu aidatı tam 
olarak ödemedikçe partinin hiç bir organına 
veya makamına seçilemez, atanamaz ve her 
hangi bir ön seçim veya yoklamada aday ola
maz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇÎCÎ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Çok katı hükümler ihti
va ettiğinden katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Evvelâ şimdi okunan Karaca 
arkadaşımızın takririni oyunuza sunuyorum... 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Komisyonun okunmuş olan madde metnini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Madde olarak kabul edil
miştir. 

Komisyondan gelen 80 nci madde metnini 
okutuyorum, 

Yüksek Başkanlığa 
80 nci madde, dikkate alınan önerge ve diğer 

önergeler incelendikten sonra aşağıdaki şekilde 
düzenlenmiştir; arz olunur. 

«Adaylıkla ilgili gelirler. 
Madde 80. — 64 ncü maddenin.3 ncü ben

dinde yazılı özel aidat, parti yönetmelikleriyle 
düzenlenir.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
îstanbul 

Coşkun Kire* 
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BAŞKAN — Diğer takrirleri de okuyoruz. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
80 nci maddenin metinden çıkarılmasını arz 

ve teklif ederim. 
îstanbul 

Reşit Ülker 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Siyasi partiler kanun tasarısının 80 nci mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

«Adaylıkla ilgili gelirler. 
Madde 80. — 77 nci maddenin 3 ncü bendin

de yazılı özel aidat, parti yönetmelikleri ile dü
zenlenir. Ancak bu aidat seçimden önce Devlet 
istatistik Enstitüsünce tesbit edilmiş olan safi 
millî hasıladan fert başına düşen ortalama yıllık 
geliri aşamaz.» 

Ankara 
Bülent Ecevit 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlar, bu gelmiş 
olan takrirlerden en aykırı olanı Reşit Ülker ar
kadaşımızın 80 nci maddenin tayyma dair olan 
takrirdir. Evvelâ bu takriri oyunuza sunaca
ğım. 

Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KQMtSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Komisyon katılmıyor efen
dim. Çünkü Anayasa Mahkemesinin malî deneti
mini doğru dürüst yapabilmesi için hangi geli
rin hangi parti mevzuatında yer alacağının bilin
mesi iktiza eder. Bu bakımdan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Reşit Ülker arkadaşımızın tak
ririni yani 80 nci maddenin kanun metninden 
çıkarılması hakkındaki teklifini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Diğer takriri okutuyorum: 
(Ankara Milleltvekili Bülent Ecevit'in öner

gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Daha önce şifahen arz et
tiğimiz sebeplerle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor,'önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 
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Komisyonun gelen ve şimdi okunmuş olan 

metnini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde olarak kabul edilmiştir. 

83 ncü madde hakkında komisyondan gelmiş 
olan önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
83 ncü madde, bu maddeye ilişkin önergele

rin incelenmesinden sonra aşağıdaki şekilde dü
zenlenmiştir; arz olunur. 

Bağışlar 
MADDE 70. — Genel ve katma bütçeli daire

lerle mahallî idareler ve muhtarlıklar, - Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası dâhil - kamu iktisa
di teşebbüsleri, özel kanunuyla veya özel kanun
la verilen yetkiye dayanılarak kurulmuş banka
lar ve diğer kuruluşlar, Kamu İktisadi Teşebbü
sü sayılmamakla beraber ödenmiş sermayenin ya
rısı Devlete veya bu fıkrada zikri geçen kurum, 
idare, teşebbüs, banka veya kuruluşlara ait mü
esseseler, kamu kurumu niteliğindeki meslek ku
ruluşları, işçi, işveren ve Devlet personeli sendi
ka, birlik, federasyon ve konfederasyonları ile 
dernekler, siyasi partilere, hiçbir suretle taşınır 
veya taşınmaz mallar veya nakit veya haklar ba-
ğışlıyamaz ve bu gibi mal veya hakların kulla
nılmasını bedelsiz olarak bırakamazlar; bağlı ol
dukları kanun hükümleri dışında siyasi partilere 
aynî hakların devrine dair tasarruflarda buluna
mazlar. 

Yukarıdaki fıkranın dışında kalan gerçek ve
ya tüzel kişilerin her birinin bir siyasi partiye 
aynı yıl içerisinde beş bin liradan fazla kıymette 
bağışta bulunması yasaktır. Bağış veya bağışla
rın bağışta bulunana veya yetkili vekiline aidol-
duğunu açıkça belirten bir belgeye dayanılmak-
sızm siyasi partilerce bağış kabul edilemez. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — 83 ncü madde hakkında 3 ar
kadaşımızın daha takrirleri vardır. Onları da oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Partilere yapılacak bağışlara ait hükmün ta-

mamiyle kaldırılmasını ve takyit konulmasını ri
ca ederiz. 

Edirne Nevşehir 
Fahir Giritlioğlu Ali Baran Numanoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Siyasi partilere yapılacak nakdî yardım ay

da beş bin lirayı geçemez. Menkul ve gayrimen
kul bağışları bu kayda tabi değildir. 

Kırşehir 
Ahmet Bilgin 

Başkanlığa 
Bağışlarda tahdidedilmiş bulunan 5 bin lira 

kaydının kaldırılmasını arz ve teklif ederiz. 
İzmir Edirne 

Mehmet Ali Aytaç Nazmi özoğul 

Sayın Başkanlığa 
Siyasi Partiler kanunu tasarısının 83 ncü 

maddesinin 2 nci ve 3 ncü fıkralarının kaldırıl
masını ve bu fıkraların yerine aşağıdaki fıkranın 
konulmağım arz ve teklif ederim. 

Siyasi partiler özel, gerçek ve tüzel kişilerden 
hiçbir suretle bağış kabul edemezler. 

Ankara 
Bülent Ecevit 

BAŞKAN — Bir takrir daha gelmiştir. Onu 
da okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Siyasi partilere verilecek bağışların takyidi 

fıkrasının «Siyasi partilerin amaçları için sahibo-
lacakları taşınmaz mallar» müstesna olmak şartiy-
le kabulünü arz ve teklif ederim. 

Edirne 
îlhami Ertem 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
okunan takrirlerden en aykırı olanı Sayın Ali Ba
ran Numanoğlu arkadaşımızın bu maddenin tay-
yma dair olan teklif idir. 

Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Bu madde tayyedildiği 
takdirde İktisadi Devlet Teşekkülleri dahi parti
lere yardımda bulunacaklardır, sendikalara va
rıncaya kadar herkes. Onun için bunu kabul et
meye imkân yoktur. 

ALİ BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — 
öyle bir niyette değilim.. Gerçek kişilerin bağış
larının karıştırılmamasım tazammun ediyor öner
gem. Gerçek kişilerin... 

BAŞKAN — Okunan takririnizde maddeyi 
yani 83 ncü maddenin t&nünün kaldırılmasını is
tiyorsunuz. 
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ALÎ BABAN NUMANO&LU (Nevşehir) — 

Hayır efendim. 

BAŞKAN — Takririnizi tavzih ediniz. Oyla-, 
tacağım takriri. Yani bu maddenin tayyını iste
miyorsunuz. 

ALÎ BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — 
Tayymı istemiyorum efendim. 

BAŞKAN — Ö halde o şekilde yazınız, takri
rinizi düzeltip veriniz. 

Şimdi bundan, sonra ikinci takrir Sayın. Bü
lent Ecevit'in. Bu maddenin ikinci ve üçüncü fık
ralarının tay edilmesine dairdir; Takrir bir kere 
daha okutup oyunuza sunacağım. 

(Ankara Milletvekili Bülent Ecevit'in öner
gesi tekrar okundu.) 

(A. P. sıralarından bu takrir oylânamâz ses
leri)... _ :' • 

TURHAN BlLGÎN (Erzurum) — Bağışlar 
kabul edildi zaten.. 

•BAŞKAN—.Müsaade edin efendim. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Bal

kanım, 77 nci madde ile bağışların alınması 
hakkı kabul edildi. Şimdi 77 nci madde ile ka
bul edilen bir hükmün 83 ncü madde de bir 
takrir ile kaldırılması kabil olamaz. 77 nci mad
de de bağış kabul elilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, bu izahat kar
şısında takririnizi geri alıyor musunuz? 
. BÜLENT.ECEVÎT (Ankara) —Arkadaşla
rım, fikir değiştirmiş olabilirler... 

BAŞKAN —- Şimdi muhterem arkadaşım, si
zin 77 nci maddedeki bağış fıkrasının tayyma 
dair teklifinizi oya ..sundum, Yüce Meclis red
detti. Şimdi 80 nci • madde vesilesiyle aynı şe
yi tekrar teklif etmiş oluyorsunuz! Yüce Mec
lisinizin kabul ettiği, ve madde olarak artık Mec
lisin elinden çıkmış olan .hükmü 4eğiştirici bir 
şeyi başka fıkraya koymaya, imkân yoktur. Bu 
bakımdan oylamıyorum. Diğer takrirleri oku
tuyorum. 

Sayın Numanoğlu arkadaşımızın takriri ha
zırlandı mı efendim?. 

Sayın Numanoğlu'nun takriri düzeltilerek 
gelmiştir, okutuyorum.. 

Sayın Başkanlığa 
83 ncü maddedeki özel, gerçek, tüzel kişilerin 
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bağışlarının takyidedilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Nevşehir 
Ali Baran Numanoğlu 

BAŞKAN — Yani özel ve tüzel kişiler par
tilere istediği miktarda bağış yapabilirler di
yorsunuz?. 

ALÎ BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) —-Daha evvel arz ettiğimiz 
sebeplerle, Devletçe partilere külli miktarda 
yardım. ;y apılacağından ve bağış tâbirinin içi
ne ölüme, bağlı tasarruflar girmediğinden do
layı katılmıyoruz. , 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Takriri 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etrnı-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi Sayın Ahmet Bilgin arkadaşımızın 
takririni tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 

(Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin'in tak
riri-tekrar okundu). 

. BAŞKAN— Sayın Nazmi özoğuTun verdi
ği takrir de aynı mahiyettedir, onu da okutuyo
rum, ikisini beraJber oylıyacağım. 

(Edirne Milletvekili Na^mi özoğul'un öner
gesi tekrar okundu) 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Biraz evvel reddedilen 
Sayın Numanoğlu'nun takriri ile aynı mahiyet
te. efendim. 

BAŞKAN — Evet, önceki takrir ile bu 
mesele halledilmiştir. 

Sayın Ahmet Bilgin arkadaşımızın bu ba
ğışların 5 000 lira ile takyidedilmesine dair 
önergesini okuttum. Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. ̂  
NECMETTİN AKAN (Kars) — Menkul ke

limesini geri alsınlar, suiistimalleri mucibolur, 

BAŞKAN — Arkadaşımız bağışın beş bin 
liranın üzerine çıkmasını istiyor. Menkul ol
sun gayrimenkul olsun. Biz takrirleri kendi gö-
rüşlesimize göre tadil ettiremeyiz. Yüce Mec
lis benimserse benimser, benimsemezse redde
der. 

— ıöo — 



M. Meclisi B : 104 
Sayın Bilgin, arkadaşlar diyorlar ki, bu ba

ğış komisyonun da daha evvelki celsede ver
diği izahat üzere senede yapılacak miktarlara 
aittir. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Benimki 
ayda efendim. 

BAŞKAN — Ayda, 5 000 lirayı geçemez di-
yorsunuz. arkadaşımız tavzih etmiş, oldu. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Söz vermem arkadaşım. Tak
rir ortadadır, izah da etti arkadaşımız oylıyaca-
ğiz-. Komisyon katılıyor mu?. 

GEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Komisyon, biraz evvel arz 
ettiğimiz mülâhazalar dolayısiyle tbunda da bir 
takyit vasfı görmemektedir. Bu itibarla katıl
mıyoruz. (Bir daha okunsun sesleri) 

BAŞKAN •— Okuttum efendim, bir daha mı 
okutayım? (Okunsun sesleri) 

(Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin'in öner
gemi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 
Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. Diğer 
takriri okutuyorum. 

(Edirne Milletvekili İlhami Ertem'in öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇÎCI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Buı takrir 5 000 liralık 
kısmı aştığı takdirde dahi gayrimenkullerin 
partilere hibe edilmesine imkân vermektedir. 
ölüme bağlı tasarrufların tamamiyle serbest 
olduğu ve Devletçe yapılacak yardımların kül
liyetli bir miktara baliğ olması muvacehesin
de partilerin kendi amaçları için sahibolacak-
ları taşınmaz malları edinmekte her türlü ko
laylığa sahiptir. Komisyon katılmıyor efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor efendim. 
Takriri oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, maddeyi komisyo
nun teklif ettiği şekilde oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ko
misyonun teklif ettiği- şekilde madde olarak ka
bul edilmiştir. 
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88 nci maddeden sonra ve ikinci bölüme dâ
hil olmak üzere, metne yeni 76 ncı madde ola
rak aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve tek
lif ederim: 

«Malî sorumluluk 
Madde 89. — Siyasi partilerin genel mer

kezlerindeki yardımcı kollar ile il ve ilçeler
deki teşkilât kademeleri ve yardımcı kollar ta
rafından parti tüzel kişiliği adına 'bağıta gi
rişilmesine ve yüküm yüklenilmesine ilişkin 
esaslar, merkez yönetim organınca tesbit olu
nur. Bu esaslara aykırı olarak bu yardımcı 
kollar ve teşkilât kademelerince girişilen ba
ğıt ve yükümlerden parti tüzel kişiliği hiçbir 
suretle sorumlu tutulamaz; bu takdirde, sorum
luluk, bağıta girişen veya yükümü yüklenen 
kişi veya kişilere aittir.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, elimizde
ki matbu tasarıda ki 88 nci maddeden sonra 
yeni bir madde olarak, şimdi okunan maddeyi 
komisyon teklif etmektedir. Bu teklif edilen 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi komisyonun, diğer önergesini okutu
yorum. Coşkun Bey, bu yeni teklif ettiğiniz, 
madde matbu metinde kaçıncı maddeden sonra 
konulacak? 

GEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Yeni teklif ettiğimiz 
madde ikinci kısmın 8 nci bölümü olan disip
lin işlerine müteallik olup, disiplin işleri bölü
münde yer alan ilk maddeden hemen sonra gel
mek üzere teklif edilmiştir, 

BAŞKAN — Eski matbu metinde kaçıncı 
maddeden sonra? 

GEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Geçici Komisyonun mat
bu metninden 62 nci maddeden sonra efen
dim. 

BAŞKAN — 62 den sonra. Komisyon şimdi 
yeni bir madde teklif etmektedir. Elimizdeki 
matbu metinde 62 nci maddeden sonra yeni 
bir madde olarak şimdi okutacağım takrirdeki 
maddeyi teklif etmektedir. Okutuyorum, 
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Sayın Istanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
13' . 5 . 1965 tarihli önergesi üzerine tedvin 
olunan aşağıdaki maddenin, 2 nci kısmın 8 nci 
bölümünün ilk maddesinden hemen sonra ge
len madde olarak oylanmasını arz ve teklif ede
rim. 

«Disiplin organları üyelerinin seçimi vo 
nitelikleri. 

Madde 53. — Partinin disiplin organları 
üyeleri, en az iki ve en çok dört yıl için seçi
lirle?. 

Bu kimseler, partiye bir hizmet bağiyle bağ
lı olamazlar ve partiden hiçbir suretle gelir 
sağlryamazlar. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BALKAN — Komisyonun teklif ettiği mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar bundan evvelki bir
leşimlerde müzakere edilip te komisyon tara
fından alınmış olan. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Müzakere edilmeden geri 
alındı efendim. İlk müzakeresi cereyan edecek
tir. 

BAŞKAN .— Bir dakika efendim, komisyon
ca geri alman 7 nci bölümdeki 37 nci madde
den, 8 nci bölüme kadar olan yani 62 nci mad
deye kadar olan kısma ait komisyonun hazır
ladığı metin gelmiştir. Ancak bu arada veril
miş iki takrir vardır, bu iki takriri okutuyo
rum. Bu takrirler hakkındaki görüşmeler belli 
olduktan sonra ona göre muamele yapılacak
tı/. 

Bu takrirlerden birisi 'bu gelen ve komos-
yonca tesbit edilen kısmın basılıp dağıtılması
na aittir. Diğer takrir, ıbu 32 nci maddeden 
62 nci maddeye kadar olan 7 nci bölümün mü
zakeresinin tehir edilerek diğer müzakere edil
memiş olan kısımların müzakeresine devam 
edilmesine dairdir. Bu takrirleri okutuyorum 
eiendim. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
7 nci bölüme ait metin ortada yoktur. Şim

di okunacaktır, Metni görmeden müzakere se-
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lâmetle cereyan edemez. Bu sebeple 7 nci bö
lümün sonraya bırakılmasını, 4 ncü kısmın ko
nuşulmasına devam edilmesini arz ve teklif ede-
rii. 

Ankara İstanbul 
Ahmet Üstün Reşit Ülker 

Edirna İstanbul 
Fahir Giritlioğlu Vahyi özarar 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
7 nci bölüm 37 ilâ 61 nci maddeleri ihtiva 

etmektedir. Komisyon önseçimlerle ve aday
lıkla ilgili bu maddeleri tamamen yeniden 
tanzim etmiş ve bu metinler ne tasarıda, ne de 
protokolde mevcuttur. Başlıbaşma bir kanun 
niteliğinde olan bu yeni ve meçhulümüz olan 
bu metnin içtüzük gereğince basılmasını (bu 
gece ve sabah) arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Niğde 
Reşit Ülker Asım Eren 

BAŞKAN — Bu iki takrir binnetice bir 
noktada birleşmektedir. Yani bugünkü oturum
da görüşme yapmıyalım demektedir. Ancak 
basılıp dağılması daha ileri mahiyette bir tek
lif olduğu için evvelâ bu teklif üzerinde söz 
istiyenlere söz vereceğim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul _ Takririmi 
izah edeceğim. 

BAŞKAN —• Buyurunuz efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, gayet önemli bir bahis, 37 nci 
maddeden 61 nci maddeye kadar. Elimizde ta
sarı var, bir de protokol var. Bugüne kadar ko
nuştuğumuz şeyler hem tasarıda vardı, hem de 
protokolde vardı. Şimdiki çok enteresan. Tasa
rıda birtakım esaslar var, protokolde bir mad
de yazılmış, ilerde buna ait maddeler getirile
cektir, diyor. Maddeler dün de verilebilirdi, 
evvelisi gün de verilebilirdi. Bendeniz Coşkun 
Kırca arkadaşıma gittim, bu kanunu uzatmıya-
lım diye, saat 5,5 veya altı sıralarında. Dedim 
ki, lütfedin bu maddeleri bize verin biz gece do
kuza kadar okuyalım, bunun bastırılmasını iste-
miyelim. Fakat Meclis dağılırken kendisine git
tiğim zaman dediler ki, ben Divana verdim. Di
vana çıktım - Fahir Giritlioğlu arkadaşım da 
beraberdi - Başkandan izin almadıkça bu tak
rirleri veremeyiz, diye cevap verdiler. Fahir 
Giritlioğlu arkadaşım ile yukarı çıktık, bu ka-
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nunu uzatmayalım, diye, okuduk gördük ki, 
37 nci maddeden 61 nci maddeye kadar bütün 
maddeler değişmiş. Baştan aşağıya teknik, in
celik istiyen maddeler, Biz zaten öyle bir*hale 
girdik ki, içtüzük bakımından, aklım almıyor 
benim, takibedemiyorum, arkadaşlarım da ta-
kibedemiyor. 4 ncü kısma devam ederken 17 nci 
maddeye geçildi, Coşkun Kırca arkadaşımız 
Sözcü, ses çıkarmadık, Partiler Kanunu çıka
cak demokrasi kurtulacak, diye sustuk, bağrı
mıza taş bastık. Şimdi, 4 ncü kısımdan 37 nci 
maddeye geçiyorlar. Soruyorum; niçin?.. 4 ncü 
kısmın müzakeresine başladık Biz bu 4 ncü kıs
mı müzakere ederken matbaa da yarın sabah 
bunu basar. Zaten 20 maddedir, milyonluk mat
baadır, personeli vardır, âciz değildir. Bunu 
basar, öğlenden sonra, hepimiz elimizde metin
ler, bunu, tetkik ederiz. Şimdi size bir madde
yi okuyayım; kanun benzeri madde. Oturduk, 
yarım saat içinden çıkamadık. Diyor ki, «Se
çim Kanununun 19, 21, 72, 18 ilâ 27 filân...» 
bunlara, oturup bakmaya dahi vakit yok. İstir
ham ediyorum, uzatıcı bir teklif de değildir, İç
tüzüğe uygundur, basılması lâzımdır. Bir iki 
madde olsa ne ise.. Fakat böyle uzun uzun aday
lığa taallûk eden, Önseçime taallûk eden, bizi 
doğrudan doğruya ilgilendiren maddelerin ba
sılmadan, burada 31 maddenin okunup kabul 
edilmesini bu Meclisin kabul edeceğine inana
mıyorum, İçtüzüğe göre.. Bendenizin teklifi bu
dur. 4 ncü kısma devam edelim, başlamıştık za
ten. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Arkadaşlar, bunu bir usul me
selesi yapıyoruz. İki lehte, iki aleyhte konuştu
rup kararınızla meseleyi halledeceğiz. («Aleyh
te konuşacağım» sesleri) Takrir sahibi takririni 
izah etti, müsaade buyurun, ikişer arkadaşa söz 
vereceğim. Sadettin Bey grup adına mı söz isti
yorsunuz ? 

SADETTİN BİLGİÇ (İsparta) — Şahsım 
adma söz istiyorum efendim. («Evvelâ ben söz 
istedim» sesleri) 

BAŞKAN — Şimdi Riyasete evvelâ müra
caat eden arkadaşımız Talât Oğuz'dur. Siz leh
te mi, aleyhte mi l 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Aleyhte. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Ben de 

aleyhte istedim. 

14 5 1965 O : 4 
BAŞKAN — Takririn lehinde söz istiyen Var 

mı? 
AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Lehinde. 
ASIM EREN (Niğde) — Takrir sahibi ola

rak başka noktadan sebepleri vardır, izah ede
ceğim. 

BAŞKAN — Arkadaşınız izah ettiler. Tak
riri izah diye bir usulümüz bulunmadığı halde 
tenevvür edelim, diye söz verdim. Şimdi bütün 
imza sahiplerine söz hakkı tanırsak... 

Şimdi buyurun Saym Talât Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem ar

kadaşlar, zamanımızdan, sıhhatimizden, işimiz
den fedakârlık etmek suretiyle şu Yüksek Mec
lise gelerek oturumu takibedip, Anayasanın 
âmir hükmü gereğince gerekli bulunan Siyasi 
Partiler Kanununu çıkarmak istiyoruz. Komis
yonun getirmiş olduğu tadil teklifleri ile eski 
tasarının muhtevi olduğu önseçim, adaylık, san
dık kurulları ve sair hükümlerle esas bakımın
dan aralarında hiçbir fark mevcut değildir.. Ko
misyonun getirmiş olduğu tadil takrirleri eski 
tasarıda mevcudolari önseçimle ilgili olan ve 
doğrudan doğruya aday yoklamaları ile müna
sebeti olan kısımları muhtevi bulunmaktadır. 
Fark mevcudolsa dahi şekil ve usul bakımın
dan farkı olacaktır, esas yönünden fark olma
dığına göre, bunun bastırılıp, yüksek azalara 
dağıtılmasını istemek doğrudan doğruya za
manın uzatılmasına makrun bir mesele teşkil 
eder ki, bu da doğru değildir. Takririn kabul 
edilmemesi için size istirham ediyorum, hür
metlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Lehinde, Sayın Ahmet Üstün. 
AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Arkadaşlar, 

evvelâ heyecanlı olan arkadaşlarıma, bir husu
su hatırlatmak isterim, önseçim mevzuunda 
hassasiyet gösteren arkadaşlarım şu toplulukla 
bunu temin ederiz, arzusu ile hareket ediyorlar
sa kendilerine yanıldıklarını söylemek isterim. 
Çünkü önerge kabul edilse dahi, komisyon mad
deyi geri alabilir ve yarın dilediği şekilde geti
rir. O bakımdan bu telâşı bir tarafa bırakalım. 
Onun dışında 24 maddelik partilerin iç bünye
sine taallûk eden hayatî önem taşıyan madde
leri toptan görüşeceğiz. Okumadan, nasıl tadil 
edilmiştir, nasıl tanzim edilmiştir, bilmeden bir 
kitap okurmuş gibi Riyasette okuyacak, bunun 
üzerine müzakere açılacak, görüşümü^ ifade 
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edeceğiz, bir noktada birleşeceğiz. Bu mümkün I 
değildir, arkadaşlar. Komisyon toplanmış, evet. 
Partilerarası Komisyon, 5 kişi kafa kafaya ver- I 
miş... Ama Meclis onlarla beraber mi, bakalım? 
Kal4ı ki, içtüzüğün 34 ncü maddesine göre de ba
sılıp dağıtılması mecburiyeti vardır. Usllsüz bir 
tutum, içine de girm.iyelim. Riyasetten bu hususu 
da rica ediyorum. Sevgili arkadaşlarım, lütfe
din, burada demiyoruz ki, bu takrir kabul edil
diği takdirde gidelim de rahatımıza, bakalım... 
Bundan sonraki maddelerin müzakeresine de
vam edelim. Saat 24 e kadar çalışalım. O mad
deleri kabul edelim. Bu arada bahsedilen 24 
madde basılır, hiç olmazsa yarma kadar tetkik 
etmek imkânı hâsıl olur. Yârın da bilerek, 
okuyarak bu maddeler üzerinde görüşümüzü 
arz ederiz. Lütfen takririn kabulü istikametin
de oy kullanmanızı rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı.. Aleyhte. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Benim gi

bi, seçmen telâşesinden, Büyük Millet Meclisine 
az gelen insanlar hakikaten, ben başta olmak 
üzere hayret içindedir. Elimize bir tasarı veril
miştir. Buna göre teemmül ve tezekkür etmek 
yolunda ayırdığımız zamanlar, bizim evimizden, 
çoluk çocuğumuzdan ayırdığımız büyük feda
kârlığın neticesidir. Buna göre zaman ayırıyo
rum, okuyorum, geliyorum. Fakat bunun tam 
zıddına ve aksine bir hükümle karşımıza çıkı
yorlar. Seçmen telâşı ve kaygısı olmıyan insan
lar, hukuk, nosyonundaki üstünlükleri bizi dile
diği ve istediği istikamette sevk etmek yolunda 
güç ve kuvvet gösteriyorlar. Ve, beyler, ben bu 
tasarıyı ,biiiyorum, en mühim, can alıcı nokta
sına gelmişiz, kontenjan mevzuu bir, rejimin 
derdi, iki; önseçim, derdi. Şimdi burada bir sü
rü numaralardan bahsediyor, numaralardan... 
Ben ne bileyim, birader, evimin numarasını bil
miyorum. Liseyi, üniversiteyi okudum, numara
sını bilmiyorum. O numaralardaki kasıt nedir'? 
Lğer, bunun bu akşam çıkmasını istiyor idi ise, 
Reşit 'Ülker arkadaşımın söylediği gibi daha I 
evvel dağıtıp, bizim okumamız, tezekkür ve I 
teemmül etmemiz gerekir idi. Bugün, bu akşam I 
bunu kabul ettirmek şekli, bir hukuk otorite-, I 
sini kullanarak kabul et hükmü, kışladan daha I 
çok otoriter olan bir baskının neticesidir. Bu I 
olmaz, beyler... I 

BAŞKAN,T- Sayın Kabadayı, ne demek isti- I 
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yorsunuz ? Yani takriri kabul edelim mi diyor
sunuz!. 

İHSAN KABADAYI (Devamla). — Demek 
istediğim şudur; Vallahi, kusura bakmayın, 
kimler nasıl karar verdi bilmiyorum, bunu ka
bul edersek, buna göre konuşacağız, yok bey
lerin dediği şekilde yürüyecek isek bastırsınlar, 
dağıtsınlar, ziyan yok uyumayalım, tezekkür ve 
teemmül edelim, onu öyle konuşalım, bunu isti
yorum, hürmetlerimle. 

Kapalı hal görüyorum, şüpheler, endişeler 
görüyorum. Vatandaşa çıkmak için sıkıntılı ve 
üzüntülü hissetmekteyim kendimi. Bunu görü
yorum, bunu ifade ediyorum, başka bir şey de
ğil. 

BAŞKAN — Siz aleyhinde diye söz istedi
niz, lehte konuştunuz beyefendi. 

Sayın Asım Eren... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Sayın Başkanım, müsaa
de ederseniz, Sayın Kabadayı, daha inerken 
dahi komisyon bu hususta hiçbir fikir* beyan 
etmediği halde, komisyona sataşmada bulun
muştur. Bu durumda söz rica ediyorum. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sataştım... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Sataştım diye de ifade 
ediyor... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim.. 
Komisyona söz veririz efendim, veririm. 

GEÇÎCÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
• KIRCA (İstanbul) — Lütfen. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
usul meselesi yapılan bir meselenin İM lehinde 
iki de aleyhinde 'konuşulur. Maalesef Kabadayı 
arkadaşımız aleyhte şeklinde söz aldı fakat fikir
leri o netice ile bağlandı ki lelhte gibi oldu. Ama 
katî bir şey de söylemediler, öyle istiyorsanız 
böyle yapm, böyle istiyorsanız şöyle yapm dedi
ler. Binaenaleyh kendilerinin, bu husustaki ko-

' nuşmalarmı müsaade buyururaa Yüce Meclisiniz 
lehte veya aleyhte (konuşanlar meyanmda my-
mıyaıcağım. 

Aleyhte Sayın Saadettin Bilgiç'e söz verece
ğim. 

Buyurun Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım dört noktaya temas edeceğim. Evvelâ 
.Parlâmentoya iyi teamül getirmek her devrede 
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Muhterem Meclisin vazifesidir. Biz iyi teaımülü 
daima tüzükten ilham alan hareketler olarak 
anlamak isteriz. Tüzüğe aykırı hareketleri te
amül halinde tesis etmeye çalışmak, Mecilsi za
man faktörünün baskısı altında baskılamak as
la doğru değildir. Bu Meclis birinci devirlerin
den itibaren, 1921 den itibaren pekâlâ son de
rece müstacel m e vat da, (hayatî mevat da mü
zakere etmiştir. Ama hiçbir zaman bu derece 
aceleye getirilmemiştir. Zabıtlar kütüphanede
dir. Tetkik buyurun, en hayati maddelere 
muhterem üyelere tetkik imkânı ve zamanı bı
rakılmıştır. Bu teamülü bu şekilde tesis etmi-
yelim. Kaldı ki komisyon adına getirilen metin 
komisyonun tamamının iştirak ettiği metin de
ğildir. Bir adamın hazırladığı, bir muhterem 
arkadaşın tesbit ettiği ama belki de başka hiç
bir arkadaşın görmediği bir şeydir. Pek muh
terem arkadaşlarım biz bir muhterem arkada
şın baziçesi olamayız ne kadar hukuk allâmesi 
olurlarsa olsunlar bu Muhterem Meclis her şeye 
hâkimdir. (Alkışlar) Muhterem arkadaşlarım, 
Talât Bey arkadaşıma cevap veriyorum ve bu 
kanaatte olanları da karşılamak istiyorum şim
diden. Kavli mücerrette kalıyor, neresini oku
muştur, Talât Oğuz arkadaşımıza soruyorum, 
yeni metnin neresini okumuştur? Okuyan ar
kadaşlardan birisi, katiyen... 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren, arkadaşlar 
okur veya okumaz size tallûk etmez efendim, 
mütalâasını beyanda serbesttir. Şahsiyat yap
ım yalım. 

ASIM EREN (Devamla) — Reşit Ülker Bey 
okuduğunu, hiçbir' şey anlamadığını söylüyor. 
Fahir Beyle birlikte, Talât Bey okuduğunu, an
ladığını söylüyor. Mübayin ifadeler... Demek 
ki menfî kıymet hükmü de var, müspet kıymet 
hükmü de var, hangisine inanalım. Binaenaleyh 
kıstas olamaz bu gibi beyanlar. 

Muhterem arkadaşlar, biz önseçimin aley
hinde değiliz. Bilâkis sağlam esaslara bağlan
masını istiyen bir nâçiz arkadaşınızım ve Muh
terem Heyete o noktadan mâruzâtta bulunuyo
rum. Niğde vilâyetinde geçen sefer; Aksaray 
kazasında yoklamaların son dakikasında, bütün 
oylar sandıklar, elektrikler söndürülerek, yağ
ma edildi, yakıldı ve biz -şahsan ben - . mağ
dur olarak onun içinden çıktım. En çok oy 
alan bir arakadışınız, Aksaray'ın oyları sayıl-
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madiği için, ikinciye düştü. Muhterem arka
daşlarım, bu acıları Tokat'ta da çekmiştir 
aday arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Eren, rica ederim, bası
lıp basılmaması hususunda konuşun. 

ASIM EREN (Devamla) — Binaenaleyh 
Önseçimin en sağlam garantilere bağlanması 
için biz metnin göz önüne getirilmesini istiyo
ruz. Şimdiye kadar kabul edilmiş olan bâzı 
maddelerde malesef bu teamül devam etti. Is-
temiye istemiye, içim kanaya kanaya maddele
rin geçişini seyrettim. Elimi kaldırmadım, 
aleyhte oy kullandım. Bu teamülün tesirini 
katiyen arzu etmiyorum. Bir milletvekili olarak 
burada her şeyden evvel tüzüğe riayet edilme
sini isterim. 24 saatin bir ehemmiyeti yoktur. 
Eğer bizim matbaamızın kabiliyeti yoksa, Sayın 
Başkanlığın tahsisatı vardır, derhal başka mat-

. baaya bu vazifeyi verir, o matbaa sabaha ka
dar çıkarır! Hürmetlerimle. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Bana sataşıl
mış tır Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sataşma yök Sayın Oğuz. Mü
saade buyurun. Sataşma ddlayısiyle istiyorsa
nız sonra söz veririm. Evvelâ lehte, aleyhte 
meselesini halledelim, ondan sonra. 

Buyurun Sayın Bilgiç. 
SADETTİN BİLGİÇ (İsparta) — Muhterem 

arkadaşlarım, <°>7 ııci maddeden başlayan 
61 nci maddede son bulan önseçimler müessese
sini getiren kısım hakkında arkadaşlarımızın 
görüşlerine iştirak, etmemk mümkün değil. Ama 
üç günden beri biz burada bir- türlü nisap te
min. edemiyoruz, toplantı yapamıyoruz. Pazar
tesi, günü sabahleyin burada bütçe görüşmesine 
başlanacağına göre, yarın Cumartesi olması iti
bariyle yarın öğleden sonra da 'burada, nisap 
temin edilip edilemiyeceği... («Şimdi nisap var 
mı sanki, olmaz böyle şey» sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar müdahale etme
yiniz, fikrini söylüyor arkadaşımız. Sayın Ka
badayı-. rica ediyorum, oturduğunuz yerden 
karşılıklı konuşmayın lütfen. Devam edin efen
dim. 

SADETTİN BİLGİÇ (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, sizin kadar bizim de bu kanu
nun madde!etiyle.; yakından kaderimiz ilgilidir. 
Siz ne kadar bu meselede hassasiyet gösteriyor-
sanız, bizler de aynı hassasiyeti gösteriyoruz. 
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Ben burada şuna işaret etmek isterim; bu mad
delerin iyi tedvin edilmemesi halinde zararlı neti
celerin doğacağından endişe eden arkadaşla
rım, yarın bu kanunun çıkmaması halinde yok
lamaları şimdiye kadar olduğu gibi doğrudan 
doğruya teşkilâtın toplanarak yapmasına bıra
kacaklardır ki, işte o zaman bir ilçede yoklama 
sabahleyin saat onda başlıyacak, onikide bite
cek, diğer ilçede akşam üzeri saat onyedide bite
cek, birbirlerine göre ayarlama imkânları do
ğacak ve şimdiye kadar çektiğimiz ıstırap de
vam edecektir. Eğer bundan kurtulmak istiyor
sanız, madde madde bu bölümü müzakere ede
lim, bir madde görüşülürken - burada met
nin daktilo edilmiş bir sureti vardır, bütün ar
kadaşlarımız diğer maddelerini okuyabilin1 er. 
Madde madde de müzakere edeceğimize göre, 
netice üzerine esaslı surette eğilmek mümkün
dür. Getirilen kısım, yalnız 37 nci maddenin 
ve yapılan değişikliklerden sonra geriye kalan 
kısımlar, sandık kurullarına vazifesini ilçe 
seçim 'kurullarına veren ve yine 298 sayılı Se
çimlerin temel hükümleri hakkındaki Kanunun 
maddelerini terarlıyan hükümlerden farklı 
bir şey getirmemektedir. Gerek delegelerin oy 
kullanırken bir ay evvel seçim kuruLlan tara
fından bilinmesi ve parti seçmen kütüklerinin 
bir ay evvel kati Şeklini alması suretiyle Ve 'bü
tün adaylar tarafından 'bilinmesi suretiyle bir
çok imkânlar getirmektedir. Lıltfen teker te
ker, madde madde müzakere edelim. Bunun, ar
kadaşlarımızın endişe ettiklerini değil, bilâkis 
endişe etmemeleri lâzımgeldiğini, kendilerine 
yüzde yüz emniyet getirdiğini göreceksiniz. 
Ama bugün turada çıkmaz da yarına bırakır
sak, yarın da nisap temin edilemiyecek olursa, 
Pazartesi günü de bütçe görüşülmesine başla
nacağı için Haziran ayı içinde biz buradan ge
çirsek bile Senato bize bu kanunu çıkartı ver
mez; çünkü burada dert ay beş ay kalmıştır. 
îşte o zaman bu kanun tam mânasiyle çıkmaz 
hale gelecek ve önseçim müessesesi veya diğer 
müesseselere kavuşamadan yoklamalara gitmek 
zorunda kalacağız ki, çok tehlikeli duruma düş
müş olacaksınız. Ben arz ediyorum, bastırma
mak suretiyle belki hata ettik, ama lütfedin 
madde madde müzakere edelim, şu geceyi şura
da değerlendirelim ve müspet bir neticeye ula
şalım. Maruzatım bundan ibarettir, müspet oy 
kullanmanızı rica edeceğim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lehinde 

ve aleyhinde ikişer arkadaşımız konuşmuştur. 
Şimdi komisyondan gelen bu fasıla ait madde
lerin basılmasını teklif eden önergeyi oyunuza 
sunuyorum. Basılmasını kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Teklif reddedilmiştir. 

~ GEÇÎCI KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Sataşma iddiasında bu
lundum, lütfen söz vermenizi rica ederim. 

BAŞKAN — Rica ederim, bırakın şimdi bu 
sataşmayı da... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Direniyorum Sayın Baş
kan, sataşma olmadığını Meclis kabul etsin lüt
fen. 

BAŞKAN — Buyurun. Siz de yeniden bir 
sataşmayı mucibolacak şekilde konuşmayın, 
lütfen. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, 
bendeniz, komisyona geri alınıp, iade edilen 
maddelerin behemahal içtüzüğe göre basılması 
gerektiği hususunda bir kaidenin mevcudoldu-
ğuna kaani değilim. Buna rağmen Uıer iki mü
lâhazanın ağırlığını dikkat nazarma alarak bi
raz evvel bu husus oylanırken komisyon sıra
sında müstenkif kaldığımı arkadaşlar gördü
ler. Bu durumda hakikaten mânevi değerlerle 
pek meşbu olduğuna inandığım Sayın Kaba
dayıya, yaşıma uymıyan bir nasihatta bulun
mak isterim. Kendisinin bağlı bulunduğu de
ğerler... 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Benim na-
sihata ihtiyacım yok. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Kendisinin bağlı oldu
ğu değerler, fikrini izhar etmemiş bir insana, 
birtakım fikirler izafe ederek alenen hücum 
etmemeyi gerektirir. Bir daha bu yola girme
sinler lütfen. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sataşma 
var Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Rica ederim Saym Kabadayı, 
ilk siz tahrik ettiniz, arkadaşımız cevap ver
di. Müsaade buyurun, söz vermiyorum. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Ben ka
naatlerimi söyledim. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, karşılıklı ko
nuşmalar devam edecek bir yola gitmenize mu-
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vafakat etmiyorum. Sözcünün sözlerinin an
cak size cevap mahiyetinde olduğunu görerek 
sataşma olduğunu kabul etmiyorum. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Direniyo
rum. 

BAŞKAN — Direniyorsunuz. Arkadaşımız 
sözcü tarafından kendisine sataşıldığını iddia 
etmektedir. Eiyaset bu kanaatte değildir. Sa
taşma olduğunu kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi arkadaşlar, kabul ettiğiniz şekle gö
re komisyondan gelen bu fasla ait maddeleri 
komisyondan geldiği şekilde okutacağım ve bu 
maddeler üzerinde verilmiş olan takrirleri de 
okutarak oylarınıza arz edeceğim. 37 nci mad
deyi okutuyorum efendim. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Bir takriri
miz var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 7 nci bölümü komisyon almış
tır. Komisyondan gelip, yapılmış olan değişik
liğe ait maddelerin herbirini birer birer oku
tacağım, ve o maddeler üzerinde takrir varsa, 
onları da oylıyacağım efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Maksat bu değil. Daha 
önce ikinci kısmın bölümlerinin, bölüm bölüm 
müzakeresini, yani her bölüm üzerinde altı ki
şinin söz almasını, ancak maddelerin ayrı ayrı 
oynanmasını kabul etmiştik. Şimdi biraz evvel 
Sayın Sadettin Bilgiç arkadaşımızın, şifahen 
yaptığı teklife uyarak öyle anlaşılıyor ki, Ah
met Üstün arkadaşımız daha önce ikinci kısmın 
bu tarzda müzakeresine mütaalilk kararın 7 nci 
bölüm - ki zaten sadece bu bölüm kalmıştır -
2 nci kısımda, 7 nci bölüm için kaldırılarak, bu 
bölümün normal müzakere usulüne göre, yani 
madde üzerinde asgari altı kişinin söz almasını 
temin edecek şekilde müzakeresini istiyor. Bu 
teklifin oylanması gerekir. 

BAŞKAN — Takririniz geldi mi efendim? 
NlHAT DlLEK (Erzurum) — Bendeniz da 

bL4 takrir verdim efendim. 

Sayın Başkanlığa 
7 nci bölümün ehemmiyetine binaen maddo 

madde görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Erzurum 

Nihat Diler 
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Millet Meclisi Başkanlığına' 

7 nci bölümün madde madde müzakeresini' 
ar:: va te'klii ederim. 

Ankara 
Ahmet Üstün 

BAŞKAN — Bu gakilde müzakere için ko
misyon na diyor efendim? 

GEÇICÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Komisyon Yüce Mecli
sin takdirino bırakıyor. 

BAŞKAN — Takdire bırakıyorsunuz, iki' 
takrir de aynı mahiyettedir. Takriri oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiycnier... 
Arkadaşlaı-, tereddüt hâsıl olmuştur. Madde 
madde görüşülmesini kabul edenler, lütfen ayağa 
kalksınlar... Kabul etmıiyenler, lütfen ayağa 
kalksınlar... Arkadaşlar. Gayet garip bir tecelli 
kabul eden vo etmiyen oy adedi 33 er çıktı. Ye- • 
niden oyunuza sunacağım. Takriri kabul eden-
leı\.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Şimdi arkadaşlar, evvelco arz ettiğim üzere 
bu bölüme ait komi'syondan gelmiş olan madde
leri birer birer okutacağım. Maddeler üze-
rindo verilmiş olan takrirl'eri de okutarak, oyla-
rınızr, ar:; edeceğim. (Sö;; istiyoruz sesleri.) 

37 nci maddo üzerinde mi istiyorsunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA ('istanbul) —• Sayın Başkanım, usulü 
müzakere hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 7 nci 
bölüm üzerindo hiç konuşma olmadığı için 7 nci 
bölüme ait 37 nci madde üzerinde söz almış 
olan arkadaşlara sırası il'e söz vereceğim. 

GEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Usulü müzakere hakkında 
söz rica ediyorum, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇICÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaşlar, ko
misyonun müstenkif kaldığı iki oylama netice
sinde kabul edilen usulü müzakere ikinci kıs
mın diğer bölümleri hakkında uygulanan mü-
zak'ere usulünün 7 nci bölüm hakkında da uy
gulanması gerektirmektedir. Ancak, benim Muh
terem Başkanlıktan ricam şudur : Arkadaşlara 
söz vermeden önce, komisyondan gelmiş olan 
maddeleri yavaş yavaş okuyalım. Bu takdirde 
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görülecektir ki, Sayın Bilgiç'in de belirttiği 
gibi, teknik maddelerde merkez yoklamalarına 
mütaallik. metin protokolde vardır; orda ufak 
bir değişiklik mevcuttur. Teknik maddelerdeki 
•değişiklikler kolaylıkla anlaşılabilir mahiyette
dir. Bunların hepsi yavaş yavaş okunduğu tak
dirde arkadaşlarımız metin üzerinde not almak 
suretiyle aydınlanmış olabileceklerdir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şimdi... 
NAZMI ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Baş

kan, sual soracağım. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın öz-

oğui, komisyondan gelmiş olan bu bölüme ait 
maddeleri, yeni baştan tesbit edilmiş olduğu için, 
Yüca Heyetin ve milletvekili arkadaşlarımızın 
malûmu değildir, okutacağım... 

NAZMİ ÖZOĞUIı (Edirne) — Sayın Baş
kan bu okutacağınız maddeler hakkında sual 
soracağım. 

BAŞKAN — Okunmadan,- neyi soracaksınız? 
NAZMI ÖZOĞUL (Edirne) — Bıı madde, 

'ierin usulüne ait soracağım sual. Bu maddeleri 
komisyon üyeleri beraberce tam olarak topla
nıp da mı tesbit etmiştir, yoksa komisyon üç 
kişi ile toplanıp da mı bunları tesbit edip ge
tirmişlerdir ? 

BAŞKAN —- Komisyon sözcüsü yetkili ola
rak burada komisyon adına beyanda bulunmuş-
tıu\ Müsaada buyurun... 

Arkadaşlar, bu 7 rici bölüm üzerinde Meclis
te şimdiye kadar müzakere yapılmamış olmasına 
göre ve bölümü de Komisyonun kendi talebiyle 
alıp yeni baştan tedvin etmiş olması dolayısiyle 
Komisyondan gelen bu bölüme ait maddeleri oku
tacağım. Okuttuktan sonra 37 - 62 maddelere ait 
kısım için arkadaşlardan söz istiyenlere söz vere
ceğim. Söz, tesbit edilmiş olan listeye göre veri
lecek. Kifayet gelinceye kadar görüşmelere de
vam edeceğiz. Görüşmeler bittikten sonra her 
maddeyi ayrı ayrı oyunuza sunacağım, her mad
de hakkında verilen takrirleri oyunuza sunaca
ğım. Bunun başka usulü yok. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyona geri verilen 37 nci madde aşağı

daki şekilde düzenlenmiştir, arz olunur. 
i l yoklamaları 

MADDE 37. — Siyasi partiler, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelikleri için yapılacak se
çimlerde gösterecekleri adayları, parti tüzük ve 
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yönetmeliklerine göre tesbit edecekleri üyelerinin 
katılmasiyle seçim kurullarının denetiminde ya
pılacak bir önseçim sonucunda seçerler. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
istanbul 

Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyona geriverilen 38 nci madde aşağıda

ki şekilde düzenlenmiştir; arz olunur • 
Merkez yoklaması 

MADDE 38. — Siyasi partilerin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelikleri seçimleri için kanun 
gereğince gösterecekleri adayların yüzde beşi, 
parti tüzüğüne göre, merkez karar organı veya 
merkez yönetim organı veyahut merkez yoklama 
kurulunca tesbit edilir. 

Parti tüzüğü merkez yoklama kurulunu ön
görmüşse, bu kurul, partinin teşkilâtı olan her 
ilden parti tüzüğü gereğince seçilecek birer de
lege ile merkez karar ve yönetim organları ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi grupu yönetim ku
rulu üyelerinden kuruludur. 

Bu adayların hangi seçim çevrelerine ait aday 
listelerinde yer alacakları, parti tüzüğünde veya 
genel kongrece alınacak kararda belirtilen esas
lara göre tesbit edilir. Bu adayları gösteren or
gan veya kurul, bunların söz konusu listelerde 
kaçıncı sırada bulunacaklarını serbestçe tesbit 
eder. 

Bir seçim çevresinde partinin göstermesi ge
reken aday sayısından az istekli bulunması ha
linde, adaylar, 1 nci fıkrada yazılı organ veya 
kurulca tesbit edilir. 

Her hangi bir sebeple önseçimlerde tamamla
namayan aday sayısı kadar aday veya önseçim 
suretiyle kanunda gösterilen süre içerisinde Yük
sek Seçim Kuruluna bildirilmesine imkân olmı-
yan sayıda aday, 1. nci fıkrada yazılı organ veya 
kurulca gösterilir. 

Parti tüzüğü bir merkez yönetim organını ön
görmüşse, bu kurul, yetkilerinin kullanılmasını 
merkez karar veya yönetim organına devredebi
lir. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
istanbul 

Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyona verilen 39 ncu madde aşağıdaki 

şekilde düzenlenmiştir; arz olunur : 
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önseçimde uygulanacak kurallar 

MADDE 39. — 37 nci maddede söz konusu 
önseçimlerde 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen kütük
leri hakkındaki Kanunun 2 nei maddesinin 2 ilâ 
4 ncü fıkraları, 3, 7 ilâ 9, 14 ilâ 19 neu madde
leri, 20 nci maddesinin 1 ve 7 nci bendleri, 25 ilâ 
27 nci maddeleri, 67 ilâ 69 ncu maddeleri, 76, 86 
ilâ 89 ncu maddeleri, 92, 96 ilâ 99, 101, 102, 104, 
109, 111 ilâ 118, 120,121, 129 ilâ 139, 152 ilâ 154, 
156, 158 ilâ 161, 163 ilâ 169, 172, ilâ 175, 177 
ilâ 185 nci maddeleri ile 24 Mayıs 1961 tarihli 
ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin se
çimi Kanununun 11 nci maddesi uygulanır. 

26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimle
rin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hak
kındaki Kanunun 71 nci maddesinin 1, ilâ 4 ncü 
bendleri, 75, 77, 82 ilâ 85, 90, 93, 95 ve 106 nci 
maddeleri ilçe, secim kurullarınca, işbu maddede 
söz konusu önseçimlerde uygulanır. Aym kanu
nun 147 ve 148 nci maddeleriyle 9 ncu geçici 
maddesi hükümleri, işbu maddede söz konusu ön
seçimlerde kullanılacak parti seçmen kütükleri 
hakkında uygulanır. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyona verilen 40 nci madde aşağıdaki şe

kilde düzenlenmiştir, arz olunur. 

önseçim ve merkez yoklaması adaylığı 
MADDE 40. — Bir önseçim veya merkez yok

lamasında aday olabilmek için, adaylığı kazan
dığı takdirde katılacağı seçimde seçilebilme ve 
aday olma yeterliğine sahip bulunmak gerekli
dir. 

Aynı kimse, Önseçim ve merkez yoklamasında 
değişik siyasi partilerde aday olamaz. Çeşitli si
yasi partilerden önseçim adayı olan bir kimse 
için, Yüksek Seçim Kurulu parti genel başkan
lıklarından başvurma evrakını istiyerek inceler. 
Bu inceleme sonucunda, söz konusu adayın bir
den fazla siyasi partiye adaylık için başvurduğu 
anlaşılırsa, bu kimsenin başvurduğu bütün si
yasi partilerle ilgili olarak adaylığı ve parti üye
liği son bulur. 

îl ve ilçe yönetim kurulları başkan ve üyele
ri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelikleri seçim
leriyle ilgili önseçimlerde görev yaptıkları seçim 
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çevresinde ve merkez yoklamasında aday olabil
mek için, önseçim gününden doksan gün önce bu 
görevlerinden çekilmek zorundadırlar. 

Siyasi partilerin genel başkanlıkları, bir önse
çimde kendi partilerinden aday olanların listesi
ni, seçim çevrelerini de belirterek, Yüksek Seçim 
Kuruluna bildirirler. Bu bildirinin, kanuna gö
re önseçimin yapılacağı günden en az beş gün 
önce saat 17,00 ye kadar bir alındı belgesiyle 
Yüksek Seçim Kuruluna verilmiş olması şarttır. 
Bu bildiriden sonra adaylıktan çekilme, önseçim 
sonuna kadar dikkate alınmaz. Ancak, bu gibi
ler, önseçim sonunda aday seçilmiş iseler, çekil
meleri hüküm ifade eder ve onların yerlerine 
sırada daha sonra gelenler aday seçilmiş sayılır
lar. ölüm halinde de aynı hüküm uygulanır. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
istanbul 

Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyona geri verilen 41 nci madde aynen 

ve yeniden teklif edilmektedir. Arz olunur. • 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyona geri verilen 42 nci maddenin çı

kartılmasını arz ve teklif ederim. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

istanbul 
Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyona verilen 43 ncü madde aşağıdaki 

şekilde "düzenlenmiştir, arz olunur. 

«ilçe Seçim Kurulu 
Madde 43. — Önseçimlerle ilgili işlemleri 

yapacak olan ilçe seçim kurulları, 26 Nisan 1961 
tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümle
ri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesi ile ve 19 ncu maddesinin 2 nci 
bendi uyarınca kurulur, ilçe seçim kurulunun 
belli bir partinin önseçimi ile ilgili olarak yaptı
ğı görüşme ve oylamalara, kurul üyesi sıfatiyle, 
o partinin ilçe yönetim kurulunun göstereceği 
parti temsilcileri de katılırlar. 

37 nci madde gereğince yapılacak önseçim
lerde o seçim çevresinde seçime katılacağı Yük
sek Seçim Kurulu tarafından ilân edilmiş olan 
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siyasi partilerin her biri için ayrı bir sandık ve 
kapalı hücre bulundurulur, önseçimin yapılaca
ğı gün vo yer ilçe seçim kurulunca tesbit edile
rek rautad vasıtalarla ilân olunur ve ilgili siyasi 
partilere duyurulur, önseçim, bizzat ilçe seçim 
kurulunca yapılır.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyona geri verilen 44 ncü madde aşağı

daki şekilde düzenlenmiştir, arz olunur. 

«Parti seçmen kütüğü. 
Madde 44. — Siyasi partiler kendi tüzük ve 

yönetmeliklerine göre, önseçime katılacaklara ait 
seçmen kütüklerini önseçimden bir ay önce dü
zenleyip ilçe seçim kurullarına bildirmeye zorunlu
durlar. 

Bu kütükler ilçe seçim kurulları tarafından 
ilçe seçim kurulu başkanlığının kapısına asılarak 
yedi gün süreyle ilân olunur. Kütüklere ilgili par
ti üyeleri tarafından yazıyla itiraz edilebilir, iti
razlar. ilçe seçim kurulu tarafından, parti tüzük 
ve yönetmelikleri çerçevesi içerisinde incelenir, 
itiraz yerinde görülürse kütük düzeltilir; itiraz 
yerinde değilse reddolunur. Bu itirazların kabul 
veya reddine dair ilçe seçim kurulu kararlan ke
sindir. 

Kesinleşen kütükler ilgili partinin ilçe yöne
tim kuruluna bildirilir. 

önseçim için değişik partilere aidolmak üzere 
düzenlenen kesinleşmiş parti seçmen kütüklerinde 
aynı isimlere raslandığı takdirde, o kimse, hangi 
partiyi tercih ettiğini ilçe seçim kuruluna yazıy
la bildirir. Bu bildiride bulunan kimsenin ter
cih ettmediği siyasi prtilerle ilgisi kesilmiş olur 
ve durum ilgili partilerin ilçe yönetim kurulla
rına ilçe seçim kurulunca bildirilir. 2 nci fıkra
da yazılı süre içerisinde yazılı başvurma yapıl
mazsa, bu kimsenin ismi yazılı olduğu bütün 
partilere ait seçmen kütüklerinden silinir ve 
hu partilerin hepsinde üyelik sıfatı da kalkar 
ve durum ilgili partilerin ilçe yönetim kurulla
rına ilçe seçim kurulunca bildirilir.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
istanbul 

Çoşkua Kıvoa 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyona geri verilen 45 nci maddenin çı

kartılmasını arz ve teklif ederim. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

îstanbul 
Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyona geri verilen 46 nci maddenin çı

kartılmasını ar zve teklif ederim. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

îstanbul 
Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyona geri verilen 47 nci maddenin ay

nen ve yeniden teklif edildiğini arz ederim. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

îstanbul 
Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyona geri verilen 48 nci madde aşağı

daki şekilde düzenlenmiştir, arz olunur. 
Müşahitler 

Madde 48. — önseçim sırasında siyasi par
tilerin birer müşahidi kendi partilerine ait san
dık başı işlemlerini takibetmek üzere hazır bu
lunabilirler. önseçimde aday olanlar . müşahit 
sıfatiyle sandık başında bulunamazlar.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
îstanbul 

Coşkun Kırca 
Yüksek Başkanlığa 

Komisyona geri verilen 49 ncu madde aşa
ğıdaki şekilde düzenlenmiştir; arz olunur. 

«Kuruldaki parti temsilcisinin görevini ye
rine getirmemesi. 

Madde 49. — önseçim günü oy verilmesine 
başlanmazdan önce veya oy verme sırasında il
çe seçim kuruluna dâhil siyasi parti temsilcisi 
görevini yapmazsa, ceza hükümleri saklı kal
mak üzere, yerine, siyasi partinin sıradaki ye
dek temsilcisi getirilir. Bu da mümkün olmazsa, 
bu cihet tutanağa geçirilir ve eksikler o ilçe se
çim kurulunda sandık alanı çevresinde parti 
seçmeni yeterliğine sahip ve okur - yazar olan
lar arasından ilçe seçim kurulu başkanının se
çeceği kimseyle tamamlanır.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
îstanbul 

Coşkun Kırca 
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Yüksek Başkanlığa 

Komisyona geri verilen 50 nei madde aşağı
daki şekilde düzenlenmiştir. Arz olunur. 

«Oy puslası. 
Madde 50. — Her ilçe seçim kurulu, sandık 

başında yüksek seçim kurulunca bastırılmış 
özel filigranlı oy puslası bulundurur. 

Partili seçmenlerin, aday adlarını hu pusla-
ların üzerine yazması şarttır. 

Seçmenin okuma - yazma bilmediğinin ilçe 
seçim kurulu başkanınca teshit edilmesi takdi
rinde, başkan veya görevlendireceği ilçe seçim 
kurulu üyesi, ilgili siyasi partinin kuruldaki 
temsilcilerinden birini veya temsilciler yoksa 
müşahidini haberdar ettikten sonra, parti seç
meni, ilçe seçim kurulu başkanı veya görevlen
direceği ilçe seçim kurulu üyesi ve parti tem
silcisi veya müşahidiyle birlikte hücreye girer. 
Başkan veya kurul üyesi, aday listesini seçme
ne okur ve seçmenin bildireceği adayların ad
larını oy puslasma yazarak altını imzalar. Seç
men aday adlarını başkana ancak sözlü olarak 
bildirebilir. Seçmenin yazılı bir kâğıdı başkana 
vermek suretiyle orada yazılı olan adları oy 
pnslasını geçirmesini istemesi takdirinde bu 
istem reddedilir. 

O seçim çevresinde gösterilecek aday sayısı
nın yarısından bir fazlası miktarınca aday adı
nın oy puslasına yazılması zorunludur. Eksik 
ad yazılı oy puslaları muteber sayılmaz. O se
çim çevresinin çıkaracağı Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyesi sayısından fazla ad yazılı oy 
puslalannda alttan itibaren fazla olan adlar ' 
dikkate alınmaz. 

Kurulca okunmıyan adlar hesaba katılmaz, 
Bu takdirde, oy puslası, gerektiğinden daha az 
sayıda ad yazılmış pusla gibi işlem görmez. Bir 
puslaya aynı ad birkaç defa yazılmışsa, tek bir 
oy sayılır.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyona geri verilen 51 nci madde aşağı

daki şekilde düzenlenmiştir; arz olunur. 
«Kimliğin tesbiti. 
Madde 5.1. — Oy vermek o önseçime katıl

maya yetkili olduğunu belirten parti belgesinin 
gösterilmesiyle mümkündür. Bu belgeyi gös-
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teremiyenlerden yahut belgenin sahibi oldu
ğunda tereddüt edilenlerden parti hüviyet cüz
danı veya o da yoksa nüfus hüviyet cüzdanı is
tenebilir. Ancak, ilçe seçim kurulu başkanıyla 
ilgili siyasi partinin bu kuruldaki temsilcileri 
seçmenin kimliğinde ittifak ettikleri veyahut 
kendilerince tanınan o partiye mensup iki seç
men marifetiyle seçmenin kimliğini tesbit et
tikleri takdirde, parti seçmen kütüğünde adı 
bulunan seçmen oy kullanabilir. Bu suretle oy 
veren seçmenin imzasını yanma tanıklık ya
panların adları ve kimlikleri yazılır ve kendi
lerine imzalatılır.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyona geri verilen 52 nci madde aşağı

daki şekilde düzenlenmiştir; arz olunur. 
«Oy vermeden önceki işler. 
Madde 42. — ilçe seçim kurulu önüne ge

len seçmen önseçime katılmaya yetkili olduğu
nu gösterir parti belgesini başkana verir veya 
seçmen sıra numarasını başkana söyliyerek 
kimliğini ispat eder. Daha sonra, 26 Nisan 1961 
tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanu
nun 91 nci maddesinin 2 ilâ 4 ncü fıkraları hü
kümleri uygulanır.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
istanbul 

Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyona geri verilen 53 ncü madde aşağı

daki şekilde düzenlenmiştir. Arz olunur. 
Zarfların açılması. 
Madde 53. — ilçe seçim kurulu başkanı, sa

yım ve döküm işlerine başlamadan önce, sayım 
ve döküm cetvellerinin boş ve yazısız olduğunu 
hazır bulunanlara gösterir. 

- Kuruldaki her siyasi parti temsilcilerinin 
yedekleri sayım ve döküm işlerinde kendi parti
leriyle ilgili olarak kurula yardımcı olurlar. Bir 
partinin kuruldaki asıl veya yedek temsilcileri, 
diğer bir partinin sayım ve döküm işleriyle gö
revlendirilemez. 

Görevli üye sandıktaki oy zarflarını teker 
teker alarak başkana veya başkanın görevlendi
receği ilçe seçim kurulu üyesine verir. Zarfı o 
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şahıs açar ve içinden çıkan oy puslasmı herke
sin görebileceği ve işitebileceği şekilde okur. 

Oy puslasmın muteber olup olmaması ve he
saba katılıp katılmaması hususunda tereddüt 
olursa, bunlar, cetvele döküm yapılmadan ayrı
lır. 

Bütün zarfların açılıp okunması bittikten 
sonra, ayrılmış olan oy puslalıarmın muteber 
olup olmadıkları, hesaba katılıp katılmıyacakla-
rı hususu, her siyasi parti için o siyasi partinin 
kuruldaki temsilcileriyle kurulun başkanı ve di
ğer üyeleri tarafından karara bağlanır. Oylarda 
eşitlik halinde başkanın oyu esastır. Bu karar 
tutanağa geçilir ve muteber sayılan oylarla he
saba 'katılmasına karar verilen oylar da cetvele 
işlenir. 

Muteber sayılmıyan ve hesaba katılmıyan oy 
pusla! arı ayrıca paketlenerek saklanır. 

Oy puslası okundukça cetvel kayıtçısı olan* 
kurul üyesi önündeki cetvele gerekli işareti ko
yar. Bu işaret konduktan sonra oy puslası tor
baya atılır. 

Oy puslalarmı ilgili siyasi partinin müşahit-
leriyle adaylar görebilirler. Bunlara sayım ma
sası başında yer verilir. Ancak, masa başında 
aynı parti için birden fazla müşahit bulunduru
lamaz. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyona geriverilen 54 ncü madde yeni

den ve aynen teklif edilmektedir. Arz olunur. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyona geriverilen 55 nci madde yeni

den ve aynen teklif edilmektedir. Arz olunur. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
. Komisyona geriverilen 56 nci maddenin çı

kartılmasını arz ve teklif ederim. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

İstanbul 
Coşkun Kırca | 
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Yüksek Başkanlığa 

Komisyona geriverilen 57 nci madde aynen 
ve yeniden teklif edilmektedir; Arz olunur. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyona geriverilen 58 nci madde aşağı

daki şekilde düzenlenmiştir; arz olunur. 
«İl seçim kurulunda birleştirme. 
Madde 58. — İl seçim kurulu, ilçe seçim ku

rullarından gelen evrakları her siyasi parti için 
ayrı ayrı olmak üzere birleştirir. Bu birleştirme
de il seçim çevresindeki : 

1. Parti seçmeni sayısı, 
2. Oy kullanan parti seçmenlerinin sayısı, 
3. İtiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş 

olup da muteber sayılarak hesaba katılan oy 
puslalarının sayısı, 

4. Muteber sayılmıyan ve hesaba katılmı
yan oy puslalarının sayısı, 

5. Muteber sayılan ve hesaba katılan oy 
puslalarının genel toplamı. 

6. Soyadı alfabe sırasına göre adaylardan 
her birinin aldıkları oy sayısı rakam ve yazıyla 
bir tutanağa geçirilir .ve alınan oyların çoklu
ğuna göre seçilmiş olanlar belirtilir. 

İl seçim kurulu, parti adaylığına seçildikleri 
anlaşılanlara birer tutanak verir. Bu tutanakta 
adayın hangi sırayı aldığı da belirtilir. Tuta
naklardan ikişer örnek en çabuk vasıtayla 
Yüksek: Seçim Kuruluna gönderilir. Ayrıca, 
parti adaylığına seçilenler belli olur olmaz, ad
ları ve soyadları ve mensu'boldukları siyasi 
parti, telgraf ve - varsa - ayrıca telefonla ya
hut telsizle Yüksek Seçim Kuruluna bildirilir. 

Aynı miktarda 'oy almış olanlar arasındaki 
sırayı o siyasi partinin 38 nci maddenin 1 nci 
fıkrasında yazılı organ veya kurulu tesbit eder. 
Parti tüzüğünün merkez yoklama kurulunu 
öngörmüş olması halinde, bu kurul bu yetkisi
ni merkez karar veya yönetim organına devre-
delbilir.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki maddenin 58 nci maddeden sonra 

metne ithalini arz ve teklif ederim. 
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«Son işlemler. 
Madde 59. — Yüksek Seçim Kurulu, il se

çim kurullarından gelen parti adayları liste
lerinin (tasdikli birer örneğini süratle ilgili par
tilerin genel 'başkanlıklarına teslim eder. Parti 
genel başkanlıkları, 38 nci madde ve parti 
mevzuatı gereğince merkez yoklaması ile seçi
len parti adaylarını aday listelerine ekliyerek 
seçim çevrelerine göre düzenliyeceği parti ada
yı cetvellerini, kanun hükümleri gereğince 
Yüksek Seçim Kuruluna süresi içerisinde bildi
rirler.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
istanbul 

Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyona geriverilen 59 ncu madde, 

60 ncı madde olarak aşağıdaki şekilde düzen
lenmiştir. 

«Evrakın saklanması ve sonuçların ilanı. 
Madde 60. — Hesaba katılan ve katılmıyan 

ve itiraza uğramış olan oy puslaları; sayım ve 
döküm cetvelleri ve adaylığa seçilme tutanak-
lariyle diğer her türlü evrak üç ay süreyle ilçe
lerde ilçe seçim kurulu başkanı ve illerde il 
seçim kurulu başkanı tarafından saklanır ve 
Yüksek Seçim Kurulunun istemi olmaksızın 
hiçbir yere gönderilemez.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyona geri verilen 60 ncı madde 61 nci 

madde olarak aşağıdaki şekilde düzenlenmiş
tir ; arz olunur. 

«önseçimin Ve tutanağın iptali. 
Madde 01. — Adaylık tutanağına yapılan 

itiraz, oyların dökümüne veya sayımına ilişkin 
olduğu ve yeniden yapılan döküm ve sayım so
nucunda tutanakların iptaline karar verildiği 
takdirde, yeniden yapılan döküm Ve sayım so
nucuna göre seçildikleri anlaşılanlara Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından tutanakları verilir. 

Bir seçim çevresindeki önseçimin, önseçim 
işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği tak
dirde, önseçim yenilenmez ve bu seçim çevresi için 
bütün adaylar, 38 nci maddenin 1 nci fıkrasında 
yazılı organ veya kurul tarafından tesbit edi
lir. Parti tüzüğü merkez, yoklama kurulunu 
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öngörmüşse, bu kurul bu yetkisini merkez ka
rar veya yönetim organına devredebilir. 

Adaylardan yalnız birinin veya' 'birkaçının 
tutanağının iptaline karar verildiği hallerde, 
tutanakları iptal olunan adayların yerine önse
çimde aldıkları oy sırasına göre sırada başta 
gelenlere tutanak verilir. Sırada olanlar yetme
diği takdirde, boş kalan yerlerin doldurulması 
için bu maddenin yukardaki fıkrası uygulanır. 

Belli bir önseçim için parti adaylarının Yük
sek Seçim Kuruluna bildirilmesinden s'onra ön
seçimle ve adaylarla ilgili itiraz ve şikâyetler 
dikkate alınmaz; bu gibi itiraz ve şikâyetler 
üzerine başlamış olan işlemler durdurulur ve 
itiraz ve şikâyetler sonucunda bir karar alınsa' 
bile uygulanmaz.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyona geri verilen 61 nci madde, 62 nci 

madde olarak aynen ve yeniden teklif edilmek
tedir. Arz olunur. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, yedinci 
•bölümde Komisyon tarafından tesbit edilmiş 
olan maddeler okundu. Bu bölüm hakkında ev
velce söz istemiş olan arkadaşlara sırasiyle söz 
vereceğim. Sayın Emin Paksüt. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlarım, Siyasi Partiler Kanununun Tür 
siyasi hayatına, dolayısiyle Türk toplumuna 
müspet istikamette getirecekleri yeniliklerin 
başında seçimlerle ilgili önseçim müessesesi 
gelir kanaatinde (idim. Siyaısi Partiler kanunu 
tasamsının genel konuşmasını 1964 senesi Ocak 
ayında yaptık. 1964 senesi Ocak ayında tümü 
hakkında yapılan konuşmalar sırasında önse
çim müessesesinin mahiyetine, Amerika 'daki bir 
asra yaklaşan tatbikat şeklini, Batıda aday 
te&bitine, demokratik anlayış içinde verilen, öne
mini anahatları içinde ifade etmiştim. Partile
rin arasındaki [mutabakat neticesinde getirildi
ği anlaşılan bugünkü esaslar - açıkça ifade 
edeyim ki, - bugün siyasi partilerin bünyesinde 
yapılmakta olan yoklamalara nazaran daha 
emniyetli, daha güvenilir, daha dürüst bir aday 
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yoklamasını mümkün kılmakla beraber, tâbir 
mazur görülürse, aslnda Batıda ve Amerika '-
daki tatbik edilen önseçime nazaran sadece bir 
ikame, sureta önseçim müessesesinden ibaret 
kalmıştır. Mesele ne idi? Çok partili hayatr.n 
içindeyiz. Vatandaşın karşısına, 'hele şimdi ka
bul edilen şekilde bir müşterek oy puslaga çıka
racağız, bu partilerden 'birisine oyunu ver di
yeceğiz, millî iradenin tecellisi için. Ama va-
tandaşrn, aslında seçtiği partilerin umumi tema
yülü ve tutumlarından çok daha önemli olan, 
Devlet kaderine, millet kaderine tesir eden kıs
mı, o partiler kanaliyle Parlâmentoya getire
ceği üyeleridir. Onun içindir ki, mübalâğasız 
siyasi partiler üzerinde çalışmış olan hukukçu 
ve sosyologlar siyasi partileri seçim mekaniz
ması olarak görmekte devam ederler. Parti,. 
aslında hizmetini, fikirlerini ne mertebe kuv
vetli oluısa olsun seçmenin önüne getirdiği aday
ların mükemmeliyetiyle veya kusurluluğuyla 
göstermiş olur. E... Şimdi adaylar ne ise, seçi
min neticesi ona bağlı o adaylaırdan gelen Par
lâmento ne ise hükümetler, iktidar ve muhalefet 
olarak ona bağlı, milletin kaderi ona bağlı. Si
yasi partiler bak-mından bu öyledir. Bir par
tiye mensuibolan, fedakârlık eden, çalışan insan
lar eğer o partinin netice itibariyle temsilcisi 
olacak olan asıl insanlar, Parlâmentoya girecek 
olan insanları seçme hususunda irade sahibi 
değilse demokratik parti işleyişi eksiktir. Dü
şünülmüş, taşınılmış, adayları parti liderlerinin 
seçmesi sisteminden, parti liderlerinin dar bir 
kurmay kadrosu ile istişare neticesinde seçmesi 
sisteminden, partilerin adaylarını merkez ve 
taşra teşkilâtının dar kadrolarmrn seçmesi sis
teminden ileri geçilerek partinin adaylarını hiç 
değilse partili üyeler seçsin denilmiş, önseçim 
budur. Bu müessese ana hatları içerisinde ta
sarıda var idi. Ümidedilirdi ki, Parlâmentonun 
içinde siyasi partiler tasarısına, bir anlayışa 
göre sanki bütün pürüzleri, siyasi parti çalış
malarını giderecek fevkalâde mucizevi bir kud
ret izafesi veya bu Siyasi Partiler Kanunu, bir 
partiyi iktidarda uzun müddet tutacak bir par
tiyi iktidara getirmiyecek görüşünden sayılarak 
bugünkü çalışmalara müşabih çalışmalarla o 
tasarıdaki ameli güçlükler dahi bertaraf edilsin. 
Açıkça sövliyeyim ki, edilmemiştir. Bununla 
beraber diğer arkadaşlarımın da işaıret ettiği 
gibi, korumaya çalıştığım şu gelen mekanizma, 
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siyasi partilerin kendi tüzüklerine âtif yapmak
la beraiber, yani asıl delegasyon sistemi ile bir 
dar -kadroda yine seçimi derpiş etmekle bera
ber, her parti bünyesinde yapılmakta olan bu
günkü yoklamaların bir dereceye kadar kontrol 
altına alınmasını sağlamaktadır. Bu da bir 
tekâmüldür. Ama, ümidederim ki, bundan son
ra, bizden sonra gelecek olan Parlâmento Türk 
siyasi hayatını kurtarmak için önseçimin öne
mini bizden daha iyi kavrar ve Türk Milletinin 
demokratik düzen içinde yaşama ehliyetine ina
narak, onun vâsıtası olan emniyetli seçimi ger
çekleştirir. 

Muhterem arkadaşlarım, parti içinde emni
yetli aday seçimi yoksa, sadece seçmen vatan
dasın oyuna 'hürmet edilmiş olmasmrn Türk 
siyasi hayatı bakımından büyük bir kazanç 
olduğu iddia edilemez. Şimdi, açıkça bir nok
tayı ortaya koyalım. Bugün bütün partilerin 
teşkilâtında, fırsat eşitliği bakımından diyecek 
yoktur; ama bir çok milletvekilleri, hele siyasi 
hayata yeni girmiş, henüz partisinin teşkilâtı 
ile haşır neşir olma fırsatını bulamamış olan 
.milletvekili için siyasi hayata devam şansında 
sebepsiz azalmalar vardır. Makbul, meşru, eşit 
şartlar altında, hiçbir pürüz karışmamış aday 
rekabetine diyecek yok. Bunu temin edecek şey 
önseçim idi. Bu önseçimi, bütünü ile düşünme
miz, ameli olarak düşünmemiz lâzım idi. Arka
daşların münferit mütalâalarından anladığım 
şey şudur: Acaba şimdi şu safhada da tasarıda 
derpiş edildiği gibi, geniş ölçüde, Batılı anlam
da bir önseçim realize edemez miyiz? Kanaa
timce maalesef hayır... Siyasi Partiler Kanunu 
1951 senesinde îlk Komisyonun ele aldığı ka
nundu. Gecike gecike 1963 Ekim ayında Mecli
se jreldi. Gecike gecike 1964 Ocak ayında genel 
görüşmesi yapıldı ve görüyorsunuz, şimdi an
cak partilerarası bir anlayışla, çıkarılması lü
zumuna sahiden şimdi inanılmış olarak, gece 
toplantılarında da, ama toptan, bunu müzakere 
ediyoruz. Kanaatim odur ki, önseçimsiz parti 
adavlarınm düzenlenmesi bahsini ihtiva eden bu 
metinler üzerinde fazla tartışarak daha da ak
saklıklar yaratmakta fayda yoktur. Tam mâ-
nasiyle önseçimi şimdi kabul ederek 1965 seçim
lerinde tatbik etmeye imkân yoktur, yani ge
cikmiştir. Hepimiz içimize sindirelim, önseçi-

. min taraflısı olmayı. Eğer tasarıda birtakım 
ameli güçlükler görmüşsek, memleket aydınlan 
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vo siyasi hayatının mesulleri olarak, onları ıs
lah ederok, kendimiz gelirsek geleceğimiz Par
lâmentoda, kendimiz gelmez de arkadaşlarımız 
gelirse o arkadaşlarımız vasttasiyle önseçimi, 
Türk siyasi hayatına getirelim. Bununla bera
ber, nakıs da olsa arkadaşlarımızın mevcudolan 
yoklama sisteminin kusurlarını bir dereceye 
kadar giderici istikamette yapmış olduğu çalış
malardan dolayı kendilerine tebriklerimi arz 
ederim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Aziz Zeytinoğlu? Yok. 
HASAN FEHMİ BOZTEPE (Antalya) -* 

Bir hususu rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HASAN FEHMÎ BOZTEPE (Devamla)— 

iki türlü söz alma listesinin tanzim edildiğini 
zannediyorum. Sizden önce Sayın Ferruh Boz-
beyii bir liste okudu. Onunla şimdiki başlanan 
liste bir âhirine mutabık değildir. Zabıtlara da 
geçmiştir. 

BAŞKAN — Ş;mdi müsaade buyurun efen
dim. Şimdi yedinci bölüm üzerinde bundan ev
velki toplantılarda söz alan arkadaşların söz 
alma sıralarına göre yapılmış bir cetvel var 
önümde. Bu 7 nci bölümün Komisyon tarafın
dan geri alınmış olması söz almış olan arkadaş
ların bu sjrasını bozmaz. Binaenaleyh, bundan 
evvel sırasına göre tanzim edilmiş listeye göre, 
arkadaşlara söz veriyorum. 

HASAN FEHMİ BOZTEPE (Antalya) — Bu 
listenin 'bundan önce yani, Komisyonun bunu 
geri almadan önceki liste olduğuna kaani de
ğilim. Çünki Fer uh Bo-îbeyli o Tsteyi okudu
lar. Hattâ ben bir avkadr§ımla söz sıram1 değiş
tim. Elinizdeki listede bendenizin ismi yoktur. 

BAŞKAN — Listeyi okuyayım : 
Yalnız yetkili arkadaşların bana söybclikle-

r'ne göre şimdi okumakta olduğum liste Forruh 
Bozbeyl5 arkadaşım tarafından ianz'm edilen 
liste imiş. F?;a^a Kâzım Arar arkalarımız 
18 nci sırada imiş. Sırasını Hrsan Fehmi Boz-
tepeye vermiş. O listeyi okuyayım : 

1 — Emin Paksüt 
2 — Aziz Zeytinoğlu 
3 — Nihat Diler 
4 — îlhami Ertem 
5 — Talât Oğuz 
6 — Ahmet Üstün 
7 — Tahm Pemjray 
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8 — Reşit Ülker 
9 — Kenan Esengin 

10 — ihsan Kabadayı 
11 — Sadettin Bi'giç. 
Böyle gidiyor. 32 küsur arkadaş"mız söz al

mıştır; bu sıra üzere veriyorum. 
Aziz Zeyt noğiu yok. 

Sayın Nihat Diler, buyrun. 
NİHAT DlLER (Erzurum) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaş1 ar, bu yedinci bölüm, 
önseçimde partiden kontenjan adayı göstennek 
maddelerine mahsustur, bir hayli maddedir. Eli
mizde mevcudolan tasarının haricimde komis
yon bir yeni değişiklik yapmak suretiyle huzu
runuza getirm'ştir. Ben tesbit ettiğim hususları 
arz edeceğim. Evvelâ önseçim meselesi müna
kaşa mevzuu lur. Anayasamızda önseçim hakkın
da herhangibir kayıt yoktu". Bir ksım kimse
ler der ki, Anayasada önseçim müessesesi kon
madığına göre önseç'mi part'le? kanununa koy
mak Anayasaya aykırıdır. Zira Anayasalar dar 
tefsir edilen ana kanunlardır. Seçim sistemi hak
kında hükümler serd ettiği ae gö e, eğer Anavaıa-. 
nın tanzimi sırasında Kanun vâzıının maksadı bir 
önseçim olsaydı o takdirde, Anayasaya bunu da 
sarahaten dercetmesi, icabederdi. Anayasaya 
dercedilmediğine göre, 'bir önseçimin Partiler 
Kanununa getirilmesi Anayasanı.! ruh ve gaye
sine aykırı olur. 

Ancak Anayasanın bu şekildeki tefsiri belki 
de doğru değildir. Kanaatim odur ki, önselim 
müessesesi partilerin nizam ve intizama alınması 
hususunda Büyük Millet Meclisine girecek üye
lerin seçilmesinde son derece büyük rolü olacak
tır, ahlâkiliği getirecektir. Bilhassa partilerin 
keşmekeş şeklinde cereyan eden deneme usulleri
nin meydana getirdiği mafhzurları ortadan kal
dıracak ve ahlâkiliği teöis edecektir. Bu bakım
dan önseçim olmasını arzu etmekteyim. Yalnız 
önseçime iştirak ederken, Kamfeyon Başkanının 
teibi't etmiş olduğu hükümlerden bâzı tatbikat 
fli'içlükleri doğacağına inanmaktayım. Bu tatbi
kat güçlükleri denemelerde meydana gelen tatbi
kat güçlüklerinden daha fazla olursa o zaman bu 
kanunun çı'kmaısı mahzur meydana getirecektir. 
Ezcümle önseçime kimler iştirak edecektir, yok
lamaya geleler kim olmalıdır? Parti üyeleri mü. 
Parti üyelerinden öyleleri vardır ki yalnız ken
dileri temsil öderler, Kendilerinden ba#ja partile-
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rinin lehinde oy kullandıracak başka kimseyi sü-
rüklüyemealer. Böyle bir üye ile partisine yüzler
ce rey temin edilebilecek durumda, partileri 
temsil edebilecek durumda bir üyenin arasında 
cihetteki bir fark olması lâzımdır, tişte bu riis-
Ibetsizlik adayların seçimimde isabetsiz netice mey
dana getirecektir. Bu hulsus meskût geçilmiştir. 
Sayın Komisyon sözc'üsünün bunu açıklamasını 
rica ederim. 

İkincisi, önseçim sırasında adaylar yoklamada 
hazır bulunamazlar... Bunun müeyyidesi nedir? 
Bir aday giderde önseçimin yapıldığı sandıktan 
yüz metre ötede bulunur, gelen giden üyeleri 
tazyik" altında bulundurursa buna ne demek lâ-
zımigelir, kanunî müeyyidesi nedir? Sayın Komis
yon S'özcüsün'ün bumu açıklaması gerekmektedir. 

üçüncü cihet, oylarını, kullanacak olanlar 
okur yazar olmazlarsa, bu takdirde bunlar gide
cekler parti müşahidinin sandık kurulu başka
nın ve diğer bir başka şahsın tesiri altında kal
mak suretiyle aday tesbit etmiş olacaklar.. Bu da 
demokrasi rejiminin icaJbma aykırıdır! Bu suret
le bir aksaklık yaratacaktır. Arzu edilenin hi
lâfına bir netice meydana gelecektir. 

Bu hususta, eğer mahzurları gidermek iktiza 
ediyorsa bir matbu pusla bastırmak bahis mev
zuudur. Sayın komisyon sözcüsünün matbu 
pusla bastırmak hususunda bir düşünceleri var 
mıdır? Maddenin bu şekilde tadil edilmesi, ih
tiyaca daha iyi cevap vermez mi? Bu husustaki 
fikirlerini de öğrenmek isterim. 

Merkezden gösterilecek adaylar meselesine 
gelince; evvelki tasarı merkeze % 5 ten % 15 
kadar bir kontenjan hakkı tanımıştı. Nispî se
çim ve millî bakiyeyi kabul ettiğimize göre ar
tık demokrasinin fazilet güneşini söndürmek 
mânasına gelen bir madde olacaktır. Yüzde beşe 
indirmekle, bir bakıma bu durumu hafifletmiş 
bulunmaktadır komisyon. Fakat, yine nispî se
çim olduğuna göre ve millî bakiye olduğuna 
göre, bu mahzur tamamen ortadan kaldırılmamış
tır. Komisyon sözcüsü diyecek ki, illerden ge
len temsilciler ve parti grupunda bulunan tem
silciler genel merkezle birlelşecek, o suretle kon
tenjan adayını teshit edecektir. Bu suretle 'mah
zur giderilmiş olacaktır. Bu hakikaten bir de
receye kadar hafifletir durumu. Fakat, bunun 
da, büyük güçlükleri vardır. Her ilden genel 
merkeze birer temsilci göndermek gibi büyük 
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külfetle karşı karşıya bulundurulacak tatbikat 
güçlükleri ortaya çıkacaktır. Yine de arzu edi
len netice meydana gelmiyecektir. Kanunun ön
görmek istediği ve tesis etmek istediği gaye 
tahakkuk edemiyecektir. Muhterem arkadaşlar, 
öns'eçim, bu güçlüklerin tesiri altında menfi 
olarak tecelli ettiği takdirde Anayasanın 55 nci 
maddesi ihlâl edilmiş olacaktır. Anayasanın 
55 nci maddesi şöyle diyor : «Seçimler serbest, 
eşit, gizli, tek dereceli genel olarak yapılıra 
Seçimlerin serbestliği prenJsdfei nispi seçimle 
kısmen ortadan kaldırılmış bulunmaktadır. Bu
günkü seçim sistemine göre vatandaş" gidip de 
adayların içinden her hangi birisini çizip onun 
yerine başkasını yazmak imkânından mahrum 
bulunmaktadır. % 5 kontenjanlar da ilâve 'edil
diği takdirde ki, bu, j % 5 sayılmaz, haddizatın
da, 10 milletvekili seçilen bir bölgede en büyük 
partiden ancak 3 milletvekili seçilmek ihtimali 
vardır, bir seçim listesinde, bu ne % 5 i ilâve 
ettiğimiz takdirde, seçmen bir tanesini, sadece 
genel merkezin tesiri altında kalarak, seçecek
tir, geriye iki kişi kalıyor, bu haddizatında 
•% 70 seçmenin tasarruf hakkını ortadan kaldı
racaktır, seçim serbestisini ortadan kaldıracak 
ve Anayasanın 55 nci maddesinin ifade etmiş 
olduğu seçim serbestisini ihlâl edecektir. Bu ba
kımdan dolayı da Anayasaya aykırıdır. Sayın 
komisyon sözcüsünün bunu açıklamasını arz 
ve istirham ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Bilgin grup adına 
söz istediler. Buyurun 'Sayın Bilgin. 

M. P, URUPtî ADINA AHMET BİLGİN 
(Kırşehir) — Muhterem arkadaşlar şimdi sıra 
ile okunan önseçimi yapmak için lüzumlu görü
len 25 maddeyi yukardan aşağıya bir defa 
okumakla tanıamiyle nüfuz etmek ve ne oldu
ğunu anlamak mümkün değildir. Yalnız umu
mi olarak şema halinde anladığımız bu madde
leri, burada biraz tahlile tâbi tutacağım. Bu 
hususta müsaadelerinizi rica edeceğim. 

Sayın. Şefik İnan arkadaşımız, bir hesap yap
mışlardı; bu millet her sene bir seçimle karşı 
karşıya kalacak ve her sene bir seçim yapacak, 
diyorlardı. Şimdi bu maddeler aynen kabul 
edildiği takdirde aynen küçük bir seçim olması 
dolayısiyle, bu sefer bir senede iki seçim yapma 
ile karşı karşıya kalıyor demektir. Aynen kü-

| tükler yazılacak, ilân edilecek, hâkim nezare-
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tinde oy verilecek tasnif edilecek. İtirazlar ola- I 
cak, hâkim takibedecek, aynen bir şeyim. Biz 
bir seçimi çok görürken şimdi iki seçimle karşı 
karşıya kalmış olacağız. Bir defa bu suretle 
her vakit seçim endişesi altında bulunan milleti
mizi yeni bir endişeye bir üzüntüye ve bir işle
me tabi tutmuş olacağız ki bu aklın, mantığın 
alacağı bir iş değildir. Önseçim diyoruz. Bu 
önseçim meselesi, adayların hüsnü surette se
çilmesi ve partilerde cereyan eden bâzı uygun
suz halleri tasfiye ile aday seçimi yapmak için 
konulması düşünülmüş maddeler ise de mahzuru | 
getireceği faydaya faiktir. Bu mahzurlar kar
şısında buna evet demek, müşküldür' arkadaş
larım. Anayasanın 55 ııci maddesinin son fık
rasını aynen okumama müsaadelerinizi rica edi
yorum. «Seçimler serbest, eşit, gizli, tek dere
celi...» Düşünün beyefendiler, seçimler serbest, 
gizli ve tek dereceli olacak. Şimdi siz bir parti 
yoklaması için kendi delegenizi alacaksınız, bir i 
hafta teşhir edeceksiniz, bu isimlerin hangi par
tiye mensubolduğu ve kime oy vereceği alenen 
belirecek. Bu delege gelecek bana oy verecek, 
ondan sonra benim adayımı seçecek, ondan 
sonra gidip diğer partiye oy verecek. Bu müm
kün döğil, seçimlerin bu suretle gizliliği, Ana
yasayla zikredilmiş olan gizliliği ihlâl edilmiş 
olacaktır, iş aleniyete binecektir. Ve önceden, | 
kimin kime oy vereceği belli olacaktır. Şu hal- ; 
de gizliliği ihlâl eder bir durum hâsıl olacaktır. 
(Gürültüler, «olmaz» sesleri) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz arkadaş
lar, buyurunuz Ahmet Bey. 

M. P. GRUPU ADINA AHMET BİLGİN 
(Devamla) — Rica ederim, ben inançlarımı, dü
şüncelerimi söylüyorum. 

BAŞKAN — Devam edin siz karşılıklı ce
vap vermeyin, efendim. 

M. P. GRUPU ADİNA AHMET BİLGİN 
(Devamla) — Evvelâ müdahale edenler sussun
lar, ben sözümü çabuk keserim Sayın Başka
nım. 

Biz bu suretle Anayasanın 55 tıci maddesi
nin gizlilik ve tek dereceli seçimi zikretmesine 
rağmen bir önseçim yaparak iki dereceli bir se
cim yapıyor gibi bir durum ihdas ediyoruz, ken
diliğimizden. Öteden beri her partinin tüzü
ğünde mevcııdolan gizli oy ve açık tasnif sis- ' 
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temi ortadan kalkmış olacaktır. O halde böyle 
bir uzun işleme ne lüzum var? Eğer ben parti
min adaylarını tesbit etmek için delege komis^ 
yonu delege, heyetini kuracaksam, delegelerim 
belli, hüviyetleri belli, benim partimin iç işleri
dir. Bunları dışarıya ilân etmeme de lüzum yok 
ve buna hacet de yok. Eğer partilim buna iti
raz edecekse, gelir bakar, benim partimin için
de, ona itiraz edebilir. Bakabilir ve bunu yine 
heyete şikâyet edebilir. Ama aynen bir seçim 
kütüğü gibi kütükler hazırlıyacağım, dışarıya 
asacağım; bir o kütük, bir de seçmen kütü
ğü.... Dediğim gibi iki işlem ile karşı karşıya 
kalmış olacağız. Şimdi bu suretle yapılacak, 
toplanacak delegeler, yine ben demiyorum ki 
şey olsun, yine hâkim huzurunda elbetteki hâ
kimin denetlemesi altında doğru bir seçim ya
pılır. Hiçbir suretle bir aleniyet içerisine geril
memiş olur. Herkes orada oyunu kullanır. Tas
nif hâkimin huzurunda yapılacağına göre Ana
yasanın bu hükmü de ihlâl edilmemiş olur. Şim
di ben, bu önseçim yapılması hususunu Anaya
sanın 55 ııci maddesine aykırı olarak gördüğüm
den bir önerge takdim ettim. Bunun, bu tasarı
dan tamamiyle çıkarılmasını veya komisyona 
iadesi suretiyle bunun yeniden kaleme alınarak 
gizlilik şartlarına riayet edilmek suretiyle dü
zeltilmesini rica ediyorum. Bu şekilde tanzim 
edilecek olursa oy verebiliriz. Aksi halde bunu 
kabul etmemenizi hürmetlerimle arz ederim. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Bilgiç, Grup adma. 
A. P. GRUPU ADINA SADETTİN BİLGİÇ 

(İsparta) — Muhterem arkadaşlar, partiterarası 
fco'misyoııun getirmiş olduğu 37 nci madde ha
kikaten ilk metinden farklı bir metindir. Bu 
metnin farklı olmasının sebebi, tatbikatçı olarak 
gördük ki, Türkiye'de bütün gayretlerimize rağ
men ilçe idare kurullarımızda muntazam üye 
kayıt defterlerimiz yoktur. Hattâ o kadar yok
tur ki, zaman zaman ilçe ihtilâflarında feshedi
len, işine ison verilen ilce idare kurullarının üye 
kayıt defterlerini beraberlerinde götürmeleri de 
adettir. Şimdi bunu önlemek için, bu partiler 
'kanuniyle biz, üye kayıt defterlerinin noterden 
tasdikli olmasını, üye fişlerinin muntazam sak
lanmasını, üye karar defterlerinin, ilçe karar 
defterlerinin parti karar defterlerinin dahi gelir 
gider defteri gibi noterden tasdikli . olmasını 
şart koştuk. İnşallah önüımtizdieki devrelerde bu 
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esaslara riayet eden ilçe idare kurullarımız sağ
lam üyeler kaydetmek imkânına kavuşurlarsa o 
zaman hakikaten sahih üyelerle köylere kadar in
mek suretiyle, bizzat üyelerin iştiraki ile, parti 
içi yoklamalara gidilebilir. Yine de bunun ken
disine has bâzı mahzurları vardır, Türkiyemize 
göre. Amerika'da bir önseçim belki kolaydır, 
'mümkündür. Ama Amerika ile Türkiye'nin ku
ruluşu, şartları taımamiyle birbirinden farklıdır. 
Bizde nüfusun büyük ekseriyeti köylerde otur
maktadır. Bunları ilçelere kaydetmiş olduğumuz 
halde gene de köy ve mahallelerde kongre yap
mayı, delege seçmeyi öngördük. Aslında buna 
lüzum kalmaması lâzımgelirdi; toplu köy, Ame
rika'da olduğu gibi bizde de ortadan kalksa, o 
zaman ilçeler kendi bünyelerinden kendi parti
sine kayıtlı üyeleri doğrudan doğruya toplar, 
kayıtlı üyelerle kongresini akteder, kendi idare 
heyetlerini seçer, o zaman ilçeye kayıtlı bütün 
üyeleri toplıyarak oy kullandırarak ön seçime 
gitmek -mümkündür. Ama Türkiye''nin şartları 
buna birçok bakımlardan imkân vermediği için, 
hele merkez kazaların nüfusu fazla alan yerler
de, merkez kazada daha fazla üye kaydederek, 
merkez kaza halkının da gene kendi hemşehrile
rini daha çok tanıyacakları için adayların hep
sinin merkez kazadan olması, diğer kazalara aday 
düşmemesi gibi durumlarla karşı karşıya kala
bileceğimiz gibi, merkez ilçe halkının lâkaydisi 
yüzünden sandık başına gitmeyip, köylere daha 
fazla gitmek suretiyle, merkez ilçeden kimsenin 
aday olmaması gibi çeşitli ihtilâflara sebebiyet 
verebilecektir. Bu sebeptendir ki, tasarının asıl 
metninde getirilmiş olan önseçim müessesesinin 
bugünkü şartlarda Türkiye'de kabulü mümkün 
değildir. Mümkün değildir; ama şimdiye kadar 
olduğu gibi, partilerin (kendi inisiyaitiflerine, 
partilere doğrudan doğruya da, eskiden olduğu 
gibi bir yoklama sistemini terk etmek mümkün 
değildir. Onun da kendine has mahzurlarını 
muhtelif devrelerde çeşitli parti kademelerinde 
görüş bulunuyoruz. 

Bu mahzurları da bertaraf .edebilmek, yok
lamalardan mütevellit parti bünyesinde rahne
ler açılmasını önliyebilmek için, biz 37 ncd mad
de ile partilerarası kurulda, partilerin kendi 
tüzük ve yönetmeliklerine göre seçecekleri dele
gelerin, delege kütüklerini seçim kurullarına ön
ceden bildirmek, askıda bulundurulmasına im
kân vermek, tüzük ve yönetmelikler çerçevesi 
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içerisinde tashihine imkân vermek, önseçimden 
bir ay evvel bu kütüklerin kesinleşmesine imkân 
vermek suretiyle ve hem ilçe idare kurulları 
bizden delegeleri sakladılar ithamını da ortadan 
kaldırmak şartiyle, herkesin hangi delegelerin 
yoklamaya iştirak edeceğini bilmek kayıt ve 
şartiyle asgari kazaların bâzılarında 150, en 
küçük kazada., en büyük rasadı da 600 ve daha faz
la delege ile ibu yoklamaların yrpılnrsınaim1 ân 
vermiş oluyoruz ki bir vilâyet hudutları için
de asgari 2 500 - 3 003, 4 000 fcişi, Jhtarib '1da 
da 5 000 - 6 000 kişi yoklamaya iştirak ediyor 
ki, beş altı bin kişinin reylerine de 1 ed • edile
mez. Hele biz bu tasarının 37 nci maddeden son-
ra gelen diğer maddeleriyle şunu da getirmiş 
oluyoruz ki, 40 ncı maddede, aday o'abilmek 
için çeşitli partilere mü'acaat etmeyi ortadan 
kaldırıyoruz^ bunu sa^ih olarak burada malde-
lendirmiş oluyoruz, m htel'f part'le e önseçim
de aday olmak üzere b'r şahıs müracaat ederse, 
onun hiçbir partide aday olmr-smı mümkün 
kılmıyacak müeyyideyi yetirdiğimiz giti, eğer 
o şahıs hakikaten b"r partiye müracaat etmiş 
de, diğer bir part', uzak - yakın tan:dıkbkla 
bunu kendi listesine a'mışsa,, Yüksek Seçim 
Kuruluna tetkik imkânı vermek suretiyle de 
bu şahsın hakkının hikâye cdilmesiri, korun
masına da imkân vermiş oluyoruz. Velhâsıl, 
41 nci, '43 ncü ve 44 ncü maddeler ile de, ilçe 
seçim kurulları nezaretimde 'bu yoklamalaı yak
tırıyoruz. Belki arkadaşlarımın kafalarında 
bir istifam belirebilir, neden ilçe seçim ku
rulu doğrudan doğruya bunu yapıyor da, her 
par:i için ayrı bir sandık kurulu seçer gibi 
bir kurul teşkil edip de bunu yapmıyo:uz?.. 
Muhterem arkadaşlar, bunu şu b kımdan tat
bikatta çok daha lüzumlu ve zaruri görmek
teyiz. Her ilçede partibnin yollama1 arı saba-
Irn saat sekizinde başlıyacak ve akşam saat 
17.00 de sandıklar kapatılacak ir. Bizzat i1 çe 
seçim kurulu ibaşkanı bulunan hâkimin baş
kanlığında seçim kurulu üyeleri yari bitaraf 
seçim kurulu üyeler nin de hazır bulunduğu 
bu kurulda her. partinin ikişer üyesi ve her 
partinin fcrr müşahidinin de ha^ır bul "nirğu 
Adalet Part's", Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni 
Türkiye Partisi, Millet Partisi, Cumhuriyetçi 
Köylü Millet Part'si sar.d klan yan yana konu
lacak, herkesin seçmen kütükle; i ayrı olmak 
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üzere oyları kapalı hücrelerde kullanılacak V3 
her seçmen kendi partisi ah, adaylarına orada 
rey vermek suretiyle ayrı sandıklarda yapıla
cakta. 

Her partinin ayrı sandıktaki işlemi ıin mu
rakabesi ilçe seçim kurulu başkanı ile bitaraf 
üyeler ve o pa'tili üyelere ait kalacak diğer 
partili üyeler, başka partinin sandık k'Tulu 
işlemine müdahale edemiyeceklerdir. Hıttâ 
üyeliği itiraz da bile, ancak kendi pa~thi men
supları itiraz etme imkânına sahibolacak. Ada
let Part li bir üye Halk Partili bir üyenin üye
liğine itiraz emek gibi »bir hakka sahip bulun-
mıyacaktır. Bu suretle menTeketimizde ilk 
defa olarak b"r yeni sistem ve hem parti üst 
kademelerinin brşım ağntmıyacak rahat bir 
şeye kavuşturmak, hem de alt kademelerin çok 
zaman, efendim adayların rekabeti yüzündon, 
kazanamıyan adaylar tarafından itham edilme 
durumuna imkân vermiyecek şeyler getlıilmiş 
olmaktadır. 

Bilhassa 44 ncü maddede biz, kütüklerin tan
zim şeklini de getirmiş bulunuyouz. Bu da şu: 
İlçe, her ilçe çevresinde pa ti tüzük ve yönetme
liğine göre seçilen delegeler köy ve mıhalle1 er
den seci1 en delegelerle, tab'î delegeler vsyahut 
yönetmeliğin imkân vermiş o'drğu yoklamaya 
iştirak selâhiyetli diğer üyelerin listeleri seçim 
kuruluna verilecekti \ Seçim kurulu 7 gün müd
detle, seçim kurulu ba-kan'ığı kapısına listeyi 
asacak ve parti'iler gidip buna itiraz etmek, 
eğer köy ve mahallede tüzük ve yönetmlik hü
kümlerine göre toplantılar yapılın da s^ç'1^ va-
pılmamış^a, hâkime itiraz etmek suretiyle tüzük 
ve yönetme1 ik hüvümlc i çerçevesinde bu -lan 
tashih etti me imkânını bulaenktr ki, hırdan 
sonrası için de parti kongre1 erine bu delegeler 
geleceği için, parti kongrelerime gelecek dele
gelerin de mutlaka müntehap delege cuması 
imkânı sağlanmış o'ac-ktıv. Biz hem yoklamı-
ları emnivet altııa a'nrş olacağı?, hem de parti 
kongrelerine gelecek o1 an delegelerin ibu şe
kilde seçimlerini binnetice hâkimin murakabesi 
altına sokmuş bulunuyoruz. Muhterem arkadaş
larım, bu suretle gömüyor k' delege listeleri 
de bir ay evvel kesinleşm'ş bulunuyor. Kes'n-
leşen delege listeleri partilere tekrar billirıH-
yor, ve bu liste1 er içeris'nde çeşitli yartilordo 
aynı isim yor almış ise buna da ha^gi partiyi 
tercih ediyorsa, bunu yazı ile b ldlrmek kayıt 
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ve şart'yle, o partide kalmasına ve diğer par
tilerden düşülmesine imkân verdiğimiz g b", mü
racaat etmemesi hali ide bütün partilerle hem 
delegeliğin'n hem de pa'tl üye iğini r k İkmi- . 
sına imkân veriyoruz ki, böylece delege1 erin 
muhtelif partilerin yoklamalaıma rj irâk e'me
şini ortadan kaldı nnş bulunuyoruz. Bu suretle 
daha objekt'f, ve partiler için ve yoklamaların 
selâme'i içm çok yeni esa3İar da (bu suretle geti
rilmiş bulunuyor. 

Bir de arkadaşlarımızın hassasiyetle üzerin
de durdukları 38 nci madde ile get ri eı bir hu
sus var; önseçim müessesesi... Ş'mdi, muhterem 
arkadaşlar, bunu bizim partimiz büyük ko gre
sinde tadil etmiş olduğu tüzüğüne zaten koy
muş bulunmaktadır. Yalnız Nihat D 1er arka
daşım konuşulken, anladığım mâra şu olmuş
tur ki, bu yüzde beşi vilâyetlere göre kon cak 
telâkki buyuruyorlar. Hayır-, bı, 453 milletvekili 
üzerinden yüzde beştir ki, bunun sayısı ancak 
23 olmaktadır. 23 ün üzerine çıkmamaktadır. 
23 kişi için de kendi kongrelerinin kararı ve 
tüzüklerinin tesbit ettiği esaslara göre hangi 
vilâyetlere konacağı da bu şekilde tasrih edil
miştir. Meselâ bizim parti tüzüğümüz, bunu se
kiz milletvekili ve daha fazla milletvekili çıka
ran illere koymayı kesin olarak tesbit etmiş bu
lunmaktadır. Zaten Türkiye'de bu şekildeki vi
lâyetlerin sayısı 16 - 17 dir. Buna göre bir - iki 
vilâyette iki, diğerinde birer genel merkez kon
tenjanı isabet edecektir. 5, 6, 7 milletvekili çı
karan vo daha aşağı milletvekili çıkaran vilâ
yetler için genel merkez kontenjanı meselesi ba
his konusu olmıyacaktır. Hiçbir parti bunu kul-
lanamıyacaktır. Esas'en bundan evvel kabul bu
yurmuş olduğunuz Seçim Kanununda, millî bakiye 
sistemi Seçim" Kanununda da 90 milletvekilin
den aşağı milletvekili çıkaran partilerin 1/3 
ünün genel merkez kontenjanı olmasını zaten 
kabul etmirş bulunuyorsunuz. 

Bu tamamiylı % 5 to dondurmaktadır ki, 
on?, nazaran 90 milletvekilinin % 5 i değil, 450 
milletvekilinin % 5 i olarak kanuna girmiştir. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Bu genel 
merkezin, tahakkümüdür'. 

SADDETTİN BİLGİÇ (Devamla )̂ — Muhte
rem arkadaşlarım, Genel Merkezin tahakkümü di
ye bir şey bahis mevzu değildir. Şunu katiyetle 
ifade edelim, öyle zaman olacaktır ki, partiler, 
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alttan gelecek isimler doldurmak için zahmet çe
keceklerdir. Kazanma sırasının altına düşen 
isimlerin çoğu listeler seçim kurullarına bildi
rirken, büyük partiler de dahil bütün partiler 
zahmetini çekmektedirler. Çünkü kazanamıyaca-
ğı bir sırada hiç kimse kolay kolay sırada kal
mak istemiyecektir. Onun için kıymetli arka
daşım bunu bir genel merkez tahakkümü diye 
telâkki etmesinler. Partiler içerisinde üst ka
deme, alt kademe tahakkümü diye bir şey yok
tur. Her kademede vazife alan arkadaşlarımız 
bunun lüzum ve zaruretini, zannederim ki, tak
dir buyururlar. Biz burada ne alt kademelerimi
zin suiniyet sahibi olduğunu, iddia edebilir ve 
böyle bir şey söyliyebiliriz, n;e üst kademeleri
mizde bir suniniyet arayabiliriz. Biz partileri 
bir kül olarak telâkki ederiz. Parlâmento gru
bu ve teşkilâtı ile bu kül içerisinde ancak hüs
nüniyet aramak zorundayız. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, burada Seçim 
Kanunundan farklı olarak bir şey daha getir
dik. Adayların sandık başlarında olan işlemlere 
tasnif zamanı hariç müdahale edememeleri du-
ıoımunu getirdik. Bunun da şu sebebi var muh
terem arkadaşlarım, istanbul'u tasavvur edelim, 
büyük bir partide yüz aday var. Adaylar hizip-
leştiler, 19 ilçede seçim yapılacaktır, 19 ilçede 
sandık başına beşer tano çeşitli hizibe mensup 
adaylar geldi. İşte orada ihtilâtlara meydan ve
rip aynı parti mensubu adayların birbirleriyle 
kötü duruma düşmemelerini temin sadedinde 
sandık başlarında oy verme esnasında adayların 
bizzat bulunmalarını değil partilerin müşahitle
rinin bulunmaları lüzumunu gördük. Bu da tat
bikatta, zannederim ki, çok daha iyi neticeler 
verecektir. Eğer, bütün köylerde bu yapılsa onu 
koymaya belki lüzum kalmıyabilirdi. 

Bir do muhterem arkadaşlarım, arkadaşlarımı
zın kafasında şu istifam belirebilir : Beş parti 
veya altı partiyi aynı yerde oy kullandıraca
ğımıza bunu her parti için ayrı bir küçük san
dık kurulu veya buna muvazi bir kurul teşkil 
ed'elim bu kanunla, ayn ayrı yerlerde bunlar 
oylarım kullansınlar. Biz ilçe seçim kurularının 
bu yoklamalarda nâzım rolünü oynamalarını ve 
Seçim Kanununun derpiş ettiği bu kurulun 
işbaşında kalmasını ve her partinin nasıl ki, 
muhtar, belediye reisi ve meclisi umumilerde 
ayn ayrı sandıklarda oy kullanılmış ise aynı 
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secim kurulu tarafından, burada da aynı işle
min bizzat hâkimin nezaretinde yapılmasının 
Jüzum ve zaruretini öngördük ki, zannediyorum 
ki, bizde, bu, tahkikatta çok daha iyi netice ve
recektir. 

Bilhassa okuma - yazma bilmiyen delegelerin 
de oy vermelerini mümkün hale getirmek için, 
burada, bâzı imkânlar getirilmtişir ki, o parti 
üyesi ile seçim kurulu başkanının veya tevkil 
edeceği bitaraf üyenin, ikisinin birden hücreye 
girmesi, birinin okuyup, seçmenin yahut dele
genin, şunu istiyorum demesi suretiyle, diğe
rinin yazması şartı ile bir arkadaşımıza oy 
kullandırıyoruz ki, o suretle, ıbunu kendi iste
diği bir adamı sokmasına şu bakımdan mâni 
olduk, çünkü o zaman ilçe idarecilerinin sözün
den çıkmıyacak ve herkes cahil, yahut okuma 
yazma bilmiyen demek suretiyle, yanma bir 
adam alıp girecek ve o zaman yine onun (bas
kısından kendisini kurtaramıyacaktır, kapalı 
hücrede. Bu bakımdan onu değil, sandık ba
şındaki parti üyesi ile kurulun bitaraf üyesi
ni veya başkanının hücreye girmesinin daha 
bitaraf olacağını ve neticelere tesir etmiyece-
ği düşüncesiyle bu şekilde koyduk ki, bu da 
zannediyorum ki daha tatminkâr olacaktır. 

Bir de muhterem arkadaşlarım, neden seçi
lecek milletvekili sayısı kadar değil de, bunun 
yarısı kadar, yarısından bir fazla yazdırılıyor 
diye bir fikir akla gelebilir. Muhterem arka
daşlarım, tatbikatta da bunu gördük ve hepi
mizin de bunu görmüş olduğunuzu tahmin ede-

.rim, bir kere bâzı ahvalde, yeteri kadar aday 
bulurumya'bilir. Yeteri kadar aday bulunmadı
ğı halde, o zaman adayların hepsinin aynı reyi 
alması gibi bir durum ojtaya çıkar ki, bunları 
kademelendirmek imkânı ortadan kalkar. Bu
nun için yarıdan bir fazla yazılmak zarureti 
vardır. Ama seçmen /veya' delege isterse, o böl
gede çıkarılacak milletvekili sayısı kadar yaz
masına da biz mâni olmadık. Ama, asgari haddi 
yarıdan bir fazla olarak tesbit ettik. Bu suret
le hem listenin dolmasını mümkün hale getir
dik, hem de listenin ve seçilecek adayların sıra
lanmasını mümkün hale getirmiş olduk. Eğer 
bu yapılmamış olsa, adayların muayyen bir sı
rada rey sırasına göre sıralanmaları ortadan 
kalkıyor, tatbikatta. Tatbikattan aldığımız ne
ticelere göre buraya ıbunu koymak mecburiyetin-
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de kaldık. Bundan evvelki getirilen metinde 
bunun parti üst kurullarının tesbit etmelerini, 
seçim kuruluna bildirmelerini, Yüksek Seçim 
Kurulunun ilân etme şartını getiriyordu ki, 
bunun da tatbikattaki güçlüğü nazarı itibara 
alındı. Burada daha ziyade tatbiki bir neti
ce elde edebilmek için bu metin getirilmiştir. 
Bu hal ilk nazarda, Emin Paksüt Bey arka
daşımızın da burada ifade ettikleri gibi, Ame-
rikadaki sistemde bir önseçimi getirmemekte
dir ama, Türkiye, zaten bir Amerika sistemi 
içerisinde kuruluşa sahip bulunmaması itiba
riyle Türkiye'de önseçimin şeklinin bu tarzı
nın dahi parti içi ve partilerarası ahengi sağ
lamak bakımından, bilhassa parti içi huzuru 
sağlamak bakımından büyük bir merhale ol
duğunu kendileri.de ifade buyurdular. Haki
katen bir meıhale olacaktır ve adaylar sırala
rının kaymasından, yer değiştirmekten, yoklar 
manın bir ilçede muayyen saat evvel yapılmış 
olduğunu, diğerinde zabıtlar tanzim edildikten 
sonra diğer tarafta yoklamaya geçildiği gibi id
dialar da tamamiyle ortadan kalkacak ve iş 
önseçim müessesesine intikal ettikten sonra 
da vâki itirazlarada ancak Yüksek Seçim Ku
rulu karar verebileceği için, o zaman parti üst 
kurullarının da kendi kademelerinden gelen 
şikâyetlere sessiz kaldığı gibi bir iddia da, alâ
kasız kaldığı gibi bir iddia da ortadan külliyen 
kalkmış olacaktır ki, bu şekildeki önseçim mües
sesesini kabul buyurursanız ve bunun neticesin
de bu kanun bu şekilde tedvin edilecek olur ve 
hakikaten önümüzde yapılacak seçimlerde par
tiler olarak bunu tatbik etme imkânına kavu
şacak olursak, bendeniz zan ve tahmin ediyo
rum ki çok büyük tbir merhale ve mesafe katet-
miş olacağız ve hakikaten çok daha rahat bir 
yoklama veyahut bir önseçimi geçmek imkân
larını elde etmiş bulunacağız. Ne teşkilâtımız 
bundan ötürü bir üzüntüye düşecek ne de aday
larımız arasında ileri bir çekişme ve kırıcı 
bir mücadele olacak ne de sonunda kazanamı-
yan arkadaşlarımızın partiyi destekleyip des
teklememe gibi bir durumu kalacaktır. Bütün 
bunları büyük ölçüde önliyecektir. O bakım
dan 37 nıci maddeden itibaren 61 nci madde
ye kadar olan bu 7 nci bölümün kabulünü is
tirham edeceğim. 
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Yalnız burada bir de biz ek 59 ncu maddeA 

getirdik ki, o da Yüksek Seçim Kurulunun iller
de teyidedilerek gelen illerin listelerinin sü
ratle partilere, genel başkanlarına bildirilme
si, genel başkanların da 38 nci madde ile, ka
bul buyurursanız, koyacakları genel merkez-
kontenjanını bu listelere yerleştirmek suretiy
le ve her nasılsa önseçimde aday olmuş, aday
lığı kazanmış ama, mebus seçilme yeterliğine 
haiz olmıyan bâzı şahıslar araya girmiş ise, 
kanunen seçilme yeterliğine mâni hal mevcut 
ise, onu da tashih etmek imkânlarını verecek 
ve yine kanuni süresi içerisinde partiler liste
lerini Yüksek Seçim kurullarına iade edecek
lerdir. Yani Yüksek Seçim Kurulu, il seçim 
kurullarından gelen parti adayları listelerinin 
tasdikli birer örneğini süratle ilgili partile
rin genel başkanlıklarına teslim eder. Parti ge
nel başkanlıkları 38 nci madde ve parti kontenja
nı, aday listesini ekliyerek seçim çevrelerine 
göre düzenliyeceği parti aday cetvelini kanun hü
kümleri gereğince tekrar Yüksek Seçim Kuru
luna verecektir. Burada hesaba katılan veya 
katılmıyan oy pusulaları gibi şeylerde, tamamiy
le bundan evvelki metinlerde ve Seçim Kanu
nundaki mevzuat esas alınmak suretiyle yapıl
mış her hangi bir boşluk bırakılmamak için bu 
işler yapılırken de 298 sayılı Seçimlerin Te
mel Hükümleri hakkındaki Kanunun madde
leriyle 304 ve 306 sayılı kanun maddeleri 
de mahfuz bırakılmıştır. Arkadaşlarımız, belki 
bütün bunlara rağmen bunu kendi yönlerin
den tatminkâr görmiyebilirler. Ama zannet
miyorum ki, bunun dışında da bir tatbikatı 
Türkiye'de uygulamak şu anda henüz müm
kün olabilsin. Sözümün başında da rfade etti
ğim gibi, eski, yeni Ibütün partiler ilçelerde, 
mahdut bâzı ilçeler istisna edilecek olursa, 
530 küsur ilçeden 30 ilçede muntazam kayıt 
ya gösterirler ya gösteremezler. Kaydı munta
zam olmıyan yerlerde üye kütükleri tanzim 
edip üç ay evvel seçim kurullarına verip de 
arkasından mütamadiyen istialarla kütük tas
hih etmek veyahut bu kütükte ben vardım ve
ya yoktum ihtilât ve ihtilâflarını yaratmak ve 
esasen anakütüklerin elde olmaması yüzünden, 
hiçbir mâna ifade etmiyecektir. Bu bakımdan 
bu getirilen önseçimin kabul edilmesini, bu mad
delerin kabul edilmesini istirham ederim. 
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BAŞKAN — Saym Ertem. 
iLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlarım, siyasi partiler için ve demokratik 
rejim için hiç şüphe yok ki, milletvekili ve Sena
to adaylarını tesbit etmek en hayati meseledir. 
Evvelce hazırlanan raporla, Komisyonun yeni 
getirdiği rapor arasında en mühim fark; yokla
maya, denemeye girecek delegeler veya partiler 
arasındaki aded farkından ibarettir. Biraz evvel 
Sayın Sadettin Bilgiç'in etraflı olarak izah ettiği 
gibi, iki rapor veya maddeler arasında prensip 
itibariyle büyük bir fark yoktur. Hemen hemen 
tamamen eşitlik vardır. Hepsi hâkim teminatı 
altında ve tam bir tarafsızlık ve güven verecek 
şekilde işlemek üzere maddeler tedvin edilmiştir. 

Şimdi, Sayın Emin Paksüt'ün belirttiği gibi 
partiye kayıtlı bütün üyelerin noktai nazarları
nın adaylar üzerinde birleşmesi ve bütün partili
lerin isteğine uygun aday seçilmesi elbette iyidir. 
ilk nazarda nazari olarak bu böyledir. "Ama tat
bikata bakılacak olursa, neticenin Sayın Emin 
Paksüt'ün istediğini vermekten uzak olması da bi
zim memleketimize göre çok muhtemeldir. Bir de
fa Türkiye'de dar seçim bölgesi yoktur, ilçe 
adedleri, bucak adedleri, köy adedleri çok fazla 
olan büyük illerimiz vardır. Bu illerde, adayla
rın bütün köylere kadar kendilerini tamtabilme-
sine maddeten imkân yoktur. Binaenaleyh, bu 

•kadar büyüklük içerisinde, tanıtma güçlüğü kar
şısında kalan büyük kıymetlerin, o kütleye kendi
sini tanıtamıyarak Parlâmentoya girmeleri ve 
memlekete hizmet etmeleri mukadder olan kimse
lerin, bu kadar geniş saha içinde bu maddi eforu 
ve imkânı da temin edemiyerek, kıymetlerine 
rağmen, bilinemedikleri için seçilememeleriyle 
karşı karşıya kalınır, bu bir. 

ikincisi, kayıtlı üye meselesi; memleketimizde 
türlü şekilde suiistimale imkân veren bir durum
dur. Muayyen bölgelerde, muayyen kimselerin 
fazla enerji göstererek şahsi menfaatleri için faz
la üye kaydetmek suretiyle,. fazla oy alarak o vi
lâyet efkârı umumiyesinin istediği şahıslardan 
başka şahıslar lehine reylerin tecelli etmesi de 
mümkündür. Binaenaleyh bir, Türkiye'de dar 
seçim bölgesi olmaması, iki, üye kaydına türlü 
hilelerin girebilmesi karşısında, bütün partilile
rin iştirakiyle yapılacak olan bir önseçimin, şim
di getirilen sistemden daha çok kıymeti, değeri 
seçeceği iddia edilemez. Buna biraz evvel Saym 
Bilgiç'in ifade ettiği mahzurlar da eklenince, 
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42 nci maddede belirtildiği gibi her köyde san
dıkları kurmak suretiyle pek büyük masrafların 
da ihtiyar edilmesi zarureti düşünülünce, bu tarzı 
ile yeni bir seçim atmosferine girilip Saym Ah
met Bilgin'in belirttiği gibi, sık sık memleketi 
işinden gücünden alıkoyarak, seçim atmosferi 
içinde tutarak iktisadi hayata yapacağı darbeler 
de dikkate alınırsa, son getirilen metin hakikaten 
bu memleketin realitelerine uygundur. Vasıflı, 
değerli adayların seçilmesine elverişlidir ve her 
türlü parti oyunlarını, hilelerini önliyecek temi
natı getirici durumdadır. Bunun için bendenizin 
kanaatine göre de son getirilen metin maksadı te
mine kâfi gelmektedir. Yalnız bir hususta te
reddüde düştüm. Okunurken anlıyamadım. Sayın 
Sadettin Bilgiç izah ederken bu teminatın delege 
seçimlerine kadar bittiğini ifade ettiler. Ben bu 
hususu anlamak istiyorum. Yani nasıl delegele
rin seçmen listesini tanzim edilip, verilecek, asıla
cak ve saire ise... Ama bir köyde delege seçimi 
de bu teminata bağlı mıdır? Eğer bu teminata 
bağlı ise, orada her hangi bir olup bittiye getiri
lerek istenilen kimselerin seçilme imkânı önlenmiş 
ise, bu gibi ahvalde bu delege seçimlerine de iti
raz sağlanmış ise bendeniz bunun tamamen lehin-
deyim. Eğer böyle değilse o zaman bir önergem 
olacak, köylerdeki delege seçimlerinin de itiraz 
vukuunda seçim kurulunca bozulması ve bir mü
şahit nezaretinde aynı teminata bağlı şekilde ora
daki delegelerin seçilmesini de lüzumlu görüyo
rum. Bu şekilde, kanunun en iyi şeklini.bulacağı 
kanaatindeyim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Saym Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, Türk siyasi hayatını, âtisini te
minat ^altına alabilecek ye hakikaten Türk siyasi 
hayatında fazileti, ahlâkı hâkim kılacak ye
dinci faslın müzakeresine geçmiş bulunuyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, siyasi zemini teşjkil eden 
maddeleri görüştükten sonra adayların tedbiti-
ne taallûk eden yedinci fasıl, Siyasi partiler ka
nunu tasarısının hakikaten en önemli en hayati 
faslıdır. Parlâmentoyu teşjkil edecek azaların 
maddi ve mânevi vasıflarla mücehhez, bulunma
ları, davranış ve hareketlerinin ahlâk ve fazilete 
'istinadetmesi ideal bir Parlâmento için esaslı 
unsurlardandır. Bu yönden adayların tesbit edil
mesinde adayların seçilmesinde, hakikaten ko
misyon getirmiş olduğu hükümler ahlâkidir ve 
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demokratik nizamın esaslı unsurlarıdır. Yalnız 
öyle tahmin ediyorum ki, komisyon zamanın geç 
olması sebebiyle asıl tasarıda öngörülen önseçi
mi benimsememiş bulunmaktadır. 

Aziz arkadaşlar, mazide, her partili arkadaş 
(bunu çok iyi bilir, deneme suiistimallerinin, 
parti 'başkanlarının delegelere olan hâkimiytinin 
gayrihukulkî, gayriahlâki tasarruf ve davranış
ların bu milletin, 'bu memleketin maşerî vicda
nında bırakmış olduğu ıstırap ve yaralar büyük
tür. önseçime katılacak şahıs ve partilerin doğ
rudan doğruya o 'bölgede, o kazmada, o bucakta 
veya ocakta) oturan şahısların tamamından iba
ret olması icâbederdi. Yani, komisyonun doğru
dan doğruya tasarıda bulunan önseçimi benim
semesi idealdi. Demıckratik idare halkın idaresi
dir, diyoruz. Demo-:rasi halkın idaresidir. Şu 
'halde •adayını seçmek idealinde olan bir şahsın 
ve bu fikirde olan partili bir şahsın adayı seç
mekten mahrum bırakılması sadece bir veya iki 
delegeye bu hakkın tanınması, doğrudan doğ
ruya demokrasiyi benimsiyen memleketlerde ide
al olarak kıibul etmeye imkân yoktur. Nazari 
yönden doğrudan doğruya halkın iradesine iöti-
nadeden demokrasilerde bütün partili vatandaş
ların, bütün partili seçmenlerin aday teıibitine, 
aday yoklamalarına iştirak etmelerini kabul et
mede mantık da mevcuttur, zaruret de mevcut
tur. Eğer bu kabul edilmiş olsa idi Türk siyasi 
hayatındaki ihtilâfların, yolsuzlukların tamamen 
ref'i cihetine gidilmiş olurdu. Komisyonun bu
nu benl'.msememesi bir nakisa teşkil eder ve bu 
tasarıda 'bir boşluk teşkil ettiği kanısındayım. 
Bunun doldurulmasını temenni etmekteyim. 

Aziz arkadaşlarım, umumi seçimlerde oldu
ğu gibi, önseçimin de, ki arkadaşlarımın ifade 
ettiği şekilde buna önseçim denemez, zira asıl 
tasarının önseçime taallûk eden hükmü kabul 
edilmemiş olduğuna göre, komisyonun getirmiş ol
duğu fikrin önseçim fikri istikametinde olma
ması iktiza eder. Ancak buna yoklama denilir. 
Bunun adlî murakabenin altında yapılması, baı-
ki'katen, olması muhtemel bulunan yolsuzlukla
rın ve suiistimallerin, gayriahlâki davranışların 
önüne gegmesli bakımından çok yerindedir, lü
zumlu ve zaruridir. 

Komisyonu, 'adlî murakabeyi getirmesi bakı
mından, kendilerini tebrik etmeyi, kendim 
için bir vecibe addederim. B'r kısım arkadaşla
rım, ckur - yazar olmıyan delegelerin, okuma -
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yazma bilmiyen delegelerin oylarını kullanma
ları halinde, ya seçim kurulu başkanının ve yat-
hut da parti temsilcisinin hazır bulunması su
retiyle, orada hazır bulunan şahıs tarafından 
yazdırılması usulünü Anayasa yönünden .aykırı 
buldular. Muhterem arkadaşlarım, eğer bu mem
lekette her kürsüye çıkan arkadaşım, her dav
ranışı, her hareketi, her maddeyi Anayasa yö
nünden mütalâaı eder ve bunun Anayasaya aykı
rı olduğunu ileri sürerse, bu Parlâmentoda ne 
bir kanun çıkarmaya ve ne de bir madde kabul 
etmeye imkân ve ihtimal ycüfcur. Arkadaşlarımın 
kabul ettikleri gizli oy esası umumi seçimlerde 
kabul edilen ve umumi seçimleerde kullanılması 
icabeden gizlilik prensibidir. Şu halde, umumi 
seçimlerde kdbul edilen gizli oy verme prensibi
ni yoklamalarda bunu teşmil ötmeye ve Anaya
saya aykırıdır diye bir fikir serd etmeye imkân 
ve ihtimal yoktur. Anayasanın bu hükmünü 
ycklama faslı ile karıştırmamak icaıbeder. 

Muhterem arkadaşlarım, pek kısa olarak bir 
ncktaya daha temas etmek istiyorum. Yabancı 
mevzuat tetkik edildiği takdirde önseçime kıy
met veren memleketlerden de, bir misal vermek 
iktiza eder. Meselâ, Bcıtı memleketlerinde 
1903 ten itibaren yarii 20 nci Asırdan beri ön
seçime gitmeye taallûk ' eden prensipler kabul 
edilmiştir. Meselâ bu arada, Amerika önseçimi 
kabul etmiş vaziyettedir. Amerika'daki sisteme 
uygun bir şekilde Avusturalya'da önseçime gi
den bir sistemi kabul etmiştir. Eğer komisyon a-
ımuz da, önseçim istikametinde bir görüşü ge
tirmiş olsaydı, Türk siyasi hayatına hakikaten 
büyük Kr yardımda bulunmuş olurdu. Görüş
lerim bundan ibarettir. Vakit geç olduğundan 
dolayı huzurunuzu fazla işgal etmek istemiyo
rum. Saygılarımı sunaırım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
kifayet takriri gelmiştir. Okutuyorum. 

Başkanlığa 
7 ncü bölüm üzerindeki görüşmeler kâfidlir. 

Elâzığ Bilecik 
NacrG-üray Orhan Tuğrul 

BAŞKAN — Aleyhinde, Sayın Üstün buyu
run. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Sevgili arka
daşlarım, bu kanunun çıkarılmasını en az sizler 
kadar biz de istiyoruz. Rica ederim 24 madde
yi ihtiva eden ve hayati önem taşıyan bu ka-
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dar genç mânadaki maddeler üzieründe bu kadar 
kısa müzakere ile beş arkadaşın konuşmasiyle 
yeterliğe oy verimiydim, rica ederim, toptancı
lık istikametinde yürüyoruz. 24 maddenin mü
zakeresi vardır. Bir maddenin müzakeresi ya
pılmamıştır. Şurada 15 kişi varız, Parti 'hâki
miyeti mi, merkez hâkimiyeti mi, demokrasi 
mi, yoksa başka blir istikamete mi gidiyoruz, 
Ibunun tartılmasını yapıyoruz. 5 arkadaş konu
şur konuşmaz 'kifayet takriri geliyor, insafını
za sığınırımı, rica ediyorum, reddediniz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, konuşan 
arkadaşın adedi 5 değil, 6 dır. Takrir İçtüzük 
hükümlerine uygundur. Yüce Heyet isterse ka
bul eder, isterse etimez. Kifayet takririni oya su
nuyorum. Kabul edenler... Etımiyenler... Kabul 
ediimliştir. 
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İHSAN KABADAYI (Konya) 

yor, saat 12 yi geçiyor efendim. 
Zil çalı-

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
saniye ile Meclis idare edilmez. Silzin keyfinizle 
de idare edilmez. Riyaset vazifesini biliyor. Altı 
arkadaşımız konuştu, siz beş diyorsunuz. Doğru. 
değil. Tam onlifeide de ortada kesilmez efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, kifayet kabul edil
miştir. Şimdi bölümdeki maddeler birer birer 
okunup, her madde üzerinde verilmiş olan tak
rirler okunarak oylanacaktır. Bu da, tabiî, kısa 
bir zamanda olamıyacağı için ve saat de yiraıi-
dörde gelmiş olduğu için birleşimi bugün 
saat 14,00 te toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 24,05 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali Pes-
tilci'nin, 1962 yılındkn, Türkiye Kömür İşlet
meleri Kurumu Genel Müdürü iken Amerika'ya 
mal mubayaası için gönderilen Bedrettin Sarp'-
m sağladığı hizmetlere ve aldığı ödeneğe dair 
sjoru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kam Mehmet Turgut'un yazılı cevabı (7/592) 

27 . 11 . 1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Balkanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delâletlerinizi saygı ile rica. ederim. 

Zonguldak Milletvekui 
Mehmet Alıi Pesitilci 

1962 yılında Türkiye Kömür işletmeleri Ku
rumu Genel Müdürü iken Ameriika'ya imal mu
bayaası için (gönderilen Bedrettin Sarp'ın gitti
ği tarihten bu yana Amerika'da ifa ettiği gö
revin mahiyeti ve sağladığı hizmetler ile bu
güne kadar kendisine ödenen meblâğm miktarı 

nedir? Ve görevinin devam müddeti muayyen 
midir? 

T. O. 
Enerji ve Tabiî 14.5 1965 

Kaynaklar Bakanlığı 
Zatişleri Müdürlüğü 

Sayı : A-VII /Ç-1/1539 
19761^ 

Millet Meclisi Başkanlığın;) '.„ 
ilgi : 3 . 12 . 1964 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 7/592 - 9939/57353 sayılı yazıları. 

Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali Pestilci'-
nin Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu Genel 
Müdürü iken Amerika'ya gönderilmiş bulunan 
Bedrettin Sarp hakkındaki 27 . 11 . 1964 gün
lü soru önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Mehmet. Turgut 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
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Zonguldak Milletvekili Sayın Mehmet Ali Pes
tile!'nin, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
Genel Müdürü iken Amerika'ya gönderilmiş 
bulunan Bedrettin Sarp hakkındaki 27 . 11 . 1964 

tarihli soru önergesi cevabıdır. 

A) Bedrettin Sarp'm tâyin durumu : 
Hükümet TKİ Kurumu ve Amerikan Kal

kınma İkraz FoHu (DLF) ve Eximbank arasın
da akdedilmiş olan ikraz mukavelesi tatbikatı
nın yakından ve süratle yürütülmesi, kredilerle. 
ilgili işletme teçhizatının matlup evsafta imal 
edilebilmelerini temin hususlarının ehemmiyet
le ele alınmasında büyük fayda mülâhaza olun
muş ve adı geçen Kurumun 9 .8 .1962 gün ve 
14365 sayılı yazısı ile mezkûr hususlarda ta-
kibedilecek usul için Sanayi Bakanlığı görüş ve 
mütalâası istenmiştir. 

Buna cevaben alman 13.8.1962 tarih ve 
9/2663 sayılı adı geçen bakanlık yazısiyle Ame
rika Birleşik Devletlerinde (DLF) ve Eximbank 
kredilerinden âzami istifade temini ve bu kre
dilerin, zamanında, kullanılabilmesi için daimî 
bir temsilci bulundurulmasının uygun görüldü
ğü bildirilmiştir. 

Diğer taraftan adı geçen TKİ Kurumuna 
verdiği 13 . 8 . 1962 tarihli dilekçe ile, Ame
rikan yardımları ile ilgili bir temsilcilik kurul
duğunu öğrendiğinden ve Genel Müdürlük gö
revinden esasen ayrılmasını da Bakanlıktan is
tediğini belirterek mezkûr göreve tâyini tale
binde bulunmuştur. 

TKİ. Kurumu Geçici Müdürler Kurulunun 
13 . 8 . 1962 gün ve 317/2 sayılı karariyle; 

1. Yukarda belirtilen gayenin tahakkuku 
için adı geçen Bakanlık mütalâa ve tavsiyesine 
uyularak mezkûr Kurumun 1962 yılı kadroları
na Amerikan Yardımları Temsilciliği başlığı al
tında TKİ Kurumu Amerikan Kredileri Wash
ington Müşaviri Unvanlı ve 1 250 T. L. ücretli 
bir kadro eklenmesinin, 

2. Bu kadroya talebine binaen Bedrettin 
Sarp'm namzet gösterilmesinin muvafık görül
düğünün, Sanayi Bakanlığına arzına karar ve
rilmiştir. 

Sözü edilen karar Kurumca, Sanayi Bakan
lığına 13 . 8 . 1962 tarih ve 3063/259 sayılı 
yazı ile aksettirilmiş ve alman cevabi yazıda; 

a) Washington'da ihdas edilen Amerikan 
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yardımları Temsilciliğine tahsis edilmek üzere 
TKİ KURUMU kadrolarına barem içi, barem 
dışı kullanılabilir 1 250 lira tahsisatlı bir kad
ronun eklenmesi ve hu göreve Bedrettin Sarp'-
m tâyininin uygun görüldüğü, 

b) Maliye Bakanlığının .15 . 8 . 1962 gün ve 
sermaye hareketleri ifadeli 593.509/11-31.168 sa
yılı teklifine uyularak bu temsilciliğin Wash
ington Büyükelçiliği nezdindeki Maliye - Tica
ret İktisadi İşbirliği Heyeti Başkanlığına bağlı 
olarak vazife göreceği ve yalnız adı geçen Ku
rumun değil, Eximbank ve (DLF) Banka ve 
teşkilâtı ile ilgili bulunan diğer kurumların da 
muamelâtını takibedeeeği, 

c) Maliye Bakanlığı yazısının 2 nci madde
sinde zikredilen husus gereğince Devlet bare-
tnindeki 5 nci dereceye tekabül eden maaşa göre 
gerekli dövizin ödenmesinin öngörüldüğü, buna 
istinaden gerekli tahsisin yapılmasının Ankara 
Kambiyo Müdürlüğünden istendiği bildirilmiş
tir. 

B) Yapılan ödemeler : 
Adı geçen, bu vazifeye 28. 9 . 1962 tarihin

de başlamıştır. Gidiş harcırahı 52 092,56 T. L. 
tutmuştur. O zamanki mevzuata göre 5 nci de
rece misilli maaş aylık 14 989,80 T. L. üzerin
den tahakkuk ettirilmiş ve net miktar olarak 
7 472,72 T. L. dövize bağlanarak transfer edil
miştir. Ayrıca dövize bağlanmıyan 150 liralık 
fark maaşı ise avdetinde ödenmek üzere mer
kezde bloke edilmiştir. 

Bilâhara mevzuatta husule gelen değişiklik 
sebebiyle 1 226,41 T. L. olarak tahakkuk eden 
aylık ücreti, misillemeye tâbi olan 1 092,01 T. L. 
üzerinden 7,5 misille çarpılarak 8 190,07 T. L. 
üzerinden dövize bağlanmaya başlanmıştır. 

Emekliliğe esas aylığının 8 . 5 . 1964 tari
hinden 1 100 liraya yükselmesi sebebiyle dövi
ze bağlanan aylık miktarında yeniden bir de
ğişiklik husule gelmiş ve bu defa da aylıkları 
8 445,75 T. L. üzerinden dövize bağlanmış olup, 
halen bu miktar üzerinden transfer edilmekte
dir. 

Adı geçenin vazifeye başladığı 28 . 9 . 1962 
tarihinden Aralık 1964 tarihine kadar tahakkuk 
eden çeşitli istihkaklarının bürüt tutarı 
345 571,08 liradır. 
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Bu meblâğın : 

268 303,33 Lirası aylık olarak, 
52 092,36 Lirası daimî görev harcırahı olarak, 
18 842,39 Lirası geçici görev harcırahı olarak, 
G 330,—• Lirası ikramiye olarak, 
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4. Bedrettin Sarp, şimdiye kadar TKİ Ku

rumundaki kayıtlara göre, vazifesiyle ilgili ola
rak yaptığı işler şunlardır; 

a) Kanada Hükümetinin Türk konsorsiyu
muna yapacağı iştirak payı toplantısına katıl
mıştır. (27.1 .1963 - 30 .1 .1963 tarihleri ara
sında) 

b) Etibankın Ergani Bfkır Tevzii için 
Eximbank ile temas etmeden evvel Müşavir 
Firmaları Parsens - Ünden Corp'nm ilgilileri 
ile temas etmek için Etibankın, talebi üzerine 
New - York'ta görev ifa etmiştir. (8 .2 .1963 -
10 . 2.1963 tarihleri arasında) 

c) Etibankın Silâhtar tevsii için Ebasko 
Firması ile temaslarda bulunmak üzere Ncw -
York'a gitmiştir. (16 . 4 .1963 - 20 . 4 .1963 ta
rihleri arasında) 

d) Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdür
lüğü emrine müsteniden Ottava'ya Kanada 
Hükümetiyle yapılacak toplantıya gitmiştir. 
(29 . 4 . 1963 - 3 . 5 . 1963 tarihleri arasında) 

e) Etibank Silâhtar tevsii için Ebasko Fir
ması ile temasta bulunmak üzere Newyork'a 
gitmiştir. ( 3 1 . 5 . 1963 tarihinde) 

f) Etibank Genel Müdürü Nafiz Özsoy'a, 
Kaiser Aleminyum Firmasının Ravrens Wood, 
West Virginia Aleminyum Fabrikasiyle temas 
için refakat etmiştir. (11 . 6 . 1963 - 12 . 6 . 1963 
tarihleri arasında) 

g) E.K.Î. nin DLF (70) kredisinin temdidi 
ve fasıllar arasındaki aktarmalar mevzuunu 
Paul Weir Firması ilgilileri ile görüşmek üzere 
Şikago'ya gitmiştir. (15 . 8 . 1963 - 18 . 8 . 1963 
tarihleri arasında) 

h) Newyork'da tertibedilen Milletlerarası 
İdare Kongresine memleketimizi temsilen katıl
mıştır. (16 . 9 . 1963 - 20 . 9 . 1963 tarihleri ara
sında) 

i) İstanbul Santralı tevsiinde kullanılacak 
kazanlarla türbinlerin tekliflerinin açılmasında 
Etibank'ı temsilen Denvcr'e gitmiştir. (3.11.1963 
- 7 .11.1963 tarihleri arasında) 

j) Ergani tevsii projesi ile ilgili olarak 
Etibank Genel Müdürü Nafiz Özsoy ile birlikte 
Pasens - Ünden Firması ile müzakerelerde bu
lunmak üzede Newyork'a gitmiştir. ( 7 . 5 . 1 9 6 4 -
10 . 5 . 1964 tarihleri arasında) 

k) Türkiye'de yatırım yapabilecek 8 fir
manın toplantısına katılmak üzere Newyork'a 

345 571,08 Lira 
ödenmiştir. 

Diğer taraftan, tahakkuk eden 18 842,39 li
ralık geçici görev harcırahının 9 884,79 lirası, 
seyahatin Etibank hesabına yapılması sebebiyle, 
mezkûr bankaya dekont edilmiştir. 

C) İfa ettiği görevler : 
1. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünce 

ha-vadan etüt projesinde kullanılacak jeofizik ci
hazları ve yabancı uzman temininde gerekli dö
viz ihtiyacının finansmanı için AİD Teşkilâtın
dan talebedilen 320 000 dolarlık kredi Anlaş
ması imzalanmadan önce; 

Bu kredinin AİD Washington teşkilâtâmda 
ne safhada bulunduğu 1964 yılı içerisinde 4 tel
grafla sorulmuş ve gerekli cevaplar alınmıştır. 

2. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Di
rektörlüğünün. Bedrettin Sarp'tan yardım gör
düğü işler; 

a) Keban ve Gökçekaya fizibilite raporlar 
için AİD ye yapılan 350 000 dolarlık kredi ta
lebi müzakerelerinde heybetimize yardım (Kredi 
1962 ye alınmış ve kullanılmıştır.) 

b) Keban ve Gökçekaya fizibilite raporla
rının AİD ilgilileriyle heyetimiz müzakeresinde 
yardım. (Gökçekaya projesiyle ilgili olarak 20 
milyon dolar yardım temin edilmiştir.) 

c) Ankara - Gökçekaya - İstanbul 380 kilo-
vatlık hava hattı için AİD ye kredi talebinde 
yardım. (12 milyon dolarlık kredi sağlanmış
tır.) 

d) 35 grup hava hatları projesi müzakere
lerinde yardım. (6 milyon dolarlık kredi sağlan
mıştır. ) 

e) Mersin Termit ve Kadıncık Hidroelek
trik santralleri için Dünya Bankasına yapılan 
kredi talebi müzakerelerinde yardım. (24 mil
yon dolarlık kredi sağlanmıştır.) 

3. Halen Sanayi Bakanlığına bağlı bulu
nan Azot Sanayii T. A. Ş. Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu ile Sümerbank Genel mü
dürlükleri de Bedrettin Sarp'a muhtelif işler 
tevdi etmişler ve adı geçen tarafından bu işler 
de ifa edilmiştir. 
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gitmiştir. (10 . 6 .1964 tarihinde, uçakla gidiş -
dönüş) 

Muameleyhin masraflarının yapılan iş nisbe-
tinde diğer kurumlara tevziinin uygun görül
mediği, ancak bir kurumun belirli bir işini onun 
adına yapması halinde yalnız bu masrafların o 
kurumca ödenmesi gerektiği Sanayi Bakanlığı
nın 17 . 9 . 1963 tarih 51 TKİ 651 sayılı yazısiy-
le iş'ar olunduğundan, Etibank'a ait masraflar 
(ki 1 . 12 . 1964 tarihine kadar tutarı 
9 881,79 Tl. dır) Mezkûr bankaya dekont edil
miştir. 

Ayrıca : 
1. 70 no. lu DLF kredisi tahtında neşrolun

muş bulunan 70 - 2, 70 - 3 ve 70 - 4 no. lu taah
hüt mektuplarının sürelerinin 31 . 12 . 1965 ta
rihine kadar uzatılmasına dair mektupların neşri 
ve keyfiyetten Amerika'daki muhabir Bankamı
za (Chass Manhattan Bank) AİD tarafından bil
gi verilmesinin temini Mellf Firmasının açtığı 
dâva hakkında bilgi verilmesi işi ile görevlendi
rilmiştir. (Dâva sulha bağlanmıştır.) 

Garb Linyitleri İşletmesi için tahsis olunan 
1037-D Refcransh Eximbank kredisinin bakiye
sinin istimali ve sipariş olunup da henüz sevk 
olunmıyan malların şevkini teminen kredinin 
temdidi hususlarında tavassutta bulunması, 

3. Tunçbilek Lâvvarmm tevsii için Exim-
bank nezdinde 1 000 000 dolarlık kredi tale
binin temininde teşebbüste bulunması istenmiş, 
adı geçen gerekli bilgileri zamanında vermiş ve 
neticede mukavele imzalanmıştır. 

4. GLİ yeni tevsi projesi için AİD Teşki
lâtından alınması muhtemel kredi ile ilgili ola
rak Amerika'daki makamlar nezdinde teşebbüs
ler yapmış ve Türkiye'de görevlendirilen Ame
rikalılarla ön temaslar yapmıştır. 

Bakanlar Kurulunun 5 . 6 . 1964 tarih ve 
6/3156 sayılı Karariyle Kadıncık Hidroelektrik 
ve Mersin Termik Santralı inşası için lüzumlu 
dış finansman ve ihtiyacını karşılamak üzere 
Milletlerarası Kalkınma Birliği tarafından Hü
kümetimize açılacak 25 milyon dolarlık kredi 
ile ilgili müzakerelerde Hükümetimizi temsil 
edecek heyete dâhil edildiği, Başbakanlığın 
10 . 6 . 1964 tarih ve 94 - 122 - 2017 sayılı yazı
sından anlaşılmıştır. 

Mumaileyhin görev süresi belirli değildir. | 
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2. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-

in, çay fabrikalarının ayrı bir iktisadi kuruluş 
haline getirilmesi ve çay tarımının kontrolünün 
bu kurula verilmesi konusunda bir çalışma olup 
olmadığına dair soru önergesi ve Gümrük ve 
Tekel Bakanı Ahmet Topaloğlu ile Tarım Baka
nı Turhan Kapanlı'nın yazılı cevapları (7/670) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Bakanı 

ile Tarım Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Ali Rıza Uzuner 

1. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
ışığı altında yıllık icra plânlarında belirtilen, 
çay fabrikalarının ayrı bir iktisadi kuruluş hali
ne getirilmesi ve çay tarımının kontrolünün bu 
kurula verilmesi konusundaki (etüt, kanun, mev
zuat ve kuruluş yönünden) tahakkuku gecikmiş 
olduğu kanısında bulunduğum çalışmalar var 
mıdır, var ise ne safhadadır? 

2. Beş Yıllık Plânda, çay bölgesinde kuru
lacak olan Teknik Tarım Okulu müfredat prog
ramında çaycılığa geniş yer verilmesi şeklinde 
tedbir olarak belirtilen eğitim ve öğretim çalış
malarına başlanmış mıdır? Başlanmamışsa ne 
zaman başlanacaktır? 

3. Çay üretimi; o iklim ve arazi şartlarının 
elverişliliği dolayısiyle bölge kalkınmasında te
mel unsur kabul edildiğinden üretimde büyük bir 
inkişâf kaydeden Trabzon ili Of ilçesinde mer
kezde bir fabrika ayrıca Hayrat bucağında yine 
bir fabrika veya atelyenin kurulması zarureti 
1960 yılından bu yana bölgeyi ziyaret ve tetkik
lerde bulunan Gümrük ve Tekel bakanları, Te
kel Genel müdürleri ve çay konusunda mütehas
sıs bulunan elemanlar tarafından belirtilmiştir. 
Kuruluş yeri yönünden ön etüt ve tetkiklerin ta
mamlandığı bu tesislerin bugüne kadar inşasına 
başlanmaması vatandaşlar arasında da derin bir 
üzüntü konusu olagelmektedir. 

Çay üretim ve talebindeki artış, kalitenin iyi
leştirilmesi, üretim fazlasının ihracaat yoluyla 
değerlendirilmesi gibi hedeflere erişmek bakımın
dan ilgililerle mutabakat halinde bulunduğumuz 
Of merkezindeki fabrika ile Hayrat bucağında
ki fabrika veya atelye inşaatlarına ne zaman baş
lanacaktır; bu konudaki çalışmalar hangi safha
dadır. 
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T. C. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 13 . 5 . 1965 
Tetkik ve Murakabe Heyeti Reisliği 2783 

Konu : Trabzon Milletvekili Ali 
Rıza Uzuner'in yazılı sonu Öner
gesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterliği (Kanunlar Müdürlü-

' ğü) 27 . 2 . 1965 tarih ve 61013-10671 sayılı 
7/670 yazıları. 

Çay fabrikalarının ayrı bir iktisadi kuruluş 
haline getirilmesi ve çay tarımının kontrolünün 
bu kurula verilmesi konusunda bir çalışma olup 
olmadığı hakkında, Trabzon Milletvekili Ali 
Rıza Uzuner'in yazılı soru önergesine cevabımız 
ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Ahmet Topaloğlu 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Trabzon Milletvekili Sayın Ali Rıza Uzu
ner'in 11 . 2 . 1965 tarihli yazılı soru önergesi 
cevabıdır. 

Soru 1.' Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nının ışığı altında yılık icra plânlarında belir-

, tilen; çay fabrikalarının ayrı bir iktisadi ku
ruluş haline getirilmesi ve çay tarımının kont
rolünün bu kurula verilmesi konusundaki ( etüt, 
kanun, mevzuat ve kuruluş yönünden) tahak
kuku gecikmiş olduğu kanısında bulunduğum 
çalışmalar var mıdır, var ise ne safhadadır? 

Cevap 1. Cay mevzuunun kısa zamanda sü
ratle inkişâfı karşısında gerek fabrikasyon ve 
gerekse yetiştirme işlerinin bir elden idare edil
mesi için «Çay Genel Müdürlüğü» adı altında 
bir Genel Müdürlük ihdası ile alâkalı gerekli 
etütler yapılmış olup kuruluş yönünden kanun 
tasarısı hazırlanmış ve yakın zamanda, Başba
kanlığa takdim edilmek üzere bulunmaktadır. 

Soru 2. Beş Yıllık Plânda, çay bölgesinde 
kurulacak olan Teknik Tarım Okulu müfredat 
programında çaycılığa geniş yer verilmesi şek
linde tedbir olarak belirtilen eğitim ve öğretim 
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çalışmalarına başlanılmış mıdır, başlanılmamış-
sa ne zaman başlanacaktır ? 

Cevap 2. Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
çay bölgesinde kurulacak Teknik Tarım Okulu 
mevzuu, Tarım. Bakanlığı ile ilgili bulunması 
hasebiyle bir mütalâa beyanı mümkün görüle
memiştir. 

Soru 3. Çay üretimi; iklim ve arazi şartla
rının elverişliliği dolayısiyle bölge kalkınmasın
da temel unsur kabul edildiğinden üretimde 
büyük bir inkişâf kaydeden Trabzon ili Of ilçe
sinde merkezde bir fabrika ayrıca Hayrat buca
ğında yine bir fabrika veya atelyenin kurulması 
zarureti 1960 yılından bu yana bölgeyi ziyaret 
ve tetkiklerde bulunan Gümrük ve Tekel bakan
ları, Tekel Genel müdürleri ve çay konusunda 
mütehassıs bulunan elemanlar tarafından belir
tilmiştir. Kuruluş yeri yönünden ön etüt ve tet
kiklerin tamamlandığı bu tesislerin bugüne ka
dar inşasına başlanılmaması vatandaşlar ara
sında da derin bir üzüntü konusu olagelmekte
dir. 

Çay üretim ve talebindeki artış, kalitenin 
iyileştirilmesi, üretim fazlasının ihracat yoluyla 
değerlendirilmesi gibi hedeflere erişmek bakı
mından ilgililerle mutabakat halinde bulundu
ğumuz Of merkezindeki fabrika ile Hayrat bu
cağındaki fabrika veya atelye inşaatlarına ne 
zaman başlanacaktır; bu konudaki çalışmalar 
hanıgi safhadadır. 

Cevap 3. Trabzon ilinin Of ilçesinde kurul
ması istenilen çay fabrikasının ön proje form
ları hazırlanmış olup 1965 bütçesi hazırlığı sıra
sında diğer yatırımlarla birlikte Devlet Plânla
ma Teşkilâtı Müsteşarlığına sunulmuş ise de 
mezkûr teşkilât, yeniden yapılan 7 fabrikanın 
tamamen bitişine intizaren bu fabrikaları 
1965 programından çıkarmış olmasına rağmen 
son bütçe görüşmelerinde Bütçe Komisyonunca 
Ardeşen, Salarha ve Of ilçelerinde birer çay 
fabrikası yapılması için 1965 yılı bütçesine 
3 000 000 lira konulmuş bulunmaktadır. 

Arz ederim. 
Ahmet Topaloğlu 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

— 218 — 



M. Meclisi B : 104 
T. C. 

Tarım Bakanlığı 13 . 3 . 1965 
Özel Kalem Müd. 
Sayı : Müşavirlik 

Konu : Ali Rıza Uzuner'in soru 
önergesi Hk. 132/20159 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 27 . 2 . 1965 gün Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/670-10671/61013 sayılı ya
zı : 

Trabzon Milletvekili Sayın Ali Rıza Uzu
ner'in, çay fabrikalarının ayrı bir iktisadi ku
ruluş haline getirilmesi ve çay tarımının kontro
lünün bu kurula verilmesine dair yazılı soru 
önergesi tetkik edildi, sorunun Bakanlığımızı 
kapsıyan kısımlarının cevabı aşağıdadır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
249 ncu sayfa, 8 no. lu tedbirler bölümünün (a) 
fıkrasında «Çaycılığın gelişmesini sağlamak 
maksadiyle Tarım ve Gümrük Tekel Bakanlık
larınca müştereken yapılacak etüt sonunda ge
rekirse ayrı bir teşkilât kurulacaktır» ve (b) 
fıkrasında da «Çay bölgesinde kurulacak olan 
Teknik Tarım Okulu müfredat programında 
çaycılığa geniş yer verilecektir.» denilmektedir. 

Adı geçen plânın 248 sayfa 6 no. lu «Ka
pasite durumu ve yatırımlar» başlığı altında 
«Birinci Beş Yıllık Plân döneminde yeniden beş 
fabrika kurulması ve eski atelyelerin ıslah edil
mesiyle çay ve işleme kapasitesi ihtiyaca uygun 
bir duruma getirilmiş olacaktır.» ibaresi bulun
maktadır. 

Ayrıca 1964 yılı programı icra plânının 
31 nci sayfa 139 ncu maddesinde «Çay Kanu
nunun kontrolü ve yönetilmesiyle çay sanayii
nin ayrı ellerde bulunması bu sektörde olumsuz 
etkiler meydana getirmektedir. Bu bakımdan 
çay fabrikaları ayrı bir iktisadi kuruluş haline 
getirilecek ve çay tarımının konrolu da bu ku
ruluşa verilecektir. Denilmekte ve Bakanlığı
mızın işbirliği ile koordinasyon bakımından ilgi
li bulunduğu bu tedbir ve konunun sorumlulu
ğu Tekel Bakanlığına verilmiş bulunmaktadır. 

Sayın soru sahibinin cevaplanmasını talebet-
tiği konularla ilgili olarak Bakanlığımızca aşa
ğıdaki çalışmalar yapılmıştır. 

1. Çay fabrikalarının ayrı bir iktisadi ku
ruluş haline getirilmesi için hazırlanan «Tür-
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kiye Çay işletmeleri Kurumu kanun tasarısı» 
mütalâaları alınmak üzere Bakanlıklar ve Dev
let Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığına gönderil
miş bulunmaktadır. 

Ancak Gümrük ve Tekel Bakanlığı «İktisa
di Devlet Teşekkülleri Reorganizasyonu kanun 
tasarısının henüz kanunlaşmamış olduğu ve ay
rıca kendi Bakanlıklarınca da bu konuda bir 
kanun tasarısı hazırlanmış olmasına rağmen, bu
nun Bakanlıklararası İktisadi İşbirliği Komis
yonunun vereceği karara intizaren elde tutul
duğu» esbabı mucibesiyle kanun tasarımız hak
kında müspet mütalâada bulunmamıştır. 

Adalet Bakanlığı aynı meşruhatla ve Millî 
Eğitim Bakanlığı da bâzı maddeler hakkında 
açıklama yapılmadığı lüzum halinde memleket 
içinde ve dışında şube ve mümessillik açılması
nın Devlete yeni külfetler tahmili bakımından 
sakınca görüleceği» mütalâasında bulunmuştur. 

Maliye Bakanlığı tasarıyı İktisadi Devlet Te
şekkülleri yeniden düzenleme Komisyonu Baş
kanlığına tevdi etmiş, bulunmaktadır. 

Tasarı, Maliye Bakanlığı İktisadi Devlet Te
şekkülleri Komisyonundan alınacak cevaptan 
sonra gerekirse yeniden ele alınacak ve en kısa 
zamanda Büyük Millet Meclisine sevk edilecek
tir. 

Doğu - Karadeniz Bölgesi çiftçisinin zirai 
eğitim ve öğrenim alanındaki ihtiyacını karşıla
mak maksadiyle Giresun ilinde 1965 yılında in
şasına başlanacak olan Tarım Okulunun öğ
retim programlarının tanzimi sırasında çay ko
nusunda özel bir yer ayrılacaktır. 

Mezkûr okula çay bölgesi çocuklarının alın
ması tabiîdir. 

Esasen kesif çay ziraatının yapıldığı Rize 
ilinde Araştırma Enstitüsünde yetişkin çiftçi
lerin eğitimi konusunda geniş mikyasta çay ko
nusu üzerinde durulmaktadır. 

Bilgi edinilmesini saygı ile arz ederim. 
Tarım Bakanı 

Turhan Kapanlı 

3. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, yapılması düşünülen kâğıt hamu
ru fabrikalarından birinin Ceyhan ilçesinde in
şasının düşünülüp düşünülmediğine dair soru 
önergesi ve Sanayi Bakanı Ali Naili Erdem'in, 
yazılı cevabı (7/712) 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılması için gere

ğini istirham ederim. Saygılarımla. 
Adana Milletvekili 

Kemal Sarıibrahimoğlu 

Yapılması düşünülen kâğıt hamuru fabrika
larından birinin Ceyhan kazasında inşası düşü
nülmekte midir? 

Pamuk, buğday V. B. mahsul artıklarının en 
bol ve ucuz şekilde temini mümkün olan bu böl
gede ve hasseten Ceyhan'da kurulması, sayısız 
iktisadî ve sosyal faydalar temin edecektir. Ba
kanlığın bu mevzua tâalluk eden dosyasında 
Ceyhan'ın her bakımdan en uygun bir yer oldu
ğunu tesbit eden mütehassıs raporları mevcut
tur. 

Bakanlığın bu hayırlı teşebbüse ne zaman 
geçeceğinin bilinmesi bölge halkına huzur vere
cektir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'-

nun yapılması düşünülen kâğıt hamuru fabri
kalarından birinin Ceyhan'da inşasının düşünü
lüp düşünülmediği) ne dair yazılı soru önerge
si cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Sanayi Bakanı 
Ali Naili Erdem 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun . 
7 . 4 . 1965 tarihli yazılı soru' önergesine 

Sanayi Bakanlığı Cevabı 

Soru : Yapılması düşünülen kâğıt hamuru 
fabrikalarından birinin Ceyhan kazasında inşa
sı düşünülmekte midir? 

Pamuk, buğday V. B. mahsul artıklarının en 
bol ve ucuz şekilde temini mümkün olan bu böl-
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gede ve hassaten Ceyhan'da kurulması, sayısız 
iktisadî ve sosyal faydalar temin edecektir. Ba
kanlığın bu mevzua taallûk eden dosyasında 
Ceyha'ın her bakımdan en uygun bir yer oldu
ğunu tesbit eden mütehassıs raporları mevcut
tur. 

' Bakanlığın bu hayırlı teşebbüse ne zaman 
geçeceğinin bilinmesi bölge halkına huzur vere
cektir. 

Cevap : Birinci 5 Yıllık Plânda SEKA tara
fından kurulması öngörülen Sellüloz ve Kâğıt 
Fabrikaları şunlardır: 

1) Graft Sellüloz, graft kâğıdı ve yarı kim
yevî Sellüloz Entegre tesisi (Zonguldak - Çay
cuma) 

2) Beyaz sülfat sellüloz, yazı - tabı ve kar
ton Entegre tesisi (Muğla - Dalaman) 

3) Mihaniki odun hamuru ve gazete kâğı
dı entegre tesisi (Gresun - Aksu) 

4) Saman Sellüloz Fabrikası 
Yukarıda zikredilen projelerden Çaycuma, 

Dalaman, Giresun için yer seçimi çalışmaları 
sona ermiş ve Çaycuma tesislerinin temeli atıl
mıştır. 

Saman Sellüloz Fabrikasının ön projesinin 
hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 

Bunların dışında, memleketimizin lîfî ham 
madde potansiyeli bakımından aktüel bir önemi 
bulunan tarım artıklarından (Bağ budama ar
tıkları, pamuk artıkları, saman ve saire) kâğıt 
üreten tesislerin kurulması hususunda muhtelif 
illerden teklifler gelmekte ve bunlar SEKA'ca 
değerlendirilmektedir. Bu konu, İkinci 5 Yıllık 
Plân hazırlık çalışmaları meyanmda ve yurt ça
pında ele alınmış olup, etütler devam etmekte
dir. 

Bu etütlerden Ceyhan'ın tarım yönünden 
özel durumunun da dikkate alınacağı tabiîdir. 
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1965 yık bütçeleri kanunla}incaya kadar Devlet harcamalarına yetki veren 19 . 2 . 1965 tarihli ve 
544 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 226 

Kabul edenler : 226 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 21 1 

Açık üyelikler : 1 3 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktiraur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Oeçioğlu 
Kasım Gül ek 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 

AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbasıoğlu 

AĞRI 
Kerem Özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpneıojrlu 

ANKARA 
Nihat Berkkan 
Bülent Eecvit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
ismail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim îmirzalıoğllu 
Emin Paksfit 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seekin 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 

[Kabul 
ANTALYA 

ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nihat Su 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 
tsmet Sezdin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Fennî Islimyeli 
\hmet ihsan Kırımlı 
Cihat Türeni-

BİLECİK 
Sadi Bin ay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
\hmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 

BURDUR 
Mehmet özhey 
\Tadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 

edenler] 
I İbrahim öktem 

Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler, 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Sun Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Neemi ökten 
İhsan Toru huş' 

DENİZLİ 
ismail Ertan 
Hüdai Oral 

I Atıf Şnhnfclıı 
DİYARBAKIR 

Adnan Aral 
Şehmuz Arslan 
Hilmi Oüldogan 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Do<?a.n Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
tlhami Ertem 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
| Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şe raf ettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Celâlettin üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Knymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayram oğlu 
Vocmeddin Küçüker 
Vureddin özdemir 

HAKKARİ 
\hmet Zeydan 

HATAY 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
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İSTANBUL 
Suphi Baytkaım 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Ali Coşku Kırca 
Etilmi Oben 
Vahyi Özarar 
lİhami Sancar 
Selim Sarper 
Reşit Ülkeı 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabrı Ada] 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Kadri özek 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
thsan Şeref Pura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
ismail Hakkı Yılanlı -
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzdoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 

ADANA 
Ahmet Karamüftüoğlu 
(D 
Cavit Oral 
Melih Kemal Küçük-
tepepmar 
Kemal Sarıib rahim oğlu 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
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Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Haklan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Ay tan 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Aky.ırt 
Mehmet Deli kay a 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatiboğhı 

Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehi rl i oğlu 
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MARAŞ 

Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahirı 
İlhan Tekiiıalp 

MUŞ 
'Sait Mutlu 
Sami Öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Ruhi Söver 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 

SAKARYA 
Nuri Bay ar 
Musİhîtitin Gtirer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran, 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mahmut Alieanoğlu 

[Oya hatılmıyanlar] 
ADIYAMAN 

Arif Atalay 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 

AĞRI 
Nevzat Güngör (1.) 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Güner SarısÖzen 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlü 

TOKAT 
H. Ali Dizmau 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener j 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

ÜRFA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanh 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoglu 
Ahmet TahtakıİK; 

VAN 
ihsan Bedirhanoğhı 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Mehmet Ali Pestilei 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Rayif Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi (İ.) 
Muhlis Ete 
İhsan Köknel 
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Mehdi Mıhçıoğlu (t.) 
Perhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Etern Ağva 
Rafet Eker 
Nazmi Jverimoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIK 
Orhan Apaydın 
Nedim Müren (L) 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Covftt Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu (î.) 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Hali t Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik (t.) 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
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Mehmet Çobanoğlu 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (t.) 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen (İÜ.) 
Fahir Giritlioğlu 
Naz mi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım (t.) 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Scyfi Öztürk (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Oanbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin İncioğlu (1) 
Kudret M'avitan 
Mithat San (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali (1.) 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır (T.) 
Ali Muhsin Bereketoğl, 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip inal (B.) 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Sadık Kutlay 
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İSTANBUL 

ibrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Tahsin *Demiray 
Ömer Zekâi Borinan 
(B.) 
Saadet Evren 
Orhan Eytiboflu 
Ahmet Oğui 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyaıışan 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Mâlik Yolaç 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmojjlu 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 
Leb it Yurdoğlu 

KARS 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
Rahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan (I.) 
Ali özdikmonli 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Al tuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
Kemal Ataman 
irfan Baran (B.) 

Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan (B.) 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıra.v 
Sezai Sarpaşar (İ.) 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsmet inönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Kara-
osmahoğlü 
Hur rem Kubat 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali An kan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu (t.) 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağa oğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Gül ey 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata TopaJjoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Hami Tezkan 
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SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Bahıi Cömert 
Kâınran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 
Osman Şahino&lu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa (t.) 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Ilaşim Tan 
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SİVAS 

\hmet. Kanyal 
Covad 0<1 yakmaz 
Tahsin Türkay (1.) 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyh oğlu 
Ali Rıza Ulusoy (t.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
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Sclfvhattin Güven 
N'azmi ökten 
Kâm uran Ural 
T,eki Ya£rmurdereı; 

TUNCELİ 
Vahap Kışojrlu 

URFA 
Osman Ağan (t.) 
Sahri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
tbrahim Bulanalp 

VAN 

:4 

Müslih Görcntaş (1. Ü.) 

[Açık üyelikler] 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İsparta 1 
İstanbul 1 
İzmir 2 
Kocaeli 1 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

•>ükrü Kösoroîsnglu 
YOZGAT 

İsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizanmelu 
Celâl Sungur (t.) 
VTeli Uyar 

ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 
Feysû Fırat 
Ramız Karakaşoelu 
Sadık Tekin Müi'tüoğlu 

1 
1 
1 
2 

-
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
104. BİRLEŞİM 

14 . 5 . 1965 Cuma 

Saat : 10,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

1. — Antalya Milletvekili thisan AtaöVün, 
Devlet Radyosunun TRT Kanunu hükümlerini 
ihlâl edici tarafsız radylo olmaktan çıkıcı parti
zan bir daıvranış içerisinde bulunduğu iddia Ve 
isnatlarının gerçek olup olmadığı hususunu in
celemek üzere Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulma
sına dair önergesi (10/20) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜLME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

1. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sarıib-
rahÜmoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/37^ 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1.1 . 1963] 

2. — Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki kanun tasarısı ile Cumhu
riyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi Bozcalı 
ve 26 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üyesi Ahmet Yıldız ve 24 arkadaşının, Konya 
Milletvekili İhsan Kabadayı ve 10 arkadaşının 
ve Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin,, Diya
net İşleri Başkanlığı kuruluş Ve görevleri hak
kında kanun teklifleri ve Geçici Komisyon rapo
ru. (1/670, 2/101, 2/105, 2/146, 2/643) (S. Sayı
sı : 831) [Dağıtma tarihi : 17 . 2 . 1965] 

3. — Istanlbul Milletvekili İsmail Hakkı Te
kine! ve 166 arkadaşının, Yargıtay kanunu tek
lifi ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(2/676) (S. Sayısı : 933) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1965] 

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 



Donem : 1 
Toplanla : 4 M İ L L E T M E C L l S l S. Sayısı : 

1965 yılı bütçeleri kanunlaşmcaya kadar Devlet harcamalarına yetki 
veren 19 . 2 . 1965 tarihli ve 544 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları 

tezkereleri (Millet Meclisi 1/858; Cumhuriyet Senatosu 1/544) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 625) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 . 5 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5096 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 12 . 5 . 1965 gün ve 1/858-52 sayılı yazınıza karşılıktır. 
1965 yılı bütçeleri kanunlaşmcaya kadar Devlet harcamalarına yetki veren 19 . 2 . 1965 tarihli 

ve 544 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Karma Bütçe 
Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 13 . 5 . 1965 tarihli 
84 ncü Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek dosya ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Enver Aka 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 

Açık oy neticesi : (133) 
Kabul : 133 

T. B. M. Meclisi Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. Karma 
Bütçe Komisyonu 13 . 5 . 1965 
Esas No. : 1/858 

No. 109 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 13 . 5 . 1965 tarihli 84 ncü Birleşiminde aynen kabul 
olunan «1965 yılı bütçeleri kanunlaşmcaya kadar Devlet harcamalarına yetki veren 19 . 2 . 1965 
tarihli ve 544 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı» ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 
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