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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi kabul olundu. 

Devlet Bakanı ilhan öztrak'ın, Toprak ve 
Tarım Reformu kanunu tasarısının, havale edil
miş olduğu komisyonlardan üçer üye alınmak 
suretiyle geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi ile, 

Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez ve 65 
arkadaşının, Kamu hizmetleri personeli birlik
leri kanunu teklifinin 80 numaralı Geçici Ko
misyona, 

Maraş Milletvekili Atillâ imamoğlu ve 10 
arkadaşının, Serbest Malî Müşavirlik Kanunu 
teklifinin 75 numaralı Geçici Komisyona ha
vale edilmesine dair Adalet Komisyonu Baş
kanlığı tezkereleri kabul edildi. 

Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak
kındaki kanun tasarısının maddeleri üzerinde 
bir süre görüşüldü. 

Talep üzerine yapılan açık oylamada, Genel 
Kuralda çoğunluk kalmadığı anlaşıldığından : 

28 . 4 . 1972 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 17,57'de son ve
rildi. 

Ki 

Başkan 
Başkanvekili 

imal Ziya Öz tüt 

Balı 

k Ilüseî) 

Kâtip 
ürfa 

ri Karakeçili 

Kâtip 
Tunceli 

tin Yenipmar 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 

1. — istanbul Milletvekili Tekin Erer ve 
4 arkadaşının, Tiyatro Sanatkârı Muammer Ka
raca'nm vergi cezalarının affı hakkındaki ka
nun teklifi. (2/670) (Adalet ve Maliye komis
yonlarına) 

Rapor 
2. — Nüfus kanunu tasarısı hakkında C. Se

natosu Başkanlığı teskeresi ve Cumhuriyet Se
natosunca değiştirilen maddeler hakkında M. 
Meclisi 30 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi : 1/93; C. Senatosu : 1/50) (S. Sa
yısı : 363 ve 363'e 1 nci ek) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saaiü : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk. 
KÂTİPLER : Hü-reyıin Yenipmar (Tunceli), Bahri Karakeçili (ürfa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 80 nci BMeşirııini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin yoklamaya katılma
larını rica «diyorum efendim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, çalışma

larımıza başlıyoruz. 

SİS — 
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Sayın Sogukpmıar, Başkanlığa bir ikaz yazı
sı göndermişsiniz. Yoklamanın tana içtüzükle 
tayin edilmiştir. Ayrıca, çoğunluğun olmadığı 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez'
in, Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın 76 ncı 
Birleşimde otomotiv sanayii konusunda yapmış 
olduğu gündem dışı konuşmaya cevabı. 

BAŞKAN — Sanayi ve Teknoloji Balkanı 
Sayın Erez, Otomotiv sanayii konusunda gün
dem dışı &Sz talebiniz var, buyurun efendim, 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME
SUT EREZ (Kütahya) — Sayın Başkan, Sayın 
milleitveıkilîeri; 

21 Nisan 1972 pıünü Sivas Milletvekili Sayın 
Ekrem Kangal arkadaşımız, Türkiye'deki oto-
anatiıv sanayii ile ilgili olarak gündesin dışı bir 
(konuşma yapmışlardır. Bu konuşma hakkında
ki görüşlerimizi arz etmek için huzurunuza gel
miş bulunuyorum. 

Ekrem Kangal arkadaşımız bu konulmasın
da "başlıca iki noktaya temas etmiştir. Bunlar
dan birisi, Türkiye'deki otomativv endüstrisi
nin, Türkiye'deki montaj sanayiinin hakikatte 
ithalât olduğunu, bir sanayi olmadığını, ithal 
edilen parçaların monte edilımsısinden ibaret bir 
kuruluş bulunduğunu mealen ifade etmiştir. 

ikinci nokta alarak da, traktör fiyatlarının 
yüksekliğini ve traktör satıhları dolayısiyle fir
maların aşırı kazançlar sağladığını söylemiştir. 

Her iki nokta hakkında da düşüncelerimi 
arz etımtek işitiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, o*omativ sanayiinde, 
montaj sanayiinde en iptidai parçadan başlaya
rak en komplike parçaya kadar aynı çatı altın
da, aynı firma tarafından imalât yapıldığı vaki 
değildir. Bütün dünyada otomıativ sanayiinde 
çeşitli parçalar ayrı ayrı firmalarda yapılmak
ta ve monte edilmektedir. 

«Türkiyetâe yapılan yerli parça miktarı fev
kalâde düşüktür. Büyük bar kısmı ithal ©dili
yor» tarzındaki iddialarda da hakikat yoktur. 
Bugün memleketimizde traktör fabrikalarında 
birçjok parçalar yerli olarak yapılıyor. Bu hu
sustaki şikâyetimiz şudur ki; neyin nerede, ne 
şekilde ve nasıl yapıldığını, yeteri derecede vu
zuh ile ve açıklıkla bilmiyoruz. Muhterem ar
kadaşım muvafık bulursa, ben kendisini mon-

iddiası, yine içtüzükte şekle bağlanmıştır. 
OSMAN SOĞUKPINAR (Ankara) — Sonra

dan durum değişti, teşekkür ederim. 

CBNEL KURULA SUNUŞLARI 

taj fabrikalarıyle temas ettirebilirim, traktör 
fabrikalarıyle temas ettirebilirini; nelerin Tür
kiye'de yapılmış olduğunu kendi gözleriyle gör
müş olur. Meselâ, ben size şunu ifade edeyim 
ki, Makina - Kimyanın faibriıkalarında traktör
lerin motorlarının dökme blokları dahi yapıl
maktadır. 

Bu sözlerimle, bu konuda kemale ulaştığı
mızı ve yapılabilecek her şeyi yaptığiımızı iddia 
etmiyorum ama, birçok fabrikada % 50 nin üs
tünde yerli parça yapılmaktadır. Bunu gidip 
g'âz ile g'örmcık ve hesabını yapıp tespit etmek 
müırıklİEliür. 

Memleketimizde yıllar itibariyle traktör 
imalâtı şöyle olmuştur : 

1968 yılında 14 645 adet, 1969 yılında 13 395 
adet, 1970 yılında 8 000 adet, 1971 yılında 
16 102, 1972 de 23 000 adet programlanmıştı. 
1968, 1969 ve 1970 rakamlarına, Makina Kimya 
Kurumunun üretim değerleri dâhildi. Kurum, 
bu sektörden halen çekilmiş bulunmaktadır. Tab
lodan da anlaşılacağı üzere, traktör imalâtında 
1969 yılında cüzi, 1970 yılında ise döviz transfer 
güçlüklerinden belirli bir azalma olmuş, 1971 yı
lında ise üretim değeri 16 102'ye yükselmiştir. 
Firmaların, 1972 programına göre bu yıl içeri
sinde 23 000 adet traktör imal etmesi öngörül
müştür. 1972 yılı programında talep tahmini 
20 200 adet olarak gösterilmişti.';, üretim mik
tarı bu değerin üstünde olacaktır. Ancak, ge
çen sene mahsulün iyi olması traktör talepleri
ni bir miktar artırmıştır. Bu talep artışı, yerli 
üretimleri artırmak ve bir miktar da ithal et
mek suretiyle karşılanması düşünülmektedir. 
Ancak, dışardan ithal edilen traktör fiyatları da 
yerli imal fiyatlarının üstünde olmaktadır. 

Ayrıca, Türk Traktör ve Ziraat Makinaları 
A. Ş. ile Uzel Ticaret ve Sanayi A. Ş. üretim ka
pasitelerini artırmaya matuf çalışmalara teşvik 
olunmaktadırlar. 

Gerçekleştirilmekte olup, tevsi projesiyle 
Türk Traktör ve Ziraat Makinaları A. Ş. önü
müzdeki yıl 10 000 traktör imal edebilecek duru-

*. 
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ma gelecektir. Uzel Ticaret ve Sanayi A. Ş. ise 
halen imalât kapasitesini 20 000 adede çıkarta
cak olan tevsi projesi çalışmalarını sürdürmek
tedir. Bu projelerin gerçekleşmesiyle bugünkü 
arz ve talep arasındaki dengesizlik giderilecek 
ve piyasada zaman zaman görülen suni fiyat ar
tışları önlenmiş olacaktır. 1971 yılında traktör 
imalâtçısı bir firmanın traktörler için kurulan 
satıcı firmanın ayrı ayrı 25'er milyon lira ka
zanç sağladığına dair iddialann geçersizliğini 
belirtmek için, bir traktör fiyatının nasıl teşek
kül ettiği ve Bakanlığımızın firmaya ne kadar 
bir kâr marjı tanıdığı aşağıda izah edilmiştir. 

1970 yılında 1 052 dolarlık CKD parçası te
sis maliyeti 29 901 lira, yan sanayiden temin 
olunan parçaların maliyeti 8 359 lira, firmada 
imal edilen parçaların maliyeti 7 102 lira, lâs
tikler 2 273 lira, montaj giderleri 3 660 lira 
olmak üzere toplam 51 289 TL. Fabrika kârı 
7 211 lira, toplam 58 510 TL.'dır. 

Görüldüğü üzere, orta güç 45 - 50 beygir 
gücünde bir traktör için 7 . 12 . 1967 tarihinde 

Bakanlığımızca tespit edilen bu fiyatta fabrika 
ile satış bayiine tanınan kâr toplamı sadece 
7 211 TL. olup, bu değer fabrika maliyet değe
rinin % 14'üne tekabül etmektedir. Firmaların 
traktör başına 14 000 TL. kâr sağlamaları bahis 
konusu olmamak lâzımgelir. Fabrika ve Satış 
Teşkilâtınca ancak bu kârın bürüt olarak yarı
sının kazanılmış olduğu görülmektedir. 

Bakanlığımızca tespit edilen bu fiyat, halen 
uygulanmakta olan satış fiyatıdır. Bu fiyatın 
tespit tarihi ile bugüne kadar geçen zaman zar
fında maliyetlerde birtakım artışlar olmuştur. 
Orijinde fiyatlar artmıştır, yan sanayiden temin 
edilen parça fiyatları artmıştır, işçi ücretleri art
mıştır. Firmalar, fiyatın yeniden gözden geçiril
mesi için Bakanlığımıza müracaatta bulunmuş
tur. Yapılan tetkikata göre, daha önce 51 289 
TL. olan fabrika maliyet değeri 56 - 57 000 TL.'a 
yükselmiştir. Konu, halen Bakanlığımızca tet
kik edilmektedir. Kısa zamanda bir karara bağ-
lanılmasma çalışılmaktadır. 

Saygılarımı sunarım. 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 
5, 8, 14 ve 76 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna iki ek ve bir geçici madde ile 44 sa
yılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve yargıla
ma usulleri hakkındaki Kanunun 18 nci madde
sinin (B) fıkrası ve 58 nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ile Malatya Millet
vekili Mustafa Kaftan'm, 648 sayılı Siyasî Par
tiler Kanununun 10 ncu maddesinin (b) bendi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ay
dın Milletvekili İsmet Sezgin ve 2 arkadaşının, 
648 sayılı Siyasî Partiler Kanunun 79, 80, 82 nci 
maddelerinin değiştirilmesine v 81 nci maddesi
nin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve İçişleri, 
Adalet, Anayasa ve Plan komisyonlarından seçi
len 4'er üyeden kurulu 72 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayı
sı : 661) (1) 

BAŞKAN — Efendim, Adalet Bakanı Sayın 
Bilge ve Geçici Komisyon Sözcüsü Sayın Mus-

(1) 661 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

tafa Kaftan taraflarından verilmiş önergeler 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
648 sayiiı Siyasî Partiler Kanunu tadil tasa

rısının Hükümet programında yer alan ve ger
çekleştirilmesi vazedildiğinden diğer bütün iş
lere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi
ni rica ederim. 

Suat Bilge 
Adalet Bakanı 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin sonuncu sırasında bulunan 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun öncelikle görü
şülmesi gruplar ve Hükümet temsilcisi toplantı
sında kabul edilmiş bulunduğundan ve konunun 
önemi Hükümet programında da belirtilmiş olup 
kamu yararı da bulunduğundan bu tasarının 
gündemin bütün işlere takdimen öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Malatya 

Mustafa Kaftan 
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AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın 
Balkan, aleyhinde söz istiyorum. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Aleyhinde 
söz istiyorum efendim. 

OSMAN SOĞUKPINAR (Ankara) — Sayın 
Başkan, aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Biliyorum, talepleriniz geldi. 
Sayın Durakoğiu, öncelik isteğinin aleyhinde 

söz istiyorsunuz, buyurunuz efendim. 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın 

Başkan, sıayın milletvekilleri, 
Hiç şüphesiz, Siyasî Partiler Kanunu deği

şikliğe muhtaç bir kanundur. Yine hiç şüphe
siz, Hükümet tasarısı ile derpiş olunan değişik
liklerin yapılmasında zaruret vardır. Getirilmiş 
olan değişikliklere ben de bizzarur «evet» diyo
rum. Gerçekten Siyasî Partiler Kanununun deği
şikliği için bir değil, birçok sebep vardır. Bu ka
nunun yürürlüğü ertelenmiş olan maddeleri var
dır, uygulamasıyle doğan mahzurlar vardır ve 
bu mahzurlar üzerinde Yüce Meclisi teşkil eden 
bütün partilerin şikâyetler konusunda ittifakı 
vardı**. 

Ancak, Siyasî Partiler Kanunu nedir, ne de
ğildir? Bunun üzerinde de lüzumu kadar durul
masında fayda olduğuna kaniim. 

Aziz arkadaşlarım, Siyasî Partiler Kanunu, 
demokratik rejimle idare edilen birçok memle
ketlerde dört günde, hattâ döryüz günde çıka
rılacak mahiyette bir kanun.değildir. Demokra
tik rejimle idare edilen birçok memleketlerde 
bu kanun çıkarılamamıştır. Çünkü, partilerin 
çalışma tarzı, düzeni hakkında ittifakın hâsıl ol
ması ihtimali çok güçtür ve bu ihtimal parti
leri daima bir siyasî partiler kanunu çıkarılma
sında karşı karşıya getirmiştir. 

Her partinin, çalışma tarzı ve usulleri, esasla
rı hakkında ayrı ayrı görüşleri vardır. Bu gö
rüşleri telif edecek, eski deyimle «telifi beyn» ile 
bir tasarı haline getirilecek ve bütün partileri 
tatnün edecek bir formülü bulmak, birçok de
mokratik rejimlerde mümkün olamamıştır. Yıl
larca müzakere edilip bilâhare çıkarılmasından 
vazgeçilen mahiyette bir kanundur. Avrupa'da, 
demokrasi ile idare edilen memleketlerin birço
ğunda sonuç bu olmuştur. Nitekim, Siyasî Par
tiler Kanunu, bizim memleketimizde de 1965'te 
gereği kadar üzerinde eğilinmemiş olmasından 
dolayı, ihtiva ettiği hükümlerin tatbikatından 

dolayı maalesef rejime müessir sonuçları ihdas 
edecek kadar önemli durumlar ihdas- etmemiş
tir. 

Bu derece önemli bir kanunun alelacele çı
karılmasında hiçbir zaman memleket yararı var
dır diyemeyiz. Bu sebeple önceliğin aleyhinde-
yim. 

ikinci bir sebep : 

Tasarının gerekçesini tetkik ettiğimiz zaman 
gördüğümüz manzara şu : Hükümet programın
da önseçim sisteminin ve seçim mevzuatının de
ğiştirilmesi vazedilmektedir ama, tasarının ge
rekçesinde «önseçim müessesesi ıslah edilecek
tir, ancak bu müessese Partiler Kanunu içerisin
de bir müessese olarak yer almayacak, seçim 
mevzuatı içinde yer alacaktır.» denilmektedir. 

Asiz arkadaşlarını, 

önseçim müessesesi, partili üyelerin seçime 
hazırlık yapmaları için kurulmuş olan bir mü-
esscssSıir. Yani, parti içi çalışmayı düzenleyen 
bir müessesedir. Bu sebeple iki anaseçkn kodu 
içerisinde buna bir yer vermeye imkân yoktur. 
Ama, mahiyetini tamamiyle değiştirirseniz, ön
seçim müessesesini bu^rün biziim anladığımız 
manadan çıkarır, tamamiyle değişik bir mahi
yete bürüadürürseniız o zaman belki Seçim ka
nunu içerisinde yer alması mümkündür. Parti
lerin, münhasıran üyelerinin secime hazırlık 
yakmalarına taallûk ©den ve bir parti içi çalış
ma maMyeıti vasfı galip olan bir müessesenin 
tanzimine ait hükümlerin, partiler kanununda 
yer alması lâzıım^elirken, ıbunu buradan çıkarıp 
öte yanda, «seçim mevzuatı içerisinde yer aldı
racağız» denmek maalesef Huküm'etin, Hükümet 
programında ileni sürdüğü esaslara da aykırı
dır, gerçeklere de aykırıdır, yıllar yılı demokra
tik memleketlerde yapılan tatbikata da aykırı
dır. 

Bir diğer husus : 

Aziz arkadaşlarım, partiler kanununda deği
şiklik yapılması zaruretine şiddetle inandığımı 
söylemiştim, ama bu tadilât, alelacele hazırlan
mış olan bir tadilât olması bakımından değiştd-
rilms&i g'ereken hususlar bunlarldan ibaret de
ğildir. önseçim müessesesi, partilerin çalışma 
tarzının biran önce düzeltilmesini gercülirecek 
mahiyette bir selbebolduğu haMe burada yer al
mamaktadır. 
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öte yandan, 1965 yılında çıkarılan bu ka- J 
ninnin malî denetim konuşumda, partilerin, 1986 
yılından beri hesaplarının tetkiki için Anayasa 
lytahkemjsfsinin taleplerine karşı cevap veremez 
durumda olduklarını nazara alarak tek bir hü
küm. daftıi konulmamıştır. 

Bütün bunlardan daha mühim olarak, «ka
mu yararı vardır» diye, Sayın Adalet Bakanı
nın öaıerıgeisinde öncelik için ileri sürdüğü husus 
hiçjhoır zaman ivedilik için - ivedilik müzakeresi
dir, bu bakımdan ileri süremiyorum - sadece I 
«kamu yarao vardır» sözü öncelik için de, ive
dilik için de kâfi bir sebep değildir. Açık açık 
bellidir. Ellerinizde içtüzük vardır. 70 nci mad
desini okuyunuz, ikinci fıkrasında göreceliniz. 
Saiecs gerekçe ileri sürtmek kâfi değıiıîıdir, esaslı 
fbir selböbe dayanan gerekçe ileri sürmek lâzım
dır. Kamu yararı bir gerekçe alalbilılr ;• fakait bu 
«neden, niçin» suallerine cevap veredek mahi-
yetıîte olmaıdığı için esaslı olmaktan uzaktır. Bu 
gerekçeye istinaden de hüküm verilmesine im
kân yoktur. 

Kaldı ki, eğer Hükümet, Partilsr Kanunu
nu değiştirmekte ciddî ve samimî çakışmalar 
içerisine girm;iışse, partilerin. çalışma tarzının 
düzenlenmesini şiddetle istiyorsa ve partileri 
mutlaka demokratik hayatın vazg«çEı:nez un
surları mahiyetinde kuvvetli ve millî iradenin 
tecellisinde, rejimin temelinde yatan bütün ger
çeklere ziyadesiyle vakıfsa, partileri malî ba
lkımdan güçlendirmenin bir zaruret olduğuna 
inanıp, buma ait hükümleri de yine bu tadil tek
lifi içerisinde yer vermesi ger sikir di. 

Dikkat buyurülursa, hangi yönden bakarsa
nız bakın, hiçbir zaman bu tasarı ile getirilecek 
değişikliklerle partiler kanununun değişikliği
nin tam mânası ile yapıldığına inanmaya imkân 
yoktur. Bu imkânı göremediğiniz sürece, biran 
önce mevcutları kanunlaştıralım, bilâhara sizin 
söyledikleriniz de gelir, onları da görüşürüz, gi
bi bir mütalaa ile hareket etmek, bir kanunu 
muayyen prenisip ve esaslardan uzak, yamalı 
•bohça halinde birbirini tekzilbeden hükümleri 
muhtevi hale getirmek olur. 

Bütün bu esasları nazara almadan alelacele 
bir oldu bittûyle münferit bir olayın zarureti 
vardır diye, kamu yararı vardır diye çıkarmak
ta ve bunu aceleye getirmekte hiçbir fayda gör
müyorum. Muhterem arkadaşlarımdan, öncelik- i 

le görüşülmeısi hususundaki önergeye iltifat bu-
yurmamalaraıı istirham ©der, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, siz de öncelik 
aleyhinde söz istediniz, buyurun efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER "(içel) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Siyasî Partiler Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi için gelen teklif, Hükümet ta
rafından da destek görmüş ve öncelikle, ivedi
likle Yüce Kuruldan geçirilmesi istenmiştir. 

Komisyon sözcüsü Sayın Mustafa Kaftan'ın 
gerekçe gösterdiği hususa değinmeden evvel, 
Adalet Bakanının gerekçesinin üzerimde dur
mak lâzım. 

Arkadaşlarım, Adalet Bakanı ne türlü ge
rekçe gösterirse göstersin, bir adlî reformun 
gerekliliği kadar öncelik ve ivedilik alması ge
reken bir hususu her halde bir Adalet Bakanı 
olarak savunamaz. Adalet mekanizmasındaki 
ağır aksaklık, mahkeme koridorlarındaki sız
lanmalar, dosyaların... 

Sayın Adalet Bakanının da dinlemesini iste
riz, kendi gerekçelerini dinledik. Sayın Başkan
dan da rica ederim. 

BAŞKAN — Efendim, zorlayanlayız. Siz 
buyurun, görüşmenize devam eldin. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Biz zor
larız milletvekili olarak, rica ediyorum. 

BAŞKAN — Siz devam buyurun efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Sayın 
Adalet Bakanından tekrar rica ediyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, siz lütfen Heyeti 
Umumiyeye hitabedin ve konuşmanıza devam 
buyurun. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Yani, 
gerekçesine kendisinin de inanmadığı bir Ada
let Bakanı karşısında konuşmamıza devam ede
lim. 

Sayın arkadaşlarım, 

Bir adalet reformunun gerekliliğine Adalet 
Bakanı, herhalde daha çok inançlı olmalı ve 
Öncelikle ivedilik bu konuda olabilmeliydi. 
Mahkemelerin durumu malum. Adliyedeki dos
yaların sürüncemede kalması, Temyizdeki du
rum malûm. Buna rağmen, bizim huzurumuza 
gelen Partiler Kanunun bir iki madesinin de
ğiştirilmesi, sanki memlekette bütün meseleler 
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halledilmiş, un elenmiş elek asılmış kabilinden, 
kala kala Yüce Meclise bu kalmış da, öncelikle 
ivedilikle geçirelim.. «Bu telâş nedendir» diye 
kamuoyu sorar sayın Adalet Bakanı... Yalnız 
komisyon sözcüsüne değil) size de sorar. 

Komisyon sözcüsünün gerekçesini önümüz
de bulduğumuz için münakaşasını yapacağız, 
ama sizin gerekçesini anlayamadığımız için her
halde izahat verirseniz faydalı olacak. 

Şimdi, Sayın Komisyon Sözcüsü Mustafa 
Kaftan, nedense Komisyon Başkanına da fırsat 
bırakmadan huzura öncelik ve ivedilik talebiy
le gelmiş. Gerekçesi şu : «Toplum ve Devlet 
düzenini kamu faaliyetlerini doğrudan doğru
ya etkileyen partilerin çalışma düzeninin sürat
le kurulup işler hale gelmesi, Anayasa gereği 
olup, içinde bulunduğumuz siyasî koşullar ba
kımından önem kazanmaktadır.» 

Sayın arkadaşlarım, gerekçe bu olunca, bun
ların üzerinde durmak lâzım. Kaç unsurlu bir 
gerekçe bu? Ben 5 unsur tespit edebildim. 

Birincisi; toplum ve devlet düzeni.. Birinci 
unsur bu. Bunun için getiriliyor öncelik ve ive
dilik. 

ikincisi; kamu faalyetlerini etkileyen par
tilerin çalışma düzeni. 

Üçüncüsü; bunların süratle kurulup işler 
hale gelmesi. 

Dördüncüsü; Anyasa gereği. 
Beşincisi; içinde bulunduğumuz koşullar, si

yasî koşullar. 
Toplum ve Devlet düzeni ile partilerin çalış

ma düzenini, «Bunların süratle kurulup işler 
hale gelmesi» dediği üçüncü gerekçenin unsuru 
olarak gösteriyor. Demek ki, bunların süratle 
kurulup işler hale gelmesi, yani Siyasî Partiler 
Kanununda değiştirilmesi gereken maddeleri 
tetkik buyurmuştur sayın üyeler. 

Arkadaşlarım, her ilden partilerin genel 
kongrelerine bir gençlik kolu başkanı; gençlik 
kolu il başkanı, bir kadınlar kolu ile başkanı 
ve merkez yönetim kurulları onların; genel 
kongrelerine, bazı partilerin «kurultay» adını 
verdiği genel kongrelerine, bazılarının genel 
kongrelerine sokmamak, tasarının ağırlık taşı
yan maddesi. Zaten bir iki madde değişiyor. 

Şimdi, toplum ve Devlet düzeni ve partile
rin çalışma düzeni ancak gençlik kolu il baş
kanları, genel kongrelere gelmezse, kadınlar 

kolu genel başkanları genel kongrelere gelmez
se kurulup işler hale gelecek.. E! Bunu herhal
de sözcü yasmuş, ama okumamış. Okuduğumuz 
zaman, başka birşey yazılmamış. Bunu anlaya
bilmek mümkün değil. Sayın Sözcü şu yazdığı 
gibi de huzura gelip, bu gençlik ve kadın kolu 
temsilcilerinin toplum ve Devlet düşenini ihlâl 
ettiği yahut da partilerin çalımıma düzenini ha
leldar ettiği hususunda ikna edici deliller orta
ya koyması lâzımdır. 

Şimdi, toplum ve Devlet düzeni ve partile
rim çalışıma düzeni gibi büyük büyük iddialar 
eğ&r hakikaten ortaya dökülecekse, bumdan şüp
hesiz sorumlu kılınacak olanlar, gençlik temsil
cileri ve kadın kolları temsilcileri değilıdir arka
daşlarım. Onu orada aramak beyhude çabadır, 
ıba^ka yerlerde aramak lâzımdır. 

Atatürk Türkiye'sinde kadın kolları temısil-
oilarinin, gençlik kolları temsilcilerinin genel 
kongrelere, kurultaylara gürememesi şekümde 
belirlenmek isteniyorsa, bunu bir hukukçu ola
rak anlayabilmek mümkün değildir. Sözcü ar
kadaşım da hukukçudur. Şüphesiz burada izah 
eder, bizi ikna ederlerse müteşekkir kalırız. 
Anayasanın gereğidir demek, neden, ne için ge
rekçe olardk gösterilmiş, anlayaibilnıek müm
kün değildir. 

Arkadaşlarım, şu gerekçenin unsur olarak 
ağırlık taşıyan maddesi şöyle beşinci fıkra ola
rak aldığım unsur: «İçinde bulunduğumuz si
yasî koşullar...» Ha! işte bu doğru arkadaşla
rım. işte en doğrusunu sayın sözcü söylemiş; 
içinde bulunduğuimuz siyasî koşullar... Ama bu, 
çevrenin siyasî koşullarından ziyade sayın söz
cünün içimde bulunduğu siyasî koşullar olar'ak 
nitelenirse, daha haklı olur. Kemdi içinde bulun
duğu siyasî koşulları arkadaşım böyle bir ge
rekçe ile buraya getirse dahi, Yüce Meclisi, şüp
hesiz kemdiiBinıin içinde bulunduğu siyasî koşul
lara alet edemeyeceğini de peşinen bilmelidir, 
arkadaşlarım. 

Kıymetli arkadaşlarım, 
Gündemde sıra dağlar gibi meseleler var. 

öncelik ve ivediliği getiren Adalet Bakanı da 
şüphesiz bilir ki, yalnız Komisyon sözcüsü değil, 
gündemde Türk kamuoyunun, Türk MiiEetdmin 
özellikle önceliğini ve ivediliğini beklediği, 
- Adalet Bakanından da, diğer balkanlardan da 
kıpırdaım'a görmediğimiz için dile getirmeye 
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mecburuz, - çok önemli konular var. Bazılarını 
okuyalım: 

Evvelâ, madem ki, Siyasî Partiler Kanunu
nun öncelik ve ivedilik alması gerekir, bu telâşı 
gösteren arkadaşlarıımıza diyoruz ki, Tekirdağ 
Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 6 arkadaşının 
>da Siyasî Partiler Kanununun 74 neü maddesi
nin yeniden düzenlenmesi hakkında bir teklifi 
var, neden bu öncelik ve ivediliğin dışında bına-
fcıilmiiş? Hasisafcen, özel bir itina ile bu getiril
miş, bunu anlamak mümkün değil; ama kâihin 
de olmak gerekmişiz, anladığıımuz kadarını bili
yoruz. 

Aırkadaişlarun, gündeımde... 
ORHAN VURAL (Ordu) — Kürsü adabına 

dikkat ©t... 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Sataş

ma da, kaFJkar söylersin. Hangi siyasî koşulun 
içinde olduğunu... 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyiniz lütfen. 
ORHAN VURAL (Ordu) — Terbiyesizlik 

etme. Kürsü adabına dikkat et. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Ne di-

yorsan gel burada konuş... 
BAŞKAN — Karşılıklı münakaşa etmeyiniz, 

lütfen Sayın özgüner. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Arka
daşlarım, gündemin 2 nci maddesinde, Gümrük 
kanun tasarısı var. Bu hiç ehemmiyet verilme
yecek bir kanun tasarısı değildir. HüMimıeıtin 
(kemdi malı; tasan, adı üstünde. 

Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak
kında kanun tasarısı... Başladık buna. Ne oltdu? 
Yani dün bir ucuna kadar pelidi de, acaba önce
lik ve ivedilik alan bundan daha mı geri atılma
sı gerekli? Bunu şüphesiz teklif sahiplerinin 
izah ötmesi lâzumduv 

Arkadaşlarım, gündemin ivedilikle görüşül
mesi gerekli paragrafında çok daha mühim ka
nunlar var. Sivil Savunma Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ile genel af teklifi var. 

Arkadaşlarım, genel affı şüphesiz savuna
cak arkadaşlarınızdan biriyim, ancak, ben değil, 
Türkiye'de haklı ya da haksız kamuoyuna faz-
lasıyle yansıyan, matbuatı faızlaısayüe ilgilendi
ren ve sızlanmayı dile getirtecek kadar ayyuka 
çıkmış olan bir mesele «Genel af gelmeli midir, 
gelmemeli midir» konusudur. Bu konu gündem

dedir; buna öncelik ve ivedilik vermek, ama 
muhakkak genel af çıiksın d$ğil, aksi kararda 
olabilir Yüce Meclis, ama bunu şüphesiz artık 
bu dedikodu safhasından kurtarıp Yüce Meclis
ten gsçinmek lâzımdır. 

Cumhuriyet Senatosu istanbul üyelerinden 
hir sayın senatörün, Türk Kanunu Medenisinin 
bir maddesinin değişikliği teklifi var. Hakika
ten önem verdiğimiz bir değişikliktir; her hal
de öncelik almalı idi. 

özellikle Devlet memurlarının disiplin ceza
larının affına dair bir sayın 0. H. P. li üyenin 
getirdiği teklif öncelik ve ivedilik almalı idi. 

Arkadaşlarım... 
MEHMET ERGÜL (Bilecik) — Sayın Baş

kan, gündemi okumaya basılıyor. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Efen

dim... 
BAŞKAN — Efendim, rica ederim, devam 

ediniz konuşmanıza. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Evet, 

sizi rahatsız ediyorsa çıkarsınız dışarı. Gündem 
okuyorum, sen okumamışsın. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim, karşılık
lı konuşmayınız. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Sen 
okumamış olabilirsin. 

BAŞKAN — Efendim rica ederim, gündemin 
içinde görüşüyor. 

ORHAN VURAL (Ordu) — O kürsüyü baş
kasına hakaret etmek için kullanamazsınız. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Efen
dim... 

ORHAN VURAL (Ordu) — En az senin 
kadar hâkimim gündeme. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, niçin 
müdahale ediyorsunuz?.. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Kendi
ni Meclisin hâkimi zannediyorsa ona cevap ve
ririm. 

BAŞKAN — Beyefendi, niçin cevap veriyor
sunuz?.. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Gürül
tü çıkarmak için vazifelendirilmiş olabilirsiniz, 
Sayın Orhan Vural, ama o vazifede muvaffak 
olamayacaksınız. Görevini almışsın, ama mu
vaffak olamayacaksın. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim, devam 
edin Sayın özgüner. 
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ORHAN VURAL (Ordu) — Ben senin gibi 
uşak değilim. 

"* TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Uşak 
kendinsin, sen kendin uşaksın. Ben kimseye 
uşaklık etmedim, senin uşaklık ettiğini herkes 
bilir. 

BAŞKAN — Sayın Vural, sizden rica ediyo
rum efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Ben 
fikrin hâkimiyetine ve hakikaten fikrin istik
lâline inancımı şu Yüce Meclise çok defa gös
terdim; sen gösterebildin mi?.. Gösterebildin 
mi, sen? 

BAŞKAN — Efendim, Sayın özgüner, sö
zünüzü kesmek zorunda kalacağım. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Misal
leri bilirsiniz.. 

Arkadaşlarım, Köy îşleri Bakanlığı kuruluş 
ve görevleri hakkında kanun, keza demin ba
his mevzuu ettiğim kanun; bunların öncelik al
ması, ivedilikle görüşülmesi gereksiz midir? 

Kıymetli arkadaşlarım, 507 sayılı Esnaf ve 
Küçük Sanatkârlar Kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesine dair kanun, acaba öncelik 
ve ivedilik bakımından, şu gençlik kolları tem
silcilerinin, kadınlar kolları temsilcilerinin ku
rultaylara ya da parti genel kurullarına katıl
masından daha mı ehemmiyetsizdir? Esnaf ve 
küçük sanatkârlar için nutuklar çekeriz, ama 
elimizin tersiyle itivereceğimiz bir kanun teklifi 
midir, bu? 

Kıymetli arkadaşlarım, eski eserler ve anıt
lar hakkında bir kanun teklifi var. Sızlanıp du
ruyoruz. Bu/ keza öncelik ve ivedilik alması 
gerekli bir kanun değil midir? 

Polis Vazife ve Selâhiyetleri Kanununun 
bazı önemli maddelerinde değişiklik keza önce
lik ve ivedilik alması gerekli kanunlardan değil 
midir?.. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, bir dakikanız 
kaldı. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devanüa) — Bitiri
yorum efendim, tamam. 

Ancak, Dernekler Kanunu ve Danıştay Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi şüp
hesiz deminki, saydıklarımdan çok daha önem
lidir. Ama bilhassa Toprak Reformu öntedbir-
ler kanunu tasarısı, Yüce Meclisin ve Yüce 
Meclise bütün dikkatini çevirmiş olan kamu

oyunun, Türk Milletinin, dikkatle ve itinayla 
Yüce Meclisten öncelik ve ivedilikle çıkacağını 
zannederek beklediği, ama şüphesiz aldanmakta 
olduğunu gördüğümüz bir kanun tasarısından, 
acaba bu öncelik ve ivedilik bakımından, şu
rada iki tane maddeyi değiştirmek ve birkaç 
kişiyi memnun etmek, ya da 150 -160 kişiyi fi
lân veya falan partinin genel kuruluna ya da 
kurultayına sokmamak, bu kadar ehemmiyetli 
midir? 

Burada komisyon sözcüsü gerekçeyle gele
bilir, ama Adalet Bakanı buna elbette «evet» 
diyemez.. 

BAŞKAN — Süreniz doldu, Sayın özgüner, 
lütfen konuşmanızı tamamlayınız. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Sayın 
Başkanım toparlayacağım efendim. 

BAŞKAN — Tamamlayınız efendim, topar
lamak değil de tamamlayınız, süre doldu. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Sayın 
arkadaşlarım, bir siyasî örgütün içerisinde tü
züğe uygun, usulüne uygun yapılan kongreler
de, usulüne uygun yapılan seçimlerde netice 
alamayan bazı kişiler, şu veya bu partide,. 

BAŞKAN — Sayın özgüner.. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Topar
layacağım efendim, yani bağlamamı istemez mi
siniz?. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, şimdi bir parti 
meselesini görüşmüyoruz, süreniz de dolu. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Siyasî 
Partiler Kanununu görüşüyoruz. 

BAŞKAN — özellikle bir partiyi görüşmü
yoruz efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Ben de 
özellikle bir partiden bahsetmiyorum efendim. 

BAŞKAN — Açıklıkla söylüyorsunuz efen
dim. Süreniz de doldu, lütfen sözünüzü tamam
layınız. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Sayın 
Başkanım, bir partiden bahsetmedim.. 

BAŞKAN — Efendim, süreniz de doldu di
yorum. 

BAŞKAN — Tamamlamanıza, bağlamanıza 
değil efendim. Bir cümle ile tamamlayınız. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Tamam, 
tamamlıyorum efendim. 

Kongrelerde istediği neticeyi alamayanlar, 
öncelik ve ivedilik yoluyle bir kanun getirerek 
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Yüce Meclisi de buna alet etmek suretiyle emel
lerine muvaffak olacaklarını zannediyorlarsa-
lar..(A, P. ve C. H, P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim, sözünüzü kestim 
Sayın ösgüner, lütfen aşağı iner misiniz.. 

Yüce Meclis hiçbir şeye kendisini alet et
mez. Bunun böylece bilinmesini istiyorum, Sa
yın özgüner. (Alkışlar). 

MUSTAFA KAFTAN (Malatya) — öner
genin lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kaftan, lehin
de söz veriyorum. 

MEHMET ERGÜL (Bilecik) — Sözünü ge-
ri alsın, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzde sözünü geri al-
ımak -clılye bir (husus yoik ef endim. 

Buyurun, Sayın Kaftan. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KAFTAN (Malatya) — Sayın Başkan, değerli 
aıfcaliaışlanm;' 

Bir kanun vesilesiyle de olsa,, benden evvel 
konuşan, kendisini çok iyi tanıdığınız arkada
şım Turhan özgüner'e cevap vermek durumun
da kaldığım için evvelâ huzurunuzda üzüntüle
rimi belirtirim. 

Değerli arkaiiaşlaom, öncelik ve ivedilik 
ıönıer*gemin gerekçesini okurken, üzerinde özel 
t i r maksatla söz 'aldığı kanun tasarısını, bu ar
kadaşımız okumu? olsaydı huzurunuzda konuıs-
;mayaıcak vs kendisini bir parti disiplinine uy
mayan bir hareketle Yüce Meclise hakaret ve 
ıdıiıl uzatacak bir davranış içerisinde görmeye
cektik. 

BAŞKAN — Sayın Kaftan, Yüce Meclis© 
'hakaret vaki oilımaımjştır; olduğu takdirde Baş
kanlık gereğini yapar efendim. 

Buyurunuz. 

MUETAFA KAFTAN (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, 1971 yılında Yüce Meclisin 
olağanüstü bir gayretiyle Anayasa değişikliği 
gerçekleşmiş, ondam sonra gelen Hükümetler 
programlarında başta, Anayasa değişikliğine 
uygun olmak üzere, Seçim Kanunu, Dernekler 
Kanunu ve Siyasî Partiler Kanununun biran 
©vvel Yüce Meûlıislene sevk edilmesi için kanmu-
oyuna karşı ve Meclislere karşı angaje olmuş
tu. Bunlar içerisinde, Anayasa değişikliği teımin 
edildikten sonra, Seçim Kanunu çalışmalarınla, 
Dernekler Kanunu çalışmalarına başlanmış, bu 

arala Siyasî Par'Mler Kanununun biran evvel 
Yüce Meclise sevlki için de partilerariası bir ko
misyon teşkil edil:m'':|lir. Hükümet tasarısının 
hilâfına olarak partilerarası komisyon, arkada
şımızın iddia ettiği gibi, siyasî partilerin yar
dımcı kuruluşlarını ortadan kaldırmış değildir. 
Eğer, huzurunuza gelmiş bulunan tasarıyı tet
kik etmiş olsalardı Siyasî Partiler Kanununun 
ortadan kaldırılmaisını gerektiren bir teklifle 
gelmediğimizi anlamış olacak ve öyle zanneıü-
yorum ki, bu şekilde konuşmayacaklardı. 

Değerli arkadaşlarını, yardımcı kuruluşların 
devam etmesi bir prensip alarak kabul edilmiş
tir. Yardımcı kuruluşların ara kademle kongre
lerince seçilen il ve ilçelerin ve büyük kongreler-
ce seçilen meırtkez organlarının devamlı gözetim 
ve denetimi altında çalışmaları öngörülmüş ve 
bu amaçla bir kanun düzenlenmiştir. Arkadaışı-
mızın iddia ettiği şekilde herhangi bir siyasî 
partinin veya herhangi bir siyasî kuruluşun 
özel maksatları için hazırlanmış bir tasarı söz 
konusu değildir. 

(Siyasî Partiler Kanununun birinci maddesi, 
siyasî partileri «Siyasî Partiler, toplum ve Dev
let düzenini ve kamu faaliyetlerini, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeliği ve özel kanunları
na göre mahallî idareler seçimleri yolu ile ve 
belirli görüşleri yönünden yöneltmek, demetle
mek ve etMemek için sürekli çalışma amacını 
güden ve propagandaları açık olan kuruluşlar
dır.» diye tanımlar. 

Toplum ve Devlet düzeninin siyasî partiler 
kanalıyla denetlenımjesi ve gözetlenmesinde yar
dımcı kuruluşların özel bir etkisi ve fonksiyonu 
olduğunu içinde bulunduğumuz son iki yılık 
siyasî olaylar bize gayst güzel örneklerle, camlı 
misallerle ortaya koymaktadır. Bu itibarla dört 
günde Anayasa değiştiren ıbir Yüce Meclisin 3,5 
aylık bir komisyon çalışmasından sonra gayet 
titiz bir msisai neticesi Siyasî Partiler Kanunu
nun birçok maddelerini Yüce Meclise sevk et-
ımesinde herhangi bir sakınca olduğu kanaatin
de değiliz. 

Muhterem arkadaşlarım, kaldı ki, Anayasa 
değişikliği temin edildikten sonra yine bu Ana
yasa değişikliğinin tatbikatını temin etmek 
aımacıyle elimizdeki tasarı özel hükümler getir-
mıektedir. Heşjit olmayanların partiye alınmama
sı, lise ve eşiti ve daha aBt kadem'edeki öğrenim 
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kurumlarımda öğrenci olanların partilere kay-
dödilmemesıi, memurlar, üniversitede görevli 
bulunanlar ve diğer kuruluşlarda çalışanların 
siyasî partiferfje ilişkilerimin bdr esasa bağlan
ması gibi, bu kanunla, yine toplum düzenini bi
ran evvel rayına oturtmak amacıyle getirilmiş 
hükümler vardır. 

Hepinizin bildiği gibi, siyasî partilere yar
dım yapılması hakkındaki kanun Yüce Meclisi
mizden çıkmamaktadır. Bunun tek sebebi, siya
sî partilere Hazineden yapılan yardımın kon-
ıtrol mekanizmasının işl'eycrmemiş olmasiıdır. 
Elimizdeki »tasarı siyasî partilere yapılan Ha

zine yardımlarının ve diğer - yardımlarım 
Anayasa Mahkemesi tarafımdan nasıl kon
trol edilebileceği hususunda yeni hüikümlsr ge
tirmektedir. Bıöyİ23İne önemli, topluım düzenimi 
ve kamu faaliyetlerini denetlemek ve etkilemek 
görevini yükümlenen partilerin çalışmalarıma 
biran evvel düzene konması amacıyle getiriıîımis 
bir tasarı için öncelik teklifinde bulunmanın bir 
zaruret olduğunu taıMMerinize bırakır, hepini
ze saygılar sunarım. (A. P. ve C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, okunan... 

III. — YOKLAMA 

OSMAN SOĞUKPINAR (Ankara) — Sayın 
Başkan, ivedilik ve öncelik taşıyan bir kanunun 
çoğunluk tarafından çıkarılması lâzımdır. Hal
buki Mecliste çoğunluk yoktur. 

BAŞKAN — Yoklama mı yapılmasını isti
yorsunuz ef emdim? 

OSMAN SOĞUKPINAR (Ankara) — Evet 
efendim. 

(Beş milletvekili ayağa kalkarak çoğunlu
ğun olmadığını ifade ettiler) 

BAŞKAN — Sayın Osman ıSoğukpınar, Sa
yın Turhan özgüner, ISayın Selçuk Erverdi, 
iSayın ibrahim Cüceoğlu ve Sayın Hüseyin Do
lun arkadaşlarımız tarafından çoğunluk olmadı
ğı iddiasında bulunulduğu için yoklama yapı
yorum. ıSaym üyelerin yerlerinden, lütfen 
duyabileceğimiz tarzda salonda hazır bulunduk
larını belemelerini rica (ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 
(A. P. sıralarından «Gelenler var efendim» 

sesleri) 
BAŞKAN — Biliyorum efendim, biliyo

rum. 
NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, isim ve soyadı olarak okunsun. Ki
min adının okunup, kimin bulunup, bulunmadı
ğını anlayamıyoruz. 

BAŞKAN — «Okunsun» diye hitabetmeyi-
niz önce, bu bir 

İkincisi, yapılan yoklamada herkes soyadını 
anladı ve ıcevap verdi, efendim. 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (istanbul) — 
Başkanım, beni de yok saymışlar, bendeniz bu
radaydım. 

BAŞKAN — Efendim, çoğunluk bulunma
mış ise, isimlerinizi alacağım, müsaade buyu
runuz. (A. P. sıralarından gürültüler) 'Bir daki
kanızı rica ediyorum. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Yok
lama yapmaya mecbursunuz Sayın Başkan. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Buyurunuz Hanımefendi. 
ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Efen

dim, yoklamaya devam edilip, edilmeyeceği hu
susunu anlayamadım, özür dileriz. Eğer edil
meyecekse; devam edilmesini rica ediyorum. 
Çünkü... 

BAŞKAN — Evvelâ bu sualinize cevap ve
reyim; ondan sonra mütebakisini söyleyiniz: 

Çoğunluk mevcut ise, yoklamada bulunma
yanların tezkeresini alacağım efendim. (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Anlamadım efendim? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yoklamayı 
bir daha tekrar ediniz efendim. (A. P. sırala
rından «Yoklama yapılsın» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, ilk yoklamada bulun
mayanları tekrar okuyorum. 

(Yoklamaya devam edildi.) 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Hüsamettin 

Baş er ile 228 ısayın üyenin varlığı tespit edil
miştir. Nevşehir ilinden gerideki seçim çevre
sine mensup arkadaşların 5 dakika içinde mü
zekkere ile mevcudiyetlerini Başkanlığa bildir
melerini rica ediyorum. 

Oturuma kaldığımız noktadan devam ediyo
ruz. Okunan ve üzerinde iki aleyhte görüşme 
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yapılmış bulunan Siyasî Partiler Kanunu üze- | 
rindeki değişiklik teklifinin öncelikle ve bütün 
işlere takdimen görüşülmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum; kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Hükümetin ve Komisyonun yerini almasını 
rica ©diyorum. 

ıSaym Nuri Çelik Yazıcıoğlu, tarafından 
Başkanlığa verilen önergede, ISi^asî Partiler 
Kanunu üzerinde yapılacak olan bu değişiklik 
teklifinin, 74 ncü madde üzerimde değişiklik 
yapılması istenen teklifle birleştirlenek müza
kere edilmesi isteniyor. Ancak bu istek; her 
iki teklifin ayrı ayrı komisyonlarda muamele 
görmüş olması nedeni ve ayrıca diğer teklifin 
maddeleri üzerine Umumî Heyetimizin intikal 
etmiş bulunması sebebiyle yerine getirilmesi 
mümkün olamayacağından bu önergeyi işleme 
koymuyorum efendim. 

Raporun okunması hususunda Başkanlığa 
intikal etmiş herhangi bir istek bulunmadığı 
için rapor okunmayacaktır. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Talebediyorum 
ıSaym Başkan. 

BAŞKAN — Talebödiyorsunuz. Okutalım 
«fendim. 

(72 numaralı Geçici Komisyon raporu okun
du.) 

BAŞKAN — Muhalefet şerhini okutuyo
rum. 

(Muhalefet şerhi okundu,) 

BAŞKAN — Efendim, tasarının tümü üze
rinde söz alan savın üyelerin isimlerini arz edi
yorum. 

Demokratik Parti Grubu adına Sayın Cevat 
önder. 

Şahıslan adma Sayın Nuri Kodamanoğlıı, 
Sayın Yusuf Ziya Yağcı, Sayın Şevket Asbuzoğ-
lu, Sayın Tufan Doğan Avsargil, Sayın Âdil Ya
şa, Sayın Yaşar Akal, Sayın Nuri Çelik Yazıcı
oğlu, Sayın Orhan Birgit, Sayın Kemal Ataman, 
Sayın Yılmaz Alpaslan, Sayın Mehmet Aytuğ, 
Sayın Memdulı Ekşi, Sayın Bülent Ecevit, Sa
yın Kenan Mümtaz Akışık, Sayın Turhan özgü-
ner, Sayın Hüseyin Abbas, Sayın Naime ikbal 
Tokgöz, Sayın Şemsettin Sönmez. | 

j Söz, Demokratik Parti Grubu adına Cevat 
önderin. Buyurun Sayın önder. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ben 
de söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sizde mi söz istiyorsunuz, peki 
efendim. 

D. P. GRUBU ADINA OEVAT ÖNDER (Er
zurum) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Demokratik parlamenter rejimlerle idare edi
len devletlerde seçim kanunları ile siyasî partiler 
mevzuatı, bu devletlerin fiilî anayasalarıdır. Bu 
itibarla; Siyasî Partiler Kanunu gibi önemli bir 
kanun baklanda Demokratik Parti Grubunun 
görüşünü izah edemeden duramazdık, onun için 
huzurunuza çıkmış bulunmaktayız. 

Hemen şunu ifade edeyim ki, Demokratik 
Parti, her hangi bir partinin iç meselesine karış
mayı, asgari nezaket kurallarına aykırı bulmak
tadır. («Bravo» sesleri.) O itibarla söylediğimiz 
sözleri şu veya bu parti lütfen üzerine almasın, 
söylediğimiz sözlerin her hangi bir partinin şu 
veya bu kanadına matufiyeti yoktur. Biz, müs-
takilen Siyasî Partiler Kanunu dolayısıyle De
mokratik Parti Grubunun görüşlerini mümkün 
mertebe kısa olanak, tekrarlara gitmeden arz ve 
izaha gayret edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, yüksek malûmunuz ol
duğu veçhile, 1961 Anayasasının 56 ncı ve 57 nci 
maddeleri siyasî partilerden bahseder. Bilhassa 
57 nci maddede siyasî partilerin denetimi, siyasî 
partilerin düzenlenmesi için bir kanunun tedvin 
edileceği derpiş olunmuştur. Bu 57 nci madde; 
Federal Almanya Anayasasının 21 nci maddesin
den mülhem olarak, fakat Federal Almanya Ana
yasasının 21 nci maddesinden daha vazıh ve da
ha açık olarak kaleme alınmış olan bir madde
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, Federal Almanya 
Anayasasının 21 nci maddesinde de bir partiler 
kanunu tedvini öngörülmekte idi. Siyasî Parti
ler Kanunu öyle kolay kolay tedvin olunamıyor. 
Bunu bir misalle izah etmek isteriz. 

1955 yılında Federal İçişleri Bakanı Ger-
hadt Sshrader bir ilim heyeti kuruyor ki 
bu ilim heyeti 18 kişiden müteşekldldir, bu ilim 
heyetinin başına da Bonn üniversitesi profesör
lerinden Dr. Ulrich Seheuner'i getiriyor. Bu 
Profesör âmme hukuku profesörüdür, bu 18 ki-

I silik ilim heyeti zannedersem bir sene yedi ay 
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kadar mesai gösteriyor ve 250 sayfalık bir rapor 
meydana getirip içişleri Bakanına takdim edi
yorlar. Sshrader'i siyasetle uğraşan herkes ya
kından tanımaktadır, Sshrader, Batının güzide 
devlet adamlarından bir tanesidir ve Hıristiyan 
Demokratlardandır. Sshnader, Siyasî Partiler 
Kanunu dolayısiyle meydana getirilen rapora 
çok kısa ve fakat fevkalâde önemli bir önsöz 
yazmıştır. Ben bundan, ibret olsun diye ve si
yasî partilerin önemini ortaya koymak bakımın
dan ufak bir paragrafı arzedeceğim. 

Sshrader şöyle diyor : «Millet, idaresini par
tiler kanalı ile izhar etmektedir. Siyasî düşünme 
ve gayretler bugün partiler tarafından benim-
senmedikçe millet iradesinin teşekkülünde he
men hiçbir tesir yapmamakta, milletin ve dev
letin hayatı partilerin taazzuv gücüne ve ruhun
da kesin olarak bulunmaktadır. Yani siyasî par
tiler, bir milletin gözüdür, kulağıdır, ağzıdır, di
lidir.» O itibarladır ki, Federal Alman Anaya
sasından da bizim kanunumuza geçen bir hüküm 
gayet yerindedir; «îster iktidarda olsunlar, is
ter muhalefette olsunlar sdyasî partiler,» demok
ratik siyasî hayatın vazgeçilmez elemanlarıdır, 
vazgeçilmez unsurlarıdır.» 

Muhterem arkadaşlarım, Sshrader'in yaptır
mış olduğu tetkikata ve rapora rağmen, ki bu ra
por 1957 yılında ortaya çıktı, aradan 10 yıl geç
tikten sonra ancak Almanlar kendi kanunlarını 
1967 yılında tedvin edebildiler. Alman Partiler 
Kanunu 24 Temmuz 1967 yılında tedvin olundu. 
Zannediyorum dünyada üç tane Siyasî Partiler 
Kanunu var. Bir tanesi 1967 yılında Almanya' 
da tedvin olunan Kanun, bir tanesi - ki, raporda 
yanlış yazılmış - 1985 yılında tedvin olunan ve 
7 yıldan beri uygulanan - 5 yıldan beri değil -
Kanun, bir de Arjantin'de bir Siyasî Partiler 
Kanunu mevcut. 

Muhterem arkadaşlarım Alman Siyasi Partiler 
Kanunu tedvin olunurken bizim Siyasî Partiler 
Kanunu tercüme edilerek nazarı itibara alın
mıştır. Yüksek malumunuz olduğu veçhile Wei-
mar demokrasisi, ki hürriyeti tahrdbetme hürri
yetini prensibolarak kabul eden Weimar demok
rasisi Hitler diktasını getirmiş ve Hitler diktası 
da Üçüncü Dünya felâketi gibi bir felâketle Al
manya'nın ikiye bölünmesine müncer olan bir 
durumun meydana gelmesini ve Alman milleti
nin bir felâkete uğramasını ortaya koymuştur ve 
meydana getirmiştir, bu neticeyi doğurmuştur. 

O itibarla, Federal Almanya Anayasasında 
da ve bu anayasaya uygun olarak çıkarılan Si
yasî Partiler Kanununda da reaksiyon hükümle
ri mevcuttur. 

Bizim Siyasî Partiler Kanunumuz, 3.10.1963 
tarihinde Başbakan Sayın İnönü tarafından Yü
ce Meclislere sevkolunmuş, bir Partilerarası Ko
misyonda görüşülerek 1965 yılında kabul edil
miştir ve malumunuz olduğu veçhile 648 sayılı 
olup, 13 . 7 . 1965 kabul tarihini taşımaktadır. 

Bizim Siyasî Partiler Kanunumuzda 7 yıllık 
tatbikatın ortaya koymuş olduğu namütenahi 
aksaklıklar vardır. Nasıl ki, denize girmeden 
yüzme öğrenilmediği gibi, siyasî partilere ve şu 
Meclislere girmeden de siyaseti öğrenmek, siya
seti bilmek mümkün değildir. Hele parti yöne
timinde bulunmadan Siyasî Partiler Kanununun 
aksayan taraflarım elle tutulur, gözle görülür 
tarsda bilmek mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, telhisen arz edeyim, 
Siyasî Partiler Kanununda Anayasaya aykırı 
hükümler vardır. 648 sayılı Siyasî Parti
ler Kanunundaki tanzim, lüzumsuz yere 
teferruatlı bir şekilde yapılmış bir tanzim
dir ve hatalıdır. Uygulamadan doğan aksaklık
lar iartık ortaya çıkmıştır. Bazen, bir partinin 
yönetiminde bulunduğumuz sırada bizzarur, ha-
disatm zarureti icabı Siyasî Partiler Kanununa 
bir formül bulabilmek için kendimizi çok defa 
zorlamışızdır. 7 yıllık tatbikatın ortaya koyduğu 
bu aksaklıklar giderilmelidir. Siyasî Partiler Ka
nununda birbirini nakşeden hükümler mevcut
tur, uygulanması mümkün olmayan hükümler 
mevcuttur. Partileri lüzumsuz külfetlere sokan, 
onların elini, kolunu bağlayan hükümler mevcut
tur. Beri taraftan Siyasî Partiler Kanununda 
(pek tatbik edilmedi ama) şeklî sudan sebep
lerle siyasî partileri kapatmaya yÖLelten hüküm
lerin de mevcudolduğımu arz ve izah etmek is
terik. 

Siyasî Partiler Kanunu, parti içi demokrasi
sini kemaliyle işler durumda tanzim edememiş
tir. Onun için parti içinde otokritikler yapıla
mamaktadır. Parti içi demokrasisi maalesef 
Türkiye'de iyi şekilde işlememektedir, bunun 
ıstırabını çekenler çoktur, parti içi demokrasi
sinin iyi işlemesi bakımından otokontrolun iyi 
tanzim edilmesi lâzımdır. 

Temas ettiğimiz kadarı ile, Siyasî Partiler 
Kanunundan Anayasa Mahkemesi de, Cumhuri-
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yet Başsavcılığı da. şikâyetçidir. Anayasa Mah- | 
kemesi Siyasî Partiler Kanununu bazı maddî 
imkânsızlık sebebiyle, bazı anormal hükümler 
sebebiyle uygıılayamamaktadır. Hele Cumhuri
yet Başsavcılığı; - ki buradaki hukukçu arkadaş
larımızla zaman zaman temaslarımız onu gös
termektedir - Siyasî Partiler Kanunundan çok 
yakınmaktadırlar. I 

Muhterem, arkadaşlarım, bu itibarla, Demok
ratik Partinin parti olarak görüşü odur ki, Siya
sî Partiler Kanunu tüm olarak ele alınmalı idi. 
Vakıa ikinci Erim Hükümetinin programında 
şöyle bir paragraf mevcuttur: «Siyasî Partiler 
Kanunu ile seçim mevzuatının, geçirilen tecrübe
lerin ışığı altında, demokrasinin faziletine olan 
inancı pekleştirecek tarzda süratle ele alınma
sına çalışılacaktır. Bunu sağlamak üzere parti 
içi demokratik denetimin daha etkili kılınması, 
parti parasının, partilerin tüzük ve yönetmelik
leri ve parti amaçlan doğrultusunda sarfolun-
ması, Anayasa Mahkemesinin hesap denetiminin 
fiilen işler hale getirilmesi, parti içi seçimlerin 
dürüstlüğü, yaygınlığı ve denetiminin daha iyi 
sağlanması ile ilgili tasarıların kanunlaştırılma
sı konusunda partilerimizin ahenkli bir anlayış 
içinde tedbirler bulacağına olan ümidimizi bir 
defa daha tekrarlamak isteriz.» 

Aslında bu beyanlara büyük ölçüde ve gö
nülden katılmak gerekir. Cidden, Siyasî Parti
ler Kanunu tasarısı ile kendisini yakından tanı
mak fırsatını bulduğum Adalet Bakanı Sayın 
Bilge, - Hüsnüniyet sahibi kıymetli bir Devlet 
adamı ve kıymetli bir ilim adamıdır. - Bizi, Sa- -
yım Paksüt'ün de telkini ile siyasî partilerin tem
silcilerini ki, burada Adalet Partisinden Sayın I 
Tekinel, Sayın Sakar; Halk Partisinden Sayın 
Orhan Vural, Sayın Cevat Sayın; Demokratik I 
Partiden Sayın Bilgiç ve bendeniz; Millî Güven I 
Partisinden Sayın Paksüt ve Hayri Başar arka
daşlarımız bir komisyon olarak toplandık. Bu
rada Sayın Bakana dedik ki; siz bu tasarıyı, bir 
kısım ihtiyaca cevap vermek maksadı ile sevk-
etmişsiniz, bu tasarı yeterli değildir. Siyasî Par
tiler Kanununu tüm olarak ele almak gerekir, 
bunun tüm olarak ele alınması için sizden istir
hamda bulunuyoruz, bir yuvarlak masa şeklinde 
partilerarası komisyon olarak çalışalım. Ben 
Demokratik Parti Millet Meclisi Grubu adına 
burada resmen tekrar ediyorum, Siyasî Partiler j 

I Kanunu partilerarası bir komisyonda gözden ge
çirilmelidir, ele alınmalıdır. Burada aynen Ana
yasama 1971 tadilâtında uygulandığı gibi rotas
yon usulü uygulanmalıdır ve müşterek bir me
tin hazTilamrıalıdır, bütün hükümler gözden ge
çirilip, ya teklif olarak veyahut da tasarı olarak 
Yüksek Meclisin huzuruna getirilmelidir. Böyle-

I likle peyderpey, perakende bir tanzim yerine, 
tüm bir tanzim yapılmalıdır. Muhalefet şerhim
de de bu hususu arz ve ifade ettim. Aslında de
ğiştirilen maddelerin büyük bir kısmını şahsen 
benimsemekteyim; grup olarak da benimsemek
teyiz ; ama, muhalefet ettiğimiz maddeler de 
vardır. Bizim bu teklifimiz diğer siyasî partile
rimiz tarafından da şayanı kabul görülmüştür, 
onların da iltifatlarına mazhar olmuştur. Sayın 
Adalet Bakanı da büyük bir hüsnüniyet içerisin
de bunu Başbakana götüreceğini ve bu tarzda 

I bir tanzime gitmenin doğru olacağını beyan bu
yurdular. Hatta, «Siyasî partilerimizin anlaştığı 
konularda biz de varız», dediler. «Bu işi ne za
man içerisinde bitirirsiniz?» diye suallleri oldu; 
15-20 gün sıkı çalıştığımız takdirde bu işi yapa
bileceğimizi her bir parti olarak beyan ettik, 
Sayın Adalet Bakanını yıpratmak, şu veya bu 
maksatla hele tezyif etmek hatırımdan geçmez, 

I bu maksatla da beyanda bulunmuyorum ki, bu 
I genel siyasete taallûk ederdi, kendisi olmadığı 

için Sayın Erim'e de sözüm yoktur; Hükümet 
Başkanı bu işi ciddî olarak tutacaktı ve bunu 
partilerarası bir komisyona getirecek idi. Bu ya
pılmamıştır. Bunun ioin perakende bir siyasî 
partiler tasarısı ve teklifi gelmiştir, usul bakı
mından biz buna bu sebeple muhalifiz, bu tarzda 
gelişe. Ama, buna rağmen, (ki, Komisyon bu 
fikri de benimsemiştir.) Siyasî Partiler Kanu-

I nunda yine bir çalışma yapılması şarttır. Zira 
ifade ettim, Siyasî Partiler Kanunu ve seçim 

I mevzuatı bir memleketin tatbik edilen, uygula
nan fiilî anayasalarıdır. Yalnız erbabı siyaset, 
siyasetle yakından iştigal edenler değil, herkes, 
gazete okuyan herkes, memleket meselelerine ya-

I kından ilgi duyan herkes seçim mevzuatıyle de, 
siyasî partiler mevzuatiyle de yakından ilgilen
mektedir. Bu bakımdan biz, Siyasî Partiler Ka-

I nununa aidolan bu tasarıyı bu sebeplerle yeterli 
bulmamaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasarıya göz at-
I tığımız takdirde bazı hususlar gözümüze çarpı-
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yor. Bunları izah etmeden evvel bir hususa 
önemle dikkatinizi çekmek istiyorum. Bazı siĵ a-
sî partilerin tüzüklerinde şu anda yürürlükte bu
lunan 648 sayılı Kanuna aykırı hükümler var. 
Şimdi, 648 sayılı Kanunun 3 ncü bölümünde 
merkez teşkilâtının ne olduğu yazılıdır; şunlar, 
şunlar, şunlar, şu organlar merkez teşkilâtıdır. 
Bilfarz, kadın kollan, gençlik kolları, genel mer
kezleri veya genel kurultayları, büyük kongrele
ri, merkez teşkilâtı olarak kabul edilemezler, 
bizim kanaatimize göre; mevcut Siyasî Parti
ler Kanununa göre. Kadın kollan, gençlik kol
lan ister merkez teşkilâtı olsun, ister taşra teş
kilâtı olsun yardımcı kuruluşlardır. Bu bir. 
Buna aykırı hükümler bu kanuna da aykırıdır, 
yani mevcut kanuna da aylandır. Mevcut kanu
na aykın tüzük hükümlerini değiştirme yolu da, 
yeni tasan sevketmek, yeni kanun çıkarmak de
ğildir. Biz meselâ, Demokratik Parti olarak, 
içişleri Bakanlığına vermiş olduğumuz tüzükte 
Siyasî Partiler Kanununa aykın bir husus göze 
çarpmış, bize resmen yazı yazdılar; biz de ku
rucu heyetimizi topladık bu aykırılıklan düzelt
tik. Şimdi, tüzüklerde böyle aykmlıklar olduğu 
takdirde, bunun düzeltilme usulünü de Siyasî 
Partiler Kanunu tedvin etmiştir. Anayasa Mah
kemesi ihtarda bulunur; düzeltin der, düzeltil
mediği takdirde müeyyide uygulanır. O itibarla 
bu yollara başvurularak tüzükleri kanun içeri
sine çekmek, bize göre daha doğru bir hareket 
olur idi. 

Muhterem arkadaşlanm, bu itibarla kadın 
kollan ve gençlik kollan yardımcı kuruluşlar
dır, merkez kurulu, esas teşkilât kademesi ola
maz : siyasî partilerin bir dikey teşkilâtı, bir ya
tay teşkilâtı, bir de yardımcı kuruluşları var. 
Yardımcı kuruluşu alıp dikey teşkilâta merkez 
teşkilâtı haline getirmek doğru değildir kanaa
tindeyiz. Bunu herhangi bir telmih maksadiyle 
değil, hukukî bir görüş olarak arz ve ifade edi
yorum. 

Değerli arkadaşlanm, şimdi, Siyasî Partiler 
Kanununun 10 ncu maddesinde genel kongre 
tanzim edilmiştir. Genel kongrede kimin tabiî 
delege olacağı, kimin seçilmiş delege olacağı ya
zılıdır. Kadın kolları, gençlik kolları genel baş
kanları veya merkez yönetim kurulları bu mad
deye uygun olarak büyük kongrelerde tabiî de
lege olamazlar. Bundan dolayı İçişleri Bakanlı

ğı bize de takılmıştır. Beri taraftan, yine 15 nci 
maddede il teşkilâtı, 16 ncı maddede ilçe teşki
lâtı tedvin olunmuştur. Burada da kadın kol
ları ve gençlik kollarının seçilmedikleri takdir
de, tabiî olarak, o vasıfla delege olacaklarına da
ir bir hüküm, yoktur, içişleri Bakanlığı da bu
nu böyle anlamaktadır. Şimdi, buna aykırı 
hususları ise, demin de arz ettiğim gibi, yeni bir 
kanun tedvin edilmeden de düzeltmek mümkün 
idi, hatta daha evvelden düzeltilmesi gerekir 
idî. 

Değerli arkadaşlarım, tasarının içerisine bir 
nazar atfettiğimiz takdirde göreceğimiz husus
lar şunlardır : 

Tasarıda 8 nci maddede yapılmak istenen ta
dilât (ki, bu aynen benimsenmiştir,) Anayasa
nın 1971 değişikliğine uygun olarak, üniversite
ler hakkındaki 120 nci maddede yapılan tadilâta 
uygun alarak yapılan bir değişikliktir, doğru
dur; üniversite öğretim üyeleri hakkında bir 
maddedir. Aslında bizim kanaatimize göre Siya
sî Partiler Kanununun bu hükmü, yeni yürürlük
teki hükmü, Anayasanın değişikliği sebebiyle or
tadan kalkmıştır, ilga edilmiştir; uygulanmama
sı gereken bir hüküm idi; ama bunun aksini sa
vunanlar olmuştur. Bu bakımdan 8 nci madde
de bir düzeltme yapmak yerindedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Siyasî Partiler Ka
nununun 14 ncü maddesinde yapılan değişiklik 
kanaatimizce lüzumsuzdur; zaten bu da zanne
diyorum ki çıkanlmıştır. 

76 ncı maddeye gelecek olursak; 76 ncı mad
dede yeni getirilen bir hükme bendeniz dikkat
lerinizi çekiyor ve bunu lüzumsuz buluyorum. 
Deniliyor ki; «Siyasî partilerin her türlü har
camalarında uyulması zorunlu olan usullerle, ne 
miktar harcamaların müsbit evrakla tevsiki ge
rektiği ve gelir ve giderlerinin düzenleme şekil
leri bir tüzükle belli edilir.» 

Simidi, bir tüzük yapılacak, bu tüzüğü de Ba
kanlar Kurulu yapacak. «Tüzük aynca harca
malarla ilgili defter ve kayıtların ne şekilde tu
tulacağını, her teşkilât kademesi için ayrı ayrı 
ve bütün siyasî partiler için tek tip olmak üzere 
gösterir ve gerekli örnekleri de ihtiva eder.» Bu
nu Komisyon biraz değiştirerek koymuştur. 

Şimdi, Bakanlar Kurulunun tüzük yapması
nı, siyasî partilerin iç işlerini Bakanlar Kurulu
nun tanzim etmesini, veievki, tüzükle de olsa 
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uygun bulmuyorum. Çok defa Hükümette bulu
nan arkadaşlarımız siyasî partilerin durumlarını 
bilmemektedirler; o itibarla bu tanzimin ya ka-
nunlıa veyahut da tüzükle tanzim edilmesinin da
ha yerinde olacağı kanaatini taşımaktayım. 

Aziz arkadaşlarım, 79 ncu maddede bir deği
şiklik yapılmış, 79 ncu maddenin 2 nci fıkrası çı
karılmıştır İd, bu konuda Sayın Sezgin ve Sayın 
Öztürk arkadaşlarımızın teklifleri olmuştu, bu 
2 nci fıkranın çıkarılması gayet yerinde olmuş
tur. Bir yandan bütçeden, bir yandan kesinhe-
saptan, bir yandan da bilançodan bahsediliyor. 
Bilanço ile kesinhesap aynı şeydir. Bilanço ile 
kesinhesabı biribirine karıştırmak doğru değil
dir. Yalnız, 82 nci maddede bir ilerleme vardır; 
ama ben 82 nci madde konusunda bütün siyasî 
partileri uyarıyorum, buradan bir çan çalıyo
rum değerli arkadaşlarım. 

Anayasa Mahkemesi 82 nci maddeyle siyasî 
partilerin ilçe ve il teşkilâtının hesabatmı ince
lemek yetkisini haizdir. Biraz bu hafifletiliyor; 
ama Anayasa Mahkemesi bu tetkikatı yapamaz; 
yaptığı takdirde, ki, öyle siyasî partilerden ha
beri olmayan bazı kişilerin itham ettikleri gibi, 
ilçe teşkilâtında bulunanlar, il teşkilâtında bu
lunanlar çıkarcı, affedersiniz üç kâğıtçı, politi
ka madrabazı kimseler değillerdir; idealist, va
tanperver kimselerdir. Bunlar kendi yağlariyle 
kavrulan kimselerdir, her partide bunlar böyle
dir. Kiraları kendi ceplerinden verirler, masraf
ları kendi ceplerinden verirler, binbir ıstırap çe
kerler. Şimdi, bunlara genel merkezler hiçbir 
yardım yapmaz, hesıabatı cebinden yaparlar. 
Şimdi bunların giderlerini Anayasa Mahkemesi
ne tetkik ettirmek demek, en eski partiden tu
tun, en yeni partiye kadar siyasî partilerin ilçe 
ve il teşkilâtlarını nevama cezalandırmak demek
tir. Devletten yardım alan siyasî partilerin ge
nel merkezleridir; politikayı tanzim eden siyasî 
partilerin genel merkezleridir. O itibarla Anaya
sa Mahkemesi siyasî partilerin genel merkezleri
nin hesabatmı tetkik etmelidir. 82 nci madde
de «Anayasanın 57 nci maddesi tüm siyasî par
tilerin gelir ve giderlerini Anayasa Mahkeme
sinin denetimine tabi tutmuştur.» hükmü vardır. 
O itibarla 82 nci maddeye öyle bir hüküm koya
lım ki, hesabına göndermeyeni ve ilçe teşkilât
larını da genel merkezler Anayasa Mahkemesi
ne bildirsinler... Hayır arkadaşlar, Anayasanın 
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| 57 nci maddesinde siyasî partilerin hesabatının 
nasıl denetleneceğinin kanunla düzenlendiği bil
dirilmektedir. Devletten yardım alan genel 
merkezlerdir, büyük masrafı yapan genel mer
kezlerdir, masrafı teşkilâta intikal ettirmek söz 
konusu değildir. O itibarla Anayasa Mahkeme
si genel merkez hesabatmı tetkik etmelidir; ilçe 
ve il teşkilâtlarının hesabatmı tetkik etmemeli
dir. ilçe ve il teşkilâtının hesabatmı genel mer
kezler tetkik etmelidir. Almanya'da da bu böy
le. Almanlar denetçilik müessesesini koymuşlar
dır. Denetçilik müessesesiyle federe devletlerde, 
eyaletlerde hesabatı tetkik ettirmektedirler. He
le 82 nci maddeye öyle bir hüküm konuluyor ki, 
«hesaplarım göndermeyen il ve iîçe teşkilâtları
nın gelir ve giderleri liste halinde Anayasa Mah
kemesine genel merkezlerce bildirilir.» Nevama 
genel merkez, kendi il ve ilçe teşkilâtını Anaya
sa Mahkemesine jurnal etmiş oluyor. Anayasa 
Mahkemesi de naip vasıtasıyle, şu veya bu ele
man vasıtasıyle gönderecek, ilde, ilçede hesabat 
tetkikatı yapacaktır. Bu hükmü koyduğunuz 
takdirde il ve ilçe teşkilâtları genel merkezle
rin karşısına dikilip diyecekler ki, «Bize ne ver
din ki, neyin hesabını gördürmek için Anayasa 
Mahkemesine bizi ihbar etmişsin?» Bu konuya 
dikkatinizi çekmekteyim. 

'Cumhuriyet başsavcılarının hesabata bakma
ması için Siyasî Partiler Kanununun 81 nci 
maddesinin çıkarılması doğru olmuştur. Zaten 
lüzumsuz bir hükümdü. Anayasanın 57 nci mad
desinde Cumhuriyet Başsavcılarının hesabat de
netimine ait herhangi bir hüküm yoktur. Fuzu
lî gietıirilıniş bir hüküm idi. 

Değerli arkadaşlarım, ek 1 nci madde ile 
Hükümiet, gayet tehlikeli, tatbik kabiliyeti ol
mayan bir hüküm sevk etmiş idi; «Siyasî par
tilerin üye kütüklerinin ilçelerde sulh hukuk 
mahkemeleri tarafından tutulacağı, senede as
garî 2 defa bunların siyasî partileri tetkik ede
ceği, sulh hukuk hâkimlerinin kongrelere gide
ceği» hususu konuHımuiş idi. Becreket versin Ge
çici Komisyon bu hükmü tüm çıkandı. Maazal
lah bu hüküm kabul edilmiş olsaydı bunun tat
bik kabiliyeti yoktu; siyasî partilerin il ve ilçe 
teşkilâtlarına kiâiit asmak gerekecek idi. Ayrıca 
politikadan çok uzak tutmak istediğimiz hâkim
leri politikanın içerisine sokmuş olacaktık. Ana-

I yasa Mahkemesinin bir kararma göre, sorgu 
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hâkimleri mutlaka hâkim niteliğinde olacağı 
için, her üçere 2 hâkim alması şarttır. Eskiiden 
ilçelerde bir hâkim olabiliyordu. 2 hâkimi veya 
bir hâkimi tamamen politikanın içerisine sok
muş olacaktık. Bu itibarla bu maddenin Ko
misyon tarafından kabul edilmemesi de gayet 
yerinde olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, ben bir konuyu da 
Anayasa açısından inceleyeceğim. Bir siyasî 
parti kapatıldığı takdirde o siyasî partinin mer
kez teşkilâtının, hatta dahli olmayan kimselerin 
5 yıl müddetle herhangi bir siyasî partiye gir
memesi Anayasaya aykırıdır; cezaların şahsili
ği, suçların şahsiliği genel prensibine, hukukun 
genel prensibine aykırıdır. Bu bakımdan Ana
yasaya da aykırıdır. Ceza sorumluluğunun şah
siliği hususu Anayasamızın 33 ncü maddeisdnin 
5 nci fıkrasında yer almıştır. Bu bakımdan da 
uygun bulmamaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi fazla uzat
mak istemiyorum. Demokratik Parti olarak gö
rüşümüz odur ki, Siyasî Partiler Kanunu pey
derpey, perakende ele alınmam alıdır. Hele 
(özür dilerim, bir intiba mevcuttur, bu intibaı 
da ortadan kaldırmak lâzımıdır.) Bu Siyasî 
Partiler tasarısı, şu veya bu partinin, şu veya 
bu meselesini tanzim maksadiyle getirilmiştir, 
intibaı yaratılmasaydı bu daha doğru olurdu 
«özlerime Başındaki sadakat göstererek bu ko
nuda herhangi bir şey söylemiyorum. 

Muhterem arkadaşllar, bu itibarla Demokra
tik Parti olarak partilerarası komisyon teklif 
ediyoruz. Bu kanun ister çıksın ister çıkmasın; 
çıkarsa çıktıktan sonra, çıkmazsa bilâhara par
tilerarası bir komisyon teklif ediyoruz. Bu ko
misyonda Siyasî Partiler Kanunu yegajı yegan, 
madde madde ele alınmalı gözden geçirilmeli
dir. 

Muhterem arkadaşlar, kadın ve gençlik kol
larının kalmasını arzu etmekteyiz. Yalnız, ka
dın ve gençlik kollarının hudut ve şümulü ol
malıdır. Kadın ve gençlik kolları, hele gençlik 
kolları profesyonel politikacıların âleti olan, 
sokaklara dökülen gençleri teşkilâtlandıran or
ganlar olmamalıdır. Anarşist, militan, provaka-
tör, ajitaitör kimseler yetiştiren, bunları ideolo
jik maksatlarla kullanan şahısların âleti olma
malıdırlar; böyle teşkilâtlar olmamalıdırlar. 

Muhterem arkadaşlar, biz Demokratik Par
ti olarak, genellik kollarının bir irfan ocağı ol
masını arzu etmekteyiz, birer siyasî mektep ol
masını arzu etmekteyiz. 

Gençler politikaya heves duyacaklardır, 
gençlerin bu hevesleri, arzuları meşru organlar
da kanalize edilmelidir. Kadın kollarını, genç
lik kollarını kaldırdığınız takdirde = gençler ye
raltına girerler, yan örgütler ve yan teşkilâtlar 
kurulur. Bu, Almanya'da böyle olmuştur, Al
manya'da da kurulmuştur, hatta bu seibeple Al
man Siyasî Partiler Kanununa hüMimler vaze
dilmiştir. Alman Siyasî Partüer Kanunundaki 
hükümlere göre, yan örgüt kurulması yasaklan
mıştır ; bmını Dernekler Kanunu tasarısındaki, 
Hükümetimizin müspet bir icraatı olarak selâm-
layabüeceğimiz bir taşandır - böyle kamufle 
edilmiş yan örgütlerin kurulması yasaklanmak
tadır. 

Gençlik ve kadın kolları milliyetçi, inançlı, 
şuurlu, memleiketsever, ülkücü genç nesiller ye
tiştirecek kollar olmalıdır. Yoksa asî, dejenere 
gençler, militanlar ocağı şeklinde kullanılma
malıdır. Muhterem arkadaşlarım, aslında Devle
timizin gelecek nesilleri de kapsayacak bir mil
lî eğitim politikası maalesef bugüne kadar ol
mamıştır. Şahsiyetli bir millî eğitim politikası 
olmalıdır; şahsiyetli, milliyetçi bir gençlik po
litikası olmalndır; millî bir siyaset anlayışımız, 
şahsiyetli bir siyaset anlayışımız olmalıdır. Öy
le bir siyaset anlayışıdır ki, yalnız Türikiye'deki 
Türkleri değil, dünyanın her yerindeki hem 
Türk'ü hem Türk vatandaşı nesiller boyunca 
bağlayıcı bir siyaset olmalıdır. Bugün Yunanis
tan'ın «Megalo tdea» sı vardır; ama bizim şah
siyetli bir siyasetimiz yoktur. O itibarla öyle 
gençlik yetiştirmeliyiz ki, barışçı, - taarruzeu 
değil - milliyetçi, medeniyetçi bir gençlik olsun. 
Maalesef gençler sokaklara dökülmüşleridir, 
gençler anaya - babaya karşı, teşekküllere kar
şı, hocalarına karşı ayaklanmışlarıdır; rüzgâr 
ekenler fırtına biçmişlerdir ve gençleri sokak
lara dökenler memlekete cidden büyük ihanet 
etmişlerdir. 

Mulıterem arkadaşlarım, bu İtibarla gençlik 
teşkilâtları olsun ama terbiyevî. müesseseler ol
sun, irfan ocağı olsun. 

Kadın kollarına gelince: Kadın kollarının 
mevcudiyeti de geleneklerimize, örfümüze uy-
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gundur değerli arkadaşlarım. Bufmn Türkiye'
de «Kadın halkları» diye bir konu mevcut de
ğildir. ileri memleketlerden, kendisimi medeni
yetçi sayan memleketlerden daha ileri bir şekil
de kadın hakları konusu Türkiye'de senelerce 
evveıl halledilmiştir. Ancak, büyük şair Tevfik 
Fikret'im de dediği gibi; «Kadınlarını ckuıtıma-
yan bir millet mânevi öksüzlüğe mahkûmdur, 
'hüsranına ağlasın.» 

Kadınlar okumalıdır; kadınlar, münevver 
kadınlarımızın öncülüğünde siyasî parfâleriımiz-
de de yer almalıdır. Kaldın kollarının mevcudi
yeti Anadolu'nun geleneğine, Traîkya Türklü
ğünün geleneğine, eski örf ve âdetdımıize de uy
gundur. Yalnız, bunların hudut ve şümulü ol
malı; böyle cemimi gafir halinde, kongrelerde 
koro tutan, bağıran çağıran, şu veya buna bas
kı grubu şeklinde kullanılan tarzda organlar ol-
mamallıdırlar. 

Muhîeram arkadaşlarım, sözlerime son verir
ken, milliyetçi, medeniyetçi, demokrat, manevi
yatçı, antikomünİ3it bir parti olarak, ülkücü bir 
parti olarak, şahsüiyetli bir siyasetin mıüdafii ola
rak biz, kadın kollarının, gençlik kollarının, hu
dudu ve şümulü belirli bir şekilde Siyasî Par tiler 
Kanunumuzda yer almasını arzu ettiğimizi arz 
ve izah etmekteyiz. Bu taşandaki tedvin de ka
naatimizce meseleye vuzuh vermiştir. 

Demokratik Parti olarak bu konudaki görüş
lerimiz budur. Maddeler geldiği takdirde, görüş
lerimizi gerekirse izah edeceğiz; reyleriımiEİe de 
bildireceğiz, 

Muhterem arkadaşlar, bdr konu daha var. Se
çim masrafları konusunda «denetim» bahis konu
su. Bu denetim Almanya'da Meclis Başkanı ta
rafından yapınmaktadır. Siyasî partiler seçim 
masraflarını Meclis Başkanına bildirmektedir
ler. 

Muhterem arkadaşlar, Almanya 1da parti 
masraflarına iştirak ©den, partilere yardım 
eden özel ve tüzel kişilerin bu yardımları 1 20Ö 
Deutsche Mark'a kadar gelir vergisinden mah-
'subedilmektedir; bu konuda da hasis davranıl-
mamalı ve bir kodifikaısyona gidilmelidir. 

Maruzatım bundan ibarettir. - belki biraz 
uzattım - Saygılarımızı arz eder, huzurunuzdan 
ayrılırım. (D. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Akal, «söz alış sırasının 
tarihlerini okumak mümkün müdür» diyorsu
nuz. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Eveit efendim. 
BAŞKAN — Şunu hemen söyleyeyim ki, si-

z.:n müracaatınızda da tarih yok. Kanunlar Mü-
ıdüriıüğiiimiüiz 85 nci maddeye göre talep ve kayıt 
sırası yapıyor. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Peki efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kodıamanoğ-

lu. 
M. NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Siyasî Partiler Kanununa getirilen değişik

likler dolayısıyle münakaşanın toplandığı başlı
ca 2 konu üzerinde kısaca düşüncelerimi arz et
mek işitiyorum. 

. Değerli arkadaşlarım, bu münakaşa konuîa-
rındaıı l-:r:si; siyosî-partilerin - yan kuruluşlar 
da olsa - kadın ve gençlik kolları kuraıamaları 
yolunda Hükümetim getirdiği tekliftir. Komis
yon bunu b^r'imi'îemeyerek yan kuruluşların 
anakuruluşiara kanunsuz ve haksız olarak ta
kaddüm etmelerini önleyici tedibini eri getirmek
le iktifa ederek bir çözüm bulmuştur. 

Şimdi bu konuda bir nebze durmak istiyo
rum. Değerli arkadaşlarım, siyasî faaliyet tama-
miyJe entefektüel bir faaliyettir. Böyle olunca 
kadınla erkek arasında fark gözetmenin hiçbir 
mantıkî sekebil yoktur. Çünkü kadın ve erk^k 
arasındaki biyolojik fark, taımamlVle entelek
tüel bir faaliyet olan siyasî işlerde niçin gözeti
lir bunu anlamak güçtür. 

Bunun 2 sebebi olabilir. Ya bu kadın kolları
nı kurarak birtakımı siyasî menfaatler beklen
mektedir veyahut da Türkiye'de Atatürk'ün, 
«kadın erkeğe eşittir» yolundaki değerli devri
mine rağmen, sosyal şartların ve gelişmelerin 
tazyikinle yenilerek kadınlar için; «nasıl olsa 
erkekler arasında siyasî haklarını kudlanamıyor-
lar, hiç olmazsa kendi aralarında bir nebze de 
olsa siyasî faaliyette kanışmafliarını sağlayayım» 
diye bir kuruluşa gitmek düşünülebilir veyahut 
- ve daha galip ihtimal - her 2 sebep birden 
va'rlır. 

Aziz arkadaşlarım, bir toplumda kadını er
kekten entelektüel mesaide ve vatandaşlık 
haklarının kullanılmasında ayrıcalık gütmeyi 
Atatürk kesin olarak birçok medenî ülkelerden 
daha önce reddetmiştir ve kadının erkeğe eşit
liğini ilân ederek, oy hakkı tanıyarak Türk 
siyasî hayatında erkeğe eşit bir statüde ona 

— 334 — 
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imkân vermiştir. Bu unutulup bunun aksine 
devamına ısrar edenler ne düşünüyorlar: «Ha
yır.. Kadınlar erkekler arasında veya hep bir
likte siyasî faaliyette bulunmasınlar veya bu
lunamazlar; bunları kendi aralarında bir mesai
ye doğru imkâna kavuşturalım, öylece idare 
edelim» bu, düpedüz bir devrim karşısında ye
nilgiyi kabul etmektir veya bir devrim karşı
sında menfaat hatırına devrimden taviz ver
mektir. Çok duymuşuzdur, oy kaybı da olsa 
devrimlere sahip çıkmak politikacı için bir 
numaralı karakter değeridir diye. 

işte, bu karakter değerini göstermemiz için 
ortada önemli bir fırsat, ama görüyorum ki 
biz, ya birtakım menfaatlerin hatırına, ya da 
sosyal yapıdaki birtakım tashih edilmesi lâzım-
gelen davranış ve geleneklerin etkisiyle kadın
ları düpedüz haklarının sahibi ve haklarının 
ortamına kavuşturmak yerine, onları yan ku
ruluşlarda toplamaya çalışıyoruz. 

Ne gariptir ki, bunu yapanlar da kadınla
rın siyasî haklarının savunucusu gibi görünü
yorlar, hatta Atatürk'çü olduklarını söylüyor
lar. 

Şimdi, memlekette mantık bu kadar yozla-
şırsa hakikatleri bulmak gerçekten zordur, bu 
bir. 

ikinci nokta; gençlik kollarına ilişkindir. 
Gençlerimizin yurt meseleleriyle ve özellik

le politikayla ilgilenmeleri istenen bir şeydir. 
Zaten istesek de, istemesek de onların tabiatın
da bu davaya sahip çıkma mizacı vardır. Bu, 
beğenilecek, sevinilecek bir haldir. Yalnız, bu 
durumun yanında bir de entelektüel ahlâk ku
ralı vardır, işte gözden kaçan bu kuraldır. 

Gençlere siyasî hayatta birtakım tercihler 
telkin ediliriken, reddettiği tercihlerin de bilin
cine varmalı, o tercihleri neden reddettiğini de 
bilerek tercihine tesahubetmelidir. Yoksa, genç
leri reddettiği tercihlerin bilincine vardırmak-
sızm, hatta onların reddettiği tercihleri anla
malarına imkân bırakmaksızın bilgi, yaş, ve 
görgü eksikliklerinden istifâde ederek onları 
bir siyasî düşüncenin militanları haline getir
mek, yeni nesillere yapılabilecek ihanetlerin ba
şında gelir. 

Ben bu noktayı belki şiddetli ifade ettim. 
Bir öğretmen sıfatiyle, kendisine yarınları ha
zırlamakla görev verilen ve emanet edilen 

gençleri iğfal etmeye karşı hudutsuz infial duy
muşumdur meslek hayatımın her safhasında; 
onun için şimdi de, türlü istismar tehlikesine 
rağmen bu gerçeği açıklamaktan kendimi alı
koyamadım. 

Evet, gençlerimiz siyasî hayatımızın unsur
ları, yurt sorunlarının davacısı ve sahibi olsun
lar. Yalnız bu meselelerdeki alternatiflerin ta
mamını anlamak ve bilmek haklarından birta
kım teşekküller onları iğfal ederek mahrum bı
rakmasınlar. 

Bugün hepinizin şikâyet etmiş olduğunuz 
aşırı sağ ve aşırı sol akımların militanları hali
ne gelen, hatta hayatlarını feda edecek derece
de militanlar haline gelen çocuklarımız neyi 
reddettiklerinin bilincinde olsalardı, hayatları
nı böylesine bir hiç uğruna feda etmezlerdi. 

Sanıyorum ki, Yüce Meclis birtakım siyasî 
parti hesapları yapmadan evvel, böylesine bir 
mesuliyetin vicdanî muhasebesini yapmalıdır. 

Aziz arkadaşlarım, Siyasî Partiler Kanunun
daki öteki değişiklikler için söyleyeceğimiz çok 
şey var. Aslında değişiklikler bundan ibaret 
de değil; fakat meseleyi bundan ibaret göster
me çabası karşısında ben de istemiyerek maru
zatımı bu iki unsur üzerine tahsis ettim. 

Binaenaleyh, hiç olmazsa su kanaatlerimle, 
naçiz bir öğretmen sıfatiyle, yeni nesillerin ye
tişmesinde nâmuskarane sarınılacak, sahip çıkı
lacak ilkenin sözcüsü ve kadınlar hakkında da 
Atatürk'ün koyduğu devrimlerin savunucusu 
olarak, görev yaptığım ferahlığı, inancı ve te-
sellisiyle kürsüyü terkediyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın B-aşier, Sayın Ziya Yağ
cı'nm size sıraismı vermiş olmıası sebebiyle buyu
runuz efendim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekillera; 

7 senelik Siyasî Partiler Kanununun tatbi
katı biritalkım aksaklıkları ortaya koyduğu için 
ömümüze bu tasarı gelmiş buluraımakltadır. 

1961 Anayasasının 120 noi maddesinde, «üni
versite öğrettim üyeleni siyasî partnere üye olur, 
siyasî parfcileılde vazife alır, denemesinden dola
yı 10 sene bunun acı tatbikatını gördük ve ni
hayet 22 . 9 . 1971 tarihimden itibaren üniversi
te öğre!tiım üyelerini, üniversitede kendilerine 
emanet edilen gençliği politikanın dışımda, il-
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anî bir hüviyet içerisinde yetiştirmelerini sağla
mış olduk. 

Getirilen Hükümet tasarısının Siyasî Parti-
ıler Kanununun 8 nci maddesinde de bu husus 
yer almış vaziyettedir. 

ikincisi; bugün Anayasanın 56 ncı maddesi, 
«Siyasî partiler, ister iktidarda ister muhalefet
te olsunlar, demıokraltik siyasî hayatın vazgeçil-
ımez unsurlarıdır» der. Siyasî partilerimiz elbet-
rte ki, taraftar toplamak için 18 yaşını bitirmiş, 
20 - 22 yaşımda henüz istikballerini kazanmamış, 
annesinin babasının kazançanyle hayatlarını 
idame ettiren gençleri parti bünyelerine almak 
ve bunlar vasıitaöıyle politikalarını yürütımıeik 
istemektedirler. 

Genç yaşta, henüz babasının kazanoıyie ha
yatını idame ettiren bu gençleri, biz politikaya 
teşkilâtlı bir şekilde soktuğumuz zaman şunu 
[samimiyetle şeyleyim ki, demokrasiyi tahribe-
deriz. işlte Ankara, istanbul, İzmir'de partilerin 
gençlik kollarına ağırlığı vermeleri bunun için
dir. Taşraya giıdin, gençlik ve kadın kollarında 
kimseyi bulamazısınız, ama Ankara* istanbul, 
izmirte gelin, bunları sırf gayelere alet etmek 
için kullanıyoruz. 

Bu balkımdan, ben rica ediyorum, 1946'da 
girdiğimiz çok partili rejimde demokrasiyi ya
şatmak, gelşltirmek, inkişaf ettirmlek için bu 
gençlilerden medet ummayalım. Şu fakır millet, 
bedava lise, ortaokul, ilkokul, üniversite açıyor 
ki, sırf gençliğimiz okusun, evvelâ kendisine, 
sonra da ailesine, vatanına faydalı olsun diye, 
18 yaşındaki lise ve muadili okullara siyasî par
tiye üye olma kaydını yasaklıyoruz. 18 yaşında 
liseyi bitirip, 4 senelik üniversite hayatında, ge
lin biz sizi balık gifbi avlayalım, gayemize alet 
edelim diyoruz. 

Bu yanlış hesaplardan bütün partiler ola
rak elimizi çekmemiz ve onları tamamen mem-
leketsever, vatansever ve birer meslek sahibi 
olarak bu medenî cemiyeltte yetiştirmenin pe
şinde koşalıım. Bu buhranlı günler de geçer. 
Onun için arkadaşlardan rica ediyorum, elbirli
ği ile nasıl öğretim üyelerini politikadan kurta
rarak ilmî hüviyetlerini kendilerine tevdi etmiş
sek, öğrenciler de sırf dersleriyle başbaşa kalıp, 
istikballerini kazanısımlar, vatana millete faydalı 
evlâtlar olarak yetişsinler. Bunun üzerinde he-
pimüzin birleşmesi lâzımıdır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Asbuzoğlu, buyurun 
efendim, 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Müzakeresini yapmakta olduğumuz 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun bazı maddeleri
ni değiştiren kanun tasarısının tümü üzerinde, 
iki nokta üzerinde görüşlerimi arz eıtmek üzere 
söz almış bulunuyorum, 

Bunlardan birisini, Sayın Demokratik Par
tinin sözcüsü geniş bir şekilde izah etti. Haki
katen 7 seneden beri tatbik edilmekte olan Si
yasî Partiler Kanunu tatbikatında pek çok ak-
isakhklar görülmüştür. Hükümettin getirdiği ta
sarı da bunun tamamını kapsamakta. Komis
yonda da görüşülürken bütün siyasî partilere 
mensup üye arkadaşlar bunda ittifak halinde 
idiler, hatta Hükümet temsilcisi olarak bulunan 
Sayın Adliye Vekili de bu görüşe iştirak eitmiş, 
Siyasî Partiler Kanununun tümü üzerinde par
tilerce kurulacak bir komisyonda yapılacak 
müspet değişikliklere Hükümetin de iştirak 
edeceği yolunda görüşlerini beyan etmiştir. 

Bu tatbikattan mütevellit, bir kısmı bundan 
bir müddet evvel çıkardığımız Anayasa deği
şikliği gereğince, Hükümet alelacele görebildik
lerini o Anayasa değişikliğinin ışığı altında ge
tirmiş bulunuyor. 

Ben, ikinci konu olarak, yani konuşmamın 
asıl nedeni, söz almamın sebepleri bugünkü ge
tirilen geçici komisyonun kabul ettiği kanun 
tasarısının da 648 sayılı Kanundan daha geriye 
giden bir kanun tasarısı olduğuna kani oldu
ğum hususudur. Bu sözlerim belki sonunda 
yanlış anlaşılacak, gençlik ve kadın kollarının 
aleyhindeymişim gibi bir tavır, bir ifadede bu
lunanlar bulunabilecektir, ama benim öteden be
ri görüşüm, Siyasî Partiler Kanunu kabul edil
dikten sonra, partiler tüzüklerinde yapmak 
mecburiyetinde oldukları değişikliği yaptıkları 
sırada dahi pekçok hatalara düşmüşlerdir. Bu 
kanunun amir hükümlerine aykırı tüzüklerinde 
hüküm getirmişlerdir. Bugün Hükümetin ge
tirmek istediği bunları önlemek idi, maalesef 
komisyonda bu önlenemedi, daha geriye giden, 
Siyasî Partiler Kanununun ruhundan daha çok 
uzaklaşan, meselâ, kurultaylarda veya bazı par-

I tilerin kongrelerinde, orada kadınlar kolu ve 
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gençlik kollarının yalnız başkanlarıyle temsil 
edilebileceğini kabul etmişlerdir. 

Aslında, Siyasî Partiler Kanununun 10, 15 
ve 16 ncı maddeleri bunları men etmiştir. Binaen
aleyh, tüzüklerinde bunlara böylece ver vermek 
evvelâ kanuna aykırıdır. 

Nitekim, Demokratik Partinin kuruluşu sı
rasında hazırladıkları tüzüğü tetkik eden İçiş
leri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, kendilerine, 
tüzüklerinde hangilerinin 648 sayılı Siyasî Par
tiler Kanununa aykırı olduğunu bir bir tada-
detmiş, onlar da diğer partilere paralel olarak 
hazırladıkları tüzüklerinin 10 ncu, 15 nci, 16 
ncı maddedeki gençlik ve kadın kollarına ver
dikleri yetkiyi, yetkinin kanuna aykırı olduğu
nu ifade etmeleri üzerine, tahmin ediyorum ki, 
Demokratik Parti de tüzüğünü buna göre dü
zeltmiş bulunmaktadır. Her parti de buna uy
mak mecburiyetindedir. 

Binaenaleyh, Hükümet tasarısında* gençlik 
ve kadın kolları veya yardımcı kuruluşlar hak
kında getirilen anafikri kabul ediyorum. Ko
misyonun getirdiği fikre, görüşe ve metne işti
rak etmiyorum. 

Bunu ifade etmek için söz aldım, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, sözler üzerinde kı
sıtlama isteğini ihtiva eden bir önerge gelmiş
tir, okutuyorum : 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yazılı müracaatınız geldi za
ten. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının tümü üzerinde grup sözcülerinin 

1 saat, şahsı adına konuşanların yarım saat gö
rüşme yapmasını öneririm. 

Saygılarımla. 
Ankara Milletvekili 

Sakıp Hiçerimez 

BAŞKAN — Sayın Birgit, aleyhinde buyu
run efendim. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, görüşmekte olduğumuz 
Siyasî Partiler Kanun teklifi ya da tasarısı üze
rinde bir arkadaşım söz sınırlaması önergesi ver
di. Kanunun, daha doğrusu kanun teklifinin ola
ğanüstü bir amaçla geldiği iddiasında bulunan 
siyasî parti sözcüleri var. Sayın Demokratik 
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I Parti sözcüsünün ifadesine göre ki, nezaketle bi
raz üstü kapalı söyledi ama, «bazı siyasî parti
ler için özel bir amaç güdülüyor, bu kanun tek
lifi bundan dolayı alel acele getirildi.» dedi. 

Sayın Hükümet temsilcisi Adalet Bakanımız 
Prof. Dr. Suat Bilge bu konudıa susmayı tercih 

L etmektedirler. Şimdi söz sınırlamasına doğru 
gidiyoruz, daha doğrusu konuşma süresini kıs
mak istiyoruz. Sayın Hükümetin böylesine teh
likeli bir oyuna alet edilip edilmediğini Sayın 
Bakanın ağzından çok uzun bir şekilde dinlemek 
isteriz. Bu Hükümet bitmiştir, ayrılmıştır; gi
derayak böyle bir oyuna alet olmuş mudur, bil
mek isteriz. 

Teklifin üzerinde uzun uzadıya görüşmek ih
tiyacını duyanlardan birisi de benim. Çünkü, bu 
teklifte... 

BAŞKAN — Aleyhinde konuşuyorsunuz de
ğil mi efendim?.. Bakanların konuşması zaten 
süreye tabi değil, biliyorsunuz. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Evet efen
dim. 

Bu teklifte Hükümetin kaldırmak istediği, 
fakat Parlamentodaki siyasî partilerle uzlsaşıp 
anlaşamadığı için komisyonun geri çevirdiği bir 
görüş var. Giden reform Hükümeti nedense 
gençlik ve kadın kollarının aleyhindedir. Bunla
rın kaldırılmasını istemekte ve bu konuda kamu 
yararı görmektedir. 

Arkadaşlar, yarım saat içerisinde nasıl anla
talım M, 1954'te, o zamanki Cumhuriyet Halk 
Partisinde bu yardımcı kolların kuruluş, öncü
lüğünü yapanlardan birisi eski C. H. P. li ve 
müstafi Başbakan Prof. Dr. Nihat Erim idi. 
Halkçı gazetesinde, Ulus gazetesinde, başyazıla
rı var, konuşmaları var. Bunları okuyabilmek 
yarım saatin içerisine kolay kolay sığmaz. 

Acele bir kanundur, dedik. O kadar acele
dir ki, kanun teklifinin altında Başbakan Nihat 
Erim, Devlet Bakanı Doğan Kitaplı, Devlet Ba
kanı Ali ihsan Göğüs, Adalet Bakanı ilyas Ka-
raöz... Adalet Bakanı tekrar Suat Bilge. 

Biran evvel sevkedelim, yetiştirelim. Haki
katen birtakım arka amaçlar varsa Parlamento 
çok şükür alet olmadı. Bizim grubumuz da kar
şı çıktı. Bu konudaki düşüncelerimizi millete 
bildirelim. 

Onun için sınırlamanın aleyhindeyim ve oy
larınızı lütfen bu şekilde kullanmanızı istirham 

I edeceğim. 
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BAŞKAN — Aleyhinde Sayın Yağcı, buyu
run. 

YUSUF ZtYA YAĞCI (Ankara) — Muhte
rem Başkan, değerli arkadaşlarım. 

Bu Meclis çatısı altında engellemenin, meş
ru engellemenin çok çeşitlerini kısa bir süre içe
risinde gördük. Ancak, böylesine bir engelle
me, böylesine bir teklifi bugüne kadar bu Mec
lis görmedi; bu Meclisin ne duvarları, ne çatısı 
böyle bir önergenin sesine sahiboldu ve duydu. 

Görünüşte kısıtlama gibi olan önerge, grup
lar adına yapılacak konuşmalar bir saatle, şa
hıslar adına yapılacak görüşmeler ise yarım sa
atle kısıtlansın, diyor. 

Şu ana kadar grup sözcüsü arkadaşımız ko
nuştu, kişiler adına konuşmalar oldu. Bu tasa
rı üzerinde yarım saatlik, bir saatlik bir tek ko
nuşmaya şahit oldu mu ki önerge sahibi arkada
şımız? Veya bu önerge aleyhine söz almak su
retiyle yarım saatlik bir kısıtlamayı dahi az gö-
rürmüşçesine konuşan değerli arkadaşım görmüş 

III - Y( 

(Mustafa Ok (Manisa), İbrahim öktem (Bur
sa), Yaşar Akal (Samsun), ibrahim Güceoğlu 
(Ankara) ve Yılmaz Alparslan (Tekirdağ) aya
ğa kalkarak ekseriyetin olmadığını beyan etti
ler.) 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 
(ikinci tur yoklama yapıldı.) 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sayın 

Başkan, önerge sahibi yoklamada yok. önerge 
sahibi salonda olmadığına göre önergeyi oyla-
yamassmiii. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim; olup olma
dığını tespit edelim de... Yoklamada bulunmadı
ğı belli mi efendim? 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — An
kara Milletvekili Sakıp Hiçerimez yoklamada 
yok. Ne birincide, ne ikincide... 

BAŞKAN — Efendim, biz şimdi önergeyi mu
ameleye koymuyoruz. Çoğunluk olmadığı iddia-
siyle arkadaşlarımız yoklama istediler. Bu beş 
arkadaşı tespit ettik; bunlar da yoklamada ha
zır bulundular, önergeyi ben bundan sonra oy
lamaya koyacağım. 

I mü ki bu .kısıtlama önergesini kısıtlama şeklin
de kabul ediyor? 

Değerli arkadaşlarım, meşru engellemeye hiç 
kimse bir şey demez. Engellemenin çeşitleri de 
vardır, şahidi olduk. Ama, bu tarzda bir engel
leme ile Meclisin meşgul edilmesi gibi bir yola 

k gidilmesi çok tutarsızdır. Bu önerge verildiği za
man Saym Başkanlık şüphesiz mecburiyet tah
tında, tüzük hükümlerini tatbik mevkiinde oldu
ğundan bu önergeyi muameleye koyacaktır. Yal
nız buradan ibr açıklama yapmak istiyorum ki, 
bu önerge aslında suiniyetle verilmiş, iyi niyet 
taşımayan ve hiçbir zaman, hattâ gruplar adına 
dahi yarım saatten fazla konuşma yapılmayan 
bir konuda verilmiştir. Arkasından gelecek en
gelleme şeklini de biraz sonra göreceğiz. 

Onun için ben de tahdidin aleyhindeyim, zi
ra şu ana kadar yarım saatten fazla konuşan bir 
arkadaşımız olmamıştır. 

I Sayılarımla. 
BAŞKAN — Kısıtlama önergesini oylarınıza 

I sunuyorum... 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN—Bir dakika efendim, şu muame
leyi bitireyim. Lütfen efendim. 

Efendim, iki tur yoklamadan sonra gelen 
sayın üye var mı?.. Sayın Erdem, Saym Hiçeri
mez, Saym Öktem, Sayın önder. Başka var mı 
efendim?.. Yok. Yoklama işlemi bitmiştir. 

Saym Asutay, sizim itirazınızda, «Verilen kı
sıtlama önergesinin sahipleri salonda yoktur.» 
diyorsunuz. Bir önergenin sahibi salonda olsa 
da olmasa da muameleye konur. Bu birinci ku
ral. İkinci itirazınıza da cevabım : Biz, çoğun
luk olmadığı iddiası karşısında bir yoklama yap
tık ve yaptığımız ikinci yoklamamın sonunda da 
Genel Kurulumuzda 195 saym üyenin mevcudol-
duğunu tespit etmiş bulunuyoruz. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — öner
ge olmasaydı yoklama olmazdı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, bu sebeple çoğunlu
ğumuzun olmadığı sabit olmuştur. 1 Ekim Pa
zartesi günü toplanılması hususunu... (C. H. P. 
arka sıralarından itirazlar. A. P. sıralarından 
«Mayıs» sesleri.) 

KLAMA 
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1 Mayıs... Kırk kişi karışırsa bir kişi şaşırır 
efendim. Müsaade edin de ben ifade edeyim. 
1 Mayıs Pazartesi günü toplanılması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, ekseriyetimiz yoktur, oylama yapamaz
sınız... (C. H. P. arka sıralarından toplu itiraz
lar.) 

BAŞKAN — Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkan, 
çoğunluk yoktur, oylama yapamazsınız. (C. H. 
P. arka sıralarından toplu itirazlar.) 

BAŞKAN — Oya sunduğum vakit olmaz 
efendim. Efendim, 1 Mayıs... (Gürültüler.) 

AHMET CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Re-
sen koy, re'sen koy... 

BAŞKAN — Re'sen koyuyorum efendim. 
(Gürültüler) 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Ekse
riyetin olmadığının tespit edildiği bir Mecliste 
oylama yapamazsınız. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Re'sen koyuyorum efendim. 
(«Koyamazsın» sesleri.) 

Neyi efendim? 
ALİ NAİLİ ERDEM (izmir) — Sayın Baş

kan, Pazartesi günü zaten normal çalışma günü-
müzdür. (C. H. P. arka sıralarından gürültüler; 
«Oylayamazsm» sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim, oylamayı re'sen koy
muyorum; taliki re'sen yapıyorum. (Gürültüler) 

1 Mayıs Pazartesi günü saat 15,00'te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati : 18,25 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENE1 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, 'Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421 ^ 
(Dağıtma tariki : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aiksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içindi 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge 
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekler-! 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum 
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak 
soley'in. 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Girit-
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü 
QÜn değiştirilmesi hakkında kanun tekliflere 
ve Ticaret. Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık vf 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seci 
len 3 er üyeden kurulu 24 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155. 2/43. 2/210) (S. Sayısı 
162 ve 162 ye 1 nci ek) (Birinci dağıtma tarihi 
26 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) 

3. — Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasarısı ve Orman ve Plân 

komisyonları raporları (1/511) (S. Sayısı : 
427 ve 427 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
16 . 10 . 19171; 9 . 112 . 1971) 

IV 
A • HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B . TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK tŞLER 

1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
içişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375 ve 375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 7 . 1 9 7 1 , 29 .12 .1971) 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971; 
29 .12 .1971) 

3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'ıın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (ıS. Sayısı : 161, 161 e 1 nci ek ve 
161 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 . 1970, 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

4. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi EngizHm, Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
Sayıları : 353 ve 353 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 

(X) Açık oya sunulacak isleri gösterir. 



dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayıları : 359 ve 359 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin Türk Kanunu Medenisinin 
485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayıları : 360 ve 360 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

7. — Bundur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Eşinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl-
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (!S. Sayıları : 361 ve 361 
e 1 ncd ek) (Dağıtma tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ,-
nm, Türk Ceza Kanununun değişik 449 neu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayılan 366 ve 366 ya 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — iSakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin 
cezalarının affına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu rapoıru (2/135) (ıS. Sayıları : 367 ve 
367 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21.6.1971 
v e 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fuknasınıın değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yılan : 368 ve 368 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 2 1 . 6 .1971 ve 4 . 2.1972) 

11. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türkiye'de saıbotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayıla
rı : 369 ve 369 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 
nci maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayılan : 370 ve 370 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . Î972) 

13. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmayan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer büttin muharip gazilere Millî Sa

vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
lan : 372 ve 372 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 . 1971 ve 4 . 2 .1972) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (S. Sayıları : 377 ve 377 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 6 . 7 .1971 ve 4 .2 .1972) 

15. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin (tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayılan : 378 
ve 378 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 6 . 7 .1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

16. — Cumhuriyet Senaitosu İstanbul Üyesi' 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayıları : 381 ve 381 e 1 nci 
e!k) (Dağıtma tarihleri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

17. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 1'36 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında ka/iun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492) (Da
ğıtma tarihi : 16 .2 .1972) 

18. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 2 .1972) 

19. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma 
Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Ka
nunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Çalışma Komis
yonu raporu ile Plân Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu (2/403) 
(S. Sayısı : 428 ve 428 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 19 . 10 . 1971 ve 23 . 2 . 1972) 

20. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve İçel Milletveki
li Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının ölüm cezası-



nm kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. 
Sayısı : 512) (Dağıtma tardhi : 10 . 3 . 1972) 

X 21. — Köy işleri Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri 
gönderme tezkeresi ve 19 Numaralı Geçici Ko
misyon rapora (1/594) (S. Sayısı : 311, e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi - . 1 . 4 . 1972) 

22. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1970 yılı Kesinhesabı hak
kında Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu1 

raporları (5/20) (S. Sayısı : 560) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 4 . 1972) 

23. — Samsun Milletvekili Kâımran Evliya-
oğlunun yasama ddkunulmaızlığının 'kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet fcomisyonlarmdan mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/561) (S. Sayısı : 619) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

24. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydi-
beyoğlu'riun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/450) (S. Sayısı : 
620) (Dağıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

25. — Konya Milletvekilli Mustafa Kubilay 
îmer'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/157) (S. Sayısı : 621) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

26. — Siirt Milletvekili Zeka Çeliker'in yasa
ma ddkunulmazlığınm kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/382) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 4 . 1972) 

27. — Adana Milletvekili Cevdet Akçalı'nm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/209) (S. Sayısı : 623) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

28. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu
nun yasama dokunulmazlığiEiTn kaldırılmağı 
hakkında Başbakanlık tesfo«resi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/368) (S. Sayısı : 624) ^Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 . 1£72) 

29. — Maraş Milletvekili Mehmet özdaiPın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın. 
da Başıbakanliık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Kanma Komis
yon'raporu (3/410) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 4 . 1972) 

30. — Niğde Milletvekili Avni Kavurma-
cıoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/228) (S. Sayısı : 
626) (Dağıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

31. — Konya Milletvekili Baha Müderrisoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başlbakanlık tezikeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/5'58) (S. Sayısı : 627) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

32. — İzmir Milletvekili Orhan Demir Sor
guç'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (â/294) (S. Sayısı : 628) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

33. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Niyazi 
Gürer^in yasama dokunulmazlığmın kaldınJhması-
na ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/645) (S. 'Sayısı : 629) (Dağıt
ıma tarihi : 20 . 4 . 1-972) 

34. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Ni
yazi Gürerln yasaıma dokunulmazlığınm kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/621) (S. Sayısı : 
630) (Dağıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

35. — BaiMkesir Milletvekili Mehmet Niya
zi Gürer'in yasama dokonulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi Ana-



yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/369) (S. Sayısı : 
631) (Dağıtma tarihi :20 . 4 . 1972) 

36. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Niyazi 
Gürerlin yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/370) (6. Sayısı : 632) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

37. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu'nun yasaıma dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/582) (S. Sayışa : 633) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

38. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Kaırma Ko
misyon raporu (3/620) (S. Sayısı : 634) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

39. —• îzmir Milletvekili Fazlı Armç'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/306) (S. Sayısı : 636) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 4 . 1972) 

40. — Ankara Milletvekili Musa Kâzım Coş-
kun'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/8) (S. Sayısı : 637) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

41. — Elazığ Milletvekili Samet Güldoğan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/592) (S. Sayısı : 638) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 4 . 1972) 

42. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapo>ru (3/560) (S. Sayısı : 639) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

43. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lü'nun yasama dokunulmazlığının kaldınlması-
na dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet konıisyonlaırından mürekkep Karıma Ko
misyon raporu (3/490) (S. Sayısı : 640) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

44. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/453) (S. Sayısı : 641) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

45. — Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'-
nıin yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık teskeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/641) (S. Sayısı : 642) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

46. — İzmir Milletvekili Orhan Demir Sor
guç'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/682) (S. Sayısı : 643) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

47 . — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi 7 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/16, 2/294) (Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 70 ve 70 e 1 nci ek; Millet 
Meclisi S. Sayısı : 137 ye 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 14 . 5 .1970, 5 . 5 . 1971, 21 . 4 . 1972) 

48. — Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut 
Boztepe'nin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/647) (S. Sayısı : 644) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1972) 

49. — Ankara Milletvekili Musa Kâzım Coş-
kun'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/313) (S. Sayısı : 645) (Da
ğıtma tarihi : 2 1 . 4 .1972 

50. — Tekirdağ Milletvekili Nedim Karaha-
liil'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/384) (S Sayısı : 647) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 4 . 1972) 



59. — Konya Milletvekili Baha Müderrisoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaLdırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep 'Karma Komis
yon raporu (3/213) (iS. Sayısı : 656) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 4 .1972) 

60. — Antalya Milletvekili ihsan AtaöV-
ün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 

-dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/10) (S. Sayısı : 657) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 4 . 1972) 

51. — Sivas Milletvekili Hüseyin Çınar'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/383) (S. Sayım : 648) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 4 . 1972) 

52. — Ağrı Milletvekili Abdülkerim Bayazıt'-
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/249) (,S. Sayısı : 649) (Dağıtma 
tarihi : 2 4 . 4 . 1972) 

53. — Ağrı Milletvekili Abdülkerim Bayazıt-
m yasama dokunul.mazlığınm kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/201) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 4 . 1972) 

54. — Ağrı Milletvekili Adülkerim Bayazıt'-
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezikeıresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/365) (S. Sayısı : 651) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 2 . 1972) 

55. — Ağrı Milletvekili Abdülkerim Bayazıt'-
m yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/179) (:S. Sayısı : 652) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 4 . 1972) 

56. — Bolu Milletvekili Kemal Demir'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/565) (S. Sayısı : 653) (Dağıtma 
tarihi 24 . 4 . 1972) 

57. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm 
yasama dükunulmazluğının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/459) (S. Sayısı : 654) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 4 . 1972) 

58. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Av-
şargil'in yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/431) (,S. Sayısı : 655) (Dağıt
ma tarihi :24 . 4 . 1972) 

61. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/20) (S. Sayısı : 658) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 4 . 1972) 

62. — istanbul Milletvekili Tekin Erer'-
iıı yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/24) (S. Sayısı : 659) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 4 . 1972) 

63. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
ışad'm ve Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi içişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/1162, 2/H63; C, Senatosu 
2/112) ('S. Sayısı : 102, 11912 ye 1 ned ek, 1192 ye 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : .115 . 6 . 1970, 
2!9 . 12 . 1071 ve 26 . 4 . 11972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Ömadım'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi ve 
Plân komisyonlarımdan seçilen 3 er üyeden ku
rulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) 



(S. Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik ilişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No., lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma (tarihi : 18 . .9 . 1971) 

X 3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rıfat 
Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon rapora (2/221, 2/173) (S. 
Bayisi : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 

4. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Eğitim 
komisyonları raporları. (1/365) (S. Sayısı : 417 
ve 417 ye birinci ek) (Birinci dağıtma tarihi : 
23.8.1971, ikinci dağıtma tarihi : 29.11.1971) 

5. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev 
let Memur lan Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 11 . 6 . 1971; 19 . 12 . 1971) 

6. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı 
oğlu ve 9 arkadaşınım, Türkiye Jeologlar Oda
sı kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plân komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 302 ve 362 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

7. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanettiu 
Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 

içişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 .1971) 

8. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
uar köyü hane 1, eık 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yama'mn ölüm cezalarına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346 
ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 . 2 . 1972) 

9. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 numa
rasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe'den 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin Ören'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/48) 
(S. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

10. — Boğaızlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
lu, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırealı köyünde oturur 
Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

11. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) (S. 
Sayısı : 349 ve 349 a 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

12. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı, Hüseyinoğlu, Fikriye'den doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(8. Sayısı : 350 ve 350 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

13. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu, Hanım'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-



din Deımirbag'ın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Korniş yo-
nu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

14. — tstadbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde-
re Dedekorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğana, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Kodal'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Addet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 nci ek) (Da
ğıtana. tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 15. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
•kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. lu G-eçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 
2 . 2 . 1972) 

16. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayıları : 158 ve 158 e 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri 18 . 5 . 1970 ve 4 . 2 .1972) 

17. — 1076 sayılı Yedek sulbay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine biı fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayıları : 246 ve 
246 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 28.1.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

18. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Afca-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanu
nun 38 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) (S. Sayıları 304 ve 304 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

X 19. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşımın, çiftçi mallarının korun
ması hakkımda kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun öner
gesi (2/171) (S. Sayılan : 307 ve 307 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

20. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oglu'nun, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 8 
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

X 21. — Niğde Milletvekilleri Mevlüt Oeak-

cıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7 şer üyeden kurulu 54 No. lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

22. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 
8 . 2 . 1972) 

23. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü hane 
47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
kayıtlı Mustafa oğlu, Hatice'den doğma 1949 
doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

24. — Artvin ili Borçka ilçesi G-üneşen kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus sicilkie kayıtlı 
Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/984) (S. Sayısı : 5111) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

X 25. — Toprak ve Tarım reformu önted-
birler kanunu tasarısı ve 55 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/609) (S. Sayısı : 513) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 3 . 1972) 

26. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kamununum 
bir maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/588) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 4 . 1972) 

27. — 24 . '5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Ka
nunla bâzı maddeleri değiştirilmiş bulunan 
22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkim-



ler Kurulu Kanununun adı ile bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine, bâzı maddelerinin kaldırıl
masına ve yeni geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
İsmail Hakkı Tekinel'in, 45 sayılı Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununun 31 ve 53 ncü mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu hakkında Anaya
sa Komisyonu raporu (1/589, 2/617, 2/618) (S. 
Sayısı : 508 ve 508 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 9 . 3.1972, 10 . 4 . 1972) 

X 28. — Dernekler "kanunu tasarısı ve Ana
yasa, İçişleri ve Adalet komisyonlarından seçi
len 5 er üyeden kurulu 70 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/606) (S. Sayısı : 561) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 .1972) 

29. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler kurulu
şu ve yangılama usulü Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Adalet komisyonları ra
porları (1/587) (S. Sayısı : 562) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 4 . 1972) 

30. — Danıştay Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet, 
İçişleri ve Plân 'komisyonlarından seçilen 5 er 
üyeden kurulu 71 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/612) (S. Sayısı : 583) (Dağıtma tarihi: 
14 . 4 . 1972) 

X 311. — 683)1 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve An
talya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, Ada
let, Orman ve Plân komisyonlarından 3 er üye 
seçilerek kurulan 73 Numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/583, 2/572) (S. Sayısı : 584) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

32. — Arşiv kanunu tasarısı ve içişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (fl/143) (S. 
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Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 212 . 4 . 1972) 
X 33. — 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu

nun 5, 8, 14 ve 76 neı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinia kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 18 
nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Ma
latya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sayılı 
Siyasi Partiler Kanununua 10 ncu maddesinin 
(h) bendinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Aydm Milletvekili ismet Seagin ve 2 
arkadaşının, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 79, '30, 8i2 nci maddelerinin değiştirilin esiae 
ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve içişleri, Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 72 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/01)1, 
2/659, 2/006) (S. Sayısı : 061) (Dağıtma tari
hi : 22 . 4 . H9I72) 

34. — istanbul Milletvekili Nuri Eroğnn'm, 
i 04134 sayılı T. C. Emelkli Sandığı Kanununa 

23 . [2 . 1I9'05 •giütı ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen ek maddenin birimci fıkrasıı-
nım değiştirilmesine, içel Milletvekili Celâl Kar-
ıgılı'nın, 54134 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve Cumhuriyet 
Senatosu Istanfbul Üyesi Melbrure Aksoley'in, 

; 15 . 1 . İI9İ4İ3 gün ve 4379 sayılı Maaş Kaaununa 
Ek Kanunun 10 . 3 . H9I50 gün ve 5685 sayılı 
Kanunla değişik birinei maddesine bir fıkra ile 
kanuna bir geçici madde eklenmesine dair ka
nun teklifleri ve Maliye ve Plân komisyonla
rı raporları C2/176, 2/215, 2/245) (S. Sayısı : 
127 ve 127 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
' 7 . 4 . 1(970 ve 216 . 4 . 1!972) 

35. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 19 arkadaşmın, Haşhaş Kanunu 
teklifi 2/010) (IS. Sayısı : 002) (Dağıtma tarihi: 
;26 . 4 . 119172) (içtüzüğün 36 nci maddesine gö
re Genel Kurul karariyle) 
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648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 5, 8, 14 ve 76 nci madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici madde 
ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve yargılama usulleri 
hakkındaki Kanunun 18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Malatya Mil
letvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 
10 ncu maddesinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 2 arkadaşının, 648 
sayılı Siyasi Partiler Kanununun 79, 80, 82 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 

(1 /611 , 2/659, 2 /666) 

648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 5, 8, 14 ve 76 nıcı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna iki ek ve bir geçici madde ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin 'kuruluş ve yargılama 
usulleri hakkındaki kamunun 18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci maddesinin değiştirilmesine dair 

kamun tasarısı (1/611) 

T. C. 
Başbakanlık 16 . 2 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 -1397/1273 

MLLEİT MECIiföİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
14 . 2 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 5, 8,14 ve 76 nci mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici madde ile 44 sayılı Anayasa Mahkeme
sinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkındaki Kanunun 18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygiyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

GEREKÇE 

Yüce GVIeclMer 'tarafından tasvip bnyurcılan Hükümet programında «iSdıyasi Partiler Kanunu 
ile ise çim mevzuatının, geçirilen tecrübelerin ışığı altında demokrasinin faziletline alan inancı pek
leştirecek tarzda süratle ele alınması» 'konusunda yer aban hususların tahalkkukunu sağlanmak üze
re, yapılan ,çok yönlü çalışmalar meyanında, ilk olarak Siyasi Partiler Kanunu üzerinde gerekli 
değişikliği ihtiva eden bu tasarı hazırlanarak, Yüce Meclisılorin. tetkik ve 'takdirlerine sunulmuş, 
bulunmaktadır. 
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Seçimlerle ilgili muhtelif Ikanunlaırda değişikliği icabettiren çalışmalar da en kısa zamanda so-
ııuçianidırılaraik, (hazırlanacak itasan [Büyük Meclislere; sunulacaktır. 

1961 yılında (Kurucu (Meclis tarafından hazırlanan seçimlerle ilgili (üç anakanunun yürürlüğe 
girmesini müitlaakıp, edasında (bu 'kanunlarda yet' alması gerektiği halde, ıbilâhaıra 1965 yılımda 
yürürlüğe fgiren \Siyasi Partiler İKanuuunıda tanzim, ıedilmıi§ lolan \önseçiım. müessesesi, seçim, kanun
ları 21le ilgili çalışmalar meyanında ımütalâa ©dikliğinden, (bu /defa /takdim 'edilmiş olan tasarıda, 
bu müesısıesıenin yeniden (düzenlenmesi ayrık bırakılarak Hükümjet programında ifade olunan (Siya
si Pantiler Kanunu ile ilgili (hususların gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. 

Anayasamıza göre, idemokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları volıarak tanımlanan siyasi 
partilerin, bu (ülkeyi löneelikle kendi (bünyeleri içıerisinde (gerçekleştinmelerini Isağlıyacak hükümler 
cümlesinden loljarak; parti içi 'demokratik denetimin Idaiha etkili kılınması, parti parasının, partile
rin tüzük ve yönetmelikleri ve part i amaçları âstikamıetindıe sarf olunmalsı, Anayasa Mahkemesince 
partilerin analı 'denetimlerinin fiilen işler hale ıgetiritrndsi, parti içi seçimlerin (dürüstlüğü, yaygın
lığı ve (denetiminin daha İyi sağlanmasını temin edecek hükümjler, bu tasarı ile sevk olunmuş ve 
648 sayılı (Siyasi Partiler 'Kanununun, 44 sayılı Anayasa (Mahkemesinin kuruluşu, görev ve Yar-
gılaımja lösulleri (Kanunu ile irtibatlı bâzı hükümleri ide 'bu, 'mjeyanda ^değiştirilerek, iadı 'geçen ka
nunlara ıek ve igeçici (maddeler ilâve edilmiştir. 

Tasarı özellikle, İÜnivertsijtıe öğretim üyeleri ve yardımcılarının iSiyasi 'Partilerde ,görev almala
rına ilişkin mevcut hükmü, Anayasanın (değiştirilen 120 noi (mjaddelsine -uygun ve bu ımaddeye pa
ralel olarak yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır. 

(MADDE ıGfEKlEKÇEMRİ 

Tasarının (birinci maddesi, Siyasi Partiler Kanununun 5, 8, <14 ve 76 inci maddelerini /değiştir
mektedir. 

Yeni (beşinci mıaldde ile, ^Siyasi Partilerin kademe teşkilâtı yeniden 'düzenlenmtiş, ımıer'i 'metinde 
mevcudolan ancak, partiler 'bünyesinde ve deımıofcratik nizamın ıgelişmıeısinde ve partilerin iç faali
yetlerinde, nıygulaımada olumsuz (etkileri ıgörülen ve partiye kayıtlı diğer üyelerle aynı kak ve yet
kilere sahip bulunmaları gerektiği halde, fiiliyatta bu eşitliği ihlâl [ediıp, 'bir mânada ayrıcalık ta
nınması sonucunu doğuran yardıımiCi kol, kaideme ve kuruluşların teşkilâtlar bünyesinden kaldırıl
ması sağlanmıştır. 

(MJaıdde '8. t— ıGenel .gerekçe kısmında da ifade edildiği lüzeııe Anayasanın . 'değiştirilen 120 nci 
maddesi, (evvelden mevcndoian üniversite öğretim üyeleri ve ya,rdımcılannın, partnerin genel 
merkezileri dışında yönetim görevi alamıyac aklarına ve bunlar hakkında, bu şartla siyasi partilere 
üye olma yasağı uygulanaJmıyacağına dair hükmü kaldırmış bulunduğundan evvelce bu hüküm 
istikametinde düzenlenmiş bulunan maddenin son fıkrası, Anayasa değişikliğine uygun olarak me-
tinldem çıkarılmıştır. Maddede yapılan değişiklik hundan ihanettir. 

Yeni düzenlenen ondördüncü madde ile, parti tüzüğünün merkez denetçiliği veya danışma ku
rulu yahut hukuk büroları gibi özel ihtisas alanını gerektiren konularda faaliyet göstermek üze
re başka merkez büro ve mercileri (kurabilecekleri derpiş edi'lmiş, ancak istişari nitelikte çalışma
lar yapması lâzımıgelen bu büro ve mercilere mensubolanların, mensup bulundukları kuruluş adı
na veya bu sıfatla teşkilât çalışmalarına katılamıyacakları ve parti organlarında oy kullamamıya-
cakları esası vaz'edilmiştir. Pek tabiîdir (ki, partili üyelerin üyelik sıfatı ile mevcut halk ve yet
kileri de saklı bulunmaktadır. 

Değiştirilen 76 ncı madde ile, mer'i 76 ncı maddenin mevcut bâzı hükümleri aynen muhafaza 
edilmekle beraher, siyasi partilerin harcamalarını hangi konularda yapacakları hususunda gerek 
siyasi partiler yönünden ve gerekse bunların malî denetimlerinin kolayca sağlanması yönünden 
kıstas niteliğinde yelıi hükümler getirmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca siyasi partilerin yapacakları bütün harcamaların, kanunun birinci maddesinde belirtilen 
ilke istikaimettalde olması hükmü öngörülmüştür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 661) 
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Tadili edilen, madde ile, siyasi partilerin harcamalarını ne şekilde' yapacakları ve bununla il
gili uyulmaları zorunlu olan usullerle, ne miktar harcamaların müsbit evrakla tevsiki gerektiği ve 
gelir ve giderlerin bildirimlerinde nelere riayet edileceğinin bir tüzükle belli edilmesi öngörülmüş-
tür. 

Tüzük ayrıca, harcamalarla ilgili defler ve kayıtların hangi şekilde tutulacağını, her teşki
lât kaJdemesi için ayrı ayrı ve ıbütün siyasi partiler için tek tip olima'k üzere gösterecek ve gerekli 
örnekleri de ihtiva edecektir. 

Bu suretle, uygulamada siyasi partilerin malî yönden denetimlerinde aksaklıklara yol açan 
hususların izalesi ye aynı zamanda konunun siyasi partiler yönümden de daiha kolaylıkla çözüm
lenmesi _ sağlanmış olacaktır. Kanunun yürürlüğe girmesini mütaakıp derlhal hazırlanacak olan 
(bu tüzükte, uygulamada basitliği ve kolaylığı temin etmek üzere gerekli örnekler de yer almış 
olacaktır. 

Tasarının ikinci maddesi ile3 genel gerekçe kısmında ifade edilen hususları gerçekleştiıımek 
üzere Siyasi Partiler Kanununa iki madde eklenmektedir. 

Birinci ök madde ile, Anayasanın 5tö acı maddesinde öngörüldüğü tarzda, siyasi partilerin malî 
denetimlerine ait hükümler ayrık kalmak üzere diğer defter ve kayıtlarım mahallî sulh hukuk 
mahkemelerince denetlenmesinle ve hu konunun düzenlenmesine ilişkin hükümler getirilmiş /bulun
maktadır. 

Yine aynı madde ile, siyasi partilerin iç bünyelerinde ihtilâflara sebebolan, partili üyelerin 
kayıtlarının, mahkemelerce alfabetik esasa göre ve her parti için ayrı ayrı olmak üzere bir kü
tükte toplanması hususu tanzim edilmiş ve buna ilişkin hükümler ayrıntılı ve açık bir şekilde dü-
zenlenımişltıir. 

Söz konusu madde ayrıca, siyasi partilerin her derecedeki kongrelerinin ve bu kongrelerde ya
pılacak seçimlerle, delege seçimlerinin görevli hâkimin gözetim ve denetimi altımda yapılmasını 
derpiş etmek suretiyle, uygulamada devam edegelen ihtilâflara selbefbolan bâzı sakıncaları 'berta
raf etmek maksadına matuftur. 

'Görevli hâkimin denetlemelerindıe, kanuna aykırılık görülmesi halinde, kanunun 114 ncü mad
desindeki usule uygun olarak, (bundan sonraki kanuni işlemler yapılmak üzere, keyfiyet derhal ma
hallî öumlhuriyet savcılığına bildirilecektir. 

Maddenin mütaakıp fıkralarında, yine şikâyet konusu edilen ve kanunun birinci maddesindeki 
ilkeyi zedeliyen zararlı faaliyetlerin önlenmesi için hükümler sevk olunmuş ve öngörülen hususla
rın müessiriyetini temin maksadiyle, inzibata ilişkin bükümlerle, bunların müeyyidesini teşkil eden 
hükümler açık bir şekilde düzenlenmiştir. 

.İkinci ek madde ile; kanunun dördüncü kısmında yer alan hükümlere aykırılık sebebiyle, Ana
yasa Mahkemesince kapatılmasına karar verilen bir siyasi partinin, kapatılmasına konu teşkil 
eden fiil veya fiillerin işleniş tarihinde, genel idaresinden sorumlu bulundukları halde bu sorum
luluklarının icafbatını yerine götirimiyerek dolayı siyle partinin kapatılmasına sebebolan, merkez 
karar ve yönetim organlarında görev almış bulunan partili üyelerin, disipliner mahiyette, belli 
edilen süre zarfında, başka bir siyasi partiye alınmalarını, parti kurucusu olmalarını ve seçimlerde 
başka parti listelerinde bağımsız aday gösterilmelerini yasaklıyacak hüküm getirilmiş ve bu siste
min' işleyişi ile müeyyidesi öngörülmüştür. 

'Geçici madde 6 ile, yukarda öngörülen diğer madde hükümlerinin gerçekleştirilmesine ve inti
kaline dair hususlar ayrıntılı ve vazıh bir şekilde tanzim edilmiştir. 

Dördüncü madde ile, tasarıda derpiş olunanı malî denetimle ilgili hükümlerin, tatbikatta gerçek
leşmesini temin etmek maksadiyle ve bu hükümlerle irtibatlı olarak 44 sayılı Anayasa Mahkeme
sinin kuruluşu ve Yargılama usulleri hakkındaki Kanunun geçici raportörlükle ilgili İS nci mad
desinin (B) fıkrası tadil edilerek, Sayıştaydan alınacak 10 raportör kadrosunun bütçeye intikali 
ve raportörlerin Anayasa Mahkemesi bünyesinde vazife görmeleri sağlanmıştır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 661) 



- 4 — 

Tasarının 5 nei maddesi, 4 tacü maddeye mütenaızır olarak, 44 sayılı Kanunun ilgili kuruluş
lardan alınacak raportörlerin çalıştırılması için, 58 nci maddesi tadil edilmektedir. 

158 nei maddeye ok ibulunan 44 sayılı Kanunun da igerekli değişikliği temin edecek bütçe ile 
ilgili tasarı, Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Yüksek Meclislere sunulacaktır. 

Tasarıma '6 ve 7 nci maddeleri yürürlükle ilgili maddelerdir. 

Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'ın, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 10 ncu maddesinin 
(fo) bendinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/659) 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

16 Temmuz 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 10 ncu maddesinin (b) bendinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifimi gerekçesi ile birlikte takdim ediyorum. 

Gereğini saygı ile arz ©derim. 
17 . 2 . 1972 

Malatya Milletvekili 
Mustafa Kaftan 

GEREKÇE 

Siyasi partiler, toplum düzenini ve kamu faaliyetlerini T. B. M. M. üyeliği ve mahallî idareler 
seçimleri yolu dle belirli görüşleri yönünde yönetmek, denetlemek ve etkilemek için sürekli çalışma 
amacı güden kuruluşlardır. 

İster iktidarda i&ter muhalefette olsunlar demokratlık siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlaıı ola
rak kabul edilen siyasıi partiler, toplum düzenini ve kamu faaliyetlerini T. B. M. M. üyeliği ve 
mahallî idareler seçimleri yolu ile yürütmek ve yönetmekle yükümlüdürler. 

648 sayılı Kanunda açıkça belirtildiği üzere, par hilenin yönetmek, denetlemek, ve etkilemek 
fonksiyonlarını ifa edebilmeleri birinci derecede o siyasi partinin genel kongresine katılabilmek, 
söz ve oy sahibi olabilmekle mümkündür. Bu gerekçe iledir ki, T. B. M. M. üyelerine, söz konu
su kanunla, genel kongrelerin tabiî üyesi olma hakkı tanınmıştır. Fakat, kanunda çok açık bir 
şekilde beMrtilmesine rağmen ayni fonksiyonları ifa eden, mahallî idareler seçimleri yoluyle sü
rekli görev yapanlara özellikle belediye başkanlarınla bu hakkın tanmmamasınm nedenli anlaşıla
mamıştır. 

Böylece 648 sayılı Kanun !1K) ncu »nadide ile birinci maddesi arasında aşikâr Mr çelişki meyda
na gelmiştir. 

Gerek iki madde arasındaki çelişkiyi ortadan kaldırmak, gerekse kanunun maksat ve ruhuna 
uygun olarak mahallî seçimler yolu ile jgörevdö bulunan, çok defa bağlı olduğu siyasi partinin 
maddi ve mânevi! yükünü taşıyan ve sürekli görev halinde bulunan partili belediye başkanlarının da 
kendi partisinin genel kongrelerinde söz ve oy sahibi lOİmal'arının arz ettiğimiz nedenlerle hukukî 
ve siyasi' zorunluğu vardır. Onu bağlı bulunduğu siyasi örgütün en büyük karar organı olan genel 
kongrelerinde söz ve oy sahibi yapmadıkça siyasi partiler, toplum ve Devlet düzenini, kamu faali
yetlerini Siyasi Partiler Kanununun aradığı mânada etkilemek, denetlemek ve yönetmek olana
ğına hliçbir zaman tam olarak kavuşamıyacaklardır. 
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MALATYA MİLLETVEKİLİ MUSTAFA KAFTANTN TEKLİM 

Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'ın, Partili belediye başkanlarının genel kongrelerin tabiî üyesi 
sayılması ile ilgili, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 10 ncu maddesinin (b) bendinin değiş

tirilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 16 Temmuz 1965 tarih, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanumıunum. 10 ncu maddesinin 
(Ib) bendinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değıiştirilmiştir: 

Madde 10. — Siyasi partilerin en yüksek organa genel kongrelerdir. 
Oenel kongre parti tüzüğünde ibaşka türlü de adlandırılabilir. 
Genel kongrenin : 
a) Seçilmiş üyeleri : 
Türkiye Büyük Millet Mecfoinin genel oyla seçilen üye tamsayısının iki katından fazla ol

mamak kaydiyle, parti tüzüğünde gösterilen şekilde İÜ kongrelerince seçilen delegeler ve, 
fb) Tabiî üyeleri : 
Parti Genel Başkanı ile parti tüzüğüne göre seçilen merkez organları üyeleri, partimin üyesd 

olan Bakanlar Kurulu üyeleri ile Türkiye Büyük Millet Meolisi üyeleri ve partili belediye 
balkanlarıdır. 

Aydın Milletvekili îsmet Sezgin ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 79, 80, 82 
nci maddelerinin değiştirilmesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi (2/666) 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

13 . 7 . 1965 tarih ve 648 'sayılı Siyasi Partiler Kanununun 79, 80 ve 82 nci maddelerinin de-
ğ^tirilmesi ve 81 nci maddesinin kaldırılması hakkındaki kanun teklifimiz ilişik olarak takdim 
edilmiştir. 

Gereken işlemin yapılması için delâletlerinizi rica ederiz. 
Saygılarımızla. 

18 . 4 . 1972 
Aydın Milletvekili Eskişehir Milletvekili Kayseri Milletvekili 

/. Sezgin S. öztürk H. Nakiboğlu 

GEREKÇE 

T. C. Anayasasının 57 nci maddesi, Siyasi Partilerin malî denetimlerini münhasıran Anayasa 
Mahkemesine tevdi etmiş ve denetimlerin nasıl yapılacağını, demokratik esaslara göre kanunla 
düzenleneceğini öngörmüştür. 

Hal böyle iken Siyasi Partiler Kanununun malî denetimle ilgili bükümlerinde, Anayasanın ön
gördüğü Anayasa Mahkemesi dışında Cumhuriyet Başsavcılığına da görev verilmesi, bir mânada 
Anayasaya aykırı görülmüş ve bu sebeple tatbikatta aksaklıklar meydana geldiği gibi. bünyesi 
itibariyle de Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin malî denetimlerini filhal yapamaz duruma 
gelmiştir. 

Kanundaki bu aksaklıklardan başka, 79 ncu maddede öngörülen bütçe ve kesinhesabm iki se
nede bir toplanan genel kongrece karara bağlanmaları ile 80 nci maddede yazılı Anayasa Mahke
mesine kesinhesabm her sene verilmesine ilişkin müddetler arasında mevcut çelişki teklifle gide
rilmiş ve hesabın verilmesi için en uygun olan Haziran ayı öngörülmüş, ayrıca siyasi partiler 
yönünden kesinhesaptan başka bir anlam taşımı yan ve aksine mevcudiyeti uygulamada tereddüt
ler yaratan bilanço kelimesi de metinden çıkarılmıştır. 
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AYDIN MİLLETVEKİLİ İSMET SEZGİN VE 2 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

.648 saydı Siyasi Partiler Kanununun 79, 80 ve 82 nci maddelerinin değiştirilmesine ve 81 nci 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 13( . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 79, 80 ve 82 nci 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

, «Madde 79, — Siyasi partilerin yıllık bütçe ve kesinhesapları, merkez karar organının teklifi 
üzerine, genel kongrece karara bağlamı'. 

Siyasi partilerin malî balamdan iç denetimlerinin nasıl sağlanacağı parti tüzüklerinde be-
lirtilir.» 

«Madde 80. — Siyasi partiler, her yılın Haziran ayı iğinde bir önceki takvim yılma ait gelir 
ve giderlerini gösteren besinhesaplarmı Anayasa Mahkemesi Başkanlığına vermek zorundadırlar.» 

«Madde 82. — Anayasa Mahkemesi, kendisine verilen bilgilerin tevsikini kesirihesaplann alın
masından başiıyarak bir yıl içinde ilgili Bİyasi partiden her zaman istiyebilir ve gerekli görürs© 
evrak üzerinde inceletme yapar; siyasi partilerin genel merkezinde ve teşkilâtında doğrudan-doğru
ya veya kendi üyeleri arasından seçeceği naip eliyle her türlü inceleme ve araştırmaları yapabilir 
ve bu maksatlarla tarafsız, resmî görevi bulunmıyan ve yeminli bilirkişi görevlendirebilir; (her 
hangi bir siyasi partiye mensübolmarnak gartiyle üniversite öğretim üyeleri ve yardımcılarının 
bilirkişi olarak görevlendirilmeleri caizdir.) 

Anayasa Mahkemesi, ilgili siyasi partinin temsilcisinden yazılı mütalâa istiyebilir ve gerekli 
görürse, onları sözlü olarak da dinleyebilir. 

Anayasa Mahkemesi, incelemeleri ve araştırmaları sonucunda, o siyasi partinin gelir ve gider
lerinin doğruluğu ve kanuna uygunluğu hakkında karar verir; kanuna uygun olmıyan gelirler 
ile giderler dolayısiyle de bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir.» 

MADDE 2. — 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 81 nci maddesi yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

72 No. lu Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
72 No. lu Geçici Komisyonu 

Esas No. : 1/611, 2/666 
Karar No. : 2 

Millet Meclisi Başkanlığına 

13 . 7 ,. fl9'Ö5 Itıarih ive ;64!8 Isayıb Bivaısü İPiar'tifer Kaintoııuımıln 5, -8, 14 ve 76 inici miadkiele-
rin değiştirilmesi ve W 'kanuna 2 ek ve bir ıgaçjiciü taaıdlde ile 44 plaiyılı Anayasa jMıaıhıke-
ınefsiinin kuırallüşu (v& ^arlgılaıma msuHleri itoaik kındaiki Kanunun 18 nci (maddesinin (B) fik
nası ille 58 fnjc'i im,aiddlesinin ıdeğdiştüıilımlelsine ıdair kanun 'tasarısı ile Aydın Mıilletvekili İsmet 
Seagıin ive' İ2 (arkadaşının 13 .. 7 ,.. (1965 itlairih ve 6 48 sayılı Siyasi Partiler Kanununda 79, 80 ve 
82 nci Maddelerin) ıdeığıilştârilnıesine vıe 811 imci Maddesinin kalldımlmasına dair kanun teklifi ve 
Malaföyia ' (Milleltiveikilii Muıstöafa Ka:fitiaıı'ıin, 13 . 7 . 1965 Vıe 648 sayılı Sliyasi Pantiller EKanunu-
nlumı 10 mcuj imıalddeisıiîndn) (1b) toenldikıilnı ideğiiştiıriiıneisii ihakıkınıdalkıi toatnıın ttefclıifi l>MaşJttirliilere<k Ko-
miiısiyıoınulmluizldia 'tetkik 've 'nıiü'zialbere .ediıldü). 
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Talsarı ve tekliflerin tütaıü lüferinde yapılan m'üzıakereleır e'soasınida büftün üyeler Siyasi 

Partiler (K'anunıuınlda öngörülen değişiklik tek lifleıimıin ŷ ttetrflûi loUSmaidığında, ISilyaisi Pantileir 
Kanunsunun, 5 (yıldan faızla bir ısüredeaı îberi d ovamı iedcın uyıguilaimalda teöbiti folutoan aiksıak-
MriaTiııta ıdüızieflltlifllmıesi İlcin kanunun tomıaımınıı en ıkıaa Wr ızaımanlda ıgözlden geçirilip 'hasırla
nacak tasarının Parlâmentoya sevk edilmesi ge rektiğindie söz bliiıiiği ietonıiişlenıdiiır. 

Komisyonumuz tasarı (başlığını «13 . 7 . 1965 talrih ve 648 sayılı (Siyasi -Partiler Kanunu
mun |5, 8, 76, 79' 80 /ve $2 mci madidelerSIntiin Ûe ğiştiril!me<sine ve 81 mıci maddesinin foalidırıl-
masına ve bu kanuna bir ek ve geçici madde eklenmesine Idair kanun» şeiklinlde düzenlemiş-
tîr. 

MJalddeler Üzeninde yapıilan ineeleimıeılelrtdle : 
Bllrinei ımaıdde; <«13 . ;7 . 1965 'tajrih ive 648 feayıllı İS'iyasi ıParbiler İKJamunujnuın '5, '8, 76, 79, BO 

ve 82 <nei ımiaddelerli aşağıdlaki şekilde d)eğiştMlmi'şitir.>>ışelW^ 
5 niöi maddede yapıdan 'değişiklik; 
Hükümet itasarisıınlda., par'tleaıiin yardımcı kol, kademe ve kuruluşların kaMimlmıaisı önıgörüfl-

mıülşltülr. 
Kiömlisyonufmtuzida yapıilan ıgörüşlmeleir ısoinuindla yardımcı kol ve kuruluşlarımı kaflidurılimıalsı üy-

guın bulluaımamııış /ainleafc uyguüiamsaıdalki aksaklıkların ve 'bu IkuruOiuışlarnı kuruluş Igayeleri 
dışındaki (davranışların doğurduğu mahzurla n ve leşiltliği 'ihlâl edici Isotnıuçlan önlemek İmlak-
saldıylle maddeye yenil 'hükümller •e!kıletoımdl§,tjir. 

Ekllemen bu fıkralarla; yardiımicı kuruluşla rın Munıdükla-rtL yerlerdekıi, 'esas part i /teşki
lât ikademesinin' (gözetim, ve 'denetimi 'altımda ç ailışaeaiklıarı; yaıidımcı kuFuluglardlaki p'arıtti üye
lerini Isırf (bu ısıfaltılarının; ilçe, öl ve ıgenıel ^merkez 'organlarınım çalışmalarınla Ikaitıllmıa yetkisi 
vermJi'yeceğiııil ve Ikoınigrellerlde idelegellifc Sıfatı s ağlamıyaciaiğıaıı, ıancaik lyardıimicı jkurulıuşjlıarın 
ilçıe Iba^kaırllarmın, parelerinin, ianafcadeimie. ilç o kongrelerine; yiardımicı kuruluşlar 41 'balkan
larımın amıalkaldemd iijl Ikongrelerinö; genel ba^ kanılarının ise anakademe igentel kjonigreleriaıe 
delege lölaralk Ikatllalbillecekleri ıkabul eldillmiş tir, (Bui suretle yardımcı kurulüış üyelerini par
tilinin lamalkaidemie konigrdlerinde lotomiatilkmian delege olmaları ıgilbii part i çaliişimıailıarmlda lötnıetnıli 
maihzurlar (doğurması muhtemel ıbir uygulatana önlenmiştir. Hemen işaret edelim ki aynı zamanda 
parti üyesi olan yardımcı kuruluş üyelerini anakademe kongreleriride delege ıseçilmeleri ve bunun 
sonucu kıon'grel'ere iştirakleri (mümkündür. 

8 inici mlaidde; Anayasanın 1210 bıled maddesine '»paralel 'olarak 'getirilen 8 nci ımıaldde İKomisyo-
ntu|mluzıea .alymen kabuıl edlifllmişir. 

10 Inscu madde; OVlailatlya Milletvekilli Muısta la, Kaftan 10 ncu maddenin (b) bendinin değiştiril-
miesli faakkıınidaki ıteküif komisyonda yapıilan müzalköreHer ısırasınlda 'beımlmseıılmemiş ve teklif 
(sahlilbd ide Ibuı teklifimde muısır olmadığını beyan etmiş olldüğufridalnı teklif raddedlillimiiiştir. 

14 ncü ma'd'de; Hükümet tasarısında 5 nci maddede yapılması telküif 'Oİuman ıdeğilşlilklik 
kamlisyonıumu'zea kabul edlilmedi'ğinidetn tiasarnıın 14 ıncü majdldesânide yapılmaisı iöınıgörüllıefli! Ide-
ğlişıikliğe ûlüzram kalmadiğı gerekçes'iyle »tekllif TC'^diedilmiiştir. 

76 nci madde; Siyasi partilerin harcama usullerimi Itesbit eden bu ınnadde uyguiliamıaldıa Ido-
gan ımiahzuTİlan önleyici bir (açıklığa Ikavuıştu rmuştur. Getirilen bu yenilikler özetle şun-
ılardıır : 

a) Parti Genel Mer'kezlei'inin ve teşkiiât kademelerinin yapacakları harcamaların ve girişecek
ler! taahhütlerin sınırının parti tüzüğü veya yetkili kurulların karariyle belirtilecektir. 

b)' Yapılan harcamalar veya girişilecek taahhütleri bunları yapan teşkilât kademesini ilzam 
edecek harcamaları Genel Merkezde parti tüzel kijiliği, illerde il yönetim kurulları, ilçelerde ilçe 
yönetim kurulları adına yapılacaktır. 

c)1 Harcamalara ait müsbit'evrak 5 yıl süre ile saklanacak ve 250 liraya kadar harcamalar 
için müs'bit evrak istenmiyecektir. 

d) Yetkili kurıtlun tasdik ettiği bütçede öngörülen harcamalar için, ödenekleri1 içinde kalmak 
şartiyie, ayrıca karara ihtiyaç olimıyacaktır. 
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Madde 79. — Bu maddenin değiştirilmesi hakkında Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 2 arkada
şı tarafından yapılan teklif, Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in kabul edilen önergesiyle değişti
rilerek kabul edilmiştir. Maddede s'öz konusu olan (Merkez Teşkilâtı) ve (Merkez karar organı) Si
yasi Partiler Kanununun 3 ncü bölümünde yer alan organlardır. 

Madde 80. — Partilerin gelir ve giderlerini Anayasa Mahkemesine bildirilmesine dair hüküm
leri ihtiva eden. bu madde de verilen önerge üzerine değiştirilerek kabul edilmiştir. Bu maddede 
getirilen değişiklikler şunlardır: 

a) Parti Genel Merkezleri, genel kongrelerinde kabul edilmiş olan kesin hesaplariyle teşkilât 
kademelerinin kongrelerinde kabul edilip merkeze gönderilen kesinihesapları genel kongrenin yapıl
mış olduğu tarihten itibaren 3 ay içinde Anayasa Mahkemesine vereceklerdir. 

b) Bu tarihe kadar kesin hesaplarını göndermiyen il ve ilçe teşkilâtlarının adı bir liste halin
de Anayasa Mahkemesine bildirilecektir. 

Bu suretle Siyasi Partilerin hesaplarını Anayasa Mahkemesinde incelenmesi daha kolay bir hale 
getirilmek istenmiştir. Gerçekler bugün Anayasa Mahkemesinin malî denetimi hem yüksek mahke
me hem de siyasi partiler bakımından adeta imkânsız bir hal almıştır. 

Elinde olmıyan sebeplerle en küçük bir ilçe teşkilâtının hesabını alamıyan bir parti Genel Mer
kezi Anayasa Mahkemesine hesap vermeme gibi bir duruma düşmekte ve hiçbir kastı olmadığı hal
de kanunun sorumluluk hükümlerinin tehdidi altında kalmaktadır, işte bu düşünce ile denetim 
da/ha realist bir hale getirilmiştir. Şüphe yoktur ki, Anayasa Mahkemesi kesin hesabı gönderile-
miyen teşkilât kademelerinin hesaplarını müteakip madde hükmü dairesinde dilediği gibi inceleme 
yetkisini haiz -olacaktır. 

Madde 81. — 81 nci maddenin tasarıdan çıkarılması hakkındaki teklif Komisyonumuzca kabul 
edilmiştir. 

Anayasanın 57 nci maddesi, partilerin Anayasa Mahkemesine hesap vereceklerini âmirdir. Bu 
hükme aykırı olarak Cumhuriyet Başsavcılığının da bu hesapları incelemesi tatbikatta birçok mah
zurları tevlidetmiştir. Bu itibarla bu maddenin kanundan çıkarılması uygun görülmüştür. 

Ek Madde 1. — Ek 1 nci madde; tasarıdan tamamen çıkarılmıştır. Komisyonda yapılan müzake
reler sırasında konuşan üyelerin hepsi ek madde ile getirilmek istenen hükmün, kanunun diğer bir
çok maddesi ile yakından ilgili olduğunu bütün bu maddeler ciddî bir incelemeye tabi tutulma
dıkça kabul edilecek hükmün çok mahzurlu hususlar doğurabileceğini öne sürmüşler ve toplantıya 
katılan Adalet Bakanı da bu görüşlerin ağırlığıma katılarak Siyasi Partiler Kanunu üzerinde ileri
de yapılacak çalışmalar sırasında bu konunun teemmül edilmesini uygun mütalâa etmiştir. Bu se
beple madde tasarıdan çıkarılmıştır. 

Ek Madde 2. — Yapılan değişiklikle ve ek 1 nci madde olarak kabul edilmiştir. Yapılan değişik
lik; kapatılmaya sebebolam fiillere iştirak eden üyelerin de merkez karar ve yönetim organların
da görevli olan üyeler gibi muameleye tabi tutulmaları ve (... aksi takdirde) diye başlıyan son fık
rasının tasarıdan çıkarılmasına münhasırdır. 

Tasarının geçici 6 nci maddesi değiştirilerek kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklikle, siyasi par
ti tüzüklerinin, bu kanuna aykırı hükümlerinin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, hü
kümsüz olduğu ve merkez karar organlarının 6 ay zarfında tüzüklerinin yürürlükten kalkan hüküm
leri yerine yeni hükümler koyacakları kabul edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkımdaki 44 sayılı Kanununun 18 nci 
maddesinin (B) bendi ile 58 nci maddesinin değiştirilmeısine dain* değişiklik teklifi kanun tekniği 
bakımından komisyonumuzca şayanı kabul görülmemiştir. 

Anayasada yapılan değişiklik dolayısiyle adı geçen 44 sayılı Kanunda bâzı değişiklikler yapıl
ması zaruridir. Bu itibarla bu değişikliklerin esas kanunda nazara alınması uygun bulunmuştur. 
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Komisyonumuzun 20 . 4 . 1972 günlü birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle 
Yüksek Başkanlığa saygıyle sunul'masma karar verilmiştir. 

Başkan 
Zonguldak 

K. Nedimoğlu 

Kayseri 
H. Nakİboğlu 

Ankara 
E. Paksüt 

Sözcü 
Malatya 
M. Kaftan 

Eskişehir 
S. Öztürk 

Konya 
İ. Baran 

Kâti£ 
Giresun 
H. İpek 

Eskişehir 
Ş. Asbuzoğlu 

M. 
İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Manisa 
H. Okçu 

Erzurum 
Muballifen; muhalefet 

Niğde 
OcakcıoğV 

şerhim cM'idir 
C. Önder 

\ı 

Muhalefet Şerhi 
Siyasi Partiler Kanununun aksıyan ve Anayasaya aykırı >olan birçıoık maddeleri vardır. Siyasi 

Partiler Kanununun bütününü yeniden ele almadan ıslah etmek mümkün değilıdir. Tasarıya bu 
sefbepla muhalifini. 

Erzurum 
Cevat önder 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiriknesine ve bu kanu
na iki ek ve bir geçici madde ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri 
hakkındaki Kanunun 18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci maddesinin değiştirilmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 13 . 7 . 1065 tarüh ve 648 sayılı Siyasi Parltiler Kaanmumuaı 5, 8, 14 ve 76 ncı 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 5. — Siyasi partnerin te§üdiâtı; merkez ortamları ile il vie üçe teşkilâtımdan ve parti 
tü^üMıeririim köy ve mahallelerde öngördüğü görevliler ile -varsa- Türkfye Büyük Milleft Mec-
lisdnldeM, ii genel nıeclialkrinidekî ve belediye mecMslerinıdeki gruplarından ibarettir. 

Birimci fıkrada yazıllı olanlar dışında, her m© iısıiım altında olunsa olsum sair bir teşkilât ve yar
dımcı kuruluş kurulamaz. 

ÎBu kamumun seMizimci bdltaümtde yer alan disiplin organlarına ilişkin hükümler saklıdır.» 

«Madde 8. — Türk vatandaşı olmıyanlar, reşilt olmıyanlar, kusıfth olanlar, kesin olarak mah
kûm oldukları Mr suçtan dolayı Türkiye Büyük MİM Meclisi üyeliğine seçilme yeterliğini kay
betmiş olanlar, lilse veya eşildi veya daha alt kademedeki öğrenim kurumlarında öğrenci olanlar, 
îmiemurlar, üaMVersiltelerde görevli bulunanlar ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve ö<zel kanunla 
veya özel kanunun' verdiği yetkiye dayanılarak (taulmuş banlkalarm ve teşekiküllerin yönetim 
ve denetim işlerinde çalışanlar ile aylıklı ve yevmiyeli memurları ve kamu yararına çalışan 
derneklerden özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış olanların merkez kurul
larında görev alanlar, siyasi partilere üye olamazlar. 

Kesin olarak mahkûm oldukları bir suçtan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine se
çilme yeterliğini kaybetmiş olanlardan, memnu haklarının iadesine 9 Temmuz 1961 tarihinden 
önce karar verilmiş veya 9 Temmuz 1961 tarihinden önce memnu haklarınım iadesine hak kazan
dığı yetkili mahkeme tarafından bu konuda sonradan verilen kesin karar ile tevsik edilmiş bulu
nanlar-hakkında, yukardaki fıkra hükmü uygulanmaz.» 

«Madde 14. — Parti tüzüğü; merkez denetçiliği veya danışma kurulu yahut hukuk büroları 
gibi, özel ihtisas alanını gerektiren konularda faalryet göstermek üzere, başka merkez büro ve mer
cileri de kurabilir. Ancak, çalışmaları istişari nitelikte bulunan bu büro ve mercilere mensubo-
lanlar, bu sıfatla veya mensup bulundukları kuruluş adına teşkilât çalışmalarına katılamaz ve 
parti organlarında oy kullanamazlar.» 

«Madde 76. — Bir siyasi partinin bütün harcamaları, o siyasi parti tüzel kişiliği adına yapı
lır. 

Siyasi partiler, bütün harcamalarını birinci maddede belli edilen ilkelere uygun yapmak zo
rundadırlar. Harcamaların yetkili yönetim organınım veya merciin kararına dayanması şarttır. 

Bu harcamalar; her kademedeki teşkilâtlarının bina, onarım, mefruşat, aydınlatma, ısıtma, 
kırtasiye - defter, baskı, PTT ve personel giderleri ile, kongrelerin yapılacağı yerler için ödene
cek kiralar, yetkili organlarca görevlendirilen üyelerin seyahat harcamaları ve seçimlerde yapı
lacak propaganda giderlerinden ibarettir. 
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.GBÇflnt KOMİSYONUN DEĞdiŞTİRÎŞÎ 

13 .7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 5, 8, 76, 79, 80 ve 82 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına ve bu kanuna bir ek ve bir geçici madde 

eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 5, 8, 76, 79, 80 ve 82 
nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Siyasi partilerin teşkilâtı 

Madde 5. — Siyaisi partilerin teşkilâtı, merkez organları ile il ve ilçe teşkilâtından ve parti tü
züklerinin köy ve mahallelerde öngördüğü görevliler ile yardımcı kuruluşlardan ve varsa Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki, il genel meelislerindeki ve belediye meclisindeki gruplarından ibaret
tir. 

Yardımcı kuruluşlar, bulundukları yerlerdeki parti teşkilât kademesinin gözetim ve denetimi 
altında çalışırlar. 

Yardımcı kuruluşlardaki parti üyelerinin sırf bu sıfatları; ilçe, il ve genel merkez organlarının 
çalışmalarına katılma yetkisi vermez; ilçe, il veya genel kongrelerde delegelik sıfatı sağlamaz. 

«Ancak, parti tüzüklerinde kongre yapmaları öngörülen yardımcı kuruluşlarla kongrelerince 
seçilen ilçe ve il başkanları, sadece ilçe ve il kademe esas kongrelerine genel başkanları da, parti ge
nel kongrelerine katılabilir.» 

Madde 8. — Tasarının 8 nöi maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 76. — Parti genel merkezinin ve teşkilât kademelerinin yapacağı harcamaların ve giri
şecekleri taahhütlerin sınırları, parti tüzüğünde veya yetkili kurulların kararlarında belirtilir. 

Parti teşkilât kademelerinin yapacağı harcamalar veya girişecekleri taahhütleri harcamaları 
yapan veya taahhütlerde bulunan teşkilât kademesini uzam eder. 

IBir siyasi partinin harcamaları, genel merkezde parti tüzel kişiliği adına, illerde il yönetim 
kurulu adına, ilçelerde üçe yönetim kurulu adına yapılır. 

'Harcamalara ait müsbit evrak, kademelerce b eş yıl süre ile saklanır. 
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(Hükümetin teklifi) 

ISeçimlerde yapılacak propaganda giderleri; kâğıt, baskı, PTT, ulaşım, bayrak, döviz ve pankart 
ile benzerleri için yapılacak harcamaları kapsar, 

iSiyasi partiler; amaçları içinde olmak şartryle, taşınmaz mallara sahilbolmak ve 65 nci madde
nin 4 ilâ 9 ,ncu bentlerinde belli edilen gelirleri sağlamak maksadiyle de harcamada bulunabilirler 

iSiyasi partiler; gerçek bir hizmet ve bu hizmetin tam karşılığını teşkil eden ödemeler hari-
oolmak üzere her ne isim altında olursa olsun üyelerine maddi yardım sağlıyacak harcamalarda bu
lunamazlar. 

iSiyasi partilerin her türlü harcamalarında uyulması zorunlu olan usullerle, ne miktar har
camaların müsbit evrakla tevsiki gerektiği ve gelir ve gider bildirimlerinin düzenlenme şekil
leri, bir tüzükle belli edilir. Tüzük ayrıca, harcamalarla ilgili defter ve kayıtların ne şekilde 
tutulacağını, her teşkilât kademesi için ayn ayrı ve bütün siyasi partiler için tek tip olmak üzere 
gösterir ve gerekli örnekleri de ihtiva eder. 

Parti teşkilâtı, bağlı bulıudukları üst kademeye gelir ve giderleri hakkında altı ayda bir 
hesap vermekle yükümlüdür, 
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(Geçidi Komisyonun değiştirişi) 

Siyasi partiler, bütün harcamalarını birinci maddede belli edilen ilkelere uygun yapmak zorun
dadırlar. îkiyüz elli liraya kadar (ilkiyüz elli lira dâhil) harcamaların müstot evrakla tevsiki zo
runlu değildir. Ancak miktarı ne olursa olsun bütün harcamaların yetkili yönetim organının kara
rına dayanması şarttır. 

Yetkili kurulun tasdik ettiği bütçede öngörülen harcamalar için, ödenekleri kalmak şartiyle 
aynca karar alınması gerekmez. 

Bu harcamalar; her kademedeki teşMlâtlannın bina ve salon kiraları ile onarım, mefruşat, 
»aydınlatana, ısıfemia, kırtasiye - defter, baskı, PTT ve personel giderlerinden; vasıta ahım, onarım 
işletme ve kuralarından; kongreler üe tüzükleri gereğince yetkili organlarca tertiplenecek her 
nevi toplantılar için gerekli Mra ve sair zaruri giderlerinden, yetkili organlarca görevlendirilen 
üyelerin seyahat harcamalarından ve propaganda giderlerinden ibarettir. 

Propaganda giderleri; kâğıt, baskı, radyo ve televizyon, PTT, ulaşım, her türlü vasıta ve gi
derleri ve bayrak, döviz, rozet, pankart ile benzerleri için yapılacak harcamaları kapsar. 

Siyasi Partiler; amaçları içinde olmak şartiyJe, taşınmaız mallara sahibolmak ve 65 nci madde
nin 4 ilâ 9 ncu bentlerinde belli ©dilen gelirleri sağlamak maksaıdiyle de harcamada bulunabilir
ler. 

Siyasi Partiler; gerçek bir hizmet ve bu hizmetin tam karşılığını teşkil eden ödemeler haricol-
mak üzere, her ne isim altımda olursa olsun üyelerine maddi yardım sağlıyacak harcamalarda bu
lunamazlar. Şu kadar ki, bir parti hizmeti ile ilgili olarak vukubulan bir kaza münasebeti ile, 
meydana gelen zararla ilgili her türlü tazminat ve ödemeleri bu hüküm dışındadır. 

Siyasi partilerin gelir ve gider bildirimlerini düzenleme şekilleri Bakanlar Kurulunca çıkarıla
cak bir tüzükle belli edilir. Tüzük ayrıca, harcamalarla ilgili defter ve kayıtların ne şekilde tulta-
oağımı, her teşkilât kademesi için ayrı ayrı ve bütün siyasi partiler için tek tip olmak üzere gös
terir ve gerekli örnekleri de ihtiva eder. 

Parti teşkilâtı; bağlı bulundukları üst kademeye, gelir ve giderleri hakkında yılda bir hesap 
vermekle yükümlüdürler. 

Madde 79. — Siyasi Partilerin merkez teşkilâtının bütçe ve kesinhesabı merkez karar organı
nın teklifi üzerine genel kongrece karara bağlanır. 

Siyasi Partilerin malî bakımdan iş denetimlerinin nasıl sağlanacağı parti tüzüklerinde belirti* 
3ir. 

Madde 80. — Siyasi Partiler genel merkezleri, genel kongrelerinde kabul edilen kesinhesap-
ları ile il ve ilçe teşkilâtlarının kongrelerince ka«bul edilmiş ve kendilerine gönderilmiş hesapla
rını genel kongre tarihini takilbeden üç ay içinde Anayasa Mahkemesine bildirirler. 

ISiyasi Parti genel merkezleri, hesaplarını göndermiyen il ve ilçe teşkilâtının listesini de aynı 
süre içersinde Anayasa Mahkemesine verirler. 

Madde 82. — Anayasa Mahkemesi; kendisine verilen bilgilerin tevsikini kesinihesapların alın
masından başlıyarak bir yıl içinde ilgili siyasi partilerden her zaman istiyebilir ve gerekli görür
se evrak üzerinde inceleme yapar; siyasi partilerin genel merkezinde ve teşkilâtımda doğrudan 
doğruya veya kendi üyeleri arasından seçeceği naip eliyle inceleme ve araştırmalar yapabilir ve 
bu maksatla tarafsız, resmî görevi bulunmıyan yeminli bilirkişi görevlendirilebilir. 

Anayasa Mahkemesi, ilgili siyasi partinin temsilcisinden yazılı mütalâa istiyebilir ve gerekli 
görürse, onları sözlü olarak dinliyebilir. 

Anayasa Mahkemesi incelemeleri ve araştırmaları sonucunda, o partinin gelir ve giderlerinin 
doğruluğu ve kanuna uygunluğu hakkında karar verir; kanuna uygun olmıyan gelirler ile gider
ler dolayısiyle de bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir. 

MADDE 2. — 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 81 nci maddesi yü
rürlükten kaldırılmıştır. 
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MADDE 2. — 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununa aşağıdaki iki madde 
eklenmiştir. 

«EtK MADDE 1. — Malî denetime ait hükümler ve bu hükümlerle ilgili 58 nci maddede ya
zılı defter ve kayıtlar ayrı kalmak üzere, siyasi partilerin diğer defter ve kayıtları, ilçelerde, 
ilçe sulh hukuk mahkemeleri; illerde, il sulh hukuk mahkemeleri tarafından denetlenir. Bir
den fazla sulh hukuk mahkemesi bulunan ilerde, bu görevin hangi sulı hukuk mahkemesince 
yapılacağı Yüksek Hâkimler Kurulunca belli edilir. 

Bu mahkemelerce, senede en az iki kere oılma'k üzere yapılacak demetleme sonucu, tesibit edi
len yanlışların onbeş gün içinde giderilmesi veya eksiklerin aynı süre içerisinde tamamlanması, 
o parti teşkilâtına yazılır ve bunlar bir ay içerisinde ilgili teşkilâtça tamamlanır veya gideri
lir. 

Denetlemelerde, kanuna aykırılık görüldüğü takdirde, bundan sonraki kanuni işlemler yapıl
mak üzere, keyfiyet derhal mahallî Cumhuriyet Savcılığına bildirilir. 

ilçe sulh hukuk mahkemeleri, ilçelerindeki; il sulh hukuk mahkemeleri de illerindeki parti 
teşkilâtlarına kayıtlı üyelerin ad ve soyadları ile açık kimliklerini ihtiva eden ve her parti için 
ayrı ayrı düzenlenen birer alfabetik üye kayıt kütüğü tutarlar. 

Siyasi partiler, üye olmak üzere kendilerine yapılan müracaatları kabul ettikleri takdirde, 
ilgili teşkilât bu üyelerin ad ve soyadları ile açık kimliklerini, bir hafta içinde o yer sulh huikuk 
mahkemesine bildirirler. Siyasi partilerin yetkili organlarınca verilecek üyelikten çıkarılmaya 
dair kararlar da, aynı süre içerisinde ilgili teşkilâtça hâkimliğe bildirilir. Hâkimlik, üyeliğe ka
bul edilen veya üyelikten çıkarılan kimseye, durumu bir hafta içinde yazı ile bildirerek, key
fiyeti ilgili partinin kütük defterine işler. 

Siyasi partilerin her kademedeki teşkilâtlarına ait olağan ve olağanüstü kongreleri ve bu kon
grelerde yapılacak seçimlerle, delege seçimleri mahallî sulh hukuk mahkemesi hâkiminin göze
tim ve denetimi altında yapılır. O mahalde, bu nitelikte birden fazla mahkeme bulunması halin
de, görevli mahkeme ve hâkimi ile yedekleri, Yüksek Hâkimler Kurulunca evvelden belli edilir. 

ıSiyasi partilerin her derecedeki kongrelerinde, dinleyici olarak davetli bulunanlar için, çalışma
ların yapıldığı yer dışında ayrı bir yer tefrik edilir. Kongrelere katılma hakkını haiz bulunan üye
ler dışında dinleyici olarak davetli bulunanlar, hiçbir şekilde kongre faaliyetlerine katılamazlar 
ve her ne suretle olursa olsun çalışmaları etkiliyebilecek fiil ve harekette bulunamazlar. Aksine ha
reket edenler derhal kongrenin yapıldığı yerden çıkarılmakla beraber, haklarında bir aydan altı 
aya kadar hapis cezası hülkmolunur. 

Sulh hukuk mahkemesinde görevli hâkim, kongre ve seçimlerin, kanuna ve parti tüzük ve yö
netmeliklerine uygun olarak cereyan etmesini sağlar ve kongrelerde oy kullanacakların partiye 
kayıtlı ve o kongreye katılma hakkını haiz olup olmadıklarını da denetler. 

Kongre başkanlık divanları, hâkimin bu konudaki kararlarına uymak zorundadırlar. 
Bütün zabıta makam ve memurları da, hâkimin gerekli gördüğü hallerde bu kanun dairesinde 

vereceği kararları yerine getirmekle yükümlüdürler. Hâkim, kararlarının icrası için müstacel ah
valde, bilâhara yazı ile teyidedilmek üzere emirlerini şifahi olarak da verebilir. 

Sulh hukuk mahkemesi hâkiminin bu konularda yaptığı işlem ve ittihaz ettiği kararlar aley
hine, 24 saat içerisinde o yer asliye hukuk mahkemesi nezdinde itiraz edilebilir. Asliye hukuk mah
kemesinin aynı gün vereceği kararlar kesindir. 

Sulh hukuk mahkemesi hâkiminin işlem ve kararlarına itiraz olunduğu takdirde, valnız buna 
taallûk eden işlemler, asliye hukuk mahkemesinin kesin kararma kadar kongrelerce ertelenir. Bu 
konudaki kararlar mahkemece, evrak üzerinde yapılacak inceleme sonucu verilir. 

Sulh hukuk mahkemesinde görevli hâkimlikçe yapılacak tebligata rağmen, defter ve kayıtların-
daki eksiklikleri süresinde tamamlamıyan veya yanlışlıkları gidermiyen parti yöneticileri ile, her 
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(Geçidi Komisyonun değiştirici) 

MADDE 3. — 13 . 7 . 1865 gün ve 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununa aşağıdaki ek madde 
eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — Bu kanunun 4 ncü kısmında yer alan hükümlere aykırılık sebebiyle, Ana
yasa Maihkemeslince kapatılmasına karar verilen bir siyasi partinin kapatılmasına konu teşkil eden 
fiil veya fiillerin işleniş tarihinde, merkez karar ve yönetim organlarında görev almış bulunan 
partili üyelerle bu fiillerin işlenmesine iştirak eden üyelerin ad ve soyadları ile açık kimlikleri 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Resmî Gazete ile ilân edilir. 

Siyasi Partilerin kapatılmasına dair kararın Resmî Gazete ile ilânı tarihinden başlıyarak 5 
yıl süre ile, yukarıki fıkrada belirtilen üyeler başka hiçbir siyasi partiye alınamaz, parti kuru
cusu olamaz ve seçimlerde parti listelerinde bağımsız aday gösterilemezler. 
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derecedeki teşkilât kongrelerinde ilgili hâkimin bu kanun dairesinde vereceği kararlara aykırı 
hareket eden parti mensuplan hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, 
hareketlerinin mahiyetine göre 1 000 liradan 3 000 liraya kadar ağır para cezası hükmıolunur.» 

«EK MADDE 2. — Bu kanunun dördüncü kısmında yer alan hükümlere aykırılık sebebiyle, 
Anayasa Mahkemesince kapatılmasına karar verilen bir siyasi partinin, kapatılmasına konu teşkil 
eden fiil veya fiillerin işleniş tarihinde, merkez karar ve yönetim organlarında görev almış bulu
nan partili üyelerin, ad ve soyadları ile açık kimlikleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Res
mî Gazete ile ilân edilir. 

Biyasi partilerin kapatılmasına dair kararın Resmî Gazete ile ilânı tarihinden başlryarak beş 
yıl süre ile, yukardaki fıkrada belirtilen, o partinin merkez karar ve yönetim organlarında görev 
almış bulunan üyeler, başka hiçbir siyasi partiye alınamaz, parti kurucusu olamaz ve seçimlerde 
parti listelerinde bağımsız aday gösterilemezler. Aksi takdirde, bu gibileri üye kaydeden veya 
parti kurucusu olarak kabul eden veyahut seçimlerde listesinde bağımsız aday olarak gösteren 
siyasi partilerin sorumlu yöneticileri üç aydan altı aya kadar hapis cezası ve onbin liradan aşağı 
olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar.» 

MADDE 3. — 13 . 7 . 1966 tarih ve 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunuma, aJşağudiaM geçici mıad-
de, geçici madde 6 olarak elkleıamiştir : 

«GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunda geçen (Yardımcı Kuruluş) (Yardımcı Kol), (Yardımcı 
Kurul) ve (Yardımcı Kademe) ibareleri yürürlüköen kaldırılmıştır. 

Evvelce kurulmuş olup da, bu kanunun yürürtüğıe girmesi ile beş ve omıdördümcü maddeler 
hükmüne aykırı düşen teşkilât ve yardımcı kuruüıuışlar, bu kamumun yürürlüğe girdiği tarihte ken
diliğinden kalkmış olurlar ve partili üyeler, bu kuruluşlar adına veya bunları tıemsilen, parti! teş
kilât çalışmalarınla kaltılamaz ve oy kullanamazlar. 

Bu kanunum, yürürlüğe girdiği tarihte mevcut Siyasi Partiler, bu kanunun yürürlük talihinden 
başlıyarak bir ay iıçimıde, tiüzıük ve programları ile yöniE^miellMerinli ve düğıer parti mevzuatını, mer
kez karar organlarının kararı ile, bu kanun hü^ümleır'ine uydurmak zorundadırlar. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde; Siyasi Partilerin teşkilât kade
meleri, mevcut kayıtlı üyelerinin ad ve soyadları ile açık kimliklerini bir liste halinde mahallî 
sulh hukuk mahkemesine tevdi ederler. Listeler halkın görebileceği bir mahalle asılarak bir haf
ta süre ile ilân edilir ve keyfiyet uygun araçlarla da halka duyurulur. Listeler üzerinde vuku-
bulacak itirazlar, mahkemece evrak üzerinde incelenerek karara bağlanır. 

Sulh hukuk mahkemesinin bu konudaki kararlan hakkında, tebliğ tarihinden itibaren üç gün 
içerisinde o yer asliye hukuk mahkemesine, Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri 
hakkındaki 298 sayılı Kanunda belli edilen usuller içerisinde itiraz edilebilir. İtiraz üzerine ve
rilen kararlar kesindir.» 

MADDE 4. — 22 . 4 . 1962 tarih ve 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama 
usulleri hakkındaki kanunun 18 nci maddesinin (B) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«B) Geçici raportörler, ihtiyaca ve Anayasa Mahkemesi Başkanının takdirine göre, hâkim
likte veyahut Hâkimler Kanunu gereğince hâkimlik sınıfından sayılan hizmetlerde en az yedinci 
derece aylığını almış olanlarla, Danıştay yardımcılığı, Kanun sözcülüğü ve 832 sayılı Sayıştay Ka
nununun 92/b maddesinde belli edilen görevlilerden aynı dereceyi kazanmış olanlar ve üniversite
lerin Hukuk, İktisat ve Siyasal Bilimler alanlarında doçentlik yapmakta olanlar ve bu alanlarda ça
lışan doktorasını yapmış asistanlar arasından, Anayasa Mahkemesi Başkanının isteği ve ilgilinin 
muvafakati üzerine, mensuJboldukllan müesseselerin yetkili mercileri tarafından tâyin edilirler. 
Bunların özlük işlerinde, mensubolduklan mesleklere ait hükümler uygulanır ve raportörlükte ge
çirdikleri süreler, mesleklerinde geçmiş sayılır; ancak, terfilerine, Anayasa Mahkemesi Başkanı ta-
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(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

MADDE 4. — 13 . 7 . 1965 gün ve 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununa aşağıdaki geçici 
madde geçici 6 neı madde olarak eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 6. — Siyasi parti tüzüklerinin bu kanuna aykırı hükümleri, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren, hükümsüzdür. 

iSiyasi Partilerin merkez karar organları; Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay 
içinde yürürlükten kalkan tüzük hükümleri yerine yenisini koyarlar. 
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(Hükümetin! teklifi) 

rafından verilecek yaızılı bilgi esas olur. Geçici raportörlere de, aylık ve ödeneklerinden, başka, iki-
yüzelüşer lira ek ödenek verilir.» 

MADDE 5. — 22 . 4 . 1962 tarih ve 44 sayılı Anayasa MaMcemesirrin kuruluşu ve Yargılama 
Usulleri hakkındaki Kanunun 58 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 58. — Anayasa Mahkemesinde çalışmak üzere Danıştay ve Sayıştay ile Ankara ve 
İstanbul Üniversiteleri Hukuk iktisat ve Siyafcal Bilgiler fakültelerimden alınacak geçici raportör
ler, illgili kuruluşlarca alınacak kadrolara atanmak suretiyle Anayasa Mahkemesi Başkanlığınca kul
lanılırlar.» 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
İV. Erim 

Devlet Bakanı 
1. öztrak 

Dişileri Bakanı 
8. Bilge 

Ticaret Balkanı 
İV. Talû 

mastırıma Bakanı 
B. Danışman 

Turizm ve Ta. Bakanı 
EY. Akçal 

Devlet Bakanı 
D. Kitapk 

Adalet Bakanı 
S. Bilge 

Maliye Bakana 
8. N. Ergin 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
G. Ayhan 

Çalışma Bakanı 
A. E. Uzuner 

İmar ve İskân Bakanı 
8. Bingöl 

Devlet Bakanı 
A. t. Göğüs 

Millî Savunıma Bakam 
E. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Arar 

Güm. ve Tekel Bakanı 
H. Özalp 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Erez 

Köy İşleri Bakanı 
İV. Sönmez 

14 . 2.1972 

Adalet Bakanı 
1. Karaöz 

İçişleri Bakanı 
F. Kubat 

Bayındırlık Bakanı 
M. öztekin 

Tarum Bakam 
M. O. Dikmen 

En. ve Tab. Kay. Bafcanu 
İV. Devres 

Orman Bakanı 
8. İnal -

Gençlik ve Spor Bakam 
A. Karaküçük 
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(Geçici Komisyonun değiştirici) 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunun hüikümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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