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CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

107 nci Birleşim 

30 . $ . 1965 Çarşamba 

içindekiler 

İ. — Geçen tutanak özeti, 
2. — Gelen kâğıtlar, 
3. — Yoklama, 

Sayfa 
466 
466 
493 

467 4. — Demeçler ve söylevler. 
1. — Tunceli Üyesi Mehmet Ali De-

mir'in, az gelişmiş bölgelere yapılacak 
yatırımların hızlandırılması ve yatırımla
rın uygulanabilmesi için lüzumlu araçla
rın sağlanması gerektiği hakkında deme
ci. 467:468 

5. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşu. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi 
Meedi Agun'a için verilmesi hakkında 

468 

Sayfa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkere
si (3/437) 468 

6. — Görüşülen işler. 468,493 
1. — Siyasi partiler kanunu tasarısı

nın Millet Meclisince kalbul edilen metni 
vo Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (Millet Meclisi 1/560; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/551) (S. Sayısı : 649) 468:492,500: 

507,537 
2. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetveller
de değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi 1/871, Cumhuriyet Se
natosu 1/570) (S. Sayısı 659) 493:500 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Giresun Üyesi Sabahattin Orhan; Giresun'-
da meydana gelen sel felâketi ve sebebolduğu 
zararlara temasla Hükümetin yakın ilgi göster
mesini istedi. 

Ankara Üyesi Niyazi Ağırnaslı; Meclislerde 
ekseriyet temini konusu üzerinde konuştu. 

Siyasi partiler kanunu tasarısının maddele
ri üzerinde 'bir süre görüşüldü. 

Oturuma son verildi. 

İkinci Oturum 
İmar ve İskân Bakanı Recai İskenderoğlu; 

Giresun sel felâketi konusunda açıklamalarda 
bulunarak, Hükümetin gösterdiği yakın alâka
yı ve yapılan yardımları ifade etti. 

Kars Üyesi Mehmet Hazer'in Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve îskân komisyonlarından is
tifası okundu, bilgi edinildi. 

Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân ko
misyonları üyeliğine, C. H. P. Grupu Başkan-
vekilliğince aday gösterilen Samsun Üyesi Rı
za Isıtan seçildi. 

19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun 
geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısı görüşüldü ve tasarının ka
nunlaşması kabul edildi. 

Siyasi partiler kanunu tasarısının maddeleri 
üzerindeki görüşmelere devam olundu. 

30 Haziran 1965 Çarşamba günü saat 10 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18.10 da, son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekil i Adana. 

Muhittin Kilu Sakıp önal 
Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. tî. 
Adti Ünlü 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tezkere 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Şevket Akyürek'in yasama dokunulmazlığı hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/436) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna) 

Raporlar 
2. — Cezaların infazı hakkındaki kanun ta

sarısının Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve. Adalet Komis
yonu rapora (Millet Meclisi 1/860, Cumhuriyet 
Senatosu 1/564) (S. Sayısı : 656) 

3. — Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı 
Kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Millî Savunma, 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komis

yonları raporları (Millet Meclisi 1/518, Cumhu
riyet Senatosu 1/542) (S. Sayısı : 657) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fe
deral Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Hava Ulaştırmasına dair Anlaşmanın onaylan
masına uygun bulunduğu hakkındaki kamın ta
sarısının Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar ve İskân, Dışişleri, Turizm ve Tanıtına ve 
Bütee ve Plân komisyonları raporları (Millet; 
Meclisi 1/617, Cumhuriyet Senatosu 1/548) (H. 
Sayısı : 658) 

5. -»-- 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) . 
A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısı ve Karına 
Bütçe Komisj'onu raporu (Millet Meclisi 1/87.1. 
Cumhuriyet Senatosu 1/570) (S. Sarısı 659) 



KÂTİPLER 

B Î R I N O Î OTURUM 
Açılma saati : 10.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Muhittin Kılıç 
Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. ü.), Mustafa Yılmaz tnceoğlu (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, oturumu açıyorum, yoklamayı bilâhara yapacağım. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1, — Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in; 
az gelişmiş bölgelere yapılacak yatırımların hız
landırılması ve yatırımların uygulanabilmesi için 
lüzumlu araçların sağlanmam gerektiği hakkında 
demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı bir konuşma tale
bi vardır, bana verdiği izahata göre beş da
kikayı geçmemek şartı ile müsaade istemiştir. 
Beş dakikayı geçtiği takdirde kesmek üzere 
kendisine söz veriyorum, buyurun Sayın De
mir. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlar. Huzuru
nuzu beş dakika için işgal edeceğimden dolayı 
özür dilerim. 

Zaman zaman, bana olduğu gibi, sizlere de 
taşradan bâzı önemli istekler intikal etmekte
dir. Bunlar şudur: Muhterem arkadaşlarını. 
Yatırımların zamanında yapılmadığı ve proje
lerin zamanında hazırlanmadığı. Bundan bir
kaç gün evvel Başbakan Yardımcısının Ana
dolu Ajansı muhabirine verdiği bir beyanatta 
köy İçme Suları. Köy Yolları, Toprak - Su, bil
hassa Köy Bakanlığı bünyesinde bulunan ge
nel müdürlüklerin vazifelerini bihakkın yapa
bilmeleri için ek bir tahsisatla yakın bir zaman
da Parlâmentoya ek tahsisat getireceğim beya
nında bulunmuşlardır. Köye ve köylüye götü
rülecek hizmetler için yapılacak bu yardımdan 
dolayı huzurunuzda kendilerine teşekkür ede
rim. Ancak ek tahsisatı bir tarafa bırakalım, 
verilen tahsisatın zamanında verilmemesi, köy
lerde yatırım yapılabilmesinde birtakım aksak
lıkların meydana çıkmasına sebebolmaktadır. 
Ru da şudur muhterem arkadaşlarım; her yıl 

köy içme suları, toprak - su, köy yolları bakı
mından ve bunların vazifelerini bihakkin yapı
labilmeleri hususunda bâzı taşıtların alınması 
bakımından bütçeye tahsisat konur. Fakat her 
nedense her bütçe yılı sonunda, dikkat buyu
run, Karma Bütçe Komisyonunda olmam dola-
yisiyle nazarı dikkatimi çekmiş ve bunun üze
rinde şimdiden yine birçok vilâyetlerden, bir
çok teşkilâtlardan zaman zaman şikâyetler vâki 
olmaya başlamıştır. Biz yine yatırımları yapa
mamaktayız. Sebebi; elimizde yeteri kadar 
taşıt yoktur denilmektedir. Çünkü muhterem 
arkadaşlarım projelerin hazırlanabilmesi için 
meveudolan elemanın araziye çıkması lâzımdır. 
Araziye çıkabilecek şekilde ellerinde taşıt yok
tur. Ve halihazırda Devlet Malzeme Ofisinde de 
yüzü mütecaviz jeep bulunmaktadır. Bendeni
zin Hükümetten rica ve istirhamım, eğer köy 
ve köylüye kadar hizmetin götürülmesi isteni
yorsa, önce istihsal durumunda olan, müstahsil 
durumunda olan yerlere mulbterem arkadaşla
rım, bıı vasıtaların verilmesi şart ve elzemdir. 
Aldığım malûmata göre bu arabalar yine bu
ralara değil, müstehlik durumunda olan daire
lere verilmesi gibi bir temayülün içindedir. 
Şimdi bilhassa az gelişmiş bölgelerde bugüne 
kadar projeler yapılmadığından dolayı her yıl 
bütçelerine bu bölgelerde bilhassa Toprak - Su 
için yapılması lâzımgelen yatırımlar yapılma
maktadır. Esbabı; tekrar gittim, umum mü
dürle görüştüm, temas ettim, ilgililerle temas 
ettim, elimizde vasıta yoktur, eleman vardır. 
Vasıta olmadıkça elemanları araziye göndermek 
imkânından mahrumuz. Bize vasıta verdiğiniz 
takdirde ancak oralara da lâzımgelen yatırım
ları yapabiliriz. Şimdi 1967 programı gelecek. 
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yatıranları da gelecek malûmuâliniz, projele
rin bir sene evvel hazırlanması lâzım. Yine il
gililere müracaat ettiğimiz zaman projesi ya
pılmamış deniyor. Neden; çünkü eleman var, 
tahsisat yoktur. Muhterem arkadaşlarım bu 
aynen şuna benzer. Harb yapılacak, askerin 
eline silâh veriliyor, fakat bu silâhı hedefe 
ulaştırmak için lâzımgelen mermi verilmiyor, 
fişeği verilmiyor. Ne yapabilirsiniz? Hiç... 

Tahsisat veriyoruz. Sene sonu geliyor, va
sıta verilmemesinden dolayı, bütçede bu fasla 
konulan para, bu vasıtaların verilmemesinden 
dolayı yanıyor ve bilhassa her yıl bu iş için 
konulan paralar sene sonunda bu umum müdür
lüğün bütçesinden yine Hazineye intikal ettiri
liyor ve yatırımlar yapılamıyor. Hükümetten 
istirhamım şudur: İlgili Bakan buraya gelsin 
eğer köye hizmeti götürmek istiyorsa, bu hiz
metin götürülebilmesi için vasıta verilmesi lâ
zım ve şarttır. Bilhassa Doğu'da ve az geliş
miş bölgelerde mevsimler elverişli değildir, iki 
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üç ay gibi kısa bir zaman yatıran işlerinde ça
lışılabilir ve bütün bu çalışmalar iki üç ay için
de arazide yapılmaktadır. Tekrar ilgili Bakan
dan ve Hükümetten rica etmekteyim, Hükü
met azalarından, biran evvel bu Köy İşleri-
Bakanlığı bünyesinde bulunan bilhassa köy' 
yolları, köy içme sulan, toprak su -için lü
zumlu bulunan vasıtaların en kısa zamanda te
min edilerek lüzumlu olan yerlere verilmesi... 
Bâzı yerlere araba verilmektedir. Araba, muh
terem arkadaşlarım, beş gün arazide 25 gün 
tamirhanede kalmaktadır. Beş gün arazide.. 

BAŞKAN — Bağlayın Sayın Demir lütfen. 
MEHMET ALI DEMİR (Devamla) — Bağ

lıyorum... Beş gün arazide 25 gün tamirhane
de kalan arabalardan ne fayda temin edilecek
tir? ismi var, cismi yok. istirhamım, bu umum 
müdürlüklerin her bakımdan takviye edilmesi 
lâzımdır ki, az gelişmiş bölgeler de nimetten 
mahram olmasın, esas nimete onlar da kavuş
sun. Hürmetlerimle arkadaşlarım. (Alkışlar > 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi M ec
eli Agun'a izin verilmesi hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/437) 

BAŞKAN — Bir izin 
okutuyorum. 

talebi vardır, bunu 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Mecdi 

Agun'un hastalığına binaen 15 . 5 . 1965 tari-
rihinden itibaren bir ay müddetle izinli sayıl-

GENEL KURULA SUNUŞU 

ması Başkanlık Divanının 29 . 6 . 1965 farihlİ 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tensiplerine arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Enver Aka 

BAŞKAN — izin talebini kabul edenler... 
Etmiyenler... izin talebi kabul edilmiştir. 

Şimdi gündeme geçiyoruz. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Siyasi partiler Kanununu mü
zakere etmekte idik. 136 neı maddeye gelmiş
tik. Sayın Aiihocagil açık oylama hususunda 
bir takrir verdiler. Her halde bunun izahı sa-

(1) 649 S. Sayılı basmayazı 21 . 6 . 1965 gün
lü 100 ncü Birleşim Tutanak Dergisindedir. 

dedinde söz istiyorlar. Buyurun efendim. Sa
yın Aiihocagil kıymetli bir hukukçu arkadaşı
mızsınız, her halde oylamanın şekli hususun
da, tahmin etmem ki, Senatoyu küçük düşürücü 
bir beyanda bulunasmız. Kanun ve tüzük dai
resinde konuşacağınızı ümidederim. Çünkü ak
si halde hepimiz küçük düşeriz de onun için 
bu ikazı yapıyorum. 

OSMAN ALIHOCAGİL (Erzurum) — Ben-
denizin verdiğim takrir şudur arkadaşlar; açık 
oylamanın nizamnameye uygun olarak yapıl
masını teklif ettim. Müsaadenizle, itiraz edik 
diği takdirde, yani küreler dolaştırılmak şu-

468 



O. Senatosu B : II 
retîyle oyların toplanmasına itiraz edildiği tak
dirde, her âza buraya konulan küreye oyunu 
atmak suretiyle oyunu kullansın, bendeniz bu
nu teklif ediyorum. Binaenaleyh açık oylama
nın bu şekilde yapılmasını rica ediyorum. Faz
la konuşmıyacağım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, takrir 
gelir gelmez tüzüğü tekrar tetkik ettim. 108 nci 
madde, açık oylamanın hangi şartlarla yapıla
cağını âmir bir maddedir. 110 ncu madde «iti
raz edilmediği takdirde hademe tarafından ku
tuların dolaştırılması suretiyle de açık oylama 
yapılabilir» hükmünü havidir. Riyasetin tutu
mu şimdiye kadar açık oylamaya başvurulması 
on imza ile talebedildiyse kürsüden açık oyla
rın kullanıldığı şeklindedir. 30 ncu madde 
böyle olmuştur, 74 ncü madde böyle olacaktır. 
Takrirleri vardır ve muhterem arkadaşlar bunu 
bilirler. 

Şimdi Muhterem Alihocagil diğer açık oyla
maların da yani 108 nci maddedeki şartlar, tü
zük gereğince derpiş edilen açık oylama, hangi 
hallerde olursa olsun, yapılırken bu usule ya
ni kürsüden oy kullanılması gerektiğine dair 
bir itirazda bulunuyor. 110 ncu madde, 108 nci 
maddede olduğu gibi beş imza, on imza demi
yor. Bir tek kişinin itirazı kâfi geliyor. Bu 
kifayet karşısında tüzüğün âmir hükmü olma
sı itibariyle Sayın Alihocagil'in talebi elbette 
dikkate alınacak ve bundan sonra açık oylar 
kürsüden toplanacaktır. Vakit geçer, arkadaş
lar birbiriyle bu ciheti münakaşa ederler, tüzük 
muvacehesinde benim için yapılacak başka bir 
muamele yoktur. 136 nci maddeyi okutacağım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE-
TİL (Tokat) — Müsaade edermisiniz efendini. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Betil. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE

TİL (Tokat) — Sayın Başkanım, biz komisyon 
olarak 74 ncü maddeyi geri almıştık. 74 ncü 
madde bir prensip getirmektedir. Ve 137 nci 
maddenin her ilci fıkrası bu prensibin tatbikatı 
ile ilgilidir. Bu itibarla 136 nci maddeye geç
meden önce 74 ncü maddenin konuşulması uy
gun olacaktır. 

BAŞKAN — 73 ncü maddeyi göndermiş 
miydiniz ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE
TİL (Tokat) — Maddenin değiştirilmesi için 
verilen önergeleri komisyonumuzda tetkik et-
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; mek üzere istemiştik. Başkanlık lütfetmişlerdi, 
i bu önergeleri de iade etmişlerdi. Bunları tet

kik ettik komisyon olarak, raporumuzda da 
arz ettik. Binaenaleyh değiştirmeyi gerektire
cek bir husus görmedik. 

BAŞKAN — 74 ncü maddenin bu şekilde 
müzakeresini teklif buyuruyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE
TİL (Tokat) — Sayın Başkana bir hususu da
ha arz edeyim. Sayın Alihocagil bir sual sor
du, 65 nci maddenin 10 ncu bendiyle 73 ncü 
maddenin nasıl bağdaştırılacağı hakkında. 

BAŞKAN — Sayın Alihocagil değil Sayın 
UcuzaPdır. Dün burada yoktu, hattâ tekriri 
müzakere talebi de vardır. Ama feendisi yok di
ye ben dün oylıyamadım. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Bu hususta da 
hazırız. 

BAŞKAN — Peki efendim. Şimdi 136 neı 
madde üzerinde Sayın Artukmaç sizin bir tak
ririniz var, o münakaşayı da şimdilik bırakıp 
komisyondan gelen 73 ve 74 ncü maddelerin gö
rüşmesine başlıyalım. 73 noü madde hakkında 
izahat vermek için buyurun Sayın Betil. Yal
nız, demin zapta geçememiş olması ihtimaline 
binaen 74 ncü madde içinde deminki beyanını
zı lütfen tekrar buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Muhterem arkadaşlar, dün 
Sayın Ömer Ueuzal arkadaşımız 65 nci madde
nin 73 ncü madde ile nasıl telif edileceği husu
sunda bir soru sormuşlardı. Biz komisyon ola
rak bu konuyu incelemek suretiyle cevap arz 
etmek ihtiyacını duymuştuk. Muhterem arka
daşlar, 65 nci maddenin 10 ncu bendi, «Parti 
mamelekinden elde edilen gelirler» 65 nci mad
denin son fıkrasının ikinci cümlesinde «Yuka
rıdaki 10 ncu bendde yazılı gelirlerden parti
nin sahibolduğu ve ticari olarak işletilen bası-
mevlerindn gelirleri üe partilerin amaçları dı
şında sahibolduMarı taşınmaz mallar ve amaç
ları içinde veya dışında sahibolduklan taşınmaz 
mallardan sağladıkları gelirler, vergi, resim ve 
harçlara ilişkin hükümlere tabidir. 10 ncu 
bendde yazılı diğer gelirler hiçbir vergi, resim 
ve harca tabi değildir.» 

73 ncü madde de «Siyasi partilerin amaçla
rı dışında taşınmaz mal ediraemiyecekleri» şek
lindedir. 
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Ö. Senatosu B : 107 
Muhterem arkadaşlarım; «Mademki siyasi 

partiler amaçları dışında taşınmaz mal edine
mezler, o halde 65 nci maddede siyasi partile
rin lamaçları dışında elde ettikleri taşınmaz mal
ların gelirleri nasıl bahis konusu edilir?» dedi
ler. 

Muhterem arkadaşlarım, bir siyasi parti bir 
taşınmaz mal edineceği zaman peşinen, müte-
kaddimen bir merciden, edineceği bu taşınmaz 
malın amacına uygunluğu hakkında bir karar 
istihsaline ve müsaade istihsaline mechur tutul
mamıştır. Tasarıda böyle bir merci tesbit edil
memiştir. Ve böyle bir karar ve müsaade istih
sali usulü derpiş edilmemiştir. Bir siyasi parti 
amacına uygun olma hususunu dikkatle göz-
öraünde bulundurmak sureriyle kendiliğinden 
taşınmaz mıaıl edinebilir. Bu taşınmaz malın sa
tmalına işlemi tapu sicilinde yapılırken, tapu 
«içil muhafızı amacına uygun mudur, değil ini
dir hususunu araştırmaya yetkili değildir. Ama
cına uygunluğu hakkında bir merciden karar, 
müsaade getir, demek yetkisine sahip değildir. 
O halde !bir siyasi partinin amacına uygun mu
dur, değil midir? Bu taşınmaz mal hususu o ta
şınmam malın edinilmesinden sonra ancak bahis 
konusu olabilecektir. Eğer amaca uygunsa mül
kiyet hakkı devam edecektir. Amacına uygun 
değilse paraya çevir, diyeceklerdir. Siyasi par
tilerin 65 nci maddede tahdiden gösterilen kay
naklardan gelmek suretiyle, edlnefbildiği kadar 
paraya sahibolmasına hiçbir mâni yoktur. Ama 
taşınmaz mal edinmeye mâni vardır, amacına 
uygun değildir. Şimdi bir siyasi parti bir ta
şınmaz mıai edindi. Amacına uygun olup olma
dığı hususu münakaşa konusu oldu ve anlaşıl
dı ki, amacına uygundur, mesele yok. Anlaşıl
dı ki, amacına uyıgun değildir, müeyyidesi sa
dece bu taşınmaz mal paraya çevrilir. O hal
de bir siyasi partinin taşınmaz mal edinmesi 
mütekaddimen bir merciin karar ve müsaadesine 
bağlı olmadığı siyasi partiler amaçlarına uygun
luğu kendileri kontrol etmek suretiyle muktedir 
olabildikleri kadar taşınmaz mal alabilecekleri
ne göre edindiği taşınmaz malın birinin veya 
birkaçının amacına uygun olmadığı anlaşılmca-
ya kadar bu taşınmaz mallardan intifa edecek
tir. Bu intifa ettiği sırada bu taşınmaz maldan 
elde ettikleri gelirleri hare, resim ve vergi ile 
ilgisi 65 nci maddenin son fıkrasının son cüm
lesinde tanzim edilmiştir. Maddeden çıkan mâ-
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na şudur : Amacına uygun olmıyaıı taşınmak 
mallardan elde edilen gelirler vergi, resim ve 
harca tabidir. Binaenaleyh 65 nci maddenin son 
fıkrasındaki son hükümle 73 ncü maddenin bir
biriyle bağdaşmayan tarafı yoktur. Birbiriyle 
bağdaşmaktadır. Prensip 73 ncü maddededir. 
Edinilmiş ise, bu taşınmaz mal ve onun ama
cıyla bağdaşmadığı anlaşılmışsa, paraya çev
rilme yoluna gidildiğinde, arada geçen zaman
da bu taşınmaz maldan elde edilecek gelir, mev
zuatın tesbit ettiği vergi, resim ye harca, tabi 
olan bir gelir olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Betü, bir takrir verildi
ği için sizi rahatsız edeceğim, 65 nci maddenin 
son fıkrasından çıkarılmasını talebettiği bil
cümle için tekriri müzakere talebinin kabulünü 
(aksi hald'e müstakil madde olan 73 ncü madde 
ile getirileni hüküm karşılaşmaktadır, diye bir 
beyan vardır. Şu beyan ile tekriri müzakere 
talebine iştirak etmiyorsunuz. 

ZİHNİ BET Ih (Devamla) — Tekriri müza
kere talebine, iştirak etmiyoruz. 

ERDOĞAN ADALİ (İstanbul) — Efendim, 
bir sualim var. 

BAŞKAN — Ne hakkında? 
ERDOĞAN ADALİ (İstanbul) — Bu 73 mm 

madde hakkında. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Efendim, 

sayın sözcü, siyasi partilerin amacı dışında mal 
edinemiyeceğini, 'taşınmaz mal edinemiyeceğini 
beyan buyurdular. Partiler amaçları içinde ol
mak şartiyle sahiboldukları taşınmaz mallardan 
gelir sağlıyabilirler. Hem bir mal geliri sağla
mak, hem de amaçları içinde olmak şaırtmı ne 
şekilde tefsir ediyorlar? Amaçları içinde o ka
dar geniş'bir mefhumdur. Amaçları içinde ol
mak şartiyle sahiboldukları taşınmaz mallardan 
gelir sağlıyabilmeleri, yani bir odasını parti 
binası olarak kullanaeialk, 72 odasından kira ala
cak. Bu şekilde mi tedvir ediyorlar 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Efendim, şim
di muhterem arkadaşımın endişesini 'anlıyorum 
ve muhterem .arkadaşımın endişesini giderecek 
açıklıkta hüküm sevk etmenin her konuda fayda 
sağlayacağına inananlardanım. Ancak her zaman 
kesin hududu çizmek ve her yönden açıklığa 
kavuşturmak suretiyle bir konunun tanzim edil
mesi her zaman mümkün olmuyor. Binaenaleyh 
takdirlerin^ girmesi suretiyle, mevzuat hüküm-
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İ erinim uygulanmasından kurtulmak mümkün ol
muyor. O itibarla, bu imkânsızlıkları muhterem 
arkadaşımır\ mazaıra alması 'suretiyle sordukları 
konuyu ancak ' jyle halledillebileceği düşünce
sindeyim. Şu itibarladır ki, siyasi partiler, es
ki tabiriyle han, hamam ve apartman edinemez
ler. Ama, bir siyafsi partinin filân ildeki yöne
tim kurulu için, filân ilçedeki yönetim kurulu 
iğin bir bina satıınalması mümkündür. Bu bi
nada yönetim kurulunun çalışma odası, yöne
tim kurulu başkanının çalışma odası, partililerin 
toplantı salonu olabilir. Şayet bu binanın »altın
da bir tane küçük dükkân \iarsa, bu binanın 
altında bir dükkân var diye siz bu binayı -ala
mazsınız, alsanız bile bu küçük dükkânı kiraya 
veremezsiniz demek düşünülmemiştir. Ama ar
kadaşımın buyurduğu gibi 72 odalı bir han1 

alıp bir odasını ilçe idare heyetine tahsis edip, 
geri kalan 71 odayı kiraya verirse bu taşınmaz 
malın o siyasi partinin amacı dışında olacağı 
aşikârdır. Yani amacı büyük heyetiyle amacına 
uygunluğu zahiren aşikâr olacaktır. Ancak kü
çük kısmı ile amacına uygunsuzluğu bahis konu
su •olabilecektir. Çünkü arsa alıp bina yapılırsa, 
tamamım «amacına uygun olıaraık yaptırabilir. 
Binalar bâzan da, zaten yapılmış olarak almı
yor. Siyasi partilerin teşkilâtının devamlı bir ça
lışma yerine ihtiyacı aşikârdır. Onun için sulp 
bir hüküm sevk etmek, ama amacına uygunluğu, 
bu binanın galip hüviyette olması, kullanılış 
şekli itibariyle bu binanın galip hüviyeti olması 
şeklinde bir kıstas oluyor. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Ömer UcuEsal'ın 
G5 nci maddenin son bendindeki bir cümle için 
tekriri müzakere talebini okutup oylıyaeağım. 

Sayın Başkanlığa 
65 nci maddenin son fıkrasından çıkarılması

nı talebettiğim bir cümle için tekriri müzakere 
talebinin kabulünü, aksi halde müstakil mad
de olan 73 ncü madde ile getirilen hüküm kar
şılamaktadır. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Tekriri müzareke talebine Ko
misyon?... Katılmıyor. Hükümet?... Katılmıyor. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kaîbul 
etmiyenler... Tekriri müzakere talebi reddedil
miştir. 
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73 ncü maddeye geldik. 7'3 ncü maddeyi oku

tup oylayacağız efendim. 
Amaç dışı taşınmaz mallar 

MADDE 73. — Siyasi partiler, amaçları dı
şında taşınmaz mal edinemezler. Partiler, amaç
ları içinde olmak şartiyle gahibolduıklan taşın
maz mallardan gelir sfağlıyabiliıier. 

28 Haziran 1938 tarihli ve 3512 sayılı Cemi
yetler Kanununun) 17 nci maddesinin 2 nci fık
rası -hükmü, siyasi pıatrtiler için uygulanmaz. 

BAŞKAN — Takrir yok, başka söz yok, 
74 ncü maddeye geçiyoruz. 

Devletçe yardım 
MADDE 74. — Bir önceki milletvekili genel 

seçimlerinde muteber oyların Türkiye çapında : 
1. Yüzde beşinden onuna kadar olan siyasi 

partilere her yıl beşyüz bin lira; 
2. Yüzde onbirinden yüzde yirmisine kadar 

oy alan siyasi partilere her yıl bir milyon lira; 
3. Yüzde yirmibirden yüzde otuzuna kadar 

oy alan siyasi partilere her yıl iki milyon lira; 
4. Yüzde otuzbirinden yüzde kırkına kadar 

oy alan siyasi partilere her yıl iki milyon beş-
yüzbin lira; 

5. Yüzde kırkbirinden yüzde ellisine kadar 
oy akın siyasi partilere her yıl üç milyon Mra; 

6. Yüzde ellisinden fazla oy alan siyasi par
tilere her yıl üç milyon' beşyüz bin lira; Hazine
ce ödenir. 

Bu ödemenin malî yıl başlangıcını taki'beden 
ilk hafta içinde tamamlanması zorunludur. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika, uygun bulursa sa
yın arkadaşlarım, ben şöyle bir müzakere usu
lünü kendi kendime düşündüm. Bu hususta bi
liyorsunuz pek çok takrirler vardır, öncelikle 
bu maddenin tümünün çıkarılması için verilen 
takrirleri müzakere edelim, bu hususıfcaki takrir
leri okuyalım, bu hususta müzakereler inkişaf 
çitsin, sonunda, yaırdım yapılsın ama, yardımlar 
mîeselâ öylesi var ki; 4 senede bir olsun, öylesi 
var ki 3 senede bir olsun, öylesi de varki daha 
da azaltıyor. Kademe kademe sırasına göre bu 
takrirleri aşağıya doğru inelim, diyorum. Bu 
itîbarla Saym Atalay görüşme açılacaktır. Büs
bütün bir çorba haline gelmesin diye arz edi
yorum. Haıttâ takrirleri aykırılık sırasına göre 
eltüde tabi tutacak bir komisyon dahi lâzım; bu 
şekilde bir neticeye varalım. 
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Bu itibarla çıkarılmasına istiyen takrirleri 

okutup bu hususta müzakere acıyorum. 

Başkanlığa 
Siyasi Partiler kanun tasarısının 3 nciı kısım 

1 nci bölümündeki gelirler sırasında partilere 
Devletçe yardım yapılmasını tazammum eden 
74 ncü maddenin tasarıdan tamamen çıkarılma
sını arz ve teklif ederim. 

Samsun 
Fethi Tevetoğlu 

Divan Başkanlığına 
Siyasi Partiler kanunu tasarısındaki 74 ncü 

maddenin çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Kayseri 

Hüsnü Dikeçligil 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Siyasi Partiler Kanununun 74 neü maddesi-

nun tasarıdan çıkarılmasını arz ederiz. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cumhurbaşkanınca S. 0. 

Necati özdeniz Muzaffer Alankuş 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tabiî Üye 

Zerin Tüzüıı Vehbi Ersü 
Afyon Karahisar Afyon Karahisar 
Basım Hancıoğlu C. Tevfik Karasapan 

Taıbiî Üye G-ümü şaire 
Suphi Güreoytrak Hal it Zarbım 

Cumhurbaşkanmea S. Ü. Sivas 
Hasan Aıbakan Rifat öçten 

Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Salâhattin özgür Âdil Ünlü 

Yüksek Başkalığa 
Siyasi partilere Hazineden bilhassa her yıl 

yardım yapılması şifahen belirtilen sebeplerle 
yerinde değildir. Ba seibeple tasarının «Devlet
çe yardım» başlığı altında yer alan 74 ncü mad
desinin kaldırılmasını arz ve teklif eylerim. 

Ankara 
Niyazi Ağırnaısh 

Yüksek Başkanlığa 
Siyasi Partiler Kanunu tasarısının 74 ncü 

maddesinin tasarıdan cıkarrlmasım arz ve teklif 
ederim. 

Kütahya 
Etem Erdinç 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu, buyurun. 
F E T H Î TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 

Başkan, sayın senatör arkadaşlarım; siyasi par

tilere Devlet bütçesinden yardım veya tahsisat 
kabulünü istiyen 74 ncü maddenin tüm olarak 
tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif eden öner
gem okundu. 

Muhterem arkadaşlar; 1.3 ncü maddenin gö
rüşülmesi sırasında da arz ettiğim gibi, biz mü
temadiyen büyük masraflar, büyük harcama
lar istiyen birtakım kanun teklifleri getirmekle 
gerçekten bütçenin açığını, bütçen in ağırlığını 
büslbütün artırıyoruz, vahîm bir duruma soku
yoruz. Türk halkı bize verdiği vergilerle kapa-
namıyan bütçeyi birtakım dış borçlarla çeşitli 
yollardan tamamlamaya uğraştığımız bir devre
de memleketin birçok mühim kalkınma dâvala
rının gerçekten büyük yatırımlara ihtiyaç gös
terdiği bir devrede, bugüne kadar haklı veya 
haksız getirilen birtakım ücret yükseltmeleri ve
ya diğer masraflar yanında bir de siyasi parti
lere bu şekilde yekûnu 8 - 1 0 milyonu aşan bir 
yardımın yapılması, kanaatimce asla muvafık 
değildir. Bize, kuracağımız veya kurduğumuz si
yasi partilerin faaliyetleri için katılacağımız se
çimlerde görülecek veya yapacağımız masraflar 
için Türk halkının böyle bir parayı harcamaya 
m a göstereceğine şahsan vicdanım inanmıyor, 
razı değildir. Bu bakımdan ben her ne kadar bâ
zı mecburi masrafların Devlet tarafından karşı
lanması hususunda alınmış, oy puslaları v.s. gi
bi masrafları esasen kabul etmiş bulunduğumuz 
için ayrıca doğrudan doğruya partilere bu şe
kilde maddi bir yardım tahsisinin aleyhindeyim. 
önergemizin iltifat görmesini Yüce Senatodan 
istirham ederim. 

Hürmetlerimle (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırasını okuyorum. 
Sayın Tevetoğlu konuştular. Sayın Demir, 

Sayın Ağırnaslı, Sayın Atalay, Sayın Kalpaldı-
oğlu, Sayın Dikeçligil, Sayın Alpaslan. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, ben de daha evvel başlarken söz iste
miştim. (Evet evet sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, görmediğimiz anlaşı
lıyor. Nihayet arkadaşlarımız kendiliklerinden 
böyle bir beyanda bulunmazlar. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Ben ilk
önce söz istemiştim fakat, bu baklamdan vazge
çebilirim, şimdi sıraya yazarsınız. 

BAŞKAN — Efendim, ben kaani olduğumu 
esbabı mueibesiyle izah ettim. Böyle bir arkadaş 
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çıkıp da ben evvelâ söz istiyorum demez, diyo
rum. 

Sayın Kaplan, Sayın Aksu'yu sıraya alıyo
rum, ondan sonra Sayın Demir geliyor ve böy
lece devam ediyoruz efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ben dün söz is
temiştim. 

BAŞKAN — Muhterem Atalay, dünden söz 
istiyenlerden bugün elini çabuk tutup, meselâ 
Tevetoğlu hemen söz istiyorum, demiştir. 

Dünkü sıranın bugüne raci olacağına dair ne 
Heyeti Umumiye kararı, ne de içtihat vardır. 
Yapılacak iş her gün gelip burada sıra almaktır. 
Yoksa, Mehmet Ali Demir arkadaşımız herkes
ten evvel gelir birinci sırayı işgal eder. (Gülüş
meler) değil mi efendim? 

Buyurun Sayın Kaplan. 
MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başka

nım, siz yalnız takrir sahiplerine mi söz veriyor
sunuz, yoksa herkese mi? 

BAŞKAN — Dün arz ettiğim gibi, takrir sa
hiplerine veriyorum, takrirde imzası 'olanlara ve
riyorum. Dün usulü müzakereyi tesbit ettik, 
Sayın Erdoğan'ın taikriri üzerine. 

Sayın Kaplan, sizin 74 ncü madde hakkın
da takririniz veya takrirde imzanız var değil 
mi efendim ? 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Sayın 
Başkanım, dün vermiş olduğum takrire göre, 
takriri olmıyanlar dahi söz alsınlar şeklinde 
idi. Fakat Yüksek Heyetiniz bunu reddetti, Bu 
itibarla 'bugün takriri olsun veya olmasın ka
naati ile bendeniz söz istedim. Fakat takririm 
olmadığı için sözümü geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; dün arz et
tim, Sayın Erdoğan'ın takriri üzerine kararlaş
tırdık duramu, takriri olanlar ancak konuşsun 
dendi. Hattâ bir iki küçük münakaşa da çıktı, 
takrirler üzerinde söz alanlar oldu. 

Sayın Kaplan, takririniz yoksa sö>z veremi-
yeeeğim. 

KADRl KAPLAN (Tabiî Üye) — Takririm 
yok efendim. 

Sayın Aksu sizin de yok. 
Sayın Demir. 
MEHMET ALI DEMÎR (Tunceli) — Tak

ririm var efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Demir; sizin takririniz 

ne diye, yardım yapılsın mı, yapılmasınmı î Onu 
tavzih ediniz. 

MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Efen
dim, ta'kririm bu yardımların azaltılması ba-
bmdadır. 

BAŞKAN — Lütfen siz de yelinize oturu
nuz. Şimdi çıksın diyen takrirlerin üzerinde 
konuşuyoruz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Tevetoğ
lu çıksın diyor. Çı'kmasm diyenler karşısında 
olduğu için şüphesiz ki, çıkmasın diyen takrir
ler daha aykırı oluyor. 

BAŞKAN — Nasıl, anlıyamadım Saym Ata
lay 

SIRRI ATALAY (Kars) — Müsaade eder 
misiniz kürsüden izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Yalnız çıksın 

diye takrir verenler konuşursa tek taraflı bir 
görüşün burada konuşulması demelk olacaktır. 
Yani çıksın diye teklifte bulunan ve önerge ve
renler... Halbuki biraz sonra Sayın Başkan 
ikinci grup önergeleri de oylıyacaktır. O öner
geler, komisyonun getirdiği miktarlar üzerin
de değişiklik istiyen, yani kalsın ve fakat de
ğişiklik yapılsın talebinde bulunan önergeler
dir. O halde bunlar Sayın Tevetoğlu ve diğer 
muhterem arkadaşların önergeleri ile karşı kar-
şıyadırlar. Yani bilâhara okunacak kendi öner
gelerini müdafaa imkânına sahiibolmaları lâ
zımdır. Şayet bu usulü müzakere tatbik edilir-
s-3 yalnız çıksın diyenler konuşacaktır. Sonun
da komisyon çıkacak ve daha sonra oylanacak
tır. Bu oylama neticesinde kabul edilirse diğer 
önergelere lüzum kalmıyaçaktır. Demek ki tek 
taraflı bir görüş kendilerini savunacak, diğer
leri kendilerini savunamıyacaklar. Bu sebeple 
Sayın Mehmet Ali Demir ve diğer arkadaşların 
konuşma imkânına salhiibolmalan lâzımdır, arz 
ederim. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Takririn 
lehinde aleyhinde söz verilmedi. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kimseye usul hakkında söz 
veremiyeceğim Sayın Erdoğan, lütfen müsaade 
buyuran. Hakikaten Atalay'm dediği doğrudur. 
Yani bir kısım fikirler tebellür etmiş olur, di-
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ğerleri müdafaasız kalır. Evvelâ takrirler de 
oylanacağı için bu itibarla takrir sahibi olanla
ra sıradan olmak üzere herkese söz vereceğim 
ve takrirleri sırası ile oylıyacağım. 

Buyurun Sayın Demir. 
MEHMET ALÎ DEMÎR (Tunceli) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; bundan evvel 
konuşulan bir madde üzerinde 'birçok arkadaş
larımız görüşlerini arz ederken, Hükümet yar
dımının yapılıp yapılmaması sadedinde bâzıla
rı müspet, bâzıları menıfi mütalâalar yürütür
ler. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; geçmişte olan 
olayları da hatırlatmak suretiyle eğer geçmiş 
olayların üzerine biraz eğilirseniz, böyle bir 
yardımın yapılıp yapılmaması hususunda o za
man daha müspet olarak arkadaşların hangi 
istikamette oyunu kullanacakları daha iyi ay-
dınlnmış olur. Meselâ, Sayın Niyazi Ağım aslı 
geçenlerde burada yapmış olduğu konuşmala
rında bunun lüzumlu olmadığını beyan etti
ler. Ben muhterem arkadaşlarım, şathidoldum, 
yerini tasrih etmiyeceğim, bir misal vereceğim, 
bir vilâyette bir parti seçime girmeden evvel o 
parti teşkilâtı muhtelif kimselere, fabrikatör
lere, şunlara bunlara eğer partiye şu kadar yar
dımda bulunursanız; sizlere birçok imkânlar 
sağlıyacağız demiş ve krediler almıştır. Bilâha-
ra ihtilâli mütaakıp arkadaşlarım, bu gibi kim
seler hakikaten bu parayı vermişler ve bilâha-
ra da müracaat etmişlerdir. Görülüyor ki, muh
terem arkadaşlarım, şu veya bu yollarla bâzı 
kimseler sırf menfaat temin etmek için bâzı 
partilere yardım ediyorlar. Yine arkadaşların 
yapmış oldukları konuşmalarda, ki, ben yine 
temas etmek Merim, bugüne kadar siyasi parti
lerin temin ettikleri geliri ve gelirleri nerelere 
sarf ettiklerine dair Cemiyetler Kanununa gö
re kurulduğu halde hiçbir siyasi parti', hiçbir 
teşekkül tarafından teftiş edilmemiştir. 

Eğer teftiş edilecek olsa, eğer incelenecek 
olsa alınmış olan paraların nerelere sarf edil
diğini gösterecek birçok vesaik meydanda yok
tur ve bulunamamıştır. 

Muhterem arkadaşlar; şu veya bu yolla pa
ranın temin edilmesi bir hakikattir. Bu böyle 
olduğuna göre, yine, bundan evvel bir madde 
görüşülürken Sırrı Atalay arkadaşımızın tekli
fi büyük bir ekseriyetle kabul edildi, önseçi
mi kabul ettiniz. Ben önseçim aleyhinde konuş-
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muştum. Böylelikle daha ziyade lâyık olaııİaı1 

Parlâmentoya gelecektir. Yerinde ve isabetli. 
Fakat muhterem arkadaşlarım bendeniz, bu
rada bulunan bütün senatör arkadaşlarıma sor
mak isterim: Gitsinler, kendi kaza ve vilâyet
lerine baksınlar, hangi defterler, hangi evrakı 
müsbiteler mevcuttur? Emin olun arkadaşla
rım, teşkilâtı bulunan 000 kazanın % 10 unda 
evraklar muntazam olarak ya tutulmuş; ya tu
tulmamıştır. 

Ben şahsan kendi vilâyetimden bahsede
yim, muhterem arkadaşlarım. O kadar ki, 
açık söylemek icabeder, arkadaşlar yalnız 
ıkongre yaptığımız zaman mevcudolan bir za
bıt ve yedekleri asilleri seçilmiştir. Bunlar da 
vilâyet istediği için, vilâyete gönderilir. Ne 
üyeler, ne üyelerin aidatları kaydedilmiştir. 
Ne de genel merkezin gönderdiği tamimler 
kaydedilmiştir. Bütün bunlardan mahrum
dur. Bu işlere kendisini verebilecek bir kim-
s..! olmadığı gibi, maddi durumu da müsait ol
madığı için bir adam da tutup yaptırumanıış-
tır. lalısisatı yoktur, parası yoktur. Bu böy-
îe olunca Sayın Sırrı Atalay dün burada "be
yan buyurdular. Dediler ki, önseçim kabul 
edildi. Kütükler tutulacak, bastırılacak. Bun
ların evrakı müsbiteleri lâzımdır. Bunların 
basılmasının temin edilmesi, yazılması mu
hakkak ki, bir masrafı icabettirir. Bunun için 
d e bugün birçok cemiyetler vardır. 

Ihı cemiyetlerin maddi durumuna arkadaş
larım temas ettiler. Bu cemiyetlerden hangi 
birisi vardır ki, bâzıları, Kızılay, Çocuk Esir
geme Kurumu muvaffak olmuşlardır. Alman 
naraları, vatandaştan şu veya bu yoldan, bun
lar temin etmektedir. Bunun dışında bulunan 
birçok cemiyetler üyelerinden temin ettik
leri aidatla yüratememektedirler. Siyasi par
ti 1 e i- de bu durumdadır. Şimdi, birinci istirha
mım şu olacaktır ki, buna Karma Bütçe Ko
misyonunda Sayın Ağırnaslı arkadaşımız ve 
pek çok arkadaşlarımız da temas ettik. Bir
çok derneklere para yardımı yapılmaktadır. 
Bu derneklere yapılmış olan para yardımları
nın nerelere, ne miktarda sarf edildiğini Hü-
ıkümetin sıkı şekilde kontrol etmesi elzemdir. 
Dikkat buyurunuz muhterem arkadaşlar, Ma
liye Bakanlığının derneklere yardım faslın
dan şöyle böyle 30 - 40 milyon lira yardım ya
pılmaktadır. Fakat yapılan bu yardımlar Hü-
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kiimet tarafından, müfettişler tarafından de
netlenmemektedir. Her ne ika dar Cemiyetler 
Kanununa göre bu, vilâyetlere ve vilâyetler-
deki emniyet teşkilâtlarına bırakılmışsa da, 
eminolun arkadaşlar, bugün siyasi partiler de 
dâhil olmak üzere bütün cemiyetler bir tet
kike tâbi tutulsun, eğer hiçbiri, % 90 ı diye
yim, 10 unu bırakayım, belki bâzı muhterem 
arkadaşlarım vardır ki, bunlarla meşgul olmuş
lardır, bunların çoğu münfesih duruma dü
şer. Zira üyesi yoktur, zira defteri yoktur, zi
ra kaydı yoktur. Onun için bu imkânların 
sağlanması ve birtakım esaslar ve sağlam te
mellere oturtulurken, sağa - sola İm kadar yar
dım yapılıyor. Dikkat etlim iki, üç günden 
İteri, Millet Meclisi gündemini dün aldım, gün
deme baktım. Bir, birbuçnk ay içinde Hükü
mete, bütçeye külfet olarak gelen şeylerin 
yekûnu 100, 150 milyon liraya yakın tutuyor. 
Onun için Sayın Tcvetoğiu ile beraberim. Şu 
bakımdan: Bir Personel Kanunu var. Per
sonel Kanunu görüşülünkeıı, özür dilerini, 
onunla ne ilgisi var demeyin, arkadaşı
ma bâzı noktalarda- hak veriyorum, bir
çok kanunlar yukarıda Bütçe Komisyo
nunda görüşülürken Hükümetin görüşü şu 
idi, şöyle söylüyorlardı. Bunları görüşmiyelim, 
Personel Kanunu içinde görüşelim. Yerinde 
ve isabetli bir karar. Birçokları reddedildi. Bil
miyorum Hükümet bu görüşünden neden vaz
geçti i Şimdi Personel Kanunu, görüşülmesi 
yakın iken, birçok zam kanunları geliyor. Ne
reden ve niçin geliyor bilmiyorum. Eğer bun
lar Personel Kanunu içinde görüşüleeekse bun
ların önüne geçmek lâzımdır. Bunun önüne 
değil, zira, bunun önüne geçmek kabul etmiş 
olduğumuz Siyasi Partiler Kanununun bâzı ta
raflarının aksamasını icabettirir. Eğer normal 
çalışması isteniyorsa, muntazam çalışması iste
niyorsa verilen para çoktur arkadaşlar. 
Bunu biraz daha indirmek ve partileri sağ
lam temellere oturtmak banından az çoik tah
sisat vermek lâzımdır. Yalnız vermek icabe
tler kanaatindeyim. Bu her sene olabilir, iki 
veya dört senede bir olabilir. Bu verildiği tak
dirde eminim ki, bundan evvel kabul etmiş ol
duğumuz önseçim daha kolaylıkla tahakkuk 
eder, ettirilir. Yoiksa bunu vermediğimiz tak
dirde muhterem arkadaşlarım, yine üzerinde 
hassasiyetle durduğunuz önseçimin muvaffakı-
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yeti aksar. Önseçimin yapılması için maddeye 
ihtiyaç, var. Kimden alabilirsiniz? Ben şahidi 
oldum bunun. Bir hâdiseyi anlattım size, bir 
fabrikatörden 25 bin lirayı ,bir parti almış
tır. İhtilâlden sonra şikâyet etmiştir. Böyle
likle bâzı partiler baskı yapmak suretiyle ge
lir temin ederken, küçük partiler ne olacak? 
Onların da neşvüname bulması için bu para 
yardımının yapılması elzemdir. Yalnız verilen 
paranın Hükümet tarafından sıikı Mr kontrola 
tabi tutulması, nereye ne miktar sarf edildiği 
kuruşu kuruşuna sorulmalı ve hesaJbı alınma
lıdır. 

Arkadaşlar, benim en çok üzüldüğüm hu
sus, ben sordum 24 bin cemiyet vardır. Tahinin 
ederim şimdi 50 bini bulmuştur. En mühim 
şey Hükümetten istirhamım, bu ve buna ben
zer Cemiyetler Kanuna göre kurulan cemiyet
lerin sıkı bir kontrol altına alınması ve mu
rakabe altında bulundurulması şarttır. O za
man görülür ki, paralar ne şekilde ve nere
lere sarf edilip çarçur ediliyor, meydana ç&ar. 
Benim istirhamım budur. Tahmin ederim Sa
yın Tevetoğhı da aynı fikirdedir. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Siyasi Partiler kanunu tasa
rısının dünkü oylama sonuçlarını arz ediyo
rum : 

77 nci maddenin oylanmasına 99 sayın 
üye katılmış 96 kabul 3 ret. Salt çoğunluk sağ
lanmıştır. 

97 nci maddenin oylanmasına 98 sayın 
üye katılmış 96 kabul, 2 ret. Salt çoğunluk sağ
lanmıştır. 

128 nci maddenin oylanmasına 111 sayın 
üye katılmış 108 kabul, 3 ret. Salt çoğunluk sağ
lanmıştır. 

134 ncü maddenin metinden çıkarılmasına 
dair önerge için 124 oy verilmiş 121 (kabul, 
3 ret. önerge kabul edilmiş, madde metinden 
çıkarılmıştır. 

36 neı maddenin oylanmasına 108 sayın 
üye katılmış 106 kabul, 2 ret. Salt çoğunluk 
sağlanmıştır. 

135 nci maddenin oylanmasına 107 sayın 
üye katılmış 106 kabul, 1 ret. Salt çoğunluk sağ
lanmıştır. 

Salt çoğunluk sağlanamıyan 30 ncu mad
de ayrıca açık oylarınıza sunulacaktır. 
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Buyurun Sayın Ağırnaslı. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Yüksek 

Başkanlıktan bir sorum var efendim. Usul hak
kındadır. 

Efendim İçtüzüğümüzün 58 nei maddesi 
muvacehesince bendenizin usul hakkında söz 
istemiş olmama rağmen, Yüksek Başkanlık bu 
sözü vermedi ve benden daha sonra usul hak
kında söz istemiş olan bir başka arkadaşımı
za söz verdiler. Bunu nasıl izah edeceksi
niz? 

BAŞKAN — Zaptı sabık hakkında söz alır
sınız, bunu nasıl telif ettiğimi arz ederim. Sa
yın Ağırnaslı buyurun. Bu iş geçen zabıttır 
efendim. Sayın Ağırnaslı buyurunuz. 

NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlarım, mevcut siyasi partilere Ha
zineden her yıl yardım yapılmasını öngören 
74 ncü maddenin tasarıdan çııkarılması ta
lebiyle ben önerge verdim. Niçin çıkarılma
lıdır, bunun malî, iktisadi, 'hukukî cephelerine 
kısa kısa temas etmek için söz aldım ve bu 
arada da daha evvel 65 nei madde münasebe
tiyle konuştuğum, bu maddeyle irtibatı olan 
ve Sayın Başkan tarafından ikaz edilmem üze
rine kesmiş olduğum kısımları tekrarlamaık-
sızın kısaca maruzatta bulunacağım. 

Değerli arkadaşlarım, bütçe umumiyet ve 
samimiyet prensiplerini esas tutar. Bütçeden 
tahsisat verilen her hizmet bir âmme hizme
ti, umumi hizmet karakterini haiz bulunma
lıdır ki ; bu tahsisat üzerine verilmiş olsun. 
Siyasi partiler de âmme hizmeti görüyor de
nebilir. Ama vatandaşlardan ümidini 'kesmiş 
veyahu'tta politikadan hoşlanmamaya başlamış 
ve bu siyasi partilerin hiçbirini tutmayan 
veya hakikaten bu çekişmeleri tasvibetmiyen 
vatandaşlar olabilir, vardır. Ve bunlar da ver
gi ödemektedirler. Bunların vergilerinden ve 
belki bu siyasi partileri hiç tutmıyanlarcn öde
miş olduğu vergilerden tutmadıkları siyasi 
partileri kuvvetlendirmek üzere para ayırıyo
ruz, tahsisat ayırıyoruz. Bu bütçenin umumi
yet ve çâmiliyet prensibinin ihlâlidir. Bu ba
kımdan doğru olmuyor. Bir. 

Bu hüküm Anayasaya aykırıdır. Niçin Ana
yasaya aykırıdır? Anayasanın fırsat eşitliği 
prensibini büyükler lehine, küçük partiler 
aleyhine- ihlâl etmiş oluyoruz. Bugün küçük 

30. 6.1965 0 . 1 
ulan siyasi partilerin ıküçük kalması, büyük 
görünen, çok rey almış olan siyasi partilerin 
büyük kalmasını hedef tutuyorsak bunu ka
nun zoruyla filân siyasi parti şu -kadar mebus 
çıkaracaktır, kontenjanı bu kadardır diye bir 
tahdit getirmeye çalışalım; eğer Anayasaya 
sığıyorsa. Bu bakından fırsat eşitliğine aykı
rı olduğu için bu maddenin çıkarılması ye
rinde olur. 

Muhterem ankadaşlarım, siyasi partilerde 
bu yardım büyük bir keşmekeş, büyük bir mü
cadele doğuracaktır. Filân ile, filân ilçeye az 
verildi, çok verildi, (ben çok aldım, sen az al
dın. Falan parayı aldı da kendisi harcadı, fi
lân yedi, falan âçdi, şeklinde ahlâki da tezel
züle uğratacak, bir keşmekeş yaratacaktır, 
siyasi partiler içinde ve bizzat siyasi partiler 
bunun neticelerinden bizar olacaklardır. Bi
naenaleyh, bu paranın verilmesinde, bu yar
dımın yapılmasında isabet olmadığı kanısın
dayım. 

Çok muhterem arkadaşlar, fırsat eşitliği-
i'in ihlâlinden bahsetmiştim. Siyasi partiler
den kendilerine ayrılmış olan 'küçük yerini 
benimseyip kabul etmiş olan partilere bir di
yeceğim yok. Ama mademki C. K. M. P. sin
de, Y. T. P. sinde veya Millet Partisinde, Ve
ya T. î. P. sinde yahut Sosyal Demokrat Par
tide veyahut her hangi bir partide bulunma
yı tercih etmiştir o vatandaş, o arkadaş, o in
san, Şu halde o partinin memlekete hizmet ede-
e£û inancındadır da onun için oradadır. Eğer 

mntlaka bir işi sadece şahsi çıkar çerçevesi 
i 'inde seçilme şansına göre düşünüyor olsa 
idi büyük siyasi teşekkülde bu şans daha çok-
t<r diye oraya gitmesi lâzımgelirdi. Binaen
aleyh, daha çok takdir edilecek bir 'keyfiyet
tir, küçük partilere dayanmış olması, kalmış 
olması o arkadaşların. Şu halde bunlara niçin 
müsavat, fırsat eşitliği şansı tanınmamıştır? 
Sen daha az alacaksın diye. Bunlara daha kü
çük bir pay, sus payı verilmiştir. Bu bakım
dan da isabetsizlik vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, 74 ncü madde ha
kikaten ne tarafından tutulursa tutuksun, so
nunda bir dâva açılırsa Anayasaya aykırılık 
lolayısiyle iptal edilecek veya onbeş. kişinin im-

?nüyle açık oylama talebedildi veyahut da so
nunda bunun siyasi partilerden belki de geri 
alınması için bir kanun çıkarılması bile icaibe-
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decektir. Benim görüşüm bu; onun için arz 
ediyorum. Ama böyle olmaması elbette müm
kündür. Elbette ekseriyetin kararı muhterem
dir, muteberdir. Ama hürmet etmiş oluruz. Ge
lecekle, geçmişle ben şahsan dört başı mamur 
bir hükme varabilmek için bu noktai nazarlan 
ileri sürmemizde fayda olduğu için bunları arz 
ettim. Sayın Sırrı Atalay hakikaten benim de 
katıldığım siyasi partileri ahlâki bir mücadele
nin duvarları içinde kalmaya mecbur etmek 
için faydalı olduğunu mütalâa ettiler. Zaten 
ben de bunu söylemiştim. Sadece ileri sürüle
bilecek şey, siyasi partileri bilmem, tüccarlar
dan, ithalâtçılardan, büyük zenginlerden bü
yük yardım alıp da onlara karşı mahkûm du
rumda kalmasınlar, iktidara, geldikleri zaman 
o partiler o zenginlerin menfaatlerinin temsil
cisi durumuna düşmesinler diye bir düşünce, 
hakikaten bir para vermeyi tahsisat vermeyi 
gerekli kılabilecek en kuvvetli esbabı mucibe
dir. Ama bu yetmiyor. Arkadaşlar, siyasi parti
lerden bu eğilimde olan siyasi partilere gire
ceksiniz 'makbuzsuz yardımlar dahi bu sözleri
mi hatırlamanızı rica edeceğim, makbuzsuz 
yardımlar dahi yapılır, otomobil çekilir altla
rına, kadillâk tahsis edilir. Sonradan bunun 
birkaç mislini alacağını düşündüğü bir siyasi 
partiye bu yardımları yapar. Bunu önlememiz 
mümkün değil. Ayrıca bu işe, kuvvetliler kuv
vetli kalsın ve bunlar ıbir daha zedelenmesin 
diye Hazineden yardım ediyoruz ve Anayasa
nın emrettiği istikametteki inanç mihrakları
nın teşekkülüne böylece mâni olmak gibi bir 
yol tutuyoruz ki, bu arkadaşlar demokrasiyi 
- elemle tesbit etmek mecburiyetindeyim - de
mokrasiyi dejenere edecek, çıkmaza sürükliye-
cek âmillerin 'başında geliyor. Bunu htirham 
ediyorum, 74 ncü maddenin çıkarılması tekli
fine ki, çok kıymetli arkadaşlarımın ayrı ayrı 
da takrirleri olmuştur. Reylerinizi kullanın. Bu 
hakikaten belâlı bir durum olacaktır. Bundan 
hem siyasi partileri, hem de Hazine ki, işin ma
lî portesi burada ifade edildiği gibi bugünlük 
senede 10 milyon liradır. Yarın belki artacak
tır. Yarın bir siyasi partinin bu seçimlerden 
sonra gruplar ayrılıp beş grup, sekiz tane grup 
bulunup bunlara da para temin etme yolunu 
tutmıyacağını elbette ki, 'ben tenzih ederim, siya
si partileri bu yola girmezler - Ama, insanız 
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şaşırmak ihtimali her zaman mümkündür - böy
le bir menfaat mülâhazasını da hatıra getirmek 
zorundayız. Sözlerimi burada bitiriyorum. Vak
timin de bitmek üzere olduğunu zannediyorum.. 
Muhterem arkadaşlarım sonradan bu 74 ÜCÜ! 
madde hakikaten baş belâsı olacaktır. 

Bizzat partilere de baş belâsı olacaktır. Kal
dırılmasını kabul buyurursanız isabetli bir iş: 
yapılmış olur. Şayet mutlaka bir şey verilsin 
şeklinde bir neticeye varılırsa, o zaman bir eşit
lik temin edecek şekilde küçük bir miktar para 
bir defaya mahsus olmak üzere sadece seçime 
münhasır olmak üzere kaıbul buyurmanız doğru 
olur. O zaman hepsi eşidolarak 300 000 lira, 
500 000 lira seçimler için alır. Muhterem arka
daşlarını, kaldı ki, Hazine zaten seçimlerde bir
çok büyük masrafları deruhde etmektedir. Mas
rafların en büyüğü listelerin basılması, sandık 
başlarında bulundurulması, oy neticelerini ihtiva 
eden mazbataların toplanması, sandık başlarına. 
sandık kurullarını götürmek ve bunları mer
kezlere getirmek gibi şeylerdir ki, bunların za
ten hepsini Devlet yapıyor, Hazine yapıyor, Bir
de üstüne sen propagandanı yap. Afedersiniz: 
bu arada belki birtakım yalan yanlış Hazineden 
para vermiyelim arkadaşlar, bu yanlış bir yol 
olur. İstirham edeceğim, 74 ncü maddenin kaldı
rılması istikametinde oylarınızı kullanırsanız 
çok isabetli olur kanaatindeyim. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım, kanunların yapılış tekniğinde ve 
hukuk usulünde bâzı esaslar vardır. Dün Yük
sek Heyetiniz 65 nei maddenin 13 ncü 'bendi ile 
siyasi partilere kanunla yapılacak bir yardımı 
gelirler kaynağı meyanmda kaıbul etmiş bulu
nuyordu. Yüksek Heyet bir gün önce 65 ncî 
madde ile prensibolarak ve esas olarak siyasi 
partilere yardımı kaıbul etmiş 'bulunuyor. Şim
di müzakerelerin konusu yardımın yapılıp ya
pılmaması hususunda olmaması lâzımgelir. 
Çünkü, tesibit edilmiş bir husus, kabul edilmiş 
•bir husus. 74 ncü madde yapılacak yardımın 
şekil ve miktarını teshit etmektedir. Görüşme
lerin buna aidolması bu nisbetler dâhilinde mi 
yapılsın, daha mı az yapılsın, şöyle mi olsun, 
böyle mi olsun? Buna inhisar etmesi lâzımge-
lîrken, 74 ncü maddenin çıkarılması hususun-
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daki önergelerin usule uygun olmaması lâzım-
gelir. Ve fakat madem ki, bir müzakere açıl
mıştır, kısaca bu hususa işaret etmek isteriz. 
Zaten Sayın Ağırnaslı gerekçelerinde çıkarıl
ması için ileri sürdükleri hususlarda ileri sür
düğü fikrin karşısında olan siyasi partilerin ge
lirlerinde aihlâkilik ve mensuplariyle, mensu-
bolmıyanlarm ileride temin edecekleri menfa
at için siyasi partilere yapacağı yardım veya 
teklifler veyahut siyasi partilerin bu yollara 
başvurmasının çok fena neticeler vereceğini 
ve bunun çok kuvvetli bir gerekçe olduğunu 
ifade ettiler. Yalnız bir noktada haklı görünür 
bir veçhede olduklarını görmemek mümkün 
değildir. Fırsat eşitliği, yani siyasi partilere bu 
yardım yapıldığı zaman fırsat eşitliği mutlak 
mânada var mıdır, yok mudur? Komisyonun 
getirdiği şekliyle Millet Meclisi metninin bir 
defa Hazineye yükliyeeeği külfet bakımından, 
bir de önseçimle önseçimin şartlarının hazırlan
ması bakımından yapılacak masrafları karşıla
mak bakımından Millet Meclisinin metninin 
aynı olan, yalnız maddenin 7 ııci bendi çıkarıl
sın. Komisyonumuzun getirdiği miktarı fazla 
bulmaktayım. Yani niçin bunların yapılması 
lâzımgelir! Şu şu masraflar için dendiği zaman 
hakikaten ıbıı masrafları karşılamaktan çok 
fazla bir miktar verilir görünmektedir. Bu ba
kımdan 74 ncü maddenin değiştirilmesinin za
ruri olduğuna inananlardanım ve bunun için 
de bir takrir verdim. Bir miktar, hattâ yarı 
yarıya indirilmesi yerinde olur. Ancak fırsat 
eşitliği konusunu hukukta ve kanunlarda, Ana
yasada mutlak mânada anlamamak lâzımgelir. 
Mutlak mânada bir fırsat eşitliği hukuk düzeni 
içerisinde mümkün değildir. Caziptir fakat mu
haldir. Meselâ niçin bunu müdafaa edenler mu
ayyen bir yere kadar gelip fırsat eşitsizliğini 
kendileri savunuyorlar? Ne diyor Sayın Ağır
naslı, küçük partilere Devletin yardım etmesi 
keyfiyeti... O halde bağımsızlar da vardır. On
lara da verilmesi lâzımdır. Bağımsızlar da seçi
me giriyorlar. Demek ki, mutlak mânada bir 
fırsat eşitliğine gitmek kaibil değildir. Birkaç 
ay önce kabul ettiğiniz seçim kanununu tadil 
eden kanunla birleşik oy puslası kabul edildi. 
Birleşik oy puslaları masraflarını Devlet yük
lenir. Ama, bağımsızların iştirak edecekleri liste
leri Devlet üzerine almıyor. Demek ki, mutlak bir 
fırsat eşitliğini tam ve mutlak mânada- tesis et-
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meye imkân yok. Ve bu demek değildir ki, Sa
yın Ağırnaslı'nın gayet yumuşak bir ifadesi 
çok önemlidir, önemi şuradadır. Biraz şey üze
rinde durmak lâzımdır. Önemi şudur: Diyor ki, 
siyasi partilerin bugünkü kuvvetleri şeklinde 
kalmaları, fakat çeşitli fikir mihraklarının bu 
memlekette gelişmesini önleyici kanunlar da. 
getirilsin demek istiyor. Yani 'bugünkü siyasi 
partiler bugünkü haliyle kalsın, gelecek olan 
partiler ve fikirler önlensin. Sanki aşağı yuka
rı bu 74 ncü madde bir bakıma bunun için ge
tirilmiştir. Bugünkü partiler böyle kalsın, bun
dan sonra gelişmek istiyeıı partiler Önlensin. 
Seçim kanunumuzda, çeşitli kanunlarımızda hü
kümler vardır. Bâzı memleketlerde siyasi par
tilerin seçime girmesi tamamen serbesttir. Şim
di 'bugünkü mevzuatımızda seri)esi. midir': Si
yasi partiler seçime girmek için muayyen bir 
teşkilât kurmak veya muayyen şekilde bir nite
liğe sahibol maları, lâzım gel ir. Mutlak mânada 
bir fırsat eşitliği yoktur. N'edir? Siyasi partile
rin seçime girmeleri ivin muayyen şartları ve 
şekilleri yerine getirmesi lâzımdır. Bizim huku
kumuzda, Anayasamızda ve çeşitli kanunları
mızın tecellisinde mutlak mânasiyle bir fırsat 
eşitliği tesisi mümkün olmıyau bir husustur. 
Arkadaşım mutlak mânasiyle ve gerçek mâna
siyle bir fırsat eşitliğini iddia ediyor, karsımı
za çıkıyor ama bu mümkün değil. Bütün siyasi 
partiler kurulduğu anda giriyor mu ^eçiıne? 
Mümkün değildir. Bir siyasi parti kurulmak 
isteniyorsa kurulur, girer seçimler*1. .Vatanda
şın imtihanı için önüne gider. Vatandasın mu
ayyen bir nisbette reyini alır. Ondan sonra va
tandaşın iradesine -dayanan bir siyasi "parti ola
rak elbette ki. 'bu kanunun öngördüğü husus
larda yardım görür. Vatandaşın huzuruna çık
mamış, vatandaşın reyinin ne nisbette tecelli 
ettiğini bilmeden üç muhterem arkadaşımızın 
bir araya gelerek kuracakları bir siyasi partiye 
de yardım istedikleri zaman, kendilerinin dün 
itiraz ettikleri Beytülmal o zaman meydana ge
lir. Ama. siyasi partiler olarak teşekkül etmiş 
vatandaşın karşısına çıkmış bir parti yüzde-'beş
ten fazla oy almış. Hazineden yardım görmekle 
fırsat eşitliğinin ihlâl edildiğini iddia etmek doğ
ru değildir. Bu sebeple arkadaşımızın kanunun 
74 ncü maddesinin Anayasaya aykırıdır, siyasi 
partileri muayyen bir seviyede tutar. Diğer siya
si partilerin, gelişmesine mânidir demeleri, sanki 
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bu bir dikta rejimi getirecek kötü ve korkunç 'bir 
bas. belâsı olarak tavsif etmesinin hukukî hiçbir 
mesnedi olmadığını ifade etmek isterim. Netice 
olara.k sözlerimi hülâsa edeyim, siyasi partilerin 
hukuk nizamı içerisinde memleketin şartlarına 
uygun olarak, dışardan ve çeşitli vesilelerle 
gelecek teklifler üzerinde veyahut kendisinin 
çeşitli kapı çalmasına mâni olacak önseçimin 
gerektirdiği masrafları karşılıyacak mâkul öl
çüde bir yardımın murakalbeli olarak Hazine 
tarafından yapılması yerindedir. Ve bu partile
rin bütün sarfiyatlarının murakabesi imkânını 
da verecek gayet mâkul bir yoldur. .Siyasi par
tilerin meşru malî »bir faaliyet içerisinde 'bulun
malarım ve faaliyetlerinin meşruluğunun he
sabını vermesini istiyenler 74 ncü madde ile 
beraber olacaktır. Siyasi partilerin malî dene
timden uzak, diledikleri gibi para toplamak ve 
çeşitli vaitlerde bulunmak veyalhut da teklifle
rin baskısı altında kalmasını istiyenler ise ser
best bırakılmasını arzu edenler de olacaktır ve 
74 ncü maddeyi karşısında bulacaktır. Hukukî 
nizam içinde hesaplı ve düzenli olmayı istiyor
sak, ama mâkul ölçü içinde, Komisyonun getir
diği miktarın ben de karşısındayım. Gayenin 
dışında bir miktar getirmiştir. Masraf neyi ge
rektiriyorsa bu masrafları mâkul ölçüde karşı
lamak lâzım, yoksa partilere yardım değil; par
tilerin masraflarını karşılıyacak şeyi vermek 
lâzımdır, geniş bir şekilde yardım mümkün de
ğildir. Ama masraflarını karşılıyacak ölçülü 
bir yardımın verilmesi yerinde olacaktır. Bu 
sebeple biz komisyonun getirdiği şekil değil, 
mâkul bir değişiklik yapmayı teklif ediyoruz. 
Ama bir oran dâhilinde olmalıdır. Bir milyon, 
iki milyon. Biz de bunu anlamıyoruz. Muayyen 
ve mâkul bir ölçü içinde, mâkul bir masraf 
karşılığının bütçede yer alması doğru ve ye
rindedir. Ama, hayır hiçbir şey yapılmasın di
yenlerin de karşısındayız. Büyük bir meblâğ 
yardım yapılsın diyenlerin de karşısındayız. 
Orta yolu savunanlar şu fikirdedir ki, bu 
74 ncü maddeyi değiştirmek siyasi hayatımız 
için faydalı oalcaktır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Kalpakboğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Muhterem arkadaşlar, kıymetli Başkan; ben
den evvel gelenler hiçbir maddenin olduğu gi
bi kabulüne taraftar görünmed'iler. Kendileri
ni dikkatle ve zevkle dinledim. Hakikaten 
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ceffelkalem fikirlerinin karşısına kuvvetle çık
mak mümkün değildir. Hassasiyetlerini arkadaş
larımın takdir ediyorum. Yani Hazinenin bir 
kuruşunun dahi iyi yerlere sarf edilmesi, kon
trol altında tutulması, heder edilmemesi ve 
partilere verilecek paraların bâzı dedikodulara 
da müncer olabileceği noktasından meseleyi 
hassasiyetle enine boyuna müzakere ve mü
talâa ettiler. Bu meselelerin hepsinde haklı 
olan tarafları var. Ama muhterem arkadaş
lar, size şunu söylemeye kendimde yetki görü
yorum; partiler ve partililer kimdir? Bunlar 
üç, beş milyon reye sahip koskoca teşekküller 
değil midir? Bu milyonlar kimdir? Türk va
tandaşı değil midir? Bu milyonların verdiği 
vergiler Hazinenin varidatını teşkil etmezler 
mi? O halde görüyoruz ki, bu büyük ve kü
çük partiler yine Türk vatandaşlarından 'te
şekkül etmiş siyasi teşekküllerdir, organlardır. 
Ve bunların vermiş olduğu vergiler Hazinede 
toplanmaktadır. Ve bu partiler arkadaşlar, yi
ne bizim Anayasamızın kabul ettiği gibi, Par
lâmentonun vazgeçilmez anaunsurlandır. O 
halde partilere bu kadar büyük kıymet atfe
den bizler ve onların yönetmiş olduğu halk ida
resi şu madde ile biraz daha düzene girsin iste
niliyor. Partici arkadaşlarım siz çok iyi tak
dir eder ve bilirsiniz. Parti dışında şu teşekkül
de bulunan diğer Üye arkadaşlar ise doğrudan 
doğruya bilmeseler bile dolayısiyle bir partinin 
nasıl çalıştığını, iktisadi ve malî zorluklarla na
sıl yoğurulduğunu onlar da parti arkadaş
larım kadar bilirler. Direkt b i lme le r bile en-
direkt olarak bilecek vasıftadırlar. 

Kıymetli arkadaşlarım, bu paraların son mc 
teliğine kadar kontrol edileceği, Hazinenin bu 
paraların sarf yerini her zaman teftiş edeceği ve 
bu partilerin aldıkları paraların hesabını ve
receği bu maddelerde yine zikredilmiştir. 

Binaenaleyh, bu paralann partilerin gaye
leri dışında bir kuruşunu olsa dahi sarf edemi-
yecekleri teminat altına alınmış bulunmakta
dır. Ve böylece Hazineden çıkan paraların yi
ne bu memlekette demokratik gelişmelere âmil 
olacağı bir hakikattir, bir gerçektir. Partiler 
olmadan bu memlekette demokrasi olamıyaca-
ğma göre, kanun ve halk hâkimiyeti temin 
edilemiyeceğine göre bu partileri yaşatmak bir 
zarurettir ve bu zaruretin birçok meseleleri ve 
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nedenleri vardır. Fakat başında bu zaruretin, 
maddenin geldiğini benden iyi bilirsiniz. Mad
deyi temin edemiyen partiler şunu açıkça söy
lemek lâzımgelir ki; dünden bugüne büyük ten-
kidlere mâruz kalmışlardır. Sorarım Halk Par
tili arkadaşlarıma, eski Demokrat Partili arka
daşlarıma; Halk Partisi ve Demokrat Partisi 
mücadelesinin büyük unsuru neydi arkadaşlar? 
Biraz da bu para mevzuu değil miydi? Şu tüc
cardan büyük paralar almıyor, o tüccarın işi gö
rülüyor, ona kredi temin ediliyor. O parti ona, 
öteki parti diğerine. 

Böylece hiç de hoş olmıyan büyük mücade
lenin 1950 - 1960 arasında yaşandığını bili
yorduk. Niçin o tüccardan milyonlar alınıyor, 
milyonlarca kredi veriliyor, kanunsuz ve haksız 
birçok tasarruflara gidiliyor diyen, 1950-1960 
mücadelesinin münakaşası biraz da bu değil mi 
arkadaşlarım? Ne diyor bu madde : Bir tücca
ra, bir zengine el açılmasın, Devletin Hazine
sinden verilsin, kontrol altına alınsın bu işler. 
Binaenaleyh, partiler birbirlerini itham etme
sin, güzel bir şey. Ben filân tüccardan 10 
bin, 20 bin, 50 bin lira alacağım diye yarın 
onun tesiri altında kalmıyayım diye. Çünkü, 
ne oluhsa olsun insanız arkadaşlar. Bu reali
teyi kabul etmeye mecburuz. Bir tüccardan 
ellibin lira, yüzbin lira alan bir parti birsz da 
bu tüccara yakın gözle, alâka ile bakmak mec
buriyetini hisseder, insanın za'fı vardır, ken
disine gülene, kendisine yakınlık gösterene, 
kendisine maddi ve mânevi müzaherette bulunana 
bir sempati duyar, arkadaşlar. Yarın iktidara 
gelen bir parti dün muhalefette iken yüzbin 
lira aldığı tüccara elbette mümkün mertebe 
iyilik yapmak ister. Ve takdir cümlesi içeri
sine onar milyonluk kredi de verebilir, karşılığı 
varsa. 

Şu madde île biraz da bunu önlemiş oluyo
ruz. Ve arz ettiğim gibi birimiz diğerimizi 
parti olarak, iktidar ve muhalefet olarak bu 
yüzden itham edip bir sürü münakaşaların, mü
zakerelerin içine girmektense, Hazineden alır 
yine Hazineye hesap vermek suretiyle, alın akı ile 
bir tüccar veya bir esnafa .kredi verilmesi, hak
sız yollara gidilmesi münakaşa ve müzakeresin
den bizi hiç olmazsa şu madde kurtarır. 

Muhterem arkadaşlarım, partilerin adını 
açıklamadan şunu konuşayım. Zannederim ki, 
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hepsi birbirine eşittir. Büyük müzayaka halin
dedir partiler. Arkadaşlarım diyor ki, bilhas
sa Sayın Niyazi Ağırnaslı, oylar basılıyor, san
dıklar da seçim bölgelerine kadar gönderiliyor, 
birçok masrafları zaten Hazine yapıyor, buna 
ne lüzum vardır? Sayın arkadaşlarım, en kü
çük bir vilâyete bir seçime gitmek için bir 
parti bakımından 100 000 liraya yakın bir pa
raya ihtiyaç vardır. Bu parayı kim verecek? 
Ya biz adaylar vereceğiz, ki, burada 2 bin lira 
ile tahdidediliyor. Yahut da genel merkez ve
recek. Genel merkez nereden alacak bunu? îşe 
o da az evvel söylediğim büyük tüccarlardan 
bunu almak yoluna gidecekir. Fakir veyahut 
da orta sınıf halkın makbuz ile partilere para 
vermeleri maalesef Türkiye'de taammüm etmiş 
değildir. Partiye kayıtlı vatandaşlar gelip par
tiye muntazaman aidat vermezler. Eğer böyle 
bir alışkanlık Türkiye'de olsaydı her bir üye
nin üye olduğu partiye bir kuruş vermesi o 
partilere büyük gelir temin edebilir ve şu yola 
da gidilmezdi ve bundan da çok daha iyi idi. 
Ama ne yazık ki, 15 - 20 senelik demokrasi ha
yatımızda partili üyelerin partilerine munta
zam aidat Ödemeleri meselesini temin edemedik, 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı, Sayın Kal-
paklıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Teşekkür ederim. Temin edemediğimiz için bu 
yola zaruri olarak girdi. Bugün bir vasıtanın 
günlük kirası 200 - 250 liranın üstündedir, bir 
jeep veya taksinin. Bir parti seçime girdiğin
de icabında günde 15-20 hattâ 30 vasıtayı emri 
altında bulundurmak mecburiyetindedir. Bir 
kısım arkadaşlar diyecek ki; bunun miktarı 
biraz daha azaltılsın; düşününüz Kenya vilâye-
ini, Sivas vilâyetini, Ankara vilâyetini, bin
lerce köyü var ve bir ucundan öbür ucuna ka
dar SOO kilometre tutar. Bu kadar geniş bir 
vilâyet hududu içinde her köye, bir Parlâmen
to üyesi veya bir idare heyeti azasının bu köy
lere hiç olmazsa bir kere uğraması şarttır, ar
kadaşlar. Parti muhtelif meselelerde ne düşü
nüyor, bunu köylü vatandaşlara izah etmek 
mecburiyeti vardır. 

Bu kadar geniş teşkilât içinde bu kadar bü
yük hizmetler görmek mecburiyetinde olan par
tilerin bu kısa devre içinde sarf edecekleri para, 
arz ettiğim gibi, ortia çapta bir vilâyette yüzbin 
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liranın ü'Mndedir. Şu para olduğu gibi verilse I 
dahi, bir tek kazaya Türkiye çapında bin lira 
dahi düşmez. Bu bin lira bu kaızalarm ilçe mer
kezinin bir yıllık kira karşılığı değildir. Bunun 
burada sayılamıyaeak kadar - zamanım bulun
madığı için kısa kesiyorum - sayılamıyaeak ka
dar 'büyük parti fonksiyonları vardır. Ve bun
ların en küçüğünden en büyüğüne kadar icraatı, 
asgari bir paranın verilmesini tazammun eder. 

'Sayın Sırrı Atalay'ın da ifade ettiği gibi, 
bunun esası da 65 nci maddenin son fıkrasında I 
kısmen kabul edilmiş vaziyettedir. 13 ncü fık
rada, «Devletçe sağlanan yardımlar» sözü ile kas- I 
dedilen mâna Devletin yardımını mutazammm-
dır. Binaenalıeyh, 65 nci madde de bu mesele ve 
bu esas böylece kabul edilmiştir. I 

Arkadaşlarım, sözümü, vakit geldiği için ke
siyorum. Size şunu ifade etmeye çalışıyorum : 
Hazinenin bu parasına karşı gösterdiğiniz has- I 
sasiyette sizinle yüzde yüz beraberim. Fakat bu I 
Hazinenin 5 - 8 milyon lirasının partilerde bu 
şekilde kontrol altına alınmak ve teftişe ta.bi tu
tulmak suretiyle sarfında memleket çapında 
- parti çapında demiyorum - memleket çapında 
ve demokrasinin yerleşmesi mevzuunda büyük I 
nisbetfce hizmeti olıacaktır. Takririm bu madde- I 
nin olduğu gibi kaibulüne mütedairdir. I 

Düşüncelerimi huzurunuzda kısaca arz et
miş bulunuyorum, İltifat Duyurularak takriri
min ve maddenin olduğu gifoi kabul edilmesini I 
istirham etmekteyim. Hürmetlerimle. I 

'BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Kayseri) — Sayın 

bir arkadaşımız d'iyor ki; aynı hemşehriler ayrı I 
ayrı fikirlerde olmasınlar. Fikirler muhteremdir. 
Benim arkadaşım başka bir fikri savunur, ben 
başka bir fikri savunurum ve bundan da haki- I 
kat doğar. I 

Muhterem arkadaşlar, partilere yardım me
selesi bendeniz partilere yardımın Devlet Ha
zinesinden verilmesinin doğru olacağına kaani I 
değilim. Biz vasatımızı kontrol etmekle mükel- I 
lefiz. Hangi vasatın içindeyiz? Şunu kaıbul ede- I 
lim ki, Türkiye Birincisi Büyük Millet Meclisi 
zamanında istiklâl mücadelesi, vatan kurtarma 
mücadelesi vardı ve vatan kurtuluyordu ve o 
insanlar maddi ve manevi fedakârlığı gösteri
yorlardı. Ve dolayısiyle bugünkü mücadelemiz 
de iktisadi istiklâl mücadelesidir ve Türkiye 
'bugünkü nesil böyle bir dâvamın içime atılmış I 
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görünüyor ve görmelidir de. Tütkiye'ndn ikti
sadî kaderini değiştirmekle mükelleftir. Tür
kiye'nin iktisadî kaderini değiştirmek istiyen 
insanlar Birinci Büyük Millet Meclisinde oldu
ğu gibi dedelerimizin göstermiş olduğu feda
kârlığı hem kendileri göstermeli ve hem de mil
letin göstermesini temin etmelidir. Birinci Bü
yük Millet Meclisinde o zamanın Dahiliye Vekili 
'bir tane hokka almıştır masasına ve bu derhal 
bir sözlü soru meselesi oluyor. Ve memleket bu 
halde iken ve senin bir çadırda oturman iktiza 
ederken niçin aldın, deniyor. ve bu şekilde 
karşi'larına çıkılmış ve böylece mücadele ediliyor. 
Bu mücadele ruhu ile, bu birlikle, Kuvayi Mil
liye ruhu ile vatan kurtuluyor. Hem de o dar 
iktisadi şartların içerisinde. Şimdi biz dedele
rimizin gösıtermiş . olduğu bu fedakârlığı zama
nımızda göstermekle mükellefiz. Şuraya tahsi
satlar geliyor, ödenekler geliyor. Devletin Ha
zinesine kepçeyi daldırıyoruz. Herbirimiz ora
dan birer kepçe alarak kendi kazanımıza koy
mak istiyoruz ve bugün maalesef münevver ta
bakasının durumu budur, ödeneklerimiz artsın, 
ücretlerimiz artsın, artsın, artsın artsın. Ama 
bu memleketin nasıl iktisadi istiklâl mücadele
sini kazanmasını düşünmüyoruz, nefsimizi kon
trol etmiyoruz, murakabe etmiyoruz? Ve dolıa-
yısiyle gayet güzel edebiyat yapıyoruz, yuvar
lak lâflar söylüyoruz. Partiler, dolayısiyle Dev
leti idare edenler bizatihi nefsinde bu fedakâr
lığı göstermezse, mutlaka ve mutlaka halktan 
bir şey istemeye hakka yoktur. Dün aleyhinde 
konuştuğum zaman sayın komisyon İra maddeyi 
geri aldı ve tekrar geri geldi. Arkadaşlarımın 
fikirleri muhteremdir. Deniyor ki, zengin tüc
carlardan para isteniyor ve onların tesirinde 
kalmıyor. Arkadaşlarım, eğer zengin tüccardan 
para isteniyorsa, zengin tüccardan bir menfaat 
mukabili, partiye yardım ot, deniyorsa bundan 
Parlâmentonun particileri kabahatlidir. Bir 
partinin tüzüğünü kabul edip, partinin pren
siplerini de kabul eden zengin ve orta halli halk 
mutlaka memleketin selâmeti ve yükselmesini 
o parti doktrininde görüyor ki, o partiye yar
dım ediyor. O halde Batı memleketlerinde oldu
ğu gibi, bizim, Parlâmento olarak halkımıza ve
receği terbiye şudur : Bir parti, üyelerin vere
cekleri yardım ve aidatiyle yaşar. Sen bu aidatı 
seve seve verdiğin takdirde memleket meseleleri 
hallolur. Eğer şahsi menfaatlerin için verirsen, 
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bu olmaz. Dolay isiyle alıiâ'fcili'k prensibi de bu 
zihniyettin yerleştirilmesi ile kalbildir. Yoksa, 
»Makilik prensibini para ile ölçmek doğru de
ğildir. Devlet Hazinesi yardım eder, eğer tüc
carda, partilide ahlâkilik prensibi hâkim değilse 
yine o Devlet Hazinesinden! faydalanmayı dü
şünecek ve faydalanmak isteyecektir. O halde, 
hem »siyasi teşekküllerinin ve hem de o siyasi 
teşekküllere mensuibolan Parlömanteıierin vazi
fesi üyelerini bu yolda ikıaız ve irşadetmektdr. On
ları ahlâkilik prensipleri içinde ve fedakârlık 
duygusu içinde hazırlamaktır. Tüccarlardan 
şimdi para istenmediği takdirde acaba tüccarlar 
ilerde parfti iktidara geldiği zaman o tüccar ge
lip yardım istemiyecek rai, faydalıanmak iste
miyecek mi? Eğer o parti ve onu idare eden
ler bizatihi hakikaten adam kayırma cihetine gi
diyorsa ve kayıracaklaırsa hiç para verilmese 
dahi yine onları kayırae aktır. Zaten Devletin 
vazifesi haklımın hakkını vermek, haksızlığın da 
önüne geçmek değil midirf 

Arkadaşımız 65 nci maddenin kabul edildiği
ni söyledi. Ama 65 nci madde değişmez bir 
madde değildir. 65 nci madde üzerinde arkadaş
larım konuştular, aleyhinde söylediler, reye 
kondu, kabul ediMi. 74 ncü madde, tekriri mü
zakere teklif edildi, tayyedildiği vakit 65 nci 
maddeye geçilir Ve Vd ncü 'bendi çıkarılır, çıka
rılması zor bir şey değildir. Arkadaşlarım; 
14 ncü madde ile Devlet Hazinesine senede 
12 500 000 liralık bir külfet yükleniyor. Bu 
para ile nelerin halledilebileceğini düşünelim. 
Neler hailedilebilir? Hakikaten çok şeyler halle
dilebilir. Senede 12 500 000 lira, dört senede 
su kadar para eder. Türkiye'de tahmin ediyo
rum ki, çimento fabrikaları ancak 12 000 000 
liraya mal ediliyor. O halde Türkiye'de bu para 
ile aşağı - yuikarı dar bölgelerde, geri kalmış 
gelişmemiş bölgelerde bir çimento fabrikası ku-
ralato'ilecektir. Ve bundan daha güzel vatandaşa 
bir yardım olabilir mi.' (Çimentonun olmadığı, 
karaborsada bulunduğu bir zamanda vatanda
şa bundan daha güzel bir yardım. ola.bilir mi? 
En güzel yardım, en güzel cemilekârlıktır. En 
güzel fedakârlık budur. Biz bunu onlara götü
receğiz ve onlara izalı etmemiz iktiza edecektir. 
O halde biz demek istiyoruz ki; partiler Tür
kiye'min başka; memleketlerde olduğu gibi siyasi 
bir teşekküldür. Bütün teşekküller üyelerin ai
datı ite yaşar. Ve maalesef Türkiye'mizde mü-

t em adiye u cemiye ilere Devlet Hazinesinden 
yai'dım edildiği için, onlar Devlet Hazinesini 
bir geçim vasıtası kabul ettikleri için ve müte
madi surette azalarını aidat vermekle mükellef 
tutmuyorlar ve dolay isiyle oturaklı bir cemiyet 
nizamı ve müesseseler kuruliamıyor. O halde 
bilhassa bunu tayyetmekle diğer cemiyetlere de 
örnek olacağız. Ve o cemiyetler kendi mensup
larına aidat alma ve verme duygularını aşılıya-
cağız. Hattâ önümüzdeki yıl Maliye Bütçesin
den tamamen cemiyetlere yardımı kaldıralım. 

Cemiyetin kendi .kendini idare etmesi lâ
zımdır. Üyelerini para verme duygusuna alış
tırması lâzımdır. Yoksa Hazineden verilen pa
ralarla, yardımlarla yaşıyan cemiyet, cemiyet 
olmaz. Türkiye'de onun için cemiyetçilik geli
şemiyor. 

Kayıt tutalım diyorlar. Emin olun ki, bu kay
dın da bununla bir ilgisi yoktur. Her parti
ye .'•» milyon lira para verilse, teşkilâtına da-
ğıtsa, yine bu para 'bilhassa, partilerin başını 
ağrıtacaktır, ağrıtmakta devam edeceklerdir. 
Bana az; verdin, ötekine çok verdin diye. Bü
tün bucaklardan para. istiyecekler ve dolayı-
siyle halka, partilere yardım meselesini du
yuracağız. Mütemadiyen partilerin kapısı aşın
dırılacak ve bir huzursuzluk olacaktır. Bu
nun faydası değil, bilâkis partilerin ziyanı 
olacaktır. Eğer bir plebisit yapılsa ve Türk 
halkına sorulsa tahmin ediyorum ki, emin olu
nuz, partilere yardımın aleyhinde bulunurlar. 
Daha bu konuşulmadan evvel beş altı mek
tup aldım, tasvibetiniyorlar. Muhalefet lide
rine otomobil ve tahsisat verileımsini de tas-
vi'betmiyoıiar ve bunda devam edeceklerdir. 
Türkiye'ye hakikaten bâzı yerden bakıyoruz, 
güllük gülistanlık zannediyoruz ama şunu 
açıkça kabul edelim ki, Türkiye'miz iktisadi 
sıkıntı içerisindedir, halikımız iktisadi sıkın
tı içerisindedir. Bir Anadolu gezisi yapıyoruz, 
yağmur bekliyen Anadolu köylüsü yağmur 
olmadığı zaman bir ekmeği bulamıyacak 
duruma düşüyor. Hiz bunları düşünerek Türk 
halkına iş bulmak için mütemadiyen Devlet 
hazinesini zorlamaık değil Devlet Hazinesin
den israfı kısarak aldığımız para ile fabrika 
ve tesisleri halkın ayağına götürmek mec
buriyetindeyiz. Ben bir tarih öğretmeni ola
rak şunu arz edeyim İd, bütün tarih boyun
ca. yükselen devletlerin başlarmdak insanlar 
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fedakârlık göstermişlerdir. Söğüt'de, Osman 
(iazi'nin sarayı yoktur, çadırda idi. Bursa'-
da bulunduğu vaıkit sarayı yoktu. Vaktiyle 
İstanbul'a gitmiştir. Bizans'da, debdebe var
dır, Haz/meye yük fazladır. Ve Devletin çöküşü 
meydana gelmiştir. 

BARKAN — Bil
dim. 

HÜSNÜ DİKEOLİGİl 
•;ı-i 

dakikamız kaldı efen-

(Devamla) 
lıkır muhteremdir arkadaşlarımı. Fikirlere 'hür
met vazifemizdir. Ben şuna kaaııinı ki, bu yar
dımı yapmakla partilere iyilik ve partilere de 
iyilik yapıyoruz. Ve biz onlara para vermek
le partilere ısındırma değil bilâkis partiden 
yardım isteme durumuna getiriyoruz. 

Gelin elbirliğiyle bu -maddeyi reddedelim. 
halka cemiyetin ne demek olduğunu, parti-
eilûğin ne demek olduğunu, yardımları ile ya-
sıyan birer siyasi teşekkül olduğunu izah ede
lim. Hürmetlerimle. 

1 i AŞK AN —- Sayın Tevetoğlu, Sayın De
mir, Sayın Ağırnaslı, Sayın Atalay, Sayın 
Kalpaklı oğlu ve Sayın Dikeçligil konuşmuş
lardır. Böylece altı arkadaşımız konuşmuş 
bulunuyor. Bir kifayet önergesi vardır! Sı
rada Sayın Alpaslan bulunuyor. Daha evvel 
'nenim her zaman yaptığım gibi, kifayet ka
bul edilecek olursa, komisyona, Hükümete ve 
sıradan bir arkadaşımıza söz vereceğim. 

RİKAT ÖZTÜRKÇıNE (İstanbul) — Be
nim önergem 74 ncü maddeye aittir, söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Öztürikçine, önergeni yu
na. buna aittir tarzında söz söylemenin hiç
bir mânası, var mır? 

Kifayeti okutuyorum:. 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Kifayeti arz ve tek

li!' ederim. 
Trabzon 

Kesat Zaloğlu 

BAŞKAN — Aleyhinde Sayın Giirsoytrak, 
buyurun. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — 
Muhterem arkadaşlar. Siyasi. Partiler Kanu
nunun bütün milletçe üzerinde hassasiyetle 
durduğu en önemli konulardan bir tanesi de 
siyasi partilere Devletçe yapılacak yardım 
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şekli ve prensibi üzerindedir. Nitekim muhte
rem Senatomuz çeşitli görüşlere sahibolarak 
muhtelif önergeler vermiş bulunmaktadır. 
Muhtelif partiler mensup ve bağımsız arka
daşların çeşitli görüşleri vardır, bu görüş
ler henüz ortaya dökülmemiştir. Bugün de 
vaktimiz olduğuna göre kanunu nihayete er
dirmemiz mümkündür. Her arkadaşın görüş
leri muhterem olduğuna göre enine boyuna 
bu mevzuu görüşmemiz ve millete intikal etti
rilecek çeşitli görüşler varsa, 'milletçe üze
rimle şüphe yaratacak görüşler varsa onların 
da görüşülmesi ve şüphe yaratacak olan gö
rüşlerin ortadan kaldırılması mümkün olur. 
Btı bakımdan kifayetin ikabul edilmemesi için 
bütün görüşlerin burada ifade edilmesine im
kân, verilmesine iltifat buyurmanızı rica ede
ceğim. 

Her 

BAŞKAN —• Kifayet önergesini oylarını
za. sunuyorum, Kabul edenler... Kabul etmıiyen-
ler... Arkadaşlar, çok yakın sayıda olduğu 
için çıngırakları çalıyorum. Dışarıdaki arka
daşlarımız da mütalâalarını bildirsinler. 

74 ncü madde hakkındaki müzakerelerin 
kifayetini kabul edenler lütfen ayağa kalksın
lar... Kabul etmiyenler... Kifayet önergesi red
dedilmiştir. 

İler zaman adedleri okumıyaeağım. Bâzı 
arkadaşlar fikir, mütalâa beyan etmediği için 
iste 25 e karşı 35 deyince tuhaf bir rakam ç,ı-
ıkıyor. Onun için arkadaşların Divana güvenme
lerini rica ediyorum. 

Şimdi söz sırası Sayın Alpaslan'ındır. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Pek muh

terem arkadaşlar, siyasi partilere yardım ya
pılmasın yolundaki önerge üzerine görüşme açıl
mış bulunuyor. Atalay arkadaşımızın da bildir
diği gibi siyasi partilere Devletçe yardım ya
pılması prensibini biz kabul ettiğimiz 65 nei 
maddenin 13 ncü bendi ile tesbit ve tescil et
miş bulunuyoruz. Yani bir prensibin konuşul
masına artık lüzum var mı, yok mu hakika
ten düşündürücüdür. Fakat burada gerek 
önerge venneik suretiyle konuşan, gerek bu 
önerge üzerine açılmış olan müzakerede ko
nuşmuş olan kıymetli arkadaşlar:vmızm gayret
le istifadeli fikirleri sadır olduğu içim, mese
le üzerinde bendeniz de görüşlerimi kısaca 
arz etmek isterim, 
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Sayın Tevetoğhı arkadaşımız «Türk lıalkı 

ile siyasi. Aziz arkadaşlarım, siyasi partilerin 
kendilerine bu kanunla tahmil edilen (bir
çok külfet sebebiyle masraflar etme mecbu
riyeti vardır. Kayıtlara tabi tutulacak, bir 
vilâyette her siyasi partinin köylerdeki in
sanları yeniden «iyasl partilere kaydetmek, 
bunlar için muntazam defterler tutmak, bun
ları 'bir esas içkide ve tam bir intizamla ve he
sap verebilir tarzda teftiş ve murakabeye 
hazır bulundurmak için yapılacak masrafları 
göze alacak siyasi parti yoktur. Aidat ver
sin... 

Bu zamana kadar kim aidat vermiştir, ar
kadaşlar? Ben 6,5 yıl il Başkanlığı yaptım, 
6,5 yıl içinde bir tek kimseden aidat alama
dım. Avukatlık yaptım, dağ - taş dolaştım, ço
luk çocuğun nafakasını da kesmek suretiyle 
şuraya buraya, parti işlerine sarf etmek mec
buriyetinde kaldım. Diğer arkadaşlarım da 
aynı feci akıbetin içinde bulunmaktadır, şu da
kikada. Yardım yapılması, Devletçe Hazine
den yardım yapılması konusu halk tarafından, 
Türk halkı tarafından benimsenmediği yolun
da bir görüş ifade ettiler. Siyasi partiler de
mokratik hayatın vazgeçilmez unsurları oldu
ğuna ve demokrasi de bizzat kendisine değer 
vermekte olduğumuz Türk halkı için yapıldı
ğına göre, siyasi partilere yardum konusunu 
Türk 'halkının başlıca meselesi olarak telâkki 
etmek zannederim ki, en isabetli 'bir görüş 
olur. Siyasi partiler imkânsızlık içinde kalır
larsa arkadaşlar emin olsunlar ki, halk top
luluğu siyaset hayatına karşı alâkasızlık içine 
düşecektir ve bu memleketin asıl büyük teh
likesi Türk halkının çoğunluğun Türk siyasi 
hayatına karşı alâkasızlığından ileri gelir. 
Bir vatandaş kütlesi ki, siyasilere karşı alâka
sızlık duyar, onların hangi kanaat ve meşrep
te olursa olsun memlekete neler getireceği 
hakkında bir malûmata sahibolamazsa işte teh
like o zaman belirir ve itibarla siyasileri ah-
lâkilik esasları içinde ayakta tutmanın yolla
rına tevessül etmenin, Türk halkının özlediği 
ve memleket menfaatine uygun düşen bir vazi
yet olduğunu kabul etmek gerekir. Aziz arka
daşlarım, partilere yapılacak yardım arasında 
ne münasebet var ki, şeklinde bir görüş ifa
de ettiler, 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Yanlış 
anlamışsınız. Böyle 'bir şey demedim. 

FEHMÎ ALPASLAN (Devamla) — Ben 
yanlış anlamış olabilirim. Belki de siz söyledi
ğinizi yanlış ifade etmiş olabilirsiniz. 

Seçim ve parti ile Türk halkı arasındaki 
münasebetler konusunda arkadaşım konuştu
lar ve âdeta siyasi partilere cemiyetimizin için
de bulunduğu şart bu, aman siyasi partilere 
yardım yapmıyalım. Ne yapacak siyasi par
ti? Birçok arkadaşımın temas ettiği gibi, o za
man şimdiden bâzı hesaplar peşinde koşan 
insanlarla dostluk, ahbaplık kurmak suretiy
le onlardan istifade edecek. 

Arkadaşlar işin bir ıacı tarafı daha vardır. 
Gerçi hesabı, kitabı kontrola tabi tutulacak 
ama, siyasi partilerin de gelişme arzusu ken
dilerini bâzı ahvalde tüccarın cebine götüre
bileceği gibi korkarım ki, bu cep daha uzak 
mesafelerde de olabilsin. Yani bu cemiyeti 
böylesine tehlikeli bir halden kurtarmak için 
millet kendi hazinesinden eğer para verirse 
o zaman ortada bir mahzur kalmaz. Çünkü bu 
verilecek para filvaki milletten çıkacaktır, ama 
yine milletin yüksek menfaatleri uğrama ola
caktır. O itibarla bunda bir mahzur yoktur. 
Bu mevzuda Sayın Ağırnaslı arkadaşım fırsat 
eşitliğinden ve saireden bahsettiler. Arkadaş
lar küçük parti, büyük parti, küçük partile
rin aynı seviyede kalması ve kalmaması mcee-
lesi.. Seçim yapılıyor? Kimin için yapılıyor? 
Türkiye 'deki Türk halkı İçim. Kimler işin içine 
katılıyor? Seçime katılacak olan siyasi parti
ler. Partiler için yapılan masraf tüm halinde 
yapılıyor. Ondan sonra bir siyasi parti yüzde1 

beş, (birisi yüzde otuz, yüzde kırk alıyor. Yüz
de kırk için yapılan masraf aynı yüzde beş 
için de yapılan masraf aynı. Yani o halde Dev
letin seçim için yaptığı masraflarda da bir 
fırsat eşitliği bahis konusu olmuyor. Üçbuçuk 
rey alacak olan için de Devlet aynı masrafı 
yapacak bütün bir kütleyi temsil eden için de 
aynı masraf yapılacak gibi mukabil bir sual
le Sayın Ağırnaslı arkadaşımın karşısına çık-
m<ak ve onun tatbikatta hiçbir zaman yerini 
bu'lmıyacak, 'aklî olarak kabulüne hor za-
man imkân olmıyacak. Fırsat eşitliği mefhu
munu çürütmek mümkün olur zannediyorumt 

Aziz arkadaşlarım, siyasi partilere Devlet 
eliyle yapılacak yardıma bir kısıra kütle var, 

484 — 



C. Senatosu B : 1 
İd, katiyen siyasi partilerden hoşnudu İmli
yor, o ne diye vergi versin? Eğer bu cemiyet
te vergi veren insan vergi verdiği işin netice
sini de kendi keyfine göre tâyin ve tesbit ede
cek ise o zaman her mevzuda ayrı ayrı istika
mette hizmet yapılmak lâzım. O zaman ben 
de derim ki, Artvin vilâyetinde ben daha çok 
rey aldığıma göre öteki partilere göz açtırmı-
yacak şekilde vaziyetler meydana gelsin, yal
nız benimkilere yarasın. Bir defa bu kanunda 
güdülen maksat şu: Miktar üzerinde durmaya
cağım. Mâkul hadde indirme esası üzerinde 
sonra görüşeceğiz. Ama siyasi partilerin aldık
ları oya göre bir yardım yapılması zarureti 
olursa o zaman vergi veren adam gibi, milleti 
temsil eden insanlara gelen reyler de değer-
lendinilmiş olur. Binaenaleyh, falan parti 
% şu kadar rey aldığı için biraz daha fazla 
para alacaksa fert basma konan masraf bu 
ııisbette olacak ve bir adaletsizlik de asla ba
his konusu okuyacaktır. 

Sözlerimi özetlemek istersem, milletin ha-
zinesünin muhterem olduğuna elbette hepimiz 
inanıyoruz. Tünk Milletinin gerçekten bir ku
ruşunu dahi heba etmemeye inanıyoruz. Ama 
Türk Milletinin bu yeni Anayasa düzeni içe
risinde asıl menfaati hakikaten Türk siyasi ha
yatına daimî surette hiç olmazsa yakın bir 
alâka duyması noktasında toplanır. Siz siyasi 
partileri güçsüzlükleri içerisinde bırakırsanız, 
evvelâ vatandaş alâkasız ikalır. Veyahut va
tandaşın alâkası ters yollardan elde edıilen im
kânlarla başka istikamete sevk edilir ve bun
dan bizzat Büyük Türk Milleti sonsuz zararla
ra mâruz kalır. O itibarla miktarlarda yeni
den münakaşa edelim, 'asgari masrafları dik
kate alalım, zaruri masrafları ddkkate alalım, 
ama Türk siyasi hayatını çapraşık yollara gö-
türmemek için tam ahlâkilik esası içerisinde 
vaz'edilmiş olan bu prensibe sadakat suretiyle 
siyasi partilere yardım konusunu lütfen elden 
bırakmayalım. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Mucip Ataklı. 
MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, tasarının siyasi 
partilere Devlet yardımından bahseden maddesi
ni gerekçede hangi sebeplere istinadettiğini 
aradım bulamadım. Gerekçe o kadar zayıf ki, 
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ne maksada matuftur, bu maddeyi'anlamak müm
kün değildir. Şahsi kanaatime göre ve arkadaş
ların şimdiye kadar ifade ettikleri fikirlerden 
çıkardığım netice şudur : Bu maddenin gayesi 
siyasi partilerin dış ve iç kaynaklarından maddi 
yardım görmeye, yani elini uzatıp şundan bun
dan siyasi partinin hayatını idame ettirmek 
için el açmasına mâni olmaktır. 

ıŞimdi arkadaşlarıma soruyorum. 74 ncü 
madde ile Devlet yardımı yapılsa dahi siyasi 
partiler ellerini dış kaynaklara açmıyaeaklar 
mıdırlar?.. Yani dış kaynaklardan kastım, yine 
arkadaşlarımızın ifade ettikleri zengin tüccar
lardır ve yine bunları her siyasi parti kendi 
menfaatleri için istismar etmiyecek midir? Ve 
zenginler yine siyasi partileri kendi maksatları 
için istismar etmek kasdiyle para vermiyocek-
ler midir? Bunu kontrol mümkün müdür1? Ben 
yine inanıyorum ki, bunu önlemek mümkün ol
mayacaktır. Devlet yardım yapsa dahi bütün 
siyasi partiler bu zengin kaynaklardan imkân
lar sağlamak yoluna gideceklerdir ve bunun en 
töhlikelisi, yine demin bir arkadaşımızın kısa
ca temas ettiği gibi, korkarım ki, bu eller 
dış. kaynaklara kadar uzanmasın. Büyük par
tilere yapılan bu yardımlar gelecekte yeni fi
kir ve doktrin partilerinin doğmasına da mâni 
olacaktır. Büyük maddi kaynaklara istinaden 
partilerin yeni teşekküllerin neşvünema bul
masına imkân vermiyeceği gayet acık bir haki
kattir. Bunu inkâra hiçbirimiz tevessül edeme
yiz. Buna ilâveten Devlet seçim masraflarının 
bir kısmını zaten daha evvel çıkardığımız Seçim 
kanunları ile üzerine almış bulunmaktadır. Şu 
halde partilerin omuzlarındaki büyük yük- bu 
suretle • nisbeten tahfif edilmiş bulunuyor. 

(Buna göre yeniden Devlet Hazinesinden par
tileri beslemeye sebep var mıdır? Bunu takdir
lerinize sunuyorum. Yine siyasi partilerimiz tüm 
olarak Devlete hizmet aşkında oldukları iddi
asında bulunuyorlar. Bu iddiada bulunan siyasi 
partilerin Devletin sırtından 'geçinmesini ben 
iddialariyle tenakuz halinde bulmaktayım. Yine 
muhterem bâzı arkadaşlarımın ifade ettikleri 
gibi partilere verilecek bu paralar parti üst 
kademelerinde birer siyasi baskı vasıtası olarak 
hem teşkilâtlarında, hem de miHetin bütün 
fertlerinde bir basıkı vasıtası olarak kullanıla
caktır. Bu da demokratik hayatımızın inkişa-
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f'ına mâni olacak bir sebeptir. Bu bakımdan da 
Devletin siyasi partilere yardımına taraftar 
değilim. Buna rağmen ben verdiğim takrirde 
hu maddenin çıkarılmasını istemedim. Çünkü 
yine şalisi görüşüm, partilerin umumi temayülü 
bu teklife itibar edilmiyeceği noktasında top
landığından dalıa mutedil bir teklifle geldim ve 
benim maruzatım siyasi partilere yapılacak bu 
yardımın dört senede bir olmak üzere yapılma
sıdır. Buna iltifat etmenizi, lıic, değilse dalıa tat
minkâr bir hal tarzı olarak bu teklifimi kabul 
etmenizi arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Lûtfi Bozcalı. 
ÖMER LÛTFÎ BOZCALI (İzmir) — Muh

terem Başkan, kıym;etli arkadaşlarım, siyasi 
partilere yardım mevzuunda bir kısım arkadaş
larım kanunun maddesinin aynen kabulü yo
lunda konuşmalarında halkın ve bilhassa zen
ginlerin yardımlarının partiyi istismara sebe-
bolduğunu ileri sürdüler. 18 seneden beri par
ti içinde kaza, vilâyet ve muhtelif kademeler
de bulunan nâçiz bir arkadaşınız sıfatiyle şu
nu tasrihan arz edeyim, ki; siyasi partilere yar
dım eden istisnaları her zaman vâki olmak 
kaydiyle, hiçbir zengin partileri istismara kal-
kışmamıştır. Bir tüccar siyasi partiye yardım
da bulunursa, kendi görüş ve anlayışına uygun 
görüşe sahip bir Hükümetin ve idarenin kurul
masını arzu ettiği için maddi ve mânevi feda
kârlık olarak yardımda bulunmuştur. 

Siyasi partilere, hizmet dolayısiyle veya doğ
rudan doğruya memlekete hizmettir. Hizmet ise 
faziletli insanların şiar ve arzuladıkları şeyler
dir. Faziletli insanlar hiçbir maddi karşılık bek
lemeden maddi ve mânevi yardıma girdikleri 
zaman bunlardan şu veya bu partiden bana, şu 
veya şu şekilde bir menfaat gelsin diye düşün
mezler. Ve nitekim halen de defterimde isim
leri mazbut ve partimize yardım eden zengin ve 
tüccarlardan bize yardım edenler isimlerinin 
gizli tutulmasına ve makbuzlara namı müstear 
yazılmasına dair teklifte bulunmuşlardır. Ve 
bunları soran arkadaşlarıma, yerlerini göster
mek suretiyle, söyliyebilirim. Bu bakımdan si
yasi partilerimize Devletin yardımını sağladı
ğımız takdirde siyasi hayatın ve bilhassa de
mokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul. 
ettiğimiz siyasi partileri bir kısım menfaatleri 
için hizmet voluna koşan kimselerin menfaatleri 
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peşinde koşmaları saik ve sebebiyle partilere 
tahaccümü ve partiler üzerinde tahakkümünü 
icabettirir bir hale sokmuş oluruz. Bu bakım
dan bir hizmet gayesi ile kurulmuş olan ve 
esası biı- cemiyet olan siyasi partileri Devlet 
yardımından uzak tutalım ki, menfaat peşinde 
koşan kimselerin tahakkümüne mâruz kalmasın. 
Bu güzel müessese faziletli kimselerin yeri olsun 
ve idareye de faziletli insanları getirmeye saik 
ve sebebolaiım. 

Aziz kardeşlerim, muhterem arkadaşlarım bâ
zı arkadaşlar birçok masrafların ancak Devlet 
yardımı ile sağlanabileceğini ileri sürdüler. 
Kabul buyurmuş olduğunuz Seçim. Kanunu ve 
yine Komisyonumuza gelip, yakında Meclise ge
lecek olan tadil teklifleri ile yapılan Seçim ka
nunları üzerindeki tadillerle, oy puslalarınm 
hazırlanması, yerlerine şevki, tekrar bunların 
toplanması, tasnifi ve sair sebeplerle, Devlete 
bir havlıca masrafı icabettirir bir külfet ol
maktadır, 2 ne i olarak böyle kısmen de yerin
de yapılmıyacağma kaani bulunduğum yardı
mın Hazine tarafından partilere yapılması 
ikinci bir yük, külfet olacağı açıktır. O}' pus
lalarınm hazırlanması ve ona mütedair işlemle
rin yapılması hususunda bütçeden bir havlıca 
yardım ve masraflar yapıldığına göre ikinci bir 
yardımın yapılması hususu katiyen yerinde 
değildir. 

'Bir kısım arkadaşlarım, 65 nci maddenin 
13 ncü bendine, istinadederek evvelce kabul edildi
ğinden bahsettiler. Bittabi daha evvel olan 
65 nci maddede ki, 13 ncü bendinde kanuna ve 
Yasama Meclislerine veya bu yoldan kanun yo-
liyle yardım yapılmasına mütedair olan madde
nin kabul edilmiş olması bu tasarıda 74 ncü 
maddenin mevcudiyeti sebebine müstenittir. O 
maddenin kabul edilmiş olması, bizatihi bu 
maddenin kabulünü icabet t-/irmediği gibi, 65 nci 
maddenin teklifin, bu madde tamamen çıkarıl
dığı takdirde, tekrar bu maddenin müzakeresi 
suretiyle 13 ncü bendin de çıkarılmasını arz ve 
teklif edeceğim. 74 ncü maddenin tasarıdan ta
mamen çıkarılmasına mütedair olan ve muhte
lif muhterem kıymetli arkadaşlarımın izah et
tikleri sebeplerle kalkmasında fayda aşikâr bu
lunduğundan takrirlerimize iltifat buyurulma-
sını istirham ederim. Beni dinlemek lût funda 
bulunduğunuz için teşekkürlerimi arz ederim. 
Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Bir kifayet takriri vardır. Oku

tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komi aydınlanmıştır, yeterliğin oylanmasını 

arz ederim. 
Tabiî Üye 

Kef'et Aksoyoğlu 

BAŞKAN — Aleyhinde buyurun Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa

yın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri, ben
deniz takririn aleyhinde konuşacağım. Demokra
tik düzenin vazgeçilmez unsuru olan siyasi par
tiler üzerinde burada bu kürsüden öyle sözler 
söylenmiştir ki, bunların üzerinde durmak ve 
gerekli fikirlerin açıklanmasına imkân vermek 
lâzımdır. Demokrasimizin ve Parlâmentomuzun 
payidar olması siyasi partilerin payidar olması
na bağlıdır. Siyasi partilerin şeref ve haysiyet 
içerisinde gerekli noktada bulunabilmeleri, 
memlekette itibar sahibi olabilmeleri Parlâ
mentonun bizatihi itibar sahibi olabilmesini 
doğuran, tevlideden maddei asliyedir. Eğer 
siyasi partilerin bilhassa ifade edilen şekilde 
dış kaynaklara kadar uzanan eller gibi sözle
rin gereğince üzerinde durulmazsa ve bunların 
gerekli cevapları verilmezse efkârı umumiyede 
bir bulanık hava yaratılmış olur. Onun için 
istirham ediyorum, diğer arkadaşlara da ko
nuşma fırsatı verilmesi için takrire iltifat bu-
yurulmasm. 

BAŞKAN — Takriri tekrar okutup oyları
nıza arz edeceğim. 

(Kefet Aksoyoğlu'nun önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Demin arz ettiğim gibi kifayet 
kabul edilirso sırada olan İnceoğlu'na, Komis
yona ve Hükümete söz vereceğim. Kifayeti ka
bul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil
miştir. 

Şimdi Komisyon, buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETÎL (Tokat) — Muhterem arkadaşlarım, ta
sarının 65 nci maddesinin 13 ncü bendi kanuna 
veya. Yasama Meclisleri İçtüzüklerine göre 
Devletçe sağlanan yardımları siyasi partilerin 
gelir kaynakları arasında zikretmekte idi. Yük
sek Heyetinizce bu bendde değişiklik yapıldı 
ve Yasama Meclisleri İçtüzükl eriyle siyasi par

tilere yardım sağlanması kaldırıldı. Fakat ka
nuna göre Devletçe sağlanan yardımlar siyasi 
partilerin gelir kaynakları olarak kabul olundu. 

Binaenaleyh, 74 ncü maddenin tasarıdan çı
karılmasını ist iyen teklifler ve bu maksatla ya
pılan konuşmalar Yüce Cumhuriyet Senatosu
nun 65 nci maddeyi kabul suretiyle izhar ettiği 
iradeye karşı düşmektedir. Bu konuşulmuş ve 
halledilmiştir. 74 ncü maddede ancak siyasi 
partilere yapılacak yardımın miktarı bahis 
mevzuu olabilir. Bununle beraber sözü edilen 
65 nci maddenin 13 ncü bendi üzerindeki görüş
meler sırasında Komisyon adına söz almış ve si
yasi partilere Devletçe yardım yapılmasının 
gerekçeleri hakkındaki Komisyon görüşünü arz 
etmiştim. Bunlar zabıtlara intikal etti. Tek
rarlama lüzumunu görmüyoruz. Çünkü vaktini
zi almaktan başka bir netice doğurmıyacalktır. 
Sadece, madem ki, Hazinece siyasi partilere yar
dım yapılmaması görüşünde olan arkadaşlar 
74 ncü madde vesilesiyle 65 nci maddenin 13 ncü 
bendinin görüşülmesi sırasında ileri sürdükleri 
fikirleri tekrarladılar, biz de sadece o zaman 
arz ettiğimiz Komisyon görüşünü 'İnşaca özet
lemekle yetineceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, siyasi partilerin faa
liyetlerine devam etmesi için harcama yapmak 
zoruıiluğuyla karşı karşıya bulundukları bir 
gerçektir. O halde siyasi partilerin faaliyet
lerini düzeni erken gelir ve giderlerini de Ana
yasamız, Anayasa Mahkemesinin denetimine ta
bi tuttuğuna göre siyasi partilerin bu harcama
larını karşılıyacak gelirlerim de düşünmek 
mecburiyetindeyiz. Eğer biz sadece Hazine 
yardımı olsun mu, olmasın mı konusunu ele 
alacak olursak, meseleye sadece bu yönden ba
kacak olursak konuyu muhtacolduğu ciddi
yetle ve ehemmiyetle ele almamış oluruz. Siyasi 
partilerin gelir ve giderleri Anayasaya göre Ana
yasa Mahkemesinin denetimine tabi bulundu
ğu için, tasarı gelir kaynaklarını da tahdidi 
olarak tesbit etmiştir. Şimdi harcama bir za
ruret, içtinabı mümkün olmıyan, kaıçmılmıyan 
bir zaruret, gelir kaynakları da tahdidi olarak 
kabul buyurduğunuz 65 nci maddede göste
rilmiştir. Şimdi kısa kısa bu gelir kaynaklarının 
harcamalara yetip yetmiyeeeği hususunu göz
den geçirmekliğimiz lâzım. Eğer yetmiyor ka
nısına varırsak buna göre bir kaynak aramak 
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^âzım ve bu kaynağın hangi kaynak olması 
daha uygundur konusu üzerinde durmak lâ
zımdır. 

Birinci kaynak; parti üyelerinden alınan gi
riş aidatı ve yıllık veya aylık aidat. Siyasi 
partiler üyelerini böyle bir aidat ödemeye 
maalesef şimdiye kadar alıştırmarmşlardır ve 
siyasi partilerden hiçbirisi buna tevessül et
mediği içindir ki, diğerleri do tevessül edeme
mek mecburyetinde kalmışlardır. Binaenaleyh, 
bu kaynağı kısa zamanda süratle geliştirerek 
partilerin, mecbur oldukları harcamaları kar-
şılıyacak bir gelir kaynağı haline getirmek 
mümkün değildir. 

ikinci kaynak; partiye mensup Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinden alman aidat, 
Yani bizlerden alman .aidat. Bunu veriyoruz. 
Fakat bu aidat yekûnu ile siyasi parti harca
malarının önemli bir kısmını sağlama imkânı 
hâsıl olduğunu iddia e demirce eğim iz cümle
nizin malûmudur. 

Üçüncü kaynak; adaylık için başvuranlar
dan önseçime veya yoklamaya girmeden önce alı
nan özel aidat. Bunun yekûnunu tahdit buyur
duğunuz iki bin lira olarak, bu da yekûn tut
maz. 

Parti yayınlarının satış bedelleri. 
Maalesef parti yayınları parti teşkilâtına 

umumiyetle parasız olarak dağıtılmaktadır. 
Gelir sao'lıvan yayın maalesef yoktur. Bu da an
cak ileride geliştirilecek olan kaynaklardan bi
risi ol an il ir. 

Parti bayrağı, flaması, rozeti ve benzeri ru
muzlarının satışından sağlanan gelirler ki, lâ-
şey mesabesindedir. 

Parti hüviyet cüzdanlarının ve parti mak
buz, defter ve kâğıtlarının sağlanması karşılı
ğında alınan paralar. Başlanmamıştır, alışıl
mamıştır, bu da lâşey mesabesindedir. 

Parti lokallerinin işletilmelinden elde edi
len gelirler. Hiç önem taşıyacak yekûn kaydet-
miyen gelirlerdendir. 

Partice tertiplenen balo, eğlence, müsamere, 
konser, spor müsabakası ve konferans gibi faa
liyetlerden sağlanan gelirler. Bu da hiç mesabe
sindedir. 

Partinin tertiplediği piyango gelirleri. Şim
diye kadar siyasi partilerin çoğu lokal olarak 
bu tedbire başvurmuştur. Yozıgat piyango ter-
tibeder Çorum'a gönderir, Tokat piyango ter-
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tibeder Çorum'a ve Yozgat'a gönderir. Bina-
enaley, mahdut iller tarafından girişilen te-
aabbüste mütekabiliyet neticesi doğduğu için 
rağbet görmemiş, gelir sağlanmamıştır. 

Parti mamelekinden elde edilen gelirler. Ta
şınmaz mal edinemiyor. Edinirse paraya çevir
mek mecburiyetindedir. Amacına uygun taşın
maz mallardan, amacına uygun olmıyan taşın
maz mallardan da paraya çevirirse elde ettiği 
gelirler de vergiye tabi. Zaten taşınmaz mal 
elde edebilmesi, amacına uygun olarak bizati
hi, bidayeten paraya sahibolması ile ancak 
mümkün olduğuna göre bu kaynak da şifa sağ
layıcı, maksat sağlayıcı bir kaynak sayılmaz. 

Bağışlar; bağışları iki cepheden tahdide tabi 
tutulmuştur. Bağış yapabilecek varlığa sahip 
müesseseler ve teşekküller bağışta bulunmak
tan mencdilmiştir. Bunun dışuıda kalanların 
yapabileceği bağışlar da 5 bin lira ile tah-
didolunmuştur. Sonra bağış konusu münaka
şalı bir konudur. Bağışa aleyhtar olanlar Ha
zinece yardımı mülâhazalarının haklılığına ge-
rokçc olarak kullanmaktadır. Demek ki, bağış 
mevzuunda mevcudolan münakaşa devam ede
cek. Ve ya bağış olacak veya bağış kaynağı 
kalkacaktır. 

Krediler; siyasi partilere yapılacak krediler 
de geniş ölçüde tahdide tabi tutulmuştur. Kre
di yardımı yapamıyacak olan müesseseler ge
niş bir şekilde tahdidi olarak zikredilmiştir. O 
halde kalıyor, kanuna göre Devletçe sağlanan 
yardımlar.. Şimdi 74 ncü maddenin tasarıdan 
kaldırılmasını teklif eden arkadaşlarım dediler 
ki, giderlerimizi karşılıyacak geliri bütçemiz
den zaten zor buluyoruz, gelir tahminlerinde 
hata işlenmiş olmanın endişesi içindeyiz. Büt
çenin açık vereceği endişesi içindeyiz, fakiriz, 
dert ve ihtiyacımız çoktur, binaenaleyh, büt
çeden yapılacak harcamalar üzerinde hassas ol-
maklığımız lâzımdır; siyasi partilere para ver-
miyelim. Muhterem arkadaşlarım, bütçenin 
gider bölümünda yer alan her konu için değilse 
de, birçok konu için aynı gerekçe ileri sürüle
bilir, fakat (harcamayı zaruri gördüğümüz za
man, kaynağımızın kifayetsizliğini ileri sürerek 
bu harcamadan, Devlet olarak, nasıl vazgeçe-
miyorsak, siyasi partilere ki, demokratik ha
yatın vazgeçilmez birer unsuru olarak Anaya
sada varlığına olan ihtiyaç, iktidar veya muha
lefet olmaları arasında fark gözetilmeksizin 
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ifade edilmiştir, vereceğiz. Fazla vermiyelim, 
fazla vermiyelim, yetecek kadar verelim. Bu 
mâkul bir teklif. 

Şimdi diyoruz ki, Türkler için, Türkiye'de 
demokratik hukuk Devleti vazgeçilmez bir re
jimdir. Siyasi partiler vazgeçilmez birer un
surdur. İktidara seçimlerden elde edilen neti
celerle ve güven oyu ile gelinir, iktidardan se
çimlerden elde edilen neticelerle ve güvensizlik 
oyu ile çokilinir. Siyasi partiler olmaksızın se
çimden bahsetmeye imkân olmadığı, siyasi 
partiler için de harcamalar zaruri bulunduğuna 
ve siyasi partiler için 13 bend halinde kabul edi
len gelir kaynaklarından 12 si siyasi partilerin 
zaruri harcamalarını karşılayan kaynaklar ola
madığına göre nereden yardım yapacağız? El
bette Hazmeden yardım yapacağız. Ama ölçü 
objektif olacak, miktar münasibolacak, uygun 
olacak. Binaenaleyh, 74 ncü maddenin tasa
rıdan kaldırılmasını teklif eden arkadaşlarım 
şu sorunun cevabını vermediler. Siyasi parti
ler harcamalarını hangi kaynaklardan fayda
lanarak yapacaklar? 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Siz biz
den soru sormak mevkiinde değilsiniz. Dün de 
bunu yaptılar, Sayın Başkanım. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — 12 ' kaynak 
Yüce Cumhuriyet Senatosunca kabul edildi. 
13 ncü kaynak da kabul edildi. Bir 14 ncü kay
nak yok. O halde Hazinenin yardım yapmama
sı için mülâhaza ileri sürenler ya 65 nci madde
ye yeni bir kayna:k ekliyecekler.. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Siyasi 
partiler şimdiye kadar nasıl idare etmişler?.. 

BAŞKAN — Oturduğunuz yerden müdaha
le etmeyiniz. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Yeni kaynak 
bulacak, ekliyecekler, yahut bunun lüzum 
ve zaruretini kabul edecekler. 

Efendim, komisyonun görüşünü arz ediyo
rum. Yerinden itirazda bulunan arkadaşların 
mülâhazasına ben esas itibariyle hak vermiyo
rum ve bunu bir zarurete istinadettiriyorum. 
Sabırla komisyonun görüşünü dinlemelerini is
tirham ederim. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Zanne
derim 10 dakika ile Komisyon Sözcüsü de kayıt
lıdır Sayın Başkan. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, o vakit böyle bir tah
dit yapmadık. Evvelce bunun münakaşası ol-
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du, hattâ bir saym arkadaşımızla Sayın Ko
misyon Sözcüsü arasında da bir münakaşa çıktı 
ve o vakit bir müdahale yapmak mümkün ol
madı. 

Evet, devam buyurun efendim. 
ZİHNİ BETİL (Devamla) — Temenni ede

riz ki, siyasi partiler henüz kaynaklarını işlet
meye başlamamış ve üyelerini de aidata alıştır
maya başlamamış olduklarına göre, siyasi par
tiler için, 65 nci madde ile kabul edilmiş bu
lunan diğer kaynaklar konusunda kısa zaman
da büyük inkişaf kaydetsinler, süratli harca
malarını 'karşılıyacak gelirleri o kaynaklardan 
sağlamak durumutau süratle iktisabetsinler, o 
vakit Hazine tarafından siyasi partilere yapılan 
yardımı azaltalım ve keselim. Bu azaltma ve 
kesme yoluna kısa zamanda gidelim, bu temen
niye şayandır. Ama bugün için muhterem ar
kadaşlarım bizim görüşümüz odur İd, objektif 
ve âdil ölçülerle yetecek miktarda siyasi parti
lere Hazineden yardım yapmak bir zaruretin 
ifadesidir. Muhterem arkadaşlarım, konuşan 
arkadaşlarımdan bâzıları bu tasarının kanun-
lasmasiyle siyasi partiler tarafından yapılagel-
mekte olan harcamaların büyük ölçüde azaldı
ğını söylediler. Hayır arkadaşlar, siyasi parti
ler tarafından yapılan harcamalar bu tasarının 
kanunlaşmasiyle büyük ölçüde azalmamıştır, 
sadece müşterek oy puslalannm bastırılmasiyle 
ve bunların ilçe seçim 'kurullarına kadar şevki 
konusunda siyasi partilerin harcamaları azal
mıştır. Bunlar dışındaki masrafların hepsi si
yasi partilerin omuzlarında bakidir. Binaen
aleyh, bir fikri savunurken ileri sürdüğümüz 
gerekçeyi gerçeklere uygun olarak ileri sürmek-
Eğimiz iktiza eder. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, bu tasarı
nın kanunlaşmasiyle siyasi partilere harcama 
ile ancak kabili ifa olan birtakım görev ve ödev
ler yükletihniştir. Binaenaleyh, kaynaklar mah
dut, yeni görev ve ödevler veriliyor. Bu da an
cak harcama ile mümkün. O halde kanunla 
verdiğimiz görev ve ödevlerin, kanunla gelir 
kaynaklarını tahdidediyoruz, o gelir kaynak
lanılın yetersizliği aşikâr, kanunla bir yardım 
yapmıyoruz. Bu bir tezat teşkil eder. 

Hürmetlerimde. 
GAVSİ UÇAGÖK (Eskişehir) — Bir sual 

soracağım. 

- 4 8 9 -
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BAŞKAN — Sayın Paşam daha evvel bir 

yazılı soru var, evvelce verildiği için unutu
luyor, onu okutacağım, Ondan sonra. 

Cumlhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Küçük partilerle büyük partiler arasında 

formalite ve masraflar bakımından fiilen bir 
fark olmadığı ve küçük partiler ayrıca kuruluş 
ve masraflarına da ihtiyaç gösterdiği halde 
74 neü maddede küçük partilere ayrılan para 
ile büyük partilere ayrılan para arasında 7 mis
li fark gösterilmesinin esbabı mucibesinin ko
misyonca. açıklanmasını arz ve teklif ederim. 

Mustafa Yılmaz; İneeoğln 
Afyon Karahisar 

BAŞKAN — Sayın Betil buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE

TİL (Tokat) — Muhterem arkadaşlar; 74 neü 
madde, siyasi partilere yapılacak yardımı, Ha
zinece yapılacak olan yardımı seçime girmekle 
ve seçimde en az % 5 oy almakla meşrut kıl
mıştır. Bu ölçü objektif, âdil bir ölçü telâkki 
edilmektedir. 67 ilde seçime giren bir siyasi 
partinin durumu ile 15 ilde seçime giren bir 
siyasi partinin durumunu bir 'mütalâa etmek 
mümkün değildir. 15 ilde teşkilâtı olduğu için 
Seçim Kanunu hükümlerinden faydalanan ve 
sadece 15 ilden seçime giren bir partinin harca
ma zaruretleriyle 67 ilde teşkilâtlanmış ve 67 il
de seçime giren bir siyasi partinin harcama za
ruretleri bir ve eşit telâkki edilemez. O halde 
aralarındaki farkı objektif bir ölçüye bağlamak 
lâzımdır. Bu ölçü de seçimlerde alınmış oy
dur. Alman oy o siyasi partinin seçmen vatan
daş kütlesinde uyandırdığı intiba ve itimadın 
bir işareti, bir neticesi sayılıyor. 

BAŞKAN — Sayın Uçagök. 
GAVSİ UÇAGÖK (Eskişehir) — Efendim, 

65 nci maddenin 5 nci bendinde parti gelirleri 
sayılırken, parti bayrağı, filâması, rozeti ve 
benzeri şeylerin satışından elde edilen gelirler 
deniyor. Şimdi her hangi bir vatandaş bir 
partiyi seviyor. Eğer bu partinin rozetini sa-
tmalırken 10 bin lira verirse bu 11 nci bendin 
bağışlar hududu içinde mi mütalâa edilecektir. 
Yoksa 71 nci maddedeki beş bin liradan fazla 
bağış olmaz kaydına mı tabi olacaktır! 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Şimdi efen
dim, hususi hukuk bunu halletmiştir. Bir şeyi 
değerinden pek çok üstünde, bir şeyi belli olan I 
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değerinin pek çok üstünde alan bir kimse ara
daki farkı bağışlıyor demektir. Bu elbette 
bağışın siniriyle kayıtlıdır. 

BAŞKAN — • Sayın Karavclioğlu. 
KÂMİL KARAVELtOĞLU (Tabiî Üye) -

Efendim, 78 nci maddede 100 liradan küçük 
masraflar müsbit evraklar aranmadan sarf edi
lecektir, şeklinde bir kayıt vardır. Konuştuğu
muz maddede bunu bir mahzur olarak görmek
te midir, bunun izahını istiyorum. 

İkincisi; beş bin lira bağışta bulunma me
selesi var. Aynı soyadı altında toplanmış olan 
kimseler ayrı ayrı beşer bin lira bağışta bulu
nurlarsa bunu önliyen bir hüküm var mıdır6: 

ZİHNÎ BETİL (Devamla) - İ k i n c i sorunu
zu anlıyamadım efendim. 

KÂMİL KAKAVELİOÖLÜ (Tabiî Üye) 
Aynı ailenin içinde bulunan fertler ayrı ayrı 
beşer bin lira bağışta bulunurlarsa bunu önli
yen bir hüküm var mıdır diye sordum. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, sorular Yüce Cumhuriyet Senato
sunca kabul edilmiş bulunan maddelerin tatbi
katına taallûk etmektedir. Şimdi tatbikatta 
bir anlayışta kanun hükümlerinin tatbiki ga
yedir. Herkesin kanunun hükümlerinden aynı 
mânayı anlamasını temin edecek şekilde ka
nun tedvini bir gayedir. Ama. bu, her vakit 
kabil olmuyor, takdirlerle hal.lolunuyor. Şim
di Betil soyadını taşıyanlar, sıradan C. H. P. ne 
beşer bin lira bağış yaparlarsa bu muteber mi
dir. Betil soyadını taşıyanların mamelekleri, 
işleri, güçleri ayrı ise elbette muteberdir. Ama 
bir anonim şirket teşkil etmişler veyahut baba
larından kalan bir çiftliği birlikte işletmelerde 
kendi yararlarında ayrı ayrı bağış yaparlarsa 
yasağa aykırı hareket olur. 

BAŞKAN — Sym Üner. 
KÂMİL KARAVELİOĞLL (Tabiî Üye) - -

Bir sualim daha vardı. 
BAŞKAN — Sondan başladıklarını bilmi

yordum, efendim. 
ZİHNİ BETİL (Devamla) — Efendim, yüz 

liraya kadar her harcamayı buraya bağlıyor. 
100 lira ve daha aşağısı hakkında evrakı müs
bit e. isteniyor. Evrakı müsbitesiz sarfiyat... 
Bunların müeyyidesi var arkadaşlar. Anayasa 
Mahkemesi siyasi partiyi denetlediğinden gelir 
kaynaklarına göre kasasında 3 milyon lira bu
lunması lazım.'' 4 milvon lira bulundu. -De-
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mek ki gizli kaynaklardan meşru sayılmıyan 
ve 65 nci maddede tadadedilenlerden gayrı bir 
kaynaktan bir milyon lira elde ettiği anlaşı
lır. Bu bir milyon lirayı Hazineye verecek. 
Harcamalara gelince, baktı ki, kanunun tes-
bit ettiği formül hükümlere uymuyor, 500 bin 
liralık harcama var. Diyecek ki, bu harcama 
vâki değildir, gerçek değildir. O halde siz 
gizli kasada kararsız ve evrakı müsbitesiz har
camak üzere bunu ayırdınız. Bu beşyüz bin 
lirayı Hazineye veriyoruz, diyecetkir. 

BAŞKAN — Sayın Bagıp Üner. 
RAGİP ÜNER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Dünyadaki diğer milletlerde de siyasi parti
lere Hazineden böyle bir yardım yapılmakta 
mıdır1? Meselâ İngiltere'de, Amerika'da, Fran
sa'da böyle bir yardım var mıdır? 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarını, yer yüzünde umumiyetle Hazi
neden halen siyasi partilere yardım yapılma
maktadır, umumiyetle. Pek az, ma'hdut mem
leketlerde ancak bu yardım yapılmaktadır. 
Fakat demokratik hayata vaktiyle girmiş ve 
bugün demokratik hayatın seyrinde bizim im
rendiğimiz merhaleye ulaşmış ımemleektler, bi
zim demokratik hayata girdiğimizden bu yana 
uygulamakta olduğumuz tedbirlerden bir çoğu
nu uygulamışlar ve o tedbirleri uygulaya uy
gulaya bugün bizim imrendiğimiz demokratik 
seviyeye ulaşmışlardır. Binaenaleyh, biz de 
bu yollardan geçiyoruz. Hazine yardımı devam 
etsin şeklinde hiçbir temennimiz yok ve olamaz. 
Partinin normal saydığımız diğer gelir kaynak
larının biran evvel zaruri harcamalara yetecek 
seviyeye gelmişini temenni ederiz ve siyasi par
tilerin o kaynaklan biran evvel geliştirmesini 
temenni ederiz. Hazinenin yardımı biran evvel 
azalsın, biran evvel kesilsin. 

BAŞKAN — Sayın Inceoğlu. 
'Sayın îmceoğlu çalışma sıaıatiaııiz 13, biliyor

sunuz. Ona görie 'bağlarsanız iyi olur. Siz hem 
de Divan üyelisiniz. I 

MUSTAFA YIDMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon i 
Karahisar) — Muhterem arkadaşlarım, evvelâ 
şu hususu ben de tekrar etmeye mecburum. Ka
bul •ettiğimiz birinci maddede siyasi partilerin 
toplum ve Devlet düzenlini ve kamu faaliyetlerini 
ibölirM görüşleri yönünden yönetmek, denetle
mek, etkilemek ve Türk Milletinin yüksek men-
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faatlerine hizmet etmek şuur ve inancını taşı
yan. kuruluşlar olup demokratik siyasi hayatı
mızın vazgeçilmez unsurları diye kabul etmiş 
bulunuyor. Bu kadar yüksek bir gayenin taihlak-
•ku'ku cemiyetin bütün fertlerini alâkadar 
eder arkadaşlar. Demekki, parti faaliyetlerinde 
menfaat gözetenler yalnız particilik yapan şa-
'hıslfaır değildir. Cemiyetin yegân yegân bütün 
fertleridir. 

Bunu arz ettikten sonra muhterem arkadaş
larım, sayın arkadaşlardan bâzıları siyasi ah
lakın tesisi bakımından ileri sürülen mütalâa* 
lara karşı partiye yardım eden büyük tüccar
ların o partinin fikirlerini, prensiplerini, tü
zük ve programlarını benimsedikleri için elbette 
ki, yardım ederler, haklarıdır, dediler. Bir dere
ceye kadar doğrudur arkadaşlar. Hüsnüniyetle 
yardım eden vatandaşlar çoktur, ama bunun ya
nında bir menfaat gözeterek yardım edenler de 
bir realite olarak meydandadır. Bunu hepimiz 
'biliyoruz. İşte bu'siyasi ahlâkın tesisi için hiç-
nir kimseden bu şekilde bir yardım beklemeye 
lüzum olmadan her vatandaşım iştirak ettiği, 
vergi yoluyla iştirak ettiği Devlet Hazinesinden 
partilere yeter derecede bir yardım yapmak za
ruretine inanıyorum. Ancak teklif edilen mik
tarı fazla gördüğüm için bir takrir takdim et
tim. 500 bin liradan başlamak üzere oradaki 
ııisbetler üzerimden yüzeribin lira artarak niha
yet en 'büyük partiye 1 milyon lira düşmektedir. 
Bunu büyük partiler için bir aslan payı olarak 
almasını kabul ediyorum. Aslında arkadaşlar, 
ben şuna inanıyorum ki, hakikaten seçime girme 
hakkını kazanmış ve Parlâmentoda 10 dan fazla 
üyesi bulunmak suretiyle grup teşkil etmiş, 
fikriyatını memlekete yaymakta olan bir parti 
küçük parti demek değildir. Ve buma yapılacak 
yardımın da 'bu kadar küçük olmaması lâzımdır. 
Kanunda bugünkü tasarıda kabul edildiği gibi 
7 misli 3,5 milyon, diğerine 500 bin lira. 7 
misli farkın kabul edilmesi doğru değildir. Sa
yım sözcüden bunun için yazılı soruma, karşı
lık verdikleri cevapta buyurdular ki, 15 vilâyette 
seçime girmiş bir partiyle 67 vilâyette seçime gir
miş bir partimin masrafı elbette bir olmaz. 
O nisbet dâhilinde vermek lâzımdır. Bun
ları eok doğanı buyurdular. Bu noktada 
hemfikrim. 15 vilâyette eğer o parti seçime 
girmişse, (17 vilâyette seçime giren bir parti 
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kadar elbette ki masrafları olmıyaeaktır. Fakat 
bu seçlanleır dört senede bir yapılıyor. Partilere 
bu yardım her yıl Hazineden ayrılıp verilmek
tedir. Bir parti onbeş vilâydtte seçime girmişse 
artık dört sene uyuyacak değildir. Artık böyle 
bir yardım yapıldıktan sonra bütün vilâyetler
de teşkilâtını tamaımlamasmı beklemenin pekâlâ 
mümkün olduğunu takdir edersiniz. İstenildiği 
zaman, para olduğu zaman, gezildiği zaman 
vilâyetlerde, ilçelerde bir partinin 3 - 5 kişi ile 
teşkilâtını kurımak pek zor değildir. Ancak, elin-
de para bulunduğu takdirde köylere kadar gi
decek, fikriyatını yayacaktır. Ve seçimlerde de 
ıbütün vilâyetlerde seçime girecektir. Sonra da 
bir de şunu düşünmek lâzımdır. Küçük partiler 
67 vilâyette seçimlere girmiş kalbul edelim. Bir 
evvelki seçimde bu kadar rey alamamıştır, küçük 
parti olarak kalmıştır. Neden? Çünkü teşkilâtı 
zayıftır, köylere kadaır girememiştir. Fıaıkat 
bu sefer, 67 vilâyette de seçime girecektir. Bu 
sefer nasıl köylere kadar inecektir ve bu para ile 
nasıl gezecektir? Ve öteki dev kudretinde olan 
partiler karşısında fikriyatını nasıl savunacak
tır? 3,5 milyon lira ile 500 000 lirayı böyle 
mukayese etmek lâzımdır. Bendeniz bundan bir 
şey umarak değil, vicdanen» acısını çekmiş bir 
'arkadaşınız olarak arz ediyorum. Takdir Yüksek 
Heyetinize aittir. Hepinize hürmetlerimi suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Divanın 
evvelce tesblt ettiği çalışma sasati dolmuştur. 
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öğleden sonra tatbik edilecek usulü objektif 
esaslar dâhilinde sizlere arz elmeye gayret ede
ceğim. 

Evvelce Sayın Sırrı Atalay ve Sayın Ar-
tükmaç'ın teklifiyle kabul edilen ve açık oy ne
ticesi nisap hâsıl olmıyan 30 neu madde hakkın
da Tüzüğe uygun olarak açık oya sunulacaktır 
30 neu madde. Bu bir. 

ikincisi; 74 ncü madde üzerindeki müzakere
ler bittiği için 74 ncü madde hakkında da. 74 ncü 
maddenin metinden çıkartılmasının açık oya ko
nulmasını arz ederiz, diye bir takrir olduğu 
için bu mümkün. 

MEHMET HAZER (Kars) — Böyle bir 
takrir var mı? 

BAŞKAN — Sayın Hazser, tekrar tetkik eder
seniz, öğleden sonra. Mümkündür. Bunu da 
açık oya vaz'edeceğim. Yalnız her iki açık oyla
mada da müşterek başkanvekillerinin kararların
da tebarüz ettirdikleri veçhile isimlerini saya
cağım. Sayın Aksoyoğlu burada mı? Var. Sa
yın Ataklı var mı? Var. On tanesinden dokuz 
tanesi oldu mu açık oya koymıyacağım, karar 
böyledir. Bu suretle muamele yapılacaktır, he
pinize arz ederim. 

Saat 15 te toplanmak üzere oturumu kapatı-
3^onun. 

Kapanma saati : 13,00 



ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Muhittin Kılıç 

KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Sakıp önal (Adana) 

(BAŞKAN — İkinci oturumu açı/yorum. 

3. — YOKLAMA 

(BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğuraıuız vardır,, mıüza-
kerelere (başlıyoruz. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

2. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/871, 
Cumhuriyet Senatosu 1/570) (S. Sayısı : 
659) (1) 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı Hasan 
Dinçer tarafından verilmiş bir öncelik ve ive
dilik teklifi var, onu okutuyorum. 

Açık oya başvuracağımız için arkadaşlardan 
ayrılma mal arını hassaten rica ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıma 
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerin 

Millî Savunma Bakanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısının, öne
mine binaen, gelen kâğıtlıaırdan gündeme alına
rak gündemde bulunan bütün işlere takdimen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Millî Savunma Bakanı 
Hasan Dinçer 

BAŞKAN — Temsilci olarak gönderdiği zat 
hakkındaki vekâletnameyi okutuyorum. 

Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına 
Millî Savunma Bakanlığı il<e ilgili Bütçe 

kamın tasarılarının Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunda müzakeresinde Bakanlığımızı 

(1) 659 S. Sayılı başmayazı 
nundadır, 

tutanağın so-

temsile, İçtüzüğün 59 ncu maddesi gereğince 
Bakanlık Komptrölörü Yüksek Levazım Albay 
Nazmi Yavuzalp memur edilmiştir. 

Bilgilerini ve gereğine müsaadelerini arz ede
rim. 

Millî Savunma Balkaını 
Hasan Dinçer 

BAŞKAN — Kanun tasarısının öncelikle 
görüşülmesini kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının gerekçesinin okunmasını arzu 
edenler... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Gerekçede bir 
cümlenin... 

BAŞKAN — Oylamaya geçtik Sayın Atalay. 
Okunmasını arzu etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. Gerekçe okunmıyacaktır. 

Tümü üzerinde söz ist iyen? Buyurun Sayın 
Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Kamunun tümü 
üzerinde, bir diyeceğimiz yok. Prensibolarak 
gösterilen ihtiyaçlara müspet şekilde karşılık 
vermek yerinde olacaktır. Ancak, gerekçenin 
son cümlesiyle beraber olmaya imkân yok. Hü
kümet gerekçesinin son cümlesi şu: «Bu tasarı 
ile teklif olunan ödenek, yıl içerisinde yapılacak 
bütçe tasarruflarından karşılanacaktır.» 

Hükümetin tasarısında samimiyet bulunma
maktadır. Açık olan bir bütçe açıkla kapanaca
ğı aşikâr olan bir bütçe yıl sonunda tasarrufla 
bu meblâğlar karşılanacaktır. Bu ciddiyetten 
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uzak olan bir metin olarak ver bulduğu için bir 
Hükümet sistemi içinde gerekçenin samimiyet
ten ayrılmasına gönlüm razı olmadığı Cihetle 
bu cümlenin tasarıda bulunmasını arzu ederdik. 
Ama çıkartılması da mümkün değil. Buna işaret 
etmek isterim. Bundan sonra, böyle'Hükümetten 
gelen tasarıların ciddiyetten uzak, samimî olıuı-
yan noktai nazarlarla gelmemesi Lâzımdır. Buna 
işaret etmek istedim. Tümüyle ve maddesiyle 
hiçbir suretle beraber olmamaya imkân yok. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Siz ne sıfatla bulunuyorsunuz 
Sayın Ağırmış! ı. Başkan mısınız, sözcü müsü
nüz! 

NİYAZİ AGIRNASLl (Ankara) — Komis
yon adına münasip görürseniz bunlara cevap ve
receğim. Bunları bırakmaya imkân yok. Fakat 
kimse olmadığı... 

BAŞKAN — Tüzüğe göre buna imkân yok
tur. Sözcüyü bulup getireceksiniz. Sözcü gelecek 
bunlara cevap verecek. Sözcü veya başkan gele
cek. Tüzüğün emri budur. 

İsmet Sezgin, liasiıu Haneıoğlu, Sayın Ok-
yayuz, (Karma Komisyonda, sesleri) Lütfen ha
ber gönderelim, lütfen... Bir usulsüzlük yapıla
yalım. 

Başkanvekili Cahit Akyar Bey değil mi, o 
da yok. (Komisyonda sesleri) Evet, bunlardan 
bir tanesini çağıralım. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Di
van üyesiyim efendim, ben bulunayım. (Divan 
üyesi var sesleri) 

BAŞKAN — Efendim buyurun, hepiniz bu
yurun. Sözcüye lütfen haber gönderelim, sözcü
ye ve başkana. 

Buyurun Sayın Tunckanat. 
HAYDAR TUNCKANAT (Taıl)iî Üye) -

Muhterem arkadaşlarım, Millî Savunma Bakan
lığı bütçesine 500 küsur milyon lira datha ilâve 
etmek suretiyle Millî Savunma hizmetlerimize 
11)65 yılı içerisinde verilen para miktarı 
5" 505 232 .10 liraya yükselmektedir. (tönül ar
zu ederdi ki, bu kadar büyük bir ek ödenek ve
rilirken Hükümet bunun karşılığını da, nereden 
bulacağını da açıkça burada beyan etsin veya
hut da ayrı bir kanun tasarısı ile karşımıza gel
miş olsun. Biraz evvel, de Sayın Sırrı At alay 
arkadaşımızın, temas etmiş oldukları gibi, 500 
milyonluk bir fevkalâde ödenek 1965 senesi büt
çesindeki tasarruflarla karşılanamaz. ..Çünkü "za-
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ten 1965 senesinin bütçesi bizden geçtiği andan 
itibaren yarım milyar liranın üzerinde bir açık, 
Hükümetin ifadesine göre, bizlerin hesabına gö
re ise bir milyar lira. bir açıkla gelmiş bulunu
yordu. Ayrıca kabul edilen zam tasarılariyle 
bu, 1965 yılı içinde artmış olacaktır. Binaena
leyh, böyle sadece bütçeden tasarruf gerekçesiy
le bu kadar fazla bir parayı karşılıksız olarak 
vermek düpedüz enf il acyona gitmekten başka 
bir şey değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, gelecek olan Top
rak Mahsulleri Ofisinin bir milyar liradan fazla 
önümüzdeki günlerdeki mubayaası ile depolarda 
istif edilmiş halde zeytin pamuk, tütün gibi 
mahsuller için çıkarılan paralar da buna ilâve 
edilirse kendimizi biran içerisinde hiç. farkında 
olmadan bir enflâsyon içinde bulmamız mümkün 
ve muhtemeldir. Ayrıca, muhterem arkadaşla
rım, bu paralar millî savunmamızın bilhassa 
harb gereçleri ayrıca büyük tamirler ve Ameri
kalıların artık yok listesine dâhil ettikleri yani 
bize vermekten vazgeçtikleri Memleket dâhilin
de tedariki mümkün olan malzemeler karşılığı 
olarak verilmektedir. Bir kısmı da işçilerin üc
retlerine yapılan zamlardan mütevellittir. Bütün 
temennimiz, bu paraların MiLlî Savunma Bakan
lığı tarafından gerçek yerlerine sarf edilmek 
suretiyle ordumuzun gücünün, silâhlı kuvvetle
rimizin gücünün daha modern icaplara göre ar
tı v11 masınidan ibarettir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarını. 

BAŞKAN —•• Sayın Karakurt, buyurun 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urla) - -

Muhterem arkadaşlarım, Türk Ordusu, hiç şüp
hesiz Türk Milletinin göz bebeğidir. Türk Mille
ti, Türk Ordusuna yapılacak her türlü hizmet ve 
yardımı elinden gelen bütün gayret ve faaliyeti 
ili1 yapar. Türk Ordusunun daha mütekâmil bir 
hale gelebilmesi için bizden istenen 500 milyon 
Ura belki az bile. 

Elimizde, olsa, kuvvetimiz, kudretimiz yeise 
daha kuvvetli görünmesi, daha mütekâmil ola
bilmesi için bir, iki milyar Türk Lirası daha ve
relim. Yalnız her şeyin üstünde imkânlar naza
rı itibara, alınmalıdır. Ordumuzu çok severi:/, 
ordumuza gönülden bağlıyız, her türlü yardımı 
yapmak isteriz fakat, maddi imkânların üstüne 
çıkmamak maddi imkânların hududu ardına 
çıkmamak da bir memleketin idaresi bakımın-. 
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dan birinci derecede vazifemizdir. Dört, beş ay
dan beridir Yüksek Meclislerimiz bir tazminat 
yağmuru altında, şırıl sıklanı ıslanmış bulunu
yor. Bütçeye ilâve edilen tazminatlar miktarı bu
nun haricinde, Tunçkanaıt arkadaşımın söyledi
ği gibi, yarım milyarı geçmiştir. Şimdi bu acık 
bu artıracağımız beşyüz milyon lira ile bir mil
yar üzerine çıkmaktadır ve bu bir milyar bütçe
de yapılacak tasarrufla önlenecektir deniyor. 
İmkânı var mı arkadaşlar.? Hükümetten sormak 
mecburiyetindeyiz bu parayı vermeden evvel, 
Maliye Vekili gelsin bize burada uzun uzun iza
hat versin. Bu bir milyar açık bu bütçeden na
sıl tasarruf edilecek? Hangi kalemlerden tasar
ruf edecektir? Nasıl çıkaracaktır ve bu ihtiyaç
lar, zaruretler nasıl karşılanacaktır? Biz bir cep
heyi takviye ederken birdenbire bir iktisadi çö
küntü ile kai'şılaşırız ki, yapacağımız hizmet gö
receğimiz zararın karşısında korkunç ve muka
yese mevzuu dahi teşkil etmiyecektir. Bu bakım
dan dikkatinizi çekerim. Maliye Vekilinin, Hü
kümetin gelip burada izahat vermesini istiyo
rum. Gelsin bize bu bir milyarı bu bütçeden 
nasıl tasarruf edebileceğini söylesin. Ve ben şu 
şu kalemlerden şu tasarrufu yapacağım, desin. 
Canı gönülden 500 milyon yerine bir milyar ve
relim. Ama bizi istemiyerek bir enflâsyonun hu
duduna düşüreeekse ondan çıkmanın ondan kur
tarmanın şartlarını kaybetmek memleketi kolay 
kolay telâfisi kabil olmıyan bir felâkete sürük
ler. Bu bakımdan dikkatli olmamızı rica ediyo
rum. Ve bilhassa ve bilhassa Hükümetin ve Ma
liye Vekilinin bu işi nasıl karşılıyacağını bize 
izah etmesini ve ondan sonra inanırsak ondan 
sonra ordumuza bu paranın canı gönülden ve
rilmesini teklif ediyorum. 

Hürmetlerimle. (Soldan alkışlar) 
BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz Sayın 

Ağırnaslı? 
NİYAZÎ AĞIRNASLI-(Ankara) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlarım, işin yürümesi için Karma Ko
misyon üyesi olmamız hasebiyle, Sayın Başkan 
muvafakat etmiş olsalardı ben müdafaasını ya
pacaktım. 

BAŞKAN —: Bunlar kayda değer şeyler de
ğil Niyazi Bey. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Hayır. 
başka türlü konuşacağım. Ve müdafaa zarure-
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tinde kakaydım şüphesiz ki, kendi noktai naza
rımı müdafaa etmiş olmıyaeaktım. Çünkü, iş 
yürümüş olsun, kanun çıksın diye elbette ki, he
pimiz istiyoruz. Bu şekilde müdafaa edecektim. 
Ama, Karma Komisyonun muhterem sözcüsü 
Başkanvekili bulunduklarına göre bir iki. mülâ
hazamı arz etmeden geçemiyeeeğim. (Muhalefet 
şerhin var mı, imzan yok mu sesleri) 

İmzada bulunmadığım için söz hakkım mah
fuz kalmış oluyor. Ve Reis Bey bu şekilde söz 
hakkı tanıdı. Şimdi' mulhterem arkadaşlar bir 
ay evvel bu bütçeyi kabul ettik. Asıl komisyon
da benim üzerinde durduğunu konu bu oldu. Bir 
ay evvel, 40 gün evvel kabul ettiğimiz bütçeye 
hemen ek ödenekle gelmek, bütçede tertiplere 
yeteri 'kadar. ödenek koymadığımız mânasını 
taşır. Ve Hm bütçe samimiyetliyie bağdaşmaz 
idi. Harb araç ve gereçlerine ait bir bölüm var 
ki, eğer gerçekten yeni bir gereç alınması, yeni 
bir harb aracı alınması icabediyorsa buna bu
rada tahsisat esirgemek mümkün değildir. Ama 
bir kısım ödenekler var ki, telefon tahsisatı ve 
saire gibi, yani 40 gün, bir ay evvel hesabedi-
lip tam ödenek konulamamış, şimdi konuluyor 
gibi bir neticeye varılıyor. Komisyondaki' nok
tai nazarımı 'belirtmek için söz aldım. 

ikinci husus, mulhterem arkadaşlarım; büt
çenin açıklı olduğunu sık sık Hükümet dahi 
kabul etmiş ve tekrar etmiştir. Açıklı bütçeye 
500 milyon liralık bir yük daha yüklemiş olu
yoruz. Şu halde Sayın Esat Mahmut Karakurt 
arkadaşımızın da belirttikleri gibi bunun nasıl 
karşılanacağının bilinmesinde de fayda Arar. 
Gerçi Bütçe Kanununun 5 nci maddesinde Hü
kümete masraf tertiplerinde, bölümlerinde bir 
indirme yapması salâhiyeti tanınmıştır, ama bu 
da bakacaksınız ki, çok zaruri olan masrafları 
karşılatmama gibi seyyanen hepisinden indir
me gibi bir netice doğurabilecektir. Ben bu ba
lomdan endişeli olduğumu ve bir enflâsyon 
endişesinin de buna inzimam ettiğini belirt
mek fakat buna rağmen de bütçe sırasında bah
si geçmiş olan bu ödeneklerin verilmesi lüzu
muna da işaret etmek isterim. Temenni edilirdi 
ki, gerçekten Hükümetin doğrudan, .doğruya 
mesul şahısları başta Maliye Bakanı olmak üze
re 'bulunsunlar ve bu tenkidlere bu endişelere 
cevap yermiş olsunlar. Maliye Bakanından in
şallah tatmin edici cevabı alırız. Teşekkür ede
rim. 
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BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-

yen? Yok. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Maliye Bakanı 

izahat verirse görüşeceğim efendim. 
BAŞKAN — Buyuran Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (iz

mir Milletvekili) — Muhterem Başkan, Cum
huriyet Senatosunun muhterem ve değerli üye
leri, 497 milyon liralık Millî Savunma ihtiyaç
ları için ek ödenek ihtiyacının 248 milyon lirası 
istifa eden Hükümet zamanında, ihtiyaçlar za
ten Millî Güvenlik Kurulunda, Bakanlar Ku
rulunda da tesbit edildikten sonra, bunun bi-
lâhara ok ödenekle karşılanacağı taahhüdedil-
mişti. Hükümetiniz vazife başına geldiği za
man Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay 
bu ihtiyacın istifa eden Hükümet zamanında 
taahhüdedildiğhıi ve ihtiyaçların, âcil ve ha
yati askerî ihtiyaçların yerine getirilmesi için 
vazife başına gelen Hükümetin de bu mevzuda -
ki görüşünü ve bu taahhüdünü yerine getirme
yi ve taahhüdünü teyidetmeyi istemiştir. Bina
enaleyh 248 milyon liralık hayati bir önem ta
şıyan bir ihtiyaç her iki mesuliyet taşıyan Hü
kümet zamanında da aynı kanaate varılarak 
teyidedildiğine ve yerine getirilmesi lâzımgel-
diğine göre her şeyden evvel finansmanı ve 
bunun karşılıklarını bulmak ve bütçe zarure
tinden evvel bu işin, bu zaruretlerin, bu ih
tiyaçların giderilmesi hususunda bir karara va
rılması gerekmişti ve bu görüşte de gerek eski 
Hükümet zamanında yapılan taahhüt gerekse 
yeni Hükümetimiz zamanında teyidedilen taah
hüt nazarı itibara alınarak bakiye 250 milyon
luk ihtiyaç nazarı itibara alınmasa dahi 248 mil
yon lira sevk etmek mecburiyeti ve zarureti ile 
karşı karşıya idik. Zannediyorum Muhterem 
Senatonuz bunların ehemmiyeti, ihtiyaçların 
âcilliği üzerinde her hangi bir şekilde bir mü
lâhaza sahibi değildir. Ve önemini takdir bu
yuruyorlar ki, konuşan hatiplerin ve muhterem 
senatörlerin beyanlarından da bunu anlamış 
bulunuyorum. 

Bakiye 250 milyon liralık ihtiyaç, hepini
zin bildiği gibi, bu Kıbrıs olayları dolayısiyle 
Millî Savunmanın yüklenmek zorunda kaldığı 
ve memleketimiz için cidden hayati bir ehem
miyet arz eden ihtiyaçlarını karşılamak mak-
sadiyle nazarı itibara alınması lâzımgelmekte-
dir. Ye yine Yüce Senatomuzun bildiği gibi, 

07 30-6.1965 0 * 2 
I Üç aylık bir muvakkat geçici harcama Kanunu 
I ile Mayısın ortalarında buan aidolan bir ek ka-
I nun tasarısını sevk etmiş bulunuyoruz. Kanu-
I niyet kesbetmesi gerek Millet Meclisince ve gc-
I rekse Yüce Senatomıızca karar altına alınmış 
I bulunuyor. Millî Savunmanın ihtiyacı haki-
I katte 497 milyon lira değildir. Esas üzerinde 
I durulan 212 milyonluk ihtiyaç var ki, bu ihti-
I yacı Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay 
I büyük bir anlayış göstererek bundan sonraki 

bütçe imkânlarının seyri ile bir karara varıl
mak üzere şimdilik talepten ve üzerinde dur-

I maktan vazgeçmiştir, sarfmazar etmiştir. Şüp
hesiz ki, önümüzdeki günlerde gerek tahsilatı -

I mızm, fiilî tahsilatımızın biraz sonra sizlere arz 
I edeceğim memnuniyet verici seyrini ve tasar-
I ruflar hususunda çok yakın bir zamanda hc-
I ninizin ıttılaınıza gelecek ve alacağınız tedbir-
I ^r le zannediyorum ki, malî sene sonuna belki 
I Kasım ayı sonuna kadar Millî Savunma Bakan-
I lığının bilhassa stoklarına, ikmal stoklarına 
I taallûk eden bu ihtiyacının da karşılanması 
I hususunda büyük bir gayret sarf etmek mec-
I buriyeti karşısında kalacağız. Ve hepimiz mem-
I nuniyetle bu işi başarmaya çalışacağız. 

I Muhterem arkadaşlarım, muhterem senatör-
I 1er yine söyliyeyim, muhterem arkadaşlanm-
I siniz, çünkü hepiniz aynı zamanda arkadaş! a-
I nmsınız. eok değerli arkadaş!armasınız. Kö

tümser bir havaya, kötümser bir neticeye bi-
I zi sürükliyecek hiçbir şey yoktur. Elimde şim

di notlarını yok, belki başka bir toplantıda 
memleketimizin bugünkü iktisadi durumunun 
arz ettiği -manzarayı kötümser bir kanaate var
mayacak şekilde, rakamlara istinaden endi-

I katörlerin bize verdiği neticelere istinaden ne
ticeyi arz etmekten cidden haz duyardım. Ve 
bana fırsat ve imkân verildiği bir gün ve bir 
saatte yine Yüce Huzurunuzda bu neticeleri arz 

I etmekten haz duyacağım. 

I Muhterem senatörler, malî yıl başından, 
Mayıs sonuna kadar tahsilatımızın arz ettiği se
yir basına vermiş olduğum gibi de değildir. 
Ben biraz da ihtiyatlı hareket ederek bunun yüz
de 11 civarında okluğunu bildirmiştim. Bu 
yüzde 11 değildir, yüzde 18 dir. Bunu cidden 

| katî rakamlara istinaden ifade ediyorum. Yüz-
j de 18 dir. Çünkü yüzde 11 ile yüzde 12 civa-
I rında bir vasati nisbet arz ederken, Tekel ve 
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Şeker Şirketinin Hazineye ödemekle mükellef 
bulunduğu vergiyi ve Hazine hissesini nazarı 
itibara almıyarak bu ifademde bulundum. Bu 
vaziyete göre şimdi size, elimde değil, fakat 
hâfızamdaki rakamlara istinaden bu neticeyi 
arz ederek zannediyorum ki, bunun memnuni
yetle paylaşılması ister eski Hükümet zamanı
nın tasarrufları ile, ister yeni Hükümetin her 
hangi bir çalışmasından olsun, talihin büyük 
lûtfu ile bize şu neticeyi vermiş bulunuyor, 
14 milyar 124 milyon lira civarında olan genel 
bütçe gelir tahminlerini biz 1965 malî yılı so
nunda, küçük bir farkla, realize etmek imkâ
nı m bulacağımızı kuvvetle ümidediyoruz. Bu 
itibarla, bidayette ümidsizliğe sevk eden tah
min hatalarından veya yüksek tahmin şişkin
liğinden mütevcllik bir netice ile büyük nisbet-
te karşı karşıya bulunmıyacağız ki, ben şahsan 
1 - 1,5 milyar bir açık tahmin ederken, bunun 
asgari hadde düşmesinden büyük bir memnuni
yet duyuyorum ve bu memnuniyeti, şu anda 
belki biraz erken olmakla beraber sizinle pay
laşmanın hazzma da nail bulunuyorum. 

Muhterem senatörler, geçen sene yani 1964 
malî yılı sonunda 12 milyor lira civarında 
fiilî tahsilat elde edilmiştir, ki rakamlar biraz 
daha yükselebilir, fakat bu katidir. 12 mil
yar lira civarındadır. % 18 nisbetindeki bir ar
tışı İm gün beş aylık seyri neticesindeki rakam
lar katı olarak ortaya koymaktadır % 18 civa
rında bir tahsilat artışı kaydettiğimize nazaran 
2 milyar 100 milyon liralık, geçen seneye naza
ran, 1965 malî yılı tahsilatında müspet bir ne
tice ile, müspet bir rakamla karşı karşıya ka
lacağız. Bu vaziyete göre, demek ki, 14 mil
yar civarındadır. Bunu bir iyimserlik telâkki 
etsek dahi, genel bütçe tahminleri hafızamda 
olduğuna göre, 14 milyar 124 milyon liradır. 
Bu 14 milyar tamamiyle realize edilmiş olacak
tır. Bunu Hükümetimizin şu veya bu şekildeki 
çalışmasına değil, iktisadi inkişafın da az çok 
canlılığının bir delili olarak telâkki ediyoruz. 
Tahsilat rakamlarındaki bu artışı, bu memle
ketin ferdi olarak hepimizi memnun eden bir 
netice olarak telâkki ediyoruz Rakamdır, ha
yale müstenit değildir. İyimseriz, fakat her han
gi bir kötü netice karşısında da tedbir almakta 
kararlı bulunduğumuzu da bilhassa arz etmek 
isterim. Karamsarlığın, bir mesnede isti-
nadetmeden, umumi efkâra intikal ettirilme;;! 
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de karamsarlık kadar tehlikeli neticeler tev-
lideder. 

Bugün hepimizin müştereken bildiğimiz bir 
netice iktisadi durum itibariyle daima tetikte 
bulunmamız icabeden bir hattı fasılda bulun
duğumuzu kabul etmek lâzımdır. Eğer küçük 
bir tedbirsizlik, bir ihmal veya memleketin ik
tisadi seyrini önümüze açık olarak koyan teş
hislerde en ufak bir hata bizi bu hattın tehlike
li diyeceğimiz tarafına derhal intikal ettirebi
lir. Bu itibarla iktisadi konjonktürün, iktisadi 
durumun her safhasında takibeden muayyen, 
hepinizin bildiği endikatörleri sağlam iktisadi 
teşhislere istinaden, önümüze seren büyük ma
lî müesseselerle işbirliği yapmakta olduğumuz 
gibi bu 5 ayda da Bakanlığımız bünyesinde 
cidden değerli elemanlarla bir konjonktür servi
si kurmuş bulunuyoruz. Memleketimizin ikti
sadi durumunu yakından takibetme durumuna 
geçmiş bulunuyoruz. Evvelâ sentezde biraz 
hata ettik ama şimdi bilhassa bu üç ayın so
nunda bilhassa Nisan ve Mayıs aylan sonunda 
elde edilen neticeler bu sentezlerin diğer mües
seselerin ki, senelerden beri bunların üzerinde 
çalışan îş Bankası, Merkez Bankası, Odalar 
Birliği v. s. gibi müesseselerin yaptığı sentez
lerinden hiçbir farkı olmadığını göstermiştir. 
Her gün bu rakamlar üzerinde durulmaktadır. 
Demin de arz ettiğim gibi birgün sizlere daha 
esaslı bir şekilde ki, umumi efkârın da bunu 
bilmesi lâzımdır. Tehlikeyi daima nazarı iti
bara alıyoruz. Kritik bir durumda bulundu
ğumuzu kabul ediyoruz, tedbirli hareket edi
yoruz. Emin olun ki, hiçbir zaman ihmalden 
veya bu tazyiklerin tesiri altında memleketin 
iktisadi durumu menfî bir neticeye götürecek 
bir hareket tarzı takibetmemekteyiz. Sanıyo
rum ki, bu izahatımla Yüce Heyetinizi tat
min etmiş oluyorum. Hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tümü hakkında başka söz 5s-
tiyen yoktur. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) - - Bendeniz grap 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına, bn hususta söz is
tiyorsunuz, buyurun. Sayın Batur siz de söz 
istiyorsunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA ZİHNİ BETİL 
(Tokat) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Maliye Vekilinin kaynak hakkında vermiş ol-
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duğu izahata tefekkür ederiz. Bu iyimser iza
hatın gerçekleşmesini de yürekten temenni 
ederiz; ümİdedeıiz. 

Muhterem arkadaşlar, Ordumuzun her ihti
yacı mutlaka karşılanacaktır. Bütçenin sınırlı 
kaynakları buna imkân vermediği takdirde kay
nak bulacağız ve o ihtiyacı yine karşılıyacağız. 
Bu itibarla kendisinden beklenilen vazifeleri 
daima şanla, şerefle, kahramanlıkla yapmış 
olan Ordumuzun karşılaştığı ihtiyaçlar 'bakı
mından ihtiyaç duyulan tedbir ve imkânlara 
daima kavuşturmayı en başta gelen vazife .say
dığımızı bir kere d alı a belirtmek isterim. Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bayın Batur buyurunuz. 
SUPHİ BATUR (Sinop) - Muhterem arka

daşlar, konuştuğumuz mesele gerçi Orduya ta
allûk ediyor, Orduya taallûk edince de vatan 
müdafaası diye hepimiz kendi düşüncemizi, di
mağımıza gelen her şeyden kısıntı yapmak mec
buriyetinde kalıyoruz. (Doğru, doğru sesleri) 
Şu faktörle bu faktörle. Maliye Vekili Beye
fendi hakikaten çok munis konuştular, çok 
tatlı konuştular. 

Şimdi arkadaşlarımız ne üzerinde durdular; 
Ataiay arkadaşımız, Karakurt arkadaşımız, bir 
bütçe anlayışı, Haydar Tunçikanat arkadaşımız 
da bütçenin anlayışı üzerinde durdular, bütçe
nin tatbiki üzerinde durdular. Şimdi bütçe 
benim anlayışıma göre, bir kere Meclise gel
di mi, artık Meclisin malıdır, Meclisin bütçe
sidir. Tatbikçisi ancak iktidarlardır... Binaen
aleyh, iktidarların med ve cezir gibi işin içine 
karıştırıp bütçeden birtakım şeyler çekmek 
imkânı yoktur. Biz diyoruz ki, bu bir ek büt
çedir. Tahsisatı nerededir, diyoruz. Ek bütçe 
getirdiğiniz vakit muhakkak bütçe içinde re-
vönman yaparak, tahsisatı oradan buradan kı
sarak getirmek veya eğer Maliye Vekili Beye
fendinin söyledikleri hakikatse ki, bunların 
hakikat olmasını can ve gönülden arzu ederiz, 
varidatı artırıp karşılığını bulup getirmek lâ
zımdır. Böyle bir şey yok. Ne var? Diyor ki; 
bu tasarruflarla karşılanacaktır. Demek ki öy
le bir kanun ki, tahsisatın münakaşasına imkân 
•vermiyor, kısıyor bir taraftan. 

Gerekçede ben cari masraflardan karşı'lıya-
cağım diyor. Vekil Bey diyor ki, varidat art
mıştır ve artırılacak, öyle ise Sayın Vekil büt-
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ceye tahsisatı neye koymadınız da, buraya 
kuru olarak geldiniz? Bizi Ordu ile karşı kar
şıya bırakıyorsunuz, teknik mütalâadan uzak 
kalıyoruz. Olmaz böyle şey arkadaşlar. Olur 
mu?... Yani beni konuşturacak bir haleti ruhiye 
içinde bırak, bir sıkıntı içinde bırak bir Sena
tör olarak konuşamıyayım. Ondan sonra da tah
sisatı al git. Olamaz bu arkadaşlarım, ya buraya 
ek bütçe ile gelecektiniz, veyahut da geçen büt
çede de arz etmiş olduğumuz gibi, yeni yeni 
başladı, •Japonya'dan, Amerika'ya sirayet etti 
tamamlayıcı bir bütçe ile gelecektiniz. Bu olmaz 
arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlarımızdan Esat 
Mahmut Karakurt ve Haydar Tunckanat arka
daşlarımız iki şeye temas ederek dediler ki, 
bir enflâsyonla karşı karşıya olmamız ihtimali 
vardır. Ben bunu bir malî itme, bu geliş şek
lini bir ilmi maliye mütedair, yapışık ve 
onunla kabilitev'enı bir husus görmüyorum. 
Eğer varsa bir maliyeci arkadaş (aksın ve de
sin ki, «Bu, malî formüllere tamamen uygun
dur» desin. Uygun değildir, yanlış... 

Ş'iındi, ben de öğrenmek istiyorum ki; eğer 
Maliye Vekili Beyefendinin buyurdukları gibi, 
varidat- artmazsa, olur ya üç ayı artar da geri 
kalan iki ay kısık kalır, bu artmaz ise ve mas
raflardan da kısıntı, yani cari masraflarda 
kısıntı yapılması mümkün olmazsa ki, varit 
bir ihtimaldir, her gelen Hükümet diyor ki; 
«Efendim, cari masraflardan % 3 - % 5 tasar
ruf yaptım.» Hangi hizmetlerde tasarruf yap
tın arkadaş? Eğer o, tasarruf yapılacak bir 
hizmet ise niçin bütçeye koydun ve karşımıza 
geldin? Madem ki, «Ben bu hizmetten vazgeçi
yorum diyorsun,, bunu neye koydun oraya?» 
Öyle ise samimî değilsin. Bütçede samimiyetin 
yok. 

Bizimkilere de söylüyorum, yalnız sizinki 
değil, umumi. Bizim bütçemiz. Meclisin büt
çesi, milletin bütçesidir. Şimdi demek kî, iki 
yol var bunu karşılamak için. Biraz evvel arz 
ettiğim gibi yukarıya doğru varidatı artır-
mazsak iki yol vardır, ya vergilere zam ya
pılacak veyahut da en kolay yolu bir okka 
kâğıt alıp bir milyon lira basacaklar. İkasi de 
içtimai ve malî bakımdan memleketi felâkete 
sürükler. Bunlar hakkında Maliye Vekili ar
kadaşımız bize bir teminat veriyorlar mı? Ya
ni diyebiliyorlar mı ki, «'Bugünkü para hacmi-
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m muhafaza edeceğini.» Ama yine 'kendi-ka
naatlerimi arz ed'iyorıım. Ne diyor bizim ik
tisatçılar? sıhhatli ekonomi, sıihhatli maliye 
emisyonda 500 - 800 milyon liralık bir hacının 
artması sıhhate delâlet eder. Ama bakın pirinç 
'250 kuruştan 600 kuruşa çıktı Arkadaşlar söy
lüyorlardı, kiraz 300 kuruştan 600 kuruşa çık
mış d'iyc, .Fiyatlar da dolanlı olarak yokuş yu
karıya doğru çıkıyor, kademe milini, milim 
gider ama metre metre çıkıyor. 

Şimdi Maliye Bakanından istirham ediyo
rum, bugünkü para bacınından fazla bil' para 
hacını ile karşımıza gelecek mi, gelmeyecek 
ini.' Evvelâ bu bir. İkincisi btınır bütçe ile 
karşılıyamazsa yeni vergilere gidilecek mi? 
Tabiî en kolayı İstihlâk Vergisi, tütüne zam 
çaya zam, biraya zam, hep bildiğimiz ve yap
tığımız, şeyler. Aynı .şeye gidiyoruz. Bunlar 
olacak mı, olmıyacak mı? Yani 3 şeyde toplu
yorum. 

Evvelâ, bir kere Ordu bahis mevzuu değildir. 
Arkadaşlar. Hepimiz askeriz. Hepimiz o mer
haleden geçtik. Erlik de yaptık, ikinciye de 
gittik, gerekirse üçüncüye de gideriz. Bütçe 
işlerini Ordudan ayıralım; yani içimize bir ruh 
haleti, daha açık söyliyeyim, bir korku gelme
sin. Orduya hürmet ederiz bütün vatandaşlara 
hürmet ettiğimiz gibi. Evvelâ açık olarak ko
nuşalım; çıplak olarak konusalım; ve cesaretle 
konuşalım. Çünkü bu hak Hasanın', Hüseyin'in 
hakkı değil, milletin hakkıdır. (Feda olsun 
sesleri) Feda olsun, feda olsun ama millet de 
feda oldu. Kaç senedir feda oldu. Suyu. yok, 
mektebi yok, yolu yok. 20 milyon insan orta 
mektep tahsilinden mahrum, 20 milyon insan 
lise tahsilinden mahrum, 20 milyon insan üni
versite tahsilinden mahranı. Kolay değil beye
fendi; kolay değil. (Alkışlar) Köydedir o 'za
vallı bir insandır, toprakta doğar, yine topra
ğın içine düşer... Sadet dışına geldiğimi tahmin 
ediyorum... 

BAŞKAN — Bütçenin tümü üzerinde görüş
müyoruz... 

SUPHİ BATUR (Devamla) — Sayın Başka
nım, heyecanıma bağışlayın, belki yanılıyoranı, 
yolumu sapıtıyorum, siz ustasınız af finizi is
tirham ederim, siz kuvvetli hukukçusunuz, 
güzel de İdare ediyorsunuz, beni affedeceğinize 
eminim. Simdi Vekilden bu teminatları istiyo-
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r.unı ve eliyorum ki, bu getirdiğiniz bütçe hangi 
ilmi maliye sığar, diyorum? Onun hakkında ma
lûmat istiyorum. Hürmetlerimi sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakam buyurun. 
MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz

mir Milletvekili) — Muhterem senatörler, Sa
yın Senatör Batur, çok değerli arkadaşım Ba
tın*,. teminat istedi, Maliye Bakanından. Zan
nediyorum ki, deminki mâruzâtımda tam bir. 
nikbinlik içinde olmadığımızı, endikatörler bize 
ne gösterirse göstersin, iktisadi endikatörler, 
tahsilatın fiilî seyri bizi ne derece memnun 
ederse etsin, bugün memleketin iktisadi man
zarası daima tedbirli hareket etmemizi gerekli 
kılmaktadır. 

Bu itibarla bir iktisadi hattın üzerindeyiz, 
diyorum. En ufak bir tedbirsizlik bizi bir ik
tisadi çöküntüye veyahut da bir çukura atmaya 
kâfi gelir demiştim. Ben kısaca kendilerine ce
vap vereceğim. 

Emin bulunsunlar, kendilerinin heyecanla 
üzerinde durduğu mevzular üzerinde b'iz hem 
heyecanla, hem hassasiyetle, hem de bir Hü
kümet sorumluluğunun icabettirdiği bütün 
tedbirleri almak suretiyle duruyoruz. Bu mem
leket, bir iktisadi çöküntüye, tedbirsiz hare
ketlerle, ihmalkâr hareketlerle götürülmiye-
eektir. Bir enflâsyona, bir deflasyona götü-
rül'miyecektir ve icabeden tedbirler üzerinde gü
nü gününe durmaktayız. 

Emisyon meselesi, gayet tabiî ki, bu enflâs
yona müncer olan iktisadi yollardan - eğer ted
birsiz hareket edilirse - bir yoldur. Heyeti mec
muası için söylüyorum,, neticeyi söylüyorum ve 
bir gün yine önümüzdeki günlerden birisinde 
sizlere, Yüce Heyetinize memleketin iktisadi 
durumu ve gitmekte olduğumuz seyri, aldığı
mız ve alacağımız tedbirlerle birlikte bütün dö
neleri ile birlikte arz edeceğimi tekrar ediyo-
n r - >• huzurunuzdan hürmetle ayrılıyorum. 

: - ŞKAN — Tümü üzerindeki müzakereler 
bi , ir, maddelere geçilmesini oylarınıza su-
n • am. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilikle müzakere edilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... İve
dilikle müzakere edilmesi kabul edilmiştir. 
Maddeyi- okutuyorum, 
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1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) , (A/2) 

ve (A/3) işaretti cetvellerde değişiklik 
yapılması (hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/İ) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı 
cetvelde yazılı bölümleri arasında 717 568 lira
lık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — 1 sayılı cetveli okutuyorum. 

[1] SAYILI CETVEL 
Millet Meclisi 

(A/ l ) 
Bölüm Düşülen 

14.000 Hizmet giderleri 717 568 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Eklenen 

Millî Savunma Bakanlığı 
13.000 Yönetim giderleri 717 568 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi cetveli ile birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin 
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 
497 93:9 707 lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelini okutuyorum. 

[2] SAYILI CETVEL 
Bölüm Lira 

Millî Savunma Bakanlığı 
(A/ l ) 

12.000 Personel gidenleri 45 671 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 333 499 707 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 5 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

(A/2) 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 77 422 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alını
lan ve onarımları 35 627 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 

36.000 Borç. ödemeleri 420 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okunan cetvelle birlikte oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

'BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Açık oylarınıza sunulacaktır. 

1. — Siyasi Partiler kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuri
yet Senatosu Geçici Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/560; C. Senatosu 1/551) (S. Sayısı : 
649) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, öğleden evvel arz etti
ğim veçhile, 30 ncu madde ile 74 ncü maddelere 
geliyoruz. 30 ncu madde... 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında söz istiyorsunuz; 
buyurun. 

SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Muhterem 
Başkan, muhterem Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri, hangi hususlarda açık oya baş-

(1) 649 S. Sayılı basma<yazı 21.6.1965 günlü 
110 ncu birleşim Tutanak Dergisindedir. 
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Ö. Senatosu B : 107 
vurulacağı şekli İçtüzüğün 107 nei maddesinde 
sarahatle belirtilmiştir. Burada ya tâyin edil
miş zaruri açık oylamalar vardır. Bütçe kanu
nu ve saire de olduğu gibi yani, doğrudan doğ
ruya umumi heyetin karar nisabı ile alâkalıdır. 
Bir de tadiller dolayısiyle, yani Meclise gittiği 
takdirde Meclisteki oranla ilgili açık oylama ta
lebi vardır. Bunlardan birincisi mecburidir, ya
pılacaktır. Fakat on üye tarafından vâki açık oy 
talebi bir konu üzerinde ilk oylamadan evvel 
yapılırsa ancak tatbik edilebilir. İçtüzüğün 
107 nei maddesinin 4 ncü fıkrasını okuyorum: 

«Bir konu ilk defa oya konurken, on üye 
tarafından açık oya başvurulmasının yazılı ola
rak istenmesi halinde.» 

Otuzuncu madde burada müzakere edildi. 
Oylaması yapıldı. Gereken tadil kalbul edildi. 
İşte bu tadil içindir ki, bir oylamaya gidildi. 
Niçin? Bu oylamada çıkacak oylar. Millet Mec
lisine gittiği zaman oradaki çalışmadaki nısa-
Ibı. şekli tâyin ve tasrih edecektir. Binaenaleyh, 
Ibu birinci oylama yapılmıştır. Bunun dışında 
bunu ilk defa oylanacak bir madde haline if
rağ etmek, hem cari usule hem heyetinizin ver
miş olduğu karara aykırıdır. Binaenaleyh, Yük
sek Senato Divanından istifhamım budur. 74 ncü 
madde hakkındaki talep doğrudur, iTk oylama 
ile birlikte bir talepte bulunulmuştur ve bura
daki gerek toplantı nısaibinı tâyin edecek, ge
rekse üyeler açık oylarını kullanacaklardır. 

Fakat 30 ncu madde hakkında, yine 107 nei 
maddenin 4 ncü fıkrasına göre oylanmış bir 
hüküm eğer ekseriyet bulmamışsa, kâfi nisabı 
dolduramamışsa, yine usulü dairesinde yerle
rinde arkadaşların oylamalar yapılır. Hiç ya
pılmamış ve ilk oylaması gibi kürsüden oyla
maya kanaatimce imkân yoktur. Bu hususu 
gerek Başkanlığın, gerekse Heyetinizin dikkat 
nazarlarınıza arz ederim, saygılarımla, 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Güzey size söz 
vermeden kendim bir açıklama yapmak mecbu
riyetindeyim. Muhterem arkadaşlarım, bu işin 
evvelâ aslını esasını anlamam lâzımdır ki, muh
terem heyetinizin bir fikri olsun. 30 ncu madde 
bilindiği üzere, işari oyla kabul edildi, değişik
lik olduğu için maddenin bizatihi kendinde, 
yani Millet Meclisinin metni gibi değil, Komis
yonun metni gibi değil, Sayın Atalay ile Sayın 
Artukmaç'm, takriri kabul edilip yeni bir esas 
vaz'ettiği için yeniden kalbul edildiği için açık 
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oya sunulacaktı. Tam açık oya sunulacağı za
man, Baki Güzey arkadaşımız tek imza ile açık 
oyun kürsüden yapılmasını talebetti. Ben de 
kürsüden yapılacaktır, dedim. Hiçbir itiraz 
serd edilmedi. Bu serd edilmeyiş, 110 ncu mad
deyle bir itiraz mahiyetindedir, Baki Güzey'in 
kürsüde yapılsın sözü ve takriri diyor ki: Mad
de 110 «itiraz olmadığı takdirde hademe tara
fından kutular dolaştırılmak suretiyle açık oy
lama yapılabilir» Yani itiraz olduğu zaman ha
deme tarafından dolaştırma yapılamaz, mâna
sına gelir. Sarih mânası budur. Baki Güzey'in 
takriri de budur. Ben her hangi bir ihtimale 
binaen o gün açık oylamada nısabolmadığı 
için muhterem arkadaşlarım sanki bu itirazları
nı daha evvel belki bir nebze karşılıyabilmek 
ümidiyle açık oyun 10 imza ile olması icabettiği-
ni kendisine hatırlattım. 10 imzadan daha fazla 
yani 10 imzayı havi bir takrirle bu iş bu şekle 
geldi. Açık oylama neticeleri bugüne kadar ko
misyonların çalışması dolayısiyle açık oylamaya 
devam etme imkânı bulamadık. Sabahleyin Ali-
hocagil arkadaşımız yepyeni bir takrir verdiler 
ve kürsüden de beyanda bulundular. 110 ncu 
madde mucibince muamele yapılmasını, yani 
itiraz ediyorum açık oylamaların böyle kürsü
lerde dolaştırılmasına diyerek hademelerin kötü 
bir şekil olduğuna bana oradan yerlerinden işa
ret ederek söz istediler. Söz verdim, aynı şekilde 
itiraz ettiler. Açık oylamaya bu şekilde baş vu
ruldu ve bundan sonraki açık oylama muamele
lerinin hepsine bu şekilde bu muameleye başvu
rulacaktır. Başka çare yoktur. Riyaset Divanın-
daki arkadaşların da, bütün oy veren arkadaş
ların da, oy toplıyan arkadaşların da her han
gi bir töhmete mâruz kalmasına lüzum ve mahal 
yoktur. 

Bu itibarla Mmhterem Saim Sarıgöllü arka
daşımızın, büyük vukufla, Tüzük Komisyon, 
Anayasa Komisyonu âzası, sözcüsü, Başkanı va
sıflarına da cami olarak -kendi beyan buyurduk
ları gibi her hangi bir oylamada Başkanlık Di
vanı bir konu ilk defa oya konulurken tâbirin
den istifade ile 74 ncü maddedeki açık oylama
nın doğru olduğu, 30 ncu madde hakkındaki oy
lamanın yanlış olduğu yolundaki beyanma Di
vanın hukukan katılmasına imkân yoktur. Bu 
itiraz muvacehesinde bundan sonraki acık oyla
malar da Sayın Alihocagil'in itirazı muvacehe
sinde sarahaten bildirdiğimiz gibi kürsüden açık 
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oya sunularak yapılacaktır. Tüzük mucibince 
başka yapılacak bir muamele göremediğimi ar
kadaşlara saygı ile arz ederim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan 
bir hususu rica edehilir miyim? 30 ncu madde ve
rilen önerge üzerine kabul edildiğinden dola
yı mı açık oya konulacak, değişiklik dolayı-
siyle mi açık oya konulacak? Bunu bilmemiz 
lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, evvelâ bir de
ğişiklik olduğu için açık oya başvuruluyor idi. 
İşari oyla kabul edildi. Fakat değişiklik oldu
ğu için açık oya başvuruluyor. Bu sırada Ba
ki Güzey arkadaşımız itiraz etti. 

SIRRI ATALAY (Kaı-s) — Yani madde 
kabul edilmiş oluyor. Sadece Millet Meclisin
deki münasebet için açık oya konulacak? 

BAŞKAN — İşari oyla kabul edildi. Fakat 
değişiklik olduğu için ben arz ettim ama tavzi
hinde zatıâliriiz fayda görüyorsunuz, bu suret
te açık oya başvuruldu. Yapılan muamele bu
dur, bir kanunsuzluk, bir usulsüzlük yoktur. 

30 ncu madde hu suretle açık oya arz edi
liyor. 108 nci madde muvacehesinde, Sayın 
Atalay'm değiştirgesini kabul eden muhterem 
arkadaşlarım beyaz oy, kabul etmiyen arkadaş
lar kırmızı oy, çekinser olanlar yeşil oy vere
ceklerdir. 

MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Kırmı
zı oylar fazla çıkarsa ne olacak ? 

BAŞKAN — Efendim onun ne olacağını 
şimdiden siz 'bana soru halinde yöneltmeden tü
züğü tetkik edin, cevabını bulursunuz. 

Kürsüye koyarak isim okutmak suretiyle 
otuzuncu maddenin oylamasına geçiyoruz 
Adım adım ilerliyelim diye otuzdan başlıyo
rum, sonra diğerlerine geçeceğim 74 e gelece
ğim o hususta da tekrar malûmat arz ederim. 

(Ekrem Acuner'den başlamak üzere isim 
okunmak suretiyle oy toplanmasına haşlanıldı.) 

BAŞKAN — 30 ncu madde hakkında oyunu 
kullanmıyan arkadaşımız var mı? Yok. Oyla
ma işlemi bitmiştir. 

Sayın Betil 74 ncü maddeye başlıyoruz. 
Lütfen yerinize teşrif ediniz. 

Muhterem arkadaşlar, 74 ncü madde üzerin
de sabahleyin müzakereler cereyan etmişti. Bü
tün takrirler hakkında görüşler serd edilmişti. 
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I 74 ncü maddenin tasarıdan tamamen çıkarılma

sı hakkında teklifler vardır. Şimdi elimde bir 
açık oy takriri var. Yine mahiyetini pek iyi 
anlayamadığım için sormaya meöburum muh
terem arkadaşlardan. Sayın Aksoyoğlu, Sayın 
Ataklı, eski takririniz «74 ncü maddenin me
tinden çıkarılmasının açık oya konulmasını arz 
ederiz» şeklinde idi. Şimdi bâzı imzalar daha 
atalım diye alındıktan sonra bize gelen şekil 
şöyle: «74 ncü maddenin açık oya konulmasını 
arz ederiz.» 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — O şekil
deki metne imza koydular arkadaşlar. Eğer 
aynı mânayı anlamıyorsa Muhterem Başkanlık 
o zaman birinci şekli yazarız. Alıp düzeltelim. 

BAŞKAN - - Peki, düzeltiniz. 30 ncu mad
de için ikinci oylama sırasında 104 açık oy kul
lanılmış, 76 kabul, 27 ret, 1 çekinser oy ve
rilmiştir. Madde bu şekilde Anayasanın 92 nci 
maddesinin emri mucibince1 tadil edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, takrir 74 ncü mad
denin metinden çıkarılmasının açık oya sunul
masını arz ederiz şeklindedir. 74 ncü madde 
çıksın diyenler malûm olduğu veçhile beyaz oy 
verecekler. Hayır çıkmasın kalsın, veya söyle 
şöyle tadil'edilsin diye nasıl takdir edecekler
se arkadaşlar, buna kırmızı oy verecekler. 
Efendim bir fikrim yoktur, çekinserim bu me
selede diyen arkadaşlar yeşil oy kullanacaklar
dır. 

SAKİR KURIJTLÜOĞLU (Cumhurbaşka
nınca. S. Ü.) — Takrir maddenin metinden çı
karılmasını temenni eder mahiyettedir. Onun 
için maddenin açık oya konulmaması ieabeder. 

1 BAŞKAN — Rica ederim Sayın Kıırutiuoğ-
; lu, işi bu kadar incelemiyelim. Açık oya su

nulsun, bu mâna kastediliyor, bu mâna an-
; laşılıyor, müzakerelerden çıkan mâna budur. 
! Bu şekilde tatbik ediyoruz. Zaten takrirler de 
i böyledir. Bu takrirlerin hepsinde açık oya ko

nulması talebedilmektedir. 
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Sayın 

Başkan, her takriri acık oya mı koyacağız? 

BAŞKAN — Hayır, metinde çıkarılmasına 
ait şu kadar takrir var; beş. altı... Hepsini bir
den açık oya koyacağız. Hepsini okuttuk. Şim
di okutup oylayacağım. Sekreter arkadaş oku-

I yor, 
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Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Şifahen arz edeceğim sebeplerle Partiler 
Kanununun 74 neü maddesinin çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

İz m ii' 
Ömer L fi t fi Bozca lı 

Başkanlığa 
Siyasi partiler kanunu tasarısının üçüncü 

kısım 1 nci bölümündeki gelirler sırasında par
tilere Devletçe yardım yapılmasını tazammun 
eden 74 neü maddenin tasarıdan tamamen çı
karılmasını arz ve teklif ederim. 

Samsun 
Fethi Tevetoğlıı 

Divan Başkanlığına 
Siyasi Partiler kanunu tasarısındaki 74 neü 

maddenin çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Kayseri 

Hüsnü Dikeçligi! 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Siyasi Partiler Kanununun 74 neü maddesi

nin tasarıdan çıkarılmasını arz ededrz. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Necati özdeniz 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Muzaffer Alankuş 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tabiî Üye 

Zerin Tüzün Vehbi ETSÜ 
Afyon Karahisar GHimüşane 

C. Tevfik Karasapaıı Halit Zarbım 
Sivas Tabiî Üye 

Rifat Öçten Ahmet Yıldız 
(Uımhurbaşkanıııca S. t'T. Tabiî Üye 

Hasan At akan Suphi Gürsoytrak 

Yüksek Başkanlığa 
Siyasa partilere Hazineden bilhassa, her yıl 

yardım yapılması şifahen belirtilen sebeplerle 
yerinde değildir. Bu sebeple tasarının «Dev
letçe yardım» başlığı altında yer alan 74 neü 
maddenin kaldırılmasını arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Niyazi Ağırnaslı 

Yüksek Başkanlığa 
Siyasi Partiler kanım tasarısının 74 neü 

'maddesinin tasarıdan çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Kütahya 
ibrahim Etem Erdinç 
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BAŞKAN — Demin de arz ettiğini gibi tak

rirleri kabul edenler beyaz oy, çıkarılmasını (ka
bul etmiyenler kırmızı oy, çekinser olanlar ye
şil oy verecektir. İsim okunmak suretiyle, açık 
oya. başlıyoruz. 

(İsimler okunmak «liretiyim oylamaya baş
landı) . 

BAŞKAN — Daha. evvel açık oya sunulmuş 
olan maddeler ile 74 neü madde için açık oyu
nu küllanmıyan arkadaşımız var mı? Olmadı
ğına göre hepsi hakkındaki oylama işlemi bit-
mişir. 

Muhterem arkadaşlar; 74 neü maddenin 
metinden çıkarılmasını tazammun eden takrir 
hakkında 101 oy ^kullanılmış, 34 kabul, 64 ret, 
3 çekinser oy verilerek maddenin çıkarılması 
talebi reddedlmiştir. 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) , 
(A'2) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısına 99 oy 
kullanılmış, 95 kabul, 3 ret, bir çekinser oy ve-
ri! mistir. Tasarı kanunlaşmıştır. 

Evvelce arz ettiğim, gibi, bir yanlışlığa, bir 
eksikliğe mahal kalmamak üzere 74 neü mad
de hakkında verilen diğer takrirlerin müza
keresine geçeceğiz. Divan olarak bütün tak
rirleri inceledik. Demim bir ara arz ettiğim gibi 
bunların esas aykırılıklarını incelemek için, 
tâbirimi mâruz görün, bir komisyona hava
le edilsin diyeceğimiz geliyor. Çünkü nisbet-
ler değişiyor kendi kendimize şöyle bir usul 
ıbulduk. Bâzı takrirler var, para verilsin 'ama 
dört senede bir verilsin, öteki' seçimlerden 
sonra şöyle olsun, bir diğeri nisbetlei'de yük
seltme yapıyor, indiriyor. Bizce en 'aykırı ola
rak görülen dört senede bir verilsin şeklin
deki tekliftir. 'Bu hususta iki takrir yardır, 
bunları ayrı ayrı okutup oylarımıza 'sunaca
ğım. 

Yüksek Başkanlığa 
74 neü maddenin aşağıda yazılı olduğu 

şekilde değiştirilmesini arz ederim. 
Tabiî Üye 

Mucip Ataklı 

Madde 74. —- Bir önceki milletvekili genel 
seçimlerinde muteber oyların Türkiye çapın
da: • J 

1. Yüzde beşinden onuna kadar oy alan si
yasi partilere her dört yılda bir. beşyüz bin lira : 
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2. Yüzde onbirlnden yüzde yirmisine ka

dar oy alan siyasi partilere her dört yılda bir, 
bir milyon lira; 

3. Yüzde yirmibirinden yüzde otuzuna ka
dar oy alan siyasi partilere her dört yılda 
bur, bir milyon beşyüz bin lira; 

4. Yüzde otuz (birinden yüzde kırkma ka
dar oy talan siyasi partilere, her dört yılda bir, 
iki milyon lira; 
• 5. Yüzde ıkırkbirinden yüzde ellisine ka

dar oy alan siyasi partilere her dört yılda bir 
iki milyon beşyüz bin lira, 

6. Yüzde ellisinden fazla oy alan siyasi par
tilere her dört yılda bir üç milyon lira, Hazine
ce ödenir. 

Bu ödemenin malî yıl başlangıcını takibc-
den 31k hafta içinde 'tamamlanır. 

BAŞKAN — Bu takrir, demin arz ettiğ'm 
gibi, hem senesini 4 e çıkarıyor, hem de gö
rüldüğü üzere kademelerde indirme yapılma
sını istiyor. 

Başkanlığa 
74 ncü maddenin 1 ilâ 7 nei bedlerindeki 

(heryi'l) kelimelerine maddedeki son satır çı
karılarak yeline: 

Bu ödemenin, dört senede bir yapılacak 
mllletvcıkili seçimlerinden evvelki, malî yıl baş
langıcını takibeden ilk haftası içinde tamam
lan m ası zaruridir. 

Kaydının konmasını arz ve teklif ederim. 
Eskişehir 

Gavsi Uçagök 

BAŞKAN — B3rin,c»i önergeyi oylarınıza arz 
ederim. 
' MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Sayın Başkan, bütün önergeler 
bir kere daha okunduktan sonra oylansın. 
Herkes takdir hakkını ona göre kullanır. 

BAŞKAN -— Sayın tneeoğlu'nun hakkı 
var, hepsini okutalım. 

Yüksek Başkanlığa 
74 ncü maddenin aşağıda yazılı olduğu şe

kilde değiştirilmesini saygı ile arz ederim. 
Tabiî Üye 

Ahmet Yıldız 

Madde 74. — Bir önceki milletvekili genel 
seçimlerinde muteber oyların Türkiye çapın
da : 
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1. Yüzde beşinden onuna kadar oy alan 

siyasi partilere her yıl iki yüz biri lira; 
2. Yüzde onbirinden yüzde yirmisine ka

dar oy alan siyasi partilere her yıl ikiyüz el .'i 
'bin lira; 

3. Yüzde yirmibirinden yüzde otuzuna ka
dar oy alan siyasi partilere her yıl üç yüz bin 
lira; 

4. Yüzde otuzbirindeu yüzde kırkına ka
dar oy alan siyasi partilere her yıl dört yüz 
bin lira; 

5. Yüzde kırkhirinden yüzde ellisine ka
dar oy alan siyasi partilere her yıl beş yüz 
bin lira; 

0. Yüzde ellisinden fazla oy alan siyasi 
nartiılere her yıl altı yüz bin lira; Hazinece öde
nir. 

Bu ödemenin malî yıl başlangıcını takibe
den ilk hafta içinde tamamlanması zorunlu
dur. 

Yüksek Başkanlığa 
74 ncü maddenin aşağıda yazılı olduğu şe

kilde değiştirilmesini saygı ile arz ederim. 
Kars 

Sırrı Atalay 

Madde 74. — Bir önceki milletvekili şe
rhlilerinde muteber oyların Türkiye çapında : 

1. % 5 inden % 10 una ikadar oy alan siya
hi partilere her yıl üç yüz bin lira; 

2. %11 inden % 20 sine kadar oy alan si
yasi partilere her yıl altı yüz bin lira; 

3. % 21inden % 30 una kadar oy alan si
yasi partilere her yıl 900 bin lira; 

4. % 31 inden % 40 ma kadar oy alan si
yahi partilere her yıl 1 milyon iki yüz bin lira; 

5. % 41 inden % 50 sine kadar oy alan si
yasi partilere her yıl 1 milyon beş yüz bin lira; 

6. % 50 sinden fazla oy alan siyasi parti
lere her yıl bir milyon sekiz yüz bin lira Ha
zinece ödenir. 

Bıı ödemenin malî yıl başını takibeden ilk 
hafta içinde tamamlanması zaruridir. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 74 ncü maddesinin aşağıda yaz

dığım şekilde tadilini saygı ile arz ederim. 
(Mucip sebepleri sözle izah edeceğim.) 

İstanbul 
Ekrem özden 
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Madde 74. — Bir önceki milletvekili genel j 

seçimlerinde muteber oyların Tünkiye, çapın
da : 

1. Yüzde beşinden onuna kadar oy alan 
siyasi partilere her yıl 250 bin lira; 

2. Yüzde onbirden yüzde yirmisine ka
dar oy alan siyasi partilere her yıl 500 bin li
ra ; 

3. Yüzde yimıibirinden yüzde otuzuna ka
dar oy alan siy;":si partilere her yıl bir milyon 

lira; 
4. Yüzde otuzbirinden yüzde kırkma ka

dar oy alan siyasi partilere her yıl 1 milyon 
250 bin lira; 

5. Yüzde kırkbirinden yüzde ellisine ka
dar oy 'alan siyasi partilere her yıl bir milyon 
250 bin lira; 

6. Yüzde elliden fazla oy alan siyasi par
tilere her yıl bir milyon 750 bin lira ödenir. 

Yukarıda yazılan paralar, milletvekili se
çimlerinde bir misli artırmak suretiyle tediye 
olunur. 

Bu ödemenin malî yıl başlangıcını takibe-
den ilik hafta içinde tamamlanması zorunlu
dur. 

Yüksek Başkanlığa 
74 ncü maddenin aşağıda yazıldığı gibi 

değiştirilmesini saygı ile arz ederim. 
Bingöl 

Sabri Topçuoğlu 

Madde 74. — Bir önceki milletvekili seçim
lerinde muteber oyların Türkiye çapında: 

1. Yüzde beşinden onbeşine kadar oy alan 
siyasi partilere her yıl 500 000 lira; 

2. Yüzde onbeşinden yüzde otuzbirine ka
dar oy alan siyasi partilere 750 000; 

3. Yüzde otuzbirinden yüzde kırkbeşine 
kadar oy alan siyasi partilere 1 000 000, 

4. Yüzde kırkbeşinden fazla oy alan siya
si partilere 1 500 000, 

Yüksek Başkanlığa 
74 ncü maddenin aşağıda yazılı olduğu şe-

ıkilde değiştirilmesini arz ederiz:. 
% 5 inden 10 una kadar oy alan siyasi par

tilere her yıl 500 000 lira; 
% 11 inden 20 süne kadar oy alan siyasi par

tilere 750 bin lira; 
% 21 inden % 30 una kadar oy alan siyasi 

partilere 1 000 000 lira; 
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c/c 31 inden % 40 ına kadar oy alan siyasi 

partilere 1 250 000 lira; 
%40 .nidan % 50 sine kadar oy 'alan siyasi 

partilere 1 500 000 lira; 
Tunceli Bingöl 

Mehmet Ali Demir Sabri Topçuoğlu 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddee-

sinin aşağıda yazılı olduğu şekilde tadilen ka
bulünü arz ve teklif ederim. 

Afyon 
Mustafa Yılmaz îneeoğlu 

Madde 74. — Bir önceki Milletvekili Genel 
seçimlerinde muteber oyların Türkiye çapında: 

1. — Yüzde beşinden onuna kadar oy alan 
siyasi partilere her yıl beşyüz bin lira; 

2. — Yüzde onbirinden yüzde yirmisine ka
dar oy alan siyasi partilere her yıl altıyüz bin 
lira; 

3. — Yüzde yimıibirinden yüzde otuzuna 
kadar oy alan siyasi partilere her yıl yediyüz 
bin lira; 

4. — Yüzde otuzbirinden yüzde kırkma ka
dar oy alan siyasi partilere her yıl sekizyüz bin 
lira; 

5. — Yüzde kırkbirinden yüzde ellisine ka
dar oy alan siyasi partilere her yıl dokuzyüz 
bin lira; 

6. — Yüzde ellisinden fazla oy alan siyasi 
partilere her yıl bir milyon lira; Hazinece öde
nir. 

Bu ödemelerin malî yıl başlangıcını takibe-
den ilk hafta içinde tamamlanmadı zorunludur. 

Sayın Başkanlığa. 
74 ncü maddenin sonuna Devletçe verilen bu 

yardımların % 10 u partilerin merkez ihtiyaç
larını, bakiyesini de Milletvekili seçimlerinde 
alman oylar nisbetinde il teşkilâtına tevzi edi
lir şeklinde bir fıkra ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

Ekrem özden 
istanbul 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
74 ncü maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 

eklenmesini arz ve teklif ederiz : 

Bu paranın en az % 70 i seçimlerde seçim 
faaliyetlerine sarf edilmek üzere teşkilâtı bulu-
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nan vilâyetlere .son Milletvekili seçimlerinde al
dığı oy miktarına, göre genel merkeze tevzi edi
lir. 

Afyon Kara hisar Afyon Karahisar 
Mustafa Yılmaz îneeoğlu Rasim Hancıoğlu 

»Sayın Başkanlığa 
74 neü maddenin 6 neı fıkrasından sonra 

7 ne i bir fıkra eklenmesi hakkındaki önergemin 
kabulünü saygı ile dilerim. 

7 ııei fıkra : Seçime girmeye hak kazanmış 
olan siyasi partilere bir önceki Milletvekili se
çimlerinde muteber oyların Türkiye çapında 
% 5 inden a,z oy alsalar dahi bir defaya mahsus 
olmak üzere 300 bin lira Hazinece ödenir. 

Rifat Öztürkçine 
İstanbul 

Başkanlığa 
71 neü maddenin aynen kabulünü arz ede

rim. 
Kayseri 

Hüseyin Kalpaklıoğiu 

Yüksek Başkanlığa 
Son fıkra olarak aşağıdaki hususun 74 neü 

maddeye eklenmesini saygıyle arz ederim. 
Siyasi partilere Devletçe yapılacak yardı

mın % 15 i partilerin merkez teşkilâtına, baki
yesi son milletvekilleri seçimlerinde siyasi parti
nin aldığı oy oranına göre, illere tevzi edilir. 

İstanbul Kars 
Ekrem Özden Sırrı Ataiay 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) ••- Başkanını 
teklifim Sırrı At al ay'in teklifinin aynı olduğu 
için ben ona iltihak ediyorum. Yine merkez me
selesi hakkında son fıkra olarak ilâve ettiğini 
ayn bir takrir vardır. Müşterek Sırrı Beyle be
raber verdiğim teklife iltihak ediyorum. Benim
kinde yüzde 10, onunki nd e yüzde 15. Bu şekilde 
tashihini rica ederim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Şimdi Sayın 
Ataklı'mn takririni okutup oylıyaeağım. (En 
aykırısı Kalpaklıoğluiıun teklifi sesleri) En ay
kırısının o olduğu hususunu oylanmzla belli 
edersiniz. Sırasiyle oylarız, kabul edersiniz biz-
de kurtuluruz. 

(Mucip Ataklı'mn önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Takriri kabul edenler... Etmi-

yenler... Vasati otuz olan oya karşı 42 tam oyla, 
üçümüz de kırkiki saydık, reddedilmiştir. 

Sayın üçagök'ün takririni okutuyorum. 
(O.avsi Pçagökiin önergesi tekrar okundu) 

CENAP AKSP (Maras) — Bu takrir oyia-
namay, Sayın Başkan. 

BAŞKAN -- Sayın Aksu bunu arkadaşları
mız idrak ederler. Kaldı ki, demin arz ettim de
dim ki; iki takrir var, hu hususta, .Birisi yalnız 
dört yılda bir diyor, öbürü Ataklı'nınki kademe 
kademe indiriyor, onun için en aykırısı odur. 
ikinci aykırı da budur, dedim. Kimse itiraz et
medi. Oylama sırasında müdahale etmeyin de 
oy lamayı güzel güzel yapalım. 

Sayın L'çagök'ün takririni kahul edenler... 
Kabul etmiyenler... Vasatisi 29 oya karşılık va
satisi 43 olan oylarla reddedilmiştir. 

Şimdi derece itibariyle, pek cüzi artışlar 
gösteren 100 er, 100 er bin veren Sayın îneeoğ-
1 u'mm -takririni tekrar okutuyorum. 

(M. Yılmaz îneeoğluiıun önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN - - Takriri kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Vasatisi 28 kabul oyuna mukabil, 
vasatisi 44 oyla reddedilmiştir. 

Şimdi Sayın Yıldızın takririni okutuyorum. 
(Ahmet Yıl d iz i n önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN --- Takriri kabul edenler... Kabul 

etmiyenler... Vasatisi 26 olan oylara karşılık 4b 
oyla reddedilmiştir. 

Bir takrir daha vardır, onu okutuyorum. 
(Sabti Topçuoğlu'mm önergesi tekrar okun

du) 
BAŞKAN — Bu takriri oylarınıza arz edi

yorum. K-ıhul edenler... Kabul etmiyenler... 
Takrir reddedilmiştir. Açık fark olduğu için ra
kamları arz etmiyorum. 

Bir takrir daha var, okutuyorum». 
('Saıbri Topçuoğlu, Mehmet Ali Demirin 

önergeleri tekrar okundu) 
BAŞKAN - - Takriri kabul edenler... Kaibul 

•etmiyenler... Vasatisi yirmlüç olan oylara 'karşı
lık vasatisi kırk olan oyda reddedilmiştir. 

Sayın Kalpaklıoğiu tarafından verilen bir 
teklif var. 

SİRRİ AT A E AY (Kars) — Bizim önerge
miz vardı. 

BAŞKAN •-- Söyliveceğiz Sayın Ataiay sÖy-
liyeeeğiz. Niçin acele ediyorsunuz, onu da söyli-
yeeeğiz. Bir tereddüt olmasın, herkes aydınlan-

I sın diye izah ediyoruz. 
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Simdi arkadaşlar, Sayın Kalpaklıoğlu'nun 

önergesi var, maddenin aynen kabulünü istiyor. 
Ek bir madde değildir Sayın Ağırnaslı madde
nin madde metninin düzeltilmesini talebeden bir 
takrir mahiyetinde oluyor. Bu önerge kabul edil
dikten sonra Sayın Atalay'm ve diğer sayın ar
kadaşların ek olarak verdikleri takrirlerini oy
latacağım. Tabiî... (Olmaz olmaz sesleri) 

Evvelâ ek takrirleri mi oylatalım peki. O 
zaman Sayın Kalpaklıoğlu'nun takriri muallâk
ta kalıyor. Evet Sayın Atalay'm takririni oku
tuyorum. 

(Sırrı Atalay'm önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Takriri kabul edenler... Etmi-
yenler... Yeniden el kaldıranlar oldu diyorlar 
sekreter arkadaşlar. Ayağa kalkmak suretiyle 
lütfen işaret buyurunuz. Takriri kaıbul edenler 
lütfen ayağa kalksınlar... Kabul etmiyenler.. 
Bir oy farkla yani, 39 a karşı 40 oyla kabul edil
miştir. (Alkışlar) 

Şimdi ekler var, onları okutuyorum. 
Maddeye ilâve yapılmasını ist iyen takrirler 

vardır, onları okutacağım. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Oylama
da yanlışlık oldu. 

BAŞKAN — Yanlış oldu, diye bir itiraz mı 
var efendim? 

30.6 1966 0 - 2 
ERDOĞAN ADALİ (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — İtiraz olduğuna göre, açık oya 

başvuracağız. Takriri kaîbul edenler beyaz, ka
bul etmiyenler kırmızı, çekiuserler yeşil oy kul
lanacaklar. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Bir oy ekseriye
ti açıkça ifade eder, tıpkı ittifakta olduğu gibi. 

BAŞKAN — Ekseriyet o kadar açıkça bir 
oyla ifade edilemiyor, inen oluyor, oturan, kal
kan oluyor, onun için açık oya başvuracağız. 

İsim okunmak suretiyle açık oylarınıza" sunu
yorum. Takriri kabul edenler beyaz, kabul et
miyenler kırmızı, çekinser olanlar yeşil oy kul
lanacaklardır. 

(Adlar okunmak suretiyle oylar toplandı) 

BAŞKAN — 74 ncü madde hakkındaki öner
geye oyunu kullanmıyan arkadaşımız var mı? 
(Var sesleri) 

Oy kullanmıyan başka arkadaşımız var- mı? 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

74 ncü maddeye dair Sayın Sırrı Atalay'm 
verdiği önerge için 49 ret, 39 kaıbul, 2 çekinser 
oy verilmiştir. Mecmuu 90 oy olduğundan maa
lesef nisap hâsıl olmamıştır. 

Bu itibarla oturumu yarın saat 10.00 da aç
mak üzere kapatıyoııım. 

Kapanma saati : 18,45 
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Siyasi Partiler kanunu tasansımn 77 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : Q9 

Kabul edenler : Q6 
Reddedenler : 3 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar 83 
Açık üyelikler : 2 

TABÎI ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Cürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdüek 
Selâhatîin özgür 
.Mehmet, Şükran U/.ka}, 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Galip Afşar 

AFYON KARAHÎSAR 
R-asim Haneıoğln 
Mustafa Yılmaz Inee-
oğlu 
CeJâl Tevfik Karasapaı; 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
(«kemler Oııap Kye 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türkeı* 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoglu 

[Kabul 
BÎTLÎS 

Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
."ahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nalıit Al tan 

DENIZLI 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
A/jtiıi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Ban gu oğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertııg 

ERZURUM 
Sakıp Ilatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Oavsi UçagoK 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
FTalit Zarbun 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip özHolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

edenler] 
İSTANBUL 

M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Kifat öztürkçine 
M. Cemal Yrıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcah 
T".fiis Kansn 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
y. Ziya Ayrım 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naei An 

KOCAELİ 
Kifat özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün av 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskeuder 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 

CRDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet llendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğir 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karaku; 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

— 508 — 



ZONGULDAK 
Torik Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik înci 

C. Senatosu B 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Amil Artus 

107 30-6-1965 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 

02 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

TABU ÜYELER 
Ekrem Ae.uner 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Mehmet öz gün eş 
Si t ki Uiay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Ademoğ
lu 
Mehmet Ünaldı 
S;ıkıp ön al 

ADIYAMAN 
Halil Ağar ( t ) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alisiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rıfat Etker 
Sabit Koeabeyoğlıı 
ibrahim Saffet Omay 
Mensur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

Mehmet Güler 

[Reddedenler] 

KAYSERİ 
nüseyin Kalpaklıoğlu 

(Oya katılmtyanlar] 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
îhsarı Sabri Çağlayan gi 
(B.) 
Baki Oüzey 
Şeref Kayalar (î.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen (1.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
îhsan Ha mit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 
Mehmet îzmen 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
Ekrem Özd en 

İZMİR 
Cahit Okure: 

KARS 
Sırn Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı(î.) 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğhı 

MUŞ 
tsa Hisarı Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhau 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TRABZON 
Şevket Bnladoğlu 

URFA 
Vasfî Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coskıınoğ-îıı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 
C. BAŞKANINCA Sfc 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Aeıkalın 

Enver Kök 
Sahir Kunıtluoglu 
\Tor',q|i Özdeniz 
\ r. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Adil ÜnJH 
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[Açık üyeUkler] 
tstaııbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 

n « •mt«ı4Nın • - * - • -
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Siyasi Partiler kanunu tasarısının 97 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refot Akaoyoğlu 
Mucip Ataklı 
SupM Gtirsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai 0*Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Galip Afşar 
AFTON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğîu 
Mustafa Yılmaz Inee-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 

ANTALYA 
Möhmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 
Hasan Âli Türkor 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Şajjri Topçuoğlu 

Üye sayısı ı 184 
Oy verenler : 98 

Kabul edenler : 96 
Reddedenler : 2 
Çekinserler : 0 

Oya kûtılmıyanhır : 84 
Açık üyelikler : 2 

/Kabtıl edenler] 
BİTLİS 

Ziya Nami Şei'efhanoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURDUR 

ö. Faruk Kınaytürk 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Nalıit Altan 
DENİZLİ 

Mehmet Emin Durul 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğhı 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
ERZURUM 

Sakıp Hatunoglu 
ESKİŞEHİR 

Gavsi Uçagök 
GAZİANTEP 

Zeki îslâm 
GİRESUN 

Sabahattin Orhorı 
GÜMÜŞANE 

Halit Zarbun 
HATAY 

M. Enver Bahadırlı 
İÇEL 

Talip özdolay 
İSPARTA 

Mustafa Güleügil 
İSTANBUL 

M. Erdoğan Adalı 

Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
O. Zeki Gümüşoğhı 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
îzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obıız 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
t. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulu.nay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
1. Sevici Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihnî Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URPA 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
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ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akif E yi doğan 
Tevfik İnci 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı LUay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Unaldı 
Sakıp ön al 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (t.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
'Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman AlişiroğJu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 
tbrahim Saffet Omay 
Mansıır Ulnsoy 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Tıırhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

Mehmet Güler 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 

C. Senatosu B : 107 30-6 1965 O 
CUMHURBAŞKANIM S Hasan Atakan 

CA SEÇİLEN ÜYELEB j 
•Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus r 

f^mer Ergün 
Hasan Kangal 

[Reddedenler] 
ERZURUM KAYSERİ 

Osman Alihocagil j Hüseyin Kalpak! loğlu 

[Oya kattlmıy anlar] 
BURSA 1 İSTANBUL 

thsan Sabri Çağlayan- i M. Tekin Arı burun 
gil (B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (1.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen (1.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan ITamit Tigrcî 
(B:5k. V.) 

ELÂZIĞ 
Uasim O i ray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Edip Somun oğlu. 

ESKİŞEHİR 
Ömer ITcuzal 

GAZİANTEP 
Nizamettin özerül 

GÎRESUN 
Mehmet îzmen 

HAKKÂRİ 
Neoip .'Reyhan. (î. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Del i veli 

İÇEL 

Ekrem özden 
İZMÎR 

Cahit Okurer 
KARS 

Sırrı Ata!ay 
Mehmet Ilazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nnsret Tuna 

KAYSERİ 
Snad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali lîıza Uhısman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı (î.) 

Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Fin «söv 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdiilkerim Saraçoğl 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 

Osman Koksal 
Nadir Nadi 

Cavit Tevfik Okyayıız îsa nisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhau 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Osman Meedi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapan!ı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver İşıklar 
Kıza Isıtan 

SİVAS 
Ahmet Çek em oğlu 
Rifat Öçten 

TRABZON 
Şevket Bulad.oğlu 

URFA 
Vasfi Gerjrer 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğln 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Sadi K.oçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
NVonti özdeniz 
Zerin Tüzün 
Ratrıp Ün er 
Âdil Ünlü 
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[Açık üyelikler) 
istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 

S13 
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Siyasi Partiler kanunu tasansımn 128 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
AFYON KA&AHİSAR 
Mustafa Yılmaz ince-
«ğlu 
OelM Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

üye sayısı : 184 
Oy verenler : 111 

Kabul edenler 108 
Reddedenler 3 
Çekinserler 0 

Oya katılmıyanlar 71 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BİTLİS 

Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
ö, Faruk Kmaytürk 

BURSA 
CaJhit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Al tan 

4H^YkTTHJT 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
0. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GÜMÜŞANE 
HaM t Zarbuıı 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavı t Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçime 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Boz<;alı 
Enis Kaıısu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrını 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliigil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obıız 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
t. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteçeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
îzzel Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SÜRT 
Abdıırrahman Kavak 

SİNOP 
Suplıi Batur, 

SİVAS 
Rifat öçten 
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Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğiu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Bula eloğlu 

Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

0. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Ttizün 
Ragıp Üner 
Adil Ünlü 

ERZURUM 
Osnum Alihocagil 

[Reddedenler] 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

lOya katılmıyanlar] 
TABU ÜYELER 

Kkrera Acımer 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul e r 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enveır Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen (t.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza! 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tekin Arıburun 
Ekrem özden 

İZMİR 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusmaıı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç (Bşk. ' 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bay ar 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
fîşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

URFA 
Vasfî Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Hasan Ataikan 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Necati özdeniz 
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[Açık üyelikler] 
istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn i-
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Siyasi Partiler kanunu tasarısının 134 neti maddesinin metinden çıkarılmasına dair önergeye veri

len oyların sonucu 

(Önerge kabul edilmiş madde metinden çıkarılmıştır.) 

üye sayısı : 184 
Oy verenler : 124 

Kabul edenler : 121 
3 
0 

58 
2 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

TABİÎ ÜYELER 
itefet Aksoyoglu 
Mucip Ataklı 
EmanuPah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Earavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneg 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVÎN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcah 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Tovçuoğlu 

BİTLİS 
Ziya Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Ömer Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nihat Altaa 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertug 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoglu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

[Kabul edenler] 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
GÜMÜŞANE 

Haiit Zarbun 
HATAY 

Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
Osman Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
tzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrını 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıea 

KAYSERİ 
Hüsnü DikeçligU 
Hüseyin Kalpakhoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
İbrahim Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tuhınay 
Nüvit Yetkin 

MANÎSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoglu 

MUŞ 
tsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
tzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
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SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

C. Senatosu B 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Ali Âltuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNOELI 
Mehmet AM Demir 

107 3 0 6 1965 0 2 
URFA 

Esat Mahmut Karakurt 
YOZGAT 

İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tari'k Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN-
OA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Acıkalın 

Muzaffer Alan kus 
Hasan At a kan 
Ömer Er gün 
Hasan Kangal 
Sahir Kuratluoğiu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüsün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

GİRESUN 

Sabahattin Orhon 

[Reddedenler] 

KARS 

Mehmet Hazer 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Amil At tu s 

[Oya kaülmtyanlar] 
TABİİ ÜYELER 

Ekrem Aeuner 
Kadri Kaplan 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (t.) 

AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat; Etker 
Mansur Ulusoy 

AYDH* 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Env»r Aka (Başkan) 
Mehmet Griler 

BOLU 
Sırrı Uzımhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (I.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen (1.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
Ndzıameıttin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (1. t).) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
M. Tekin Anbunm 
Hasan Ekrem özden 

İZMİR 
OahfL. O küre r 

KARS 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı (I.) 
Muhittin Kılıç 
(Ba^k. V.) 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

NİĞDE 
Kudret Bayhaıı 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Osman Mecdi Ağan 

SAKARYA 
Turhan Kapanb (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Hüseyin Enver Işıklar 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğln 

URFA 
Vasf'i (Jerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğiu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

0. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Necati özdeniz 
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[Açık üyelikler] 
istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
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Siyasi Partiler kanunu tasarısının 36 ncı maddesine verilen oylann sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 108 

Kabul edenler : 106 
Reddedenler : 2 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 7 4 
Açık üyelikler : 2 

TAüII UYELEB 
Mucip Ataklı 
Suphi Oürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâlıattin özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 

AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz lnce-
oğlu 
Celâl Tevf ik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Sabit, Koeabeyoglu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNOÖL 
Sabri Topeuoğlu 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

[Kabul 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURDUR 

ö. Faruk Kınaytürk 
BURSA 

Cahit OT taç 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
ÇORUM 

Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Sakıp Hatun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi TJçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Güleüjril 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 

edenler] 
Fikret Gündoğan 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rıfat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
îzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrını 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rıfat özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer O buz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisarı Bingöl 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Ata^agun 

NİĞDE 
izzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rerıdeci 
Fethi Tevetoglu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
YAya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntag 
Zihni Betil 
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TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TÜNCELÎ 
Mehmet Ali Demir 

UEFA 
fetedt Mahmut Karakur 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik tnci 

CUMHURBAŞKANIN 
-CASEÇİLEN ÜYELEi 

Muzaffer Alanku§ 
Amil Art us 
Hasan A takan 

İ Ömer Ergün 

Hasan Kangal 
Sahır Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üçer 
N. Zerin Tüzün 
Âdil ÜnJü 

lReddeden / 
AYDIN ! GİRESUN 

iskender Cenap Ege I Sabahattin Orhon 

[Oya katılmtyanlar] 
TABU ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Kmenullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Ademoğ
lu 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (D 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Ilancıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
îbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan 
gü (B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
(D 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen (I.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
îhsan FTamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
O. Edip Somunnğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü ) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
1 M. Erdoğan Adalı 

M. Tekin Arı burun 
i tikrera özden 
j İZMİR 
• Cahit Okurer 
1 KARS 
• Sırrı Atalay 
i Mehmet Hazer 
j KASTAMONU 

Ahmet Nusret Tuna 

I KAYSERİ 
İ Sua.d Tlayri Ürgüplü 
i (Başbakan) 
] KIRŞEHİR 
1 Ali Rıza Ulıısman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı (I.) 
Muhittin Kılıç (Bşk. V.) 

MANİSA 
Orhan Süersan 

Refik Ulusoy 
MARDİN 

Abdurrahman Bayaı * 
NİĞDE 

Kudret Bayhan 
ORDU 

Eşref Ayhan 
RİZE 

Osman Mecdi Agurı 
SAKARYA 

Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Tşıklar 

SİVAS 
Ahmet Çekeni oğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

VAN 
Ferid Mel en 

YOZGAT 
fsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
O v a t A e ikalın 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Necati özdeniz 
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[Açık üyelikler] 

istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
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C. Senatosu B : 107 30 . 6 1965 O : 2 
Siyasi Partiler ' kanunu tasarısının 135 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 
Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 107 
Kabul edenler : 106 

Reddedeni er : i 
Çekinserler : o 

Oya katılımıyanlar : 57 
Açık üyelik : 2 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mueip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavan»>&lu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdiJek 
Seiâhattin özgür 
Mehmet Şükran ö/kaya 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünal d 1 

AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmam îrıee-
oğlıı 
Celâl Tevfik Karaaapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
İbrahim Saffet Om ay 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIM 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

[Kabul 
BİTLİS 

Ziya Nami Şerefhaııoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkarı 
BURDUR 

ö. Faruk Kmayh'irk 
BURSA 

(lahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Nahif, Alta n 
ÇORUM 

Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Duru] 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğhı 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNOAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhan 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

edenler] 
İÇEL 

Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mebmre Aksoley 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
O. Zeki Gümüşoğlıı 
Ekrem özden 
Rifat Öztürkçıne 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
îzzet Birand 
Enis Kansu 
Nevznt Özerdendi 

KARS 
V. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğhı 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

MALATYA 
Mehmet ZeM TuHunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Ment«şeoğlu 

MUŞ 
İsa HİAan Bingöl 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağmı 

NİĞDE 
izzet Gener 

ORDU 
Şevket Köksıal 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SIVA* 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntajş 
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TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Kesat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Aii Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
CUHMURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 

[Reddeden] 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 

[Oya katümtyanlar] 
TABİİ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgüneş 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 

AFYON KARAHİSAR 
Rasinı Haneıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Ojhız Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Koca bey oğlu 
Mansur r iusov 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

Mehmet Güler 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü (B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (1.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen (1.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı • 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet izm en 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (i. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tekin Arıburun 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat (İ. ü.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Su ad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı (1.) 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

KÜTAHYA 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
Kudret Bavlı an 

ORDU 
Eşref Ayhan 

Zeki Kumrulu 
RİZE 

O. Mecdi Agun 
SAKARYA 

Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Ahmet Çe kem oğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Adil Ünlü 
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[Açık üyelikler] 

istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 

*>•** 
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Siyasi Partiler kanunu 

TABU ÜYELER 
Kefet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Supihi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkr.y; 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Ona"! 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Mustafa Yılmaz luce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Sabit Koeabeyoğlu 
ibrahim Saffet Onıay 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

C. Senatosu B : 107 30 6 1965 0 • 2 
/aşarisinin 30 ncu maddesinin 2 nci oylamasına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 
Üye sayısı 184 

Oy verenler 104 
Kabul edenler 76 

Reddedenler 2 7 
Çetrinserler ı 

Oya katılmıyanlar 78 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
ARTVÎN 

Fehmi Alpaslan 
AYDIN 

Osman Saim Sarıgöllü 
'"îcret Turhangii 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcah 
Fi asan Âli Türker 

BÎTLÎS 
Ziya Nami Şerefhauoğlu 

DENtZLÎ 
Mehmet Emin Dun il 

EDÎRNE 
Tahsin Baııguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp HatuTioğiıı 
0. Edip Somunoğiu 

ESKtŞEHtR 
(iavsi Uçagök 
Ömer Ucuzal 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Melmıre Aksoley 

0 . Zeki Güınüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
îzzet Birand 
önıop Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrını 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 

MANİSA 
Erilim Açar 

NEVŞEHİR 
1. Ş. A t n sagun 

NİĞDE 
îzzci, Gener 

ORDU 
Eijrt'f Ayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Refel, Reııdeei 

[Reddeden] 
BURSA 

Baki Güzey 
('ahit. Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

DİYARBAKIR 
Asini Erdoğan 

Ketli i Tevetoğlu 
SÜRT 

Abdurrahman Kavak 
SİNOP 

Suphi Batur 
SİVAS 

Mu'nısi Söylemezoğlu 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
TRABZON 

Yusuf Demirdağ 

URFA 
Esat Mahmut Kanık ut 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇtLEN ÜYELER 

Muzaffer Alankuş 
Âmiİ Artus 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Sahir Kıırutluoglu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tü/.iin 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
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İSTANBUL 

M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Bifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tuluriay 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SİVAS 
Rifat öçten 

Ziya önder 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Tevfik înci 

/ Çekinse r ] 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

[Oya katılmıy anlar] 
TABU ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Emenullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (1.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfza Oğuz Bekata 
Rif at Etfcer 
Man sur Ulusoy 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Taiât Oran 

BİNGÖL 
^.'IMH Topçuofflu 

BOLU 
S i m Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

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

ÇANAKKALE 
Ziya Termen (İ.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

GAZİANTEP 
Zeki tslâm 
Niza m ettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavi+ Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburıın 

Fikret Gündoğan 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdenıli 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı (t.) 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlıı 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladuğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Ooşkunoğlu 

VAN 
Ferid Meler 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 
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CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Cevat Açı kalın 
Hasan Kangal 

Sadi Koçaş 
Enver Kok 
Osman Koksal 
Necati özdeniz 

[Açık ügelikler] 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 
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Siyasi Partiler kanunu tasarısının 74 ncü maddesinin metinden çıkarılmasına dair önergelere 

verilen oyların sonucu 

(Önergeler reddedilmiştir.) 

TABÎI ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înee-
OgllZ 

ANKARA 
Sabit Koeabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIK 
İskender Cenap Ege 

BALIKESÎR 
Nejat Sarlıcalı 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 101 

Kabul edenler : 34 
Reddedenler : 64 
Çekinserler : 3 

Oya katılmıyanlar : 8 1 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

[Redde 
BİTLİS 

Ziya Nami Şeref hanoğlu 
BOLÜ 

Rahmi Arıkan 
BURSA 

Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucıızal 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KONYA 
Mustafa Dinekli 

NİĞDE 
177'A'f" l -3-PTIAr 

J-ZİZıCt V T C I İ C I 

SAMSUN 
Refet Reudeei 
Fethi Tevetoğlu 

deriler] 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
GİRESUN 

Sabahattin Orhorı 
HAKKÂRİ 

Necip Seyhan 
HATAY 

M. Enver Bahadırlı 
İSTANBUL 

Fikret Gündoğan 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

IZMlR 
tzzet Birand 
Enis Kansu 
Nevzat özerdemii 

KARS 
Sırrı Atalay 

SİVAS 
Rifat öçten 
Hulusi Söylenıezd*rj. 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik Inei 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 

Y. Ziya Ayrım 
KAYSERİ 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 
KOCAELİ 

Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
İbrahim Etem Erdinç 

W A T A m v v m 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 
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MUĞLA 

Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SÎÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ziya önder 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNOELt 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 

[Çekinserler] 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Ata'kan 
Ömer Ergün 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Uner 
Âdil Ünlü 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

[Oya katilmıy anlar] 
TABİİ ÜYELER 

Ekrem Aeuner 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (İ.) 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Haneıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 
Şeref Kayalar (I.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen (I.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ' 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 
Mehmet Izmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 

İZMİR 
Cahit Okurer 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Su ad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusmaıı 

KONYA 
Sedat Çumralı (İ.) 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
(Vınal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntas 
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TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
URFA 

Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakur 

UŞAK 
Kâmil Goşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELEI 
Cevat Açıkalm 
Hasan Kangal 

Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Necati özdeniz 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 
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1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik 

hakkındaki kanuna verilen oylann sonucu 
yapılması 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük. 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Inceoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Sabit Kocabeyoğiu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğhı 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

184 
99 
95 

3 
1 

83 
2 

1Kabul edenler] 
BİTLİS 

Ziya Şerefhanoğlu 
BOLU 

.Rahmi Arıkan 
BURDUR 

Ömer Faruk Kınaytürk 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Nihat Altan 
DENİZLİ 

Mehmet Emin Durul 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
"Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

• Edip Somunoğlu 
ESKİŞEHİR 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçlıgil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Gavsi Uçagök Mustafa Dinekli 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

ÎÇEL 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 

Emin Açar 
MARAŞ 

Cenap Aksu 
Talip özdolay J Nedim Evliya 
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MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Memteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurraîıman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlıı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URPA 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 



ZONGULDAK 
A&if Eyidoğau 
Tevfîk înci 

0. Senatosu B 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 

107 30-6.1965 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 

0 2 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Bagıp Üner 

ÎÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

[Reddedenler] 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcah 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

[Çekinser] 

TABİÎ ÜYE 
Mueip Ataklı 

[Oya katılmtyanlar] 
TABU ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (İ.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (İ.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen (t.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Aiâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 

GÜMÜŞANE 
Hali t Zarbun 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ, Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tekin Arıburun 
Osman Zeki Gümüşoğlu 

İZMİR 
Cahit Okurcr 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suat Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı (t.) 
Muhittin Kılıç 
(Bşk.V.) 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
İbrahim Etem Erdinç 

MANİSA 
Ferit Alpiskerder 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
îsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
tzzet Gener (İ.) 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RtZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Hüseyin Enver Işıklar 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

- TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 
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YOZGAT 

Tsraail Yeşilyurt 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELEB 
Cevat Açıkalnı 
Sadi Koçaş 

Enver Kök 
Sahil Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 

Tekirdağ 1 
İstanbul 1 

Yekûn 

— ı — 

534 



C. Senatosu B : 107 30 . 6 1965 O •• 2 
Siyasi Partiler kanun tasansmın 74 ncü maddesine ek yapılması hakkındaki önergeye verilen oy

ların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlananıaınıştıı-.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ADANA 
Sakıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Ineeoğlu 

ANKARA 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhartgil 

BALIKESÎE 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BÎTLÎS 
Ziya §erefhanoğlu 

Üye sayısı 184 
Oy verenler : go 

Kabul edenler : 39 
Reddedenler : 4 9 
ÇeMnserler 2 

Oya katılmıy anlar : 92 
Açık üyelikler : 2 

fKabul edenler] 
ANKARA 

Niyazi Ağırnaslı 
AYDIN 

Osman Saim Sarıgöllü 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

HAKKÂRİ U £ X 1 V XVXXJLV A 

Necip Seyhan 

İSTANBUL 
Ekrem özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Rozcalı 

[Recide 

BURSA 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
0 . Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

KARS 
Sırrı Atalay 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KONYA 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

deııler'] 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 
0. Zeki Giimüşoğlu 
Rif at öztürkçine 

İZMİR 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpakiıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğhı 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğiu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 
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ORDU 
Şevket Koksalı 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

O. Senatosu B : 107 30 . 6 .1965 O ; 2 
SÜRT 

Abdurrahman Kavak 

SÎNOP 
Suphi Batıır 

StVAS 
Ziya önder 

TOKAT 
Zihni Betil 

[Çekinserler] 
NİĞDE | ""TEKİRDAĞ 

İzzet Gener Cemal Tarlan 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

[Oya kaUlmıyanlar] 
TABtt ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Emanullalh Çelebi 
Vehbi Ersü 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (İ.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
tskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
^abri Topçuoğks 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunıhasanoğlu 

BURDUR 
Ömer Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü (B.) 
Şeref Kayalar (i.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen (1.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENIZLÎ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
liasim Giray 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat (I. Ü.) 

KARS 
Mehmet Hazf r 

KASTAMONU 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSER! 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOGAELÎ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
S" il at Çumralı (î.) 
Mustafa Dinekîi 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğîu 
Rifat öçten 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladoğhı 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfı Gerger 
Esat Mahınrat Karakurt 
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UŞAK 
Kâmil Coğkumoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

0. Senatosu B : 107 30 • 6 1965 
CUMHURBAŞKANIN- Hasan Kangal 
CA SEÇİLEN ÜYELER Sadi Koçaş 
Ceva't Açukalın Enver Kök 

[Açık üyelikler] 

istanbul 
Tekirdağ 

1 
1 

0 ; 2 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
Ragıp Üner 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

107 NCİ BİRLEŞİM 

30 . 6 . 1965 Çarşamba 

Saat : 10.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Mec-

cli Agun'a izin verilmesi hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/437) 

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

3. — Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi. 
4. —• Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri se

çimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X 1 — Siyasi partiler kanunu tasarısının 

Millet Meclisince kabul edilen metni ve. Cumhu
riyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Mil
let Meclisi 1/560; Cumhuriyet Senatosu 1/551) 
(S. Sayısı: 64D) [Dağıtma tarihi: 17 . 6 . 1965i 
(Bitiş tarihi : 17 . 8 . 1964) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de bir 
üniversite kurulması hakkındaki 6595 sayılı 
Kanunun geçici 4 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 1/638; Cum

huriyet Senatosu 1/547) (S. Sayısı : 644) [Da
ğıtma tarihi : 16 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi : 
11 . 8 . 1965) (Ret) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1964 ay
larına ait hesapları hakkında Cumlhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/8) (S. Sayısı : 650) [Dağıtma tarihi .-
23 . 6 . 1965] 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Eylül, Ekim, Kasım 1964 aylarına 
ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/9) 
(S. Sayısı : 651) [Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1965] 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık, 1964 ve Ocak. Şubat 1965 ayla
rına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/10) (S. Sayısı : 652) [Dağıtma tarihi : 
22 . 6 .1965] 

2. — Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi ve bu kammîara 
bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 
tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat verilme
si hakkındaki kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul edilen metni ve Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/861: Cumhuriyet Sena
tosu 1/562) (S. Sayısı : 653) [Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi : 3 . 7 . 1965) 



raporu (Millet Meclisi 1/841; Cumhuriyet Se
natosu 1/561) (S. Sayılı : 654) [Dağıtma tari
hi : 23 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi : 29 . 7 . 1965) 

3. — Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Ka
nuna bağlı ve 7168 ve 45 sayılı kanunlarla de
ğiştirilmiş bulunan cetvelin değiştirilmesine da

ir kanun teklifinin Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 2/676; Cumhu
riyet Senatosu 2/163) (S. Sayısı : 655) [Da
ğıtma tarihi : 24 , 6 „ 1965] (Bitiş tarihi : 
25 . 9.1965) 



Donem : 1 A f A 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : O D u 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) , ( A / 2 ) ve ( A / 3 ) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/871, 1/870; Cumhuriyet 

Senatosu 1/570) 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerin Millî j ivnnma Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı (1/871) 

T. C. 
Başbakanlık 28 . 6 . 1965 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 -134/2843 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuıulunca 
26 . 6 . 1965 tarihinde kararlaştırılan «1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerin Millî Savun
ma Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasam:» ve gerekçesi ile ilişiği cet
veller bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Suad Hayri Ürgüplü 

Başbakan 

Hükümet tasarısına bağlı gerekçe 

Kanun tasarısı, 1965 malî yılı Genel Bütçe Kanununun Millî Savunma Bakanlığı kısmının 
cetvelde gösterilen tertiplerine toplam olarak 497 939 707 lira ek ödenek verilmesini öngörmek
tedir. 

Bu ödeneklerin 247 939 707 liralık kısmı, Yüksek Askerî Şûranın, Millî Savunma Bakanlığı 
1965 bütçesi. hakkındaki kararı ile hayati önemi belirtilen ihtiyaçlarına tekabül etmekte, baki
ye 250 milyon lirası ise, Silâhlı Kuvvetlerimizin, Kıbrıs buhranı ile ilgili ve munzam hancama yet
kisi verilmesine mütedair 602 sayılı Kanunun gerekçesinde arz edilen fevkalâde ihtiyaçları için 
gerekli ödeneği teşkil etmektedir. 

Bu tasarı ile teklif olunan ek ödenek, yıl içerisinde yapılacak bütçe tasarruflarından karşıla
nacaktır. 



— 2 — 
HÜKÜMET TASARISI 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerin Millî Savunma Bakanlığı kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı ' (A/ î ) , '(A/2) ve t A/8) işaretli cetvellerin Millî 
Savunma Bakanlığı kısmının ilişik .-cetvelde-yazılı tertiplerine (497 939 7707) lira ek-ödenek verilmiş
tir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü Maliye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
S. II. Ürgüjjlü 

Devlet Bakanı 
Ş. İnal 

Dışişleri Bakanı 
H. Işık 

Ticaret Bakanı Sa; 

M. Zer en 
Ulaştırma Bakanı 

M. San 
Trz. ve Tanıtma Bakanı 

ö. Z. D orman 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

«Sf. D emir el 
Adalet Bakanı 

/. Baran 
Maliye Bakanı 

/. Gür san 
| . ve Sos. Yar. Bakanı 

F. Snkan 
Çalışma Bakanı 

/. S. Çnğlayangil 
İmar ve tskan Bakanı 

E. Iskenderoğlu 

Devlet Bakanı 
II. Ataman 

Millî Savunma Bakanı 
/ / . Dinçer 

Millî Eğitim Bakanı 
C. Iiilftehan 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. Topaloğlu 

Sanayi Bakanı 
A. N. Erdem 

26 , 6 . 1965 

Devlet Bakanı 
M. Altınsoy 

içişleri Bakanı 
İ. II. A'kâoğan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Tarım Bakanı 
T. Kapanlı 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
M. Turgut 

Köy işleri Bakam 
S. öztürk 

Bölüm Madde 

Hükümet tasarısına bağlı cetveller 

CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

12.000 

13.000 

12.280 

12.340 
12.390 

12.540 

12 811 
12.813 
12.910 

(A / l ) 
Personel giderleri 

İşçi ücretleri 
Sosyal yardımlar 
Tedavi gideri 
3575 sayılı Kanun gereğince Askerî Tekaüt ve Muavenet Sandığı
na yapılacak ödemeler 
Hizmeteri tazminatı 
Yurt içi yollukları 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
Manevra, tatbikat ve kurmay gezileri yolluğu 
Yönetim giderleri Bölüm toplamı 

Lira 

Bölüm toplamı 45 671 000 

13.230 Aydınlatma giderleri 

39 029 000 

2 200 WC 

2 962 000 
180 000 

100 000 
400 000 
800 00C 

333 499 707 

4 443 000 
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ödemeğin çeşidi Lira 

14.000 

13.310 
13.320 
13.330 
13.370 

13,420 
13.430 

Hizmetlerle ilgili alımlar 
Yiyecek, yem ve yakacak alımları ve giderleri 
Giyim, kuşam alımları ve giderleri 
Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları ve giderleri 
Âni hareket, yeniden teşkilâtlanma ve intikallerle askerî hazırlıkla
rın gerektirdiği alım ve giderler 
Ulaştırma giderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri 
Hizmet giderleri Bölüm toplamı 

14.596 Manevra ve tatbikat giderleri 

40 984 997 
49 800 000 

194 551 710 

10 000 000 

2 000 000 
31 720 000 

5 300 000 

5 300 000 

(A/l) Toplamı 380 027 707 

384 470 707 

(A/3) 

Yap*,, tesis ve büyük onarım giderleri 
Bölüm toplamı 77 422 000 

Hikmetler ve turizm sektörü 
22,611 Yapı,,, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.620 Enferastrüktür tesislerinin gerektirdiği her türlü giderler (Bu öde

nekten lüzum görülecek miktarını hava meydanları ve akar yakıt 
tesisleri inşaatı işlerinde sarf olunmak üzere aynı isimde Bayın
dırlık Bakanlığı bütçesinin sonunda, açılacak hususi bölüme aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir.) 

İOÖO1 Makina, teçhizat ve taşıt alımları vo onarımları 
Bölüm toplamı 

57 065 000 

23.611 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımlar 

20 357 000 

35 627 000 

35 627 000 

(A/2) Toplamı 113 049 000 

(A/3) 
36.000 Borç ödemeleri 

36;3ÖÖ Geçen yıllar borçları 

Bölüm toplamı 420 000 

420 000 

(A/3) Toplamı 420 000 

(A/l), (A/2), (A/3) toplamı 497 939 707 
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Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) işaretli cetvelde değişiklik 

yapılmadı hakkında kanun teklifi (2/870) 
T. B. M. M. 

İdare Amirliği 18 . 6 . 1965 
Saymanlık Müdürlüğü 

No. 17298-1750 
Başkanlığa 

İlhik mucip sebeplere müsteniden 1965 yılı Millet Meclisi bütçesinin 14.325 (giyim - kuşam 
alımları ve giderleri) maddesinden 170.068 liranın düşülerek Millî Savunma Bakanlığının 13.320 
(giyim - kuşam alımları ve giderleri) maddesine, 14 327 (yiyecek alımları ve giderleri) maddesin
den de 547 500 liranın düşülerek Millî Savunma Bakanlığının 13.31.0 (yiyecek, yem ve yakacak 
alımları ve giderleri) maddesine eklenmesine dair düzenlenen kanun teklifi gerekçesi ile birlikte 
takdim kılınmıştır. 

Gereğinin ifasına müsaadelerinizi arz ederiz. 

Muslih Görentaş Zühtü Pehlivanlı Süleyman Bilgen 
İdare Âmiri İdare Âmiri İdare Âmiri 

GEREKÇE 

T.B.M. Meclisi Muıhafuz Taburunun iaşesi ve giyim - kuşam ihtiyacı, Millî Savunma Bakanlı
ğınca temin edilmekte olduğundan bu ihtiyaç maddelerinin kuruştan diril m ası neticesinde hâsıl 
olan me.blâğ bütçemizin ilgili bölüm ve maddesinden Millî Saıvuııma Bakanlığı Bütçesinin ilgili 
'bölüm ve maddesine aktarılması gerekmektedir. 

Bu itibarla; 1965 yılı bütçemizin 14 325 (giyim - kuşam alım ve giderleri) mad'desmden Milli 
Savucıma Bakanlığı 13 320 (giyim - kuşa.m alım ve giderleri) m-addesinıe 170 068 lira, 14 327 (yi
yecek alım ve giderleri) maddesinden Millî Savunma Bakanlığı 13 310 (yiyecek, yem ve yakacak 
alımları ve giderleri) maddesine de 547 500 liranın aktarılmıaısı için ilişikteki kanun tasarısı ha-
ızırlantimştır. 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin ilişik cetvelde yazılı bölüm
leri arasında 717 568 liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

CETVEL 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

(A/ l ) Millet Meclisi 
14.000 Hizmet giderleri 

14.325 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.327 Yiyecek alım ve giderleri 

Millî Savunma Bakanlığı 
13.000 Yönetim giderleri 

13.310 Yiyecek, yem ve yakacak alımları ve giderleri 
13.320 Giyim - kuşam alımları ve giderleri 

Toplam 717 568 717 568 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma B'ltçe Komisyonu 
Esas No. : 1/871, 2/870 

Karar No. : 55 

29 . 6 . 1965 

Cumhuriyet Senatosu Yükssk Başkanlığına 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerin Mil'î Savunma Bakanlığı kısmında değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısı, ile Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi, Millet Meclisi idare 
Âmiri, Maliye ve Millî Savunma Bakanlığı temsilcilerinin iştiraki ile incelendi ve görüşüldü : 

Kanun teklifi ve tasarısının gerekçesi ve ilgililerin izahatından anlaşıldığına göre; Millet Mec
lisi idare Âmirlerinin teklifi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız Taburunun giyim, kuşam 
ve yiyecek giderleri karşılığı (717 568) liranın Millet Meclisi bütçesinin ilgili tertiplerinden Millî 
Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine aktarılması, 

Tasan ile de 247 939 707 lirası Yüksek Askerî Şûranın Millî Savunma Bakanlığı bütçesi hak
kındaki kararı ile hayati önemi belirtilen ihtiyaçlar için 250 milyon lirası da Silâhlı Kuvvetlerimi
zin Kıbrıs buhranı ile ilgili ve munzam harcama yetkisi veren 602 sayılı Kanunun gerekçesi ile il
gili fevkalâde ihtiyaçları karşılamaya matuf olmak üzere (497 939 707) liralık bir ek ödenek veril
mesi öngörülmüştür. 

Tasarı ve teklif komisyonumuzca da yerinde görülerek cetvelleriyle kabul edilmiştir. 
Ancak tasarı ve teklifin tevhidi de kararlaştırıldığından kanun başlığı, maddeler ve cetveller ka

nun tekniğine uyularak yeniden düzenlenmiştir. 
Raporumuz öncelikle görüşülmek ve Genel Kumlun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan

lığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Ankara 
N. Ağırnaslı 

imzada bulunamadı. 

Bursa 
A. Türkel 

Erzurum 
A. Şenyurt 

istanbul 
M. E. Adalı 

imzada bulunamadı. 

Konya 
R. ösal 

Trabzon 
A. §. Ağanoğlu 

Başkan V. 
Afyon K. 

R. Hancıoğlu 

Artvin 
S. 0. Avcı 

Çorum 
A. Çetin 

Erzurum 
N. Diler 

Kayseri 
M. Sağlam 

Maraş 
E. Kaplan 

Trabzon 
E. Dikmen 

Söz 
Tabiî 

Ankara 
/. Seçkin 

Aydın 
0. Apaydın 

Denizli 
C. Akyar 

Giresun 
/ . E. Küıçoğlu 

Kayseri 
/ / . Dikeçligil 

Mardin 
E. K. Aylar 

Van 
F. Melen 

imzada bulunamadı. 

Üye 
hakkım saklı. 
S. Küçük 

Ankara 
M: Ete 

Balıkesir 
A. A. Boldk 

Erzincan 
H. Atabeyli 

içel 
C. T. Okyayuz 

Kayseri 
T. Feyzioğlu 

Rize 
E. Y. Akçal 

Yozgat 
/ . Yeşilyurt 
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Karma Bütçe Komisyonunun değ-lştlrişi 

1965 yık Bütç& Kanununa bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı \ 

MADDE 1. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde 
yazılı bölümleri arasında 717 568. liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2i—1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ili
şik- (&)> sayılı eetvelde yazılı tertiplerine 497 939 707 lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4 — Bu kanunu Maliye Bakanı yü rütür. 

Karma- Bütçe Komisyonunun değiştirişine bağlı 

[1] SAYILI CETVEL 

Bölüm 

14.000 

13.000 

Madde 

14.3S5 
14.327 

13,310 
13.320 

ödeneğin çeşidi 

Millet Meclisi 

(A/l) 
Hizmet giderleri 

Bölüm toplamı 

Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 

Milli Savunma Bakanlığı 

Yönetim giderleri Bölüm toplamı 
Yiyecek, yem ve yakacak alımları ve giderleri 
Giyim - kuşam alımları ve giderleri 

Toplam 

Düşülen 

717 568 

170 068 
547 500 

717 568 

Eklenen 

717 568 
547 500 
170 068 

717 568 
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Karma Bütçe Komisyonunun değiştirişine bağlı 

[2] SAYILI CETVEL ü 

Bölüm Madde ödeneğin Çeşidi Lira 

12.000 

«18:000 

14.000 

12.280 

12.340 
12.390 

12.811 
12.813 
12.910 

13.230 

13.310 
tt3;320 
13.330 
13.370 

13.420 
13.430 

Millî Savunma Bakanlığı 

(A / l ) 

Personel giderleri 'bölümü toplamı 

İşçi ücretleri 
Sosyal yardımlar 
Tedavi giderleri 
3575 sayılı Kanım gereğince Askerî Tekaüt ve Muavenet Sandığına 
yapılacak ödemeler 

12.540 Hizmeteri tazminatı 
Yurt içi yollukları 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
Manevra, tatbikat ve kurmay gezileri yolluğu 
Yönetim giderleri Bölümü toplamı 

Aydınlatma giderleri 
Hizmetlerle ilgili alımlar 
Yiyecek, yem ve yakacak alımları giderleri 
Giyim, kuşam alımları ve giderleri 
Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları ve giderleri 
Ani hareket, yeniden teşkilâtlanma ve intikallerle askerî hazırlık
ların gerektirdiği alım ve giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri 
Hizmet giderleri Bölümü toplamı 

14.596 Manevra ve tatbikat giderleri 

45 671 000 

39 029 000 

2 200 000 

12 962 000 
180 000 

100 000 
400 000 
800:000 

333 499 707 

4 443 000 

40 984 997 
49 800 000 
194 551 710 

10 000 000 

2 000 000 
31 720 000 
5 300 000 

5 300 000 

384 470 707 

C. Senatosu ( S . Sayısı : 659 ) 



Bölüm Madde 
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ödeneğin çeşidi Lira 

22.000 

(A/2) 

Yapı, tesis ve büyük onarım gi Terleri Bölümü toplamı 77 42? 000 

Hizmetler ve turizm sektörü 
22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım gi Terleri 
22.620 Enfrastrüktür tesislerinin gerektirdiği her türlü giderler (Bu öde

nekten lüzum görülecek miktarın hava meydanları ve akar yakıt 
tesis1 eri inşaatı işlerinde sarf oluımak üzere aynı isimde Bayındır
lık Bakanlığı Bütçesinin sonunda açılacak hususi bölüme aktarma
ya Maliye Bakanı yetkilidir.) 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları Bölümü toplamı 

23.611 Makina, teçhizat alımTarı ve büyük onarımTan 

57 065 000 

20 357 000 
35 627 000 

36,000 Borç ödemeleri 

36.300 Geçen yıllar borçları 

(A/3) 

(A/2) toplamı 

Bölümü toplamı 

(A/3) toplamı 

(A/l, A/2, A/3) toplamı 

35 

113 

497 

627 000 

0*9 000 

420 000 

420 000 

420 000 

939 707 

» 9 « 
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