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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

BİRÎNCİ OTURUM 
Saltçoğunluk sağlanamadı. 

İKİNCİ OTURUM 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 

sağlık kurumlariyle esenleştirme «Rehabilitasyon» 
tesislerine verilecek döner sermaye hakkındaki 
209 sayılı kanuna bâzı maddeler eklenmesine da
ir kanun tasarısının görüşülmesi bitirildi ve ta
sarının kanunlaşması kabul edildi. 

Devlet memurları kanun tasarısının, havale 
edildiği komisyonlardan ikişer üye alınmak su
retiyle teşkil edilecek geçici bir komisyonda gö
rüşülmesine dair Başbakan Suad Hayri Ürgüp-
lü'nün önergesi ile, 

Türkiye Hükümetinin talebi üzerine merkezi 
Ankara'da kurulmuş bulunan Merkezî Anlaşma 
Teşkilâtı (CENTO) mm, Millî Temsilcilerin ve 
Milletlerarası personelin statülerine dair anlaş

ma ve eki mektupların onaylanması hakkındaki 
kanun tasarısının havale olunduğu komisyonlar
dan seçilecek üyelerle teşkil olunacak bir geçici 
komisyonda görüşülmesine dair Dışişleri Bakanı 
Hasan Işık'ın önergesi okundu ve kabul olundu. 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Siyasi Partiler kanunu tasarısının maddeleri 

üzerindeki görüşmelere devam olundu. 
28 Haziran 1965 Pazartesi günü saat 10 da 

toplanılmak üzere Birleşime, saat 19,20 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Niğde 

Fikret Turhangil Kudret Bayhan 

Kâtip 
Bolu 

Sırrı Uzunhasanoğlu 

Kâtip 
Adana 

Sakıp Önal 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Devlet memurları kanun tasarısının 

Millet Meclisince kabul olunan metni (Millet 
Meclisi 1/723, Cumhuriyet Senatosu 1/567) 
(Anayasa ve Adalet, içişleri, Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma, Millî Eğitim, Malî ve İktisadi İş
ler, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve îskân, 
Sosyal İşler, Tarım ve Bütçe ve Plân komisyon
larına) 

2. — Toplum zabıtası kurulması hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni (Millet Meclisi 1/786, Cum
huriyet Senatosu 1/568) (İçişleri ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarına) 

3. — İl özel idarelerinin ve belediyelerin ge
lirinden pay ayrılmasına dair mevcut kanun
lardaki bâzı maddelerin değiştirilmesine bâzı 
maddelerin kaldırılmasına dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni, (Millet 
Meclisi 1/853, Cumhuriyet Senatosu 1/568) (İç
işleri ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

Tezkere 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in yasama dokunulmaz
lığı hakkındaki Başbakanlık tezkeresi (3/434) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 
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BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Muhittin Kılıç 
KÂTİPLER : Adü ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Sakıp önal (Adana) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yapılan yoklamaya göre m-

sabolmadığı anlaşılmıştır. Nısabolması ihtima
line binaen oturumu saat 11 e bırakıyorum. 

Kapanma saati : 10,17 

ÎKÎNCt OTURUM 
Açılma saati : 11.00 

BAŞKAN —- Başkanvekili Muhittin Kılıç 
KÂTİPLER : Adil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Sakıp önal (Adana) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Divanı teşkil eden üyelerle bir

likte 69 kişidir, nisap yoktur, oturumu bugün 

saat 15 te toplanılmak üzere kapatıyorum. 
Kapanma saati : 11,10 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Muhittin Kılıç 
KÂTİPLER : Adil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Sakıp önal (Adana) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yaptırıyorum. («Ço
ğunluk var» sesleri) Nisabımız var; ama gel-
miyenleri tesbit bakımından yoklama yaptırı
yorum. 

4. — BAŞKANLIK DİVANINI! 

1. — Vazife üe yurt dışına giden Ulaştırma 
Bakanı Mithat San'ın dönüşüne kadar kendisine 
Devlet Bakanı Sekip înaVın vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/435) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Ulaştırma Ba

ltanı Mithat San'ın dönüşüne kadar kendisine, 
Devlet Bakanı Sekip înal'ın vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

2. — Muğla Üyesi Muallâ Akarca'nın grup-

5. — DEMEÇLER 

1. — Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tu-
na'nın, Orman Kanununa geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısının biran önce 
görüşülüp kanunlaşması gerektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı iki konuşma ta
lebi var. Bir tanesi Sayın Nusret Tuna tara
fından yapılıyor. Tatilden evvel çıkarılacak 
kanunlarla ilgili gündem dışı konuşma talebi. 
Hem Saym Tuna'dan hem de Giresun vilâyetin
de vukua gelen sel âfeti dolayısiyle yine aynı 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, günde

me geçiyoruz. 

S" GENEL KURULA SUNUŞLARI 

larına katıldığına dair C. II. P. Grup Başkanve-
kiUiği tezkeresi. 

BAŞKAN — İkinci tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Sayın 

Muallâ Akarca, Cumhuriyet Halk Partisine üye 
kaydolmak suretiyle grupumuza katılmıştır. 

Gereğim rica eder, saygılar sunarım. 

Cumhuriyet Senatosu 
C. H. P. Grupu Başkanvekili 

Kars 
Mehmet Hazcr 

BAŞKAN — Her iki tezkere ıttılaınıza arz 
edilmiştir. 

VE SÖYLEVLER 

mahiyette söz istiyen Saym Sabahattin Or-
hon'dan kısa olmaları şartı ile söz verdiğimi 
arz ediyorum ve kürsüye davet ediyorum. 

Sayın Tuna buyurun. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, zamanın dar olduğunu 
idrak ederek dört yıl içerisinde çıkarılan ka
nunların mevzuunun tahliline geçmiyeceğim. 
Şu tahlili bütün açıklığıyla yaptığımız zaman 
hakikaten Parlâmentonun iizerinde durması 13* 
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Muallâ Akarca, Cumhuriyet Halk Partisine üye 
kaydolmak suretiyle grupumuza katılmıştır. 

Gereğim rica eder, saygılar sunarım. 

Cumhuriyet Senatosu 
C. H. P. Grupu Başkanvekili 

Kars 
Mehmet Hazcr 

BAŞKAN — Her iki tezkere ıttılaınıza arz 
edilmiştir. 

VE SÖYLEVLER 

mahiyette söz istiyen Saym Sabahattin Or-
hon'dan kısa olmaları şartı ile söz verdiğimi 
arz ediyorum ve kürsüye davet ediyorum. 

Sayın Tuna buyurun. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
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0. Senatosu B :105 
zımgelen mühim bir mevzuu fark etmiş olacağız. 
Ben şimdi bu tahlili geçiyorum, çok kısa ola
rak şunu arz edeceğim: 

Memlekette ormanlarda yaşıyan 10 milyona 
yakın vatandaşımız var. Bu vatandaşların 
gayrimenkullcri kanun teminatı altında değil
dir. Evvelce orman olduğu tesbit edilen bir 
mahalli, meselâ şu Çubuk ovasının vaktiyle 
orman olduğu tarihî vesikalarla sabittir, 
deyip vatandaşların ellerinden gayrimenkul-
lerini almak mümkündür. Buna mâni olan 
hiçbir hüküm yoktur. Üçüncü Koalisyon Hü
kümeti zamanında bu mevzuu bir esasa bağlı
yacak bir kanun teklifi yapılmıştı. Maalesef • 
bugüne kadar intaçedilmedi. 10 milyon vatan
daş orman köylüsü olduğuna göre, fakrüzaru-
ret halinde bulunan vatandaşlar bu kanunun 
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çıkarılmasını sabırsızlıkla beklemektedirler. 
Tatilden evvel çıkarılacak olan kanunlar eli
mizdedir. Maalesef buna benzer hükümler gör
müyoruz. Arka arkaya malûm kanunlar gel
mektedir. Fakat vatandaşın derdini ve ıstıra
bını halle yardım edecek böyle bir kanun gel
memiştir. Hükümetin Sayın Başkanı burada
dır. Kendisinden rica ediyorum, bu komis
yonlarda takibedilsin, Başkanlık Divanından 
da rica ediyorum, yaz tatiline geçmeden ev
vel büyük bir vatandaş kütlesini alâkadar eden 
bu kanun -bir tek madde halindedir- Yük
sek Huzurunuza gelsin. Bunu istirham ediyo
rum. Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin Orhon?... 
Yoklar. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

3. — İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz'un, 
19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun geçici 
4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi
ne dair önergesi. (Millet Meclisi 1/843; Cumhu
riyet Senatosu 1/559) 

BAŞKAN — Mhuterem arkadaşlar; öncelik
le ve ivedilikle Siyasi partiler Kanununu gö
rüştüğümüzü ve bu hususta evvelce Genel Ku
rulun iki defa karar ald'ğım biliyorsunuz. Bu
na rağmen verilen önergeler vardır. Bu öner
geler burada beklemektedir. Riyaset olarak Vn 
önergeleri hiç okutmayıp bir tarafa bırakmak 
da mümkündür. Tatbikatta olduğu gibi, bir 
önergedir, diye oya sunmak da mümkündür, 
Bizim davranışlarımız bazan hattâ keyfîlikle 
dahi nitelenmiştir. Bu burada Millet huzurun
da, Senato huzurunda olmuştur. Ben Başkan 
olarak başka bir takdir hakkı kullanmaya yet
kili değilim.. Bu önergeleri okutacağım; Siya
si partiler Kanununa devama oy verirseniz, de
vamını kararlaştırmış olursunuz; 30 nen mad
dede kaldık, bu şekilde devam ederiz. 

Şimdi verilmiş olan önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 
646 S. Sayılı kanun tasarısının öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

19 . 2 . 1965 tarihli ve 202 sayılı Kanunun 
geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun-tasarısı. 

İçel 
Cavit Tevfik Okyayuz 

BAŞKAN — Yalnız bu kanun tasarısının 
günü yarın bitiyormuş, onu arz ediyorum, He
yeti Umumiyeye. öncelik teklifini kabul eden-

| 1er... Kabul etmiyenler... öncelik talebi redde
dilmiştir. İkinci bir takrir var onu okutuyo
rum. (Kanunun mahiyeti ne sesleri) Arz ede
ceğim efendim, yarın da müddetimiz var. 
Efendim geçici maddeyi okursak meydana çı-
kacakır. «1962, 1963, 1964, 1965, 1966 yılla
rında elde edeceği zirai kazancını bilanço ve
ya işletme hesabı esasına göre tesbite mecbur 
olan çiftçiler diledikleri takdirde adı gecen 

1 yıllar .zirai kazançları üzerinden, götürü 
gider usulüne göre vergilendirilirler... 

Bu Meclisçe kabul edilmiş, bize gelmiştir. 
Bizim Komisyonumuz da aynı şekilde benimse
miştir. Malûmaten arz ettim, zaten oyladık 
bunu. 

4. — Millî Savunma Bakamı Hasan Dinçerin, 
Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, 
diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi hak-
kındaJci kanun tasarısının öncelik ve ivedi
likle görüşülmesine dair önergesi (M. Meclisi 
î/861, C. Senatosu İ/562) 
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C. Senatosu B :105 
[BAŞKAN — îkinci önergeyi okutuyorum. I 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına I 
653 Sıra Sayılı, Silâhlı Kuvvetlerde görevli I 

muvazzaf tabip, diş tabibi ve eczacılara taz- I 
minat verilmesi hakkında kanun tasarısının, I 
öncelik ve ivedilikle bütün işlere takdimen gö- I 
rüşülmesini arz ve teklif ederim. I 

Millî Savunma Bakanı I 
Hasan Pinçer I 

CAVÎT TEVFÎK OKYAYUZ (îçel) — Ma
ruzatta bulunacağım. I 

BAŞKAN — Evvelâ Saym Güzey söz istedi, I 
buyurun Saym Güzey. Lehte mi, aleyhte mi I 

BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Aleyhinde. 

BAŞKAN — Aleyhinde, buyurun. I 
BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Muhterem Reis, 

muhterem arkadaşlarım; Anayasanın 41 ııci I 
maddesi; «İktisadi ve sosyal hayat, adalete, tam I 
çalışma esasına ve herkes için insanlık haysiye- I 
tine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması ama- I 
ema göre düzenlenebilir» demektedir. I 

Anayasanın 53 ncü maddesi : «Devlet, bu I 
bölümde belirtilen iktisadi ve sosyal amaçlara I 
ulaşma ödevlerini, ancak iktisadi gelişme ile I 
malî kaynaklarının yeterliği ölçüsünde yerine I 
getirir.» I 

Anayasanın 94 ncü maddesi : «Türkiye Bü- I 
yük Millet Meclisi üyeleri, Bütçe kanunu tasa- I 
rılarınm genel kurullarda görüşülmesi sıra- I 
smda gider artırıcı veya belli gelirleri azaltıcı I 
teklifler yapamazlar» demektedir. I 

Muhterem arkadaşlarım, çok kısa zaman ev- I 
vel kabul ettiğimiz bütçeyi ele alacak olursak, I 
burada Devlet gelirlerinin yüzde seksenine I 
yakın bir miktarını memur maaşlarına, ancak I 
yüzde yirminin âmme hizmetlerine tahsis edil- I 
diği görülür. Şu okuduğum maddeleri nazarı I 
itibara alacak olursak, hakikaten bütün va- I 
tandaşlarm, Anayasanın bu madde hükümle- I 
rine göre tam bir seviye içerisinde ve iktisadi j 
seviyenin yükselmesi nisbetinde hissedar olama- I 
dıkları ve âmme hizmetlerinin tam mânasiyle 1 
görülemediğini takdir edersiniz. I 

Bir tarafta bütçe dışında masraf artırıcı tek- I 
lifler teker, teker kanun yolu ile aynı şekilde 
bütçeyi haleldar edecek bir vaziyette Meclisle- I 
re gelmiş bulunmaktadır. Bu, bir mânaya, I 
bütçelerde masraf artırıcı bir durum arz et- I 
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mektedir. Bunun içindir ki; heyeti umumiyesi 
itibariyle Hükümetlerin çalışmalarını zorlaş
tıracak, bütçeleri hakikaten açık bir hale ge
tirecek ve dolayısiyle âmme hizmetlerini kısa
cak mahiyette olan zam tekliflerinin Meclisçe hiç 
olmazsa bu devre içinde kabul edilmemesini 
ve şimdi okunmuş olan tezkere de aynı mahi
yettedir, doğrudan doğruya bütçede masraf 
artırıcı bir gelir olmak münasebetiyle bir müd
det tehir edilmesini arkadaşlarım namına, bu 
memleketin âmme hizmetlerinin fazlalaştırıl
ması bakımından hiç olmazsa bunun tenkis 
edilmesini ve bu masrafların, arka arkaya, bö
lük bölük, tabur tabur gelen masraf artırıcı 
tekliflerin durdurulmasını Heyeti Umumiyeniz-
den memleketim namına rica ederim. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz, siz lehinde mi, 
aleyhinde mi? 

CAVİT TEVFÎK OKYAYUZ (îçel) — 
Efendim, bendeniz u^ul hakkında konuşacağım, 

BAŞKAN — Hangi usul efendim? 
CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (Devamla) — 

Demincek reddedilen teklif hakkında. Bu bir 
maddelik bir kanundur. Yarın günü bitiyor 
ve memleket meselelerini alâkadar ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz, eğer geçmiş bir 
muamele hakkında söz talebediyorsanız, ki öyle 
olduğu da anlaşılıyor, zaptı sabık hakkındadır. 
Senato reyini izhar etmiştir. Yarın gündem dışı 
söz adırsanız, zaptı sabık hakkında söz alır ko
nuşursunuz. Size, o itibarla söz veremiyeceğim. 
Lehinde sıra ile Saym Yetkin'e söz veriyorum, 
buyurun efendim. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Efendim, le
hinde ve komisyon adına daha evvel söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Lehinde ve komisyon adına söz 
istiyorsunuz. Buyurun Sayın Yetkin. 

NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Muhterem ar
kadaşlarım. Saym Güney takriri kabul edilme
mesi yolundaki noktai nazarını şu gerekçeye da
yamıştır : Bundan birkaç ay evvel kabul ettiği
miz bütçede gelir ve gider bölümlerinde az - çok 
bir muvazene sağlanmaya çalışılmış iken, şimdi 
o bütçenin gider kısmını namütenahi (artırmak
tayız. öyle zannediyorum ki, Anayasa yönün
den ve bütçe muvazenesi yönünden bunun sakın-
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C. Senatosu B : 1( 
çaları olur, diyorlar. Bir defa, yanıldıkları 
noktayı arz edeyim. Takrir, Millî Savunma Ba
kanımızın imzasını taşımaktadır. Yani Hükü
metin bir üyesi bu kanun teklifinin öncelik ve 
ivedilikle lıer şeye taıkdimen görüşülmesinde 'bir 
sakınca görmemiştir, Hükümet bakımından. 
Bütçeyi uygulamakla görevli olan, bütçenin gi
der kısımlarında kıskanç davranması gereken 
Hükümet, demekki bu tahsisatın kabulünde, 
Meclisıten geçmesinde bir mahzur görmemiştir. 
Bumun gelir kaynaklarını da beraber düşünmüş
tür. 

İkincisi; Senatomuza Millet Meclisinden Hü
kümetin de mutabakat ve muvafakati ile çıkmış 
gelmiştir. Binaenaleyh; bizim müstaceliyet tale
binin karşısına dikilerek bunu geciktirmekle 
elimize bir şey geçmez. Çünkü; Sayın Güzey de 
bilirler ki, kanunun Senatoda görüşme müddeti 
bİT muayyen süre ile kayıtlıdır. Ve bu süre geç
tikten sonra Millet Meclisinden gelen metni ile 
kanuniyet kesbetmesi gibi bir zorunlukla karşı 
karşıyadır. Böyle olunca, hiç olmazsa kanunun 
esasını ele alıp, esası üzerinde görüşlerimizi be
lirterek, Senato olarak bunu daha mütekâmil 
hale sokmak için çalışmamız daha faydalı olur. 
Sadece gerek bu kanun, gerek hâkimlerin öde
nekleriyle ilgili kanunun müstaceliyeti kabul 
edilse bile, Siyasi Partiler Kanunu ile teda
hül etmemesi için evvelce aldığımız bir karar 
vardı; bendeniz onu teklif ederim. Sabahları 
Öğleye kadar arkadaşlarımız lütfen ekseriyet 
bulundurmak hususunda biraz daha hassas dav
ranırlarsa, sahabtan öğleye kadar Hükümet ve 
Bakanlarda müstaceliyet talebi verilmiş olan ko
nuları görüşürüz, öğleden sonra siyasi partilere 
devam ederiz, her iki iş de böylece gününde bit
miş olur, benim maruzatım budur. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, konuşu
lan mesele bir usul meselesidir. Bir kanun tasa-
rsınm öncelikle konuşulmasına yer olup olma
dığı meselesidir. Aleyhinde Sayın Güzey'e, le
hinde ise Sayın Yetkin'e söz verdim. 58 nci 
maddenin ikinci fıkrası sarihtir. Bir usul me
selesi tartışılırken lehinde ve aleyhinde 10 ar da
kikayı igeçmemek üzere söz verilir. Bunu artık 
tekrara lüzum yok, hepimiz ezbere biliyoruz. 
Buna rağmen, dört arkadaşımız daha söz isti
yor. Hiçbirisine söz vermek iktidarını kendim-
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de göremiyorum. Bu (itibarla takriri tekrar oku
tup oylıyacağım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Başkanlık Diva
nının tutumu hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Takrir oylandıktan sonraı, tutu*-
mum hakkında söz alırsınız. Takriri tekrar oku
tuyorum. 

(Millî Savunma Bakanı Hasan Dinçer'in 
takriri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — öncelik talebini kabul edenler... 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan bir sualim olacak. 

BAŞKAN — Oylama sırasında soru sorulımaz 
Sayın KalpaMıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Takriri verenden soracağım, esbabı muıcibesi 
nedir? 

BAŞKAN — Takriri kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Oylar çok yakın olduğu için, bir 
içhihada mahal kalmamak üzere ayağa kalkma
nızı istirham ediyorum. Takriri kabul edenler 
lütfen ayağa kalksınlar... Lütfen oturunuz. Ka
bul etmiyenler... Maalesef oylar tesavi halinde
dir. Tekrar ayağa kalkmanızı rica edeceğim; 
37 - 38 arasında, benim oyumla değişiyor. (Açık 
oya konsun, sesleri) O halde açık oy rica ede
ceğim. İsim okumak suretiyle oylama yaptırıyo
rum. (Uzun sürer, sesleri) İsim okutmaya baş
lıyorum. Kırmızı ret, beyaz kabul, yeşil çe
kimser mânasına gelecektir. 

(Tabiî Üye Ekrem Acumer'den başlanarak 
oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Bu teklife oyunu kullanmıyan 
arkadaşımız var mı? Oylama işlemi bitmiştir. 

Oylamanın neticesini bildiriyorum : 36 ka
bul oyunaı karşılık 44 ret ve 4 çekinser oyla ta
sarının öncelikle görüşülmesi teklifi reddedil
miştir. 

5. — Adalet Bakanı İrfan Baran'ın, Hâkim
ler Kanununa ek 5017 sayılı Kanuna, bağlı ve 
7168 ve 45 sayılı kanunlarla değiştirilmiş bu
lunan cetvelin değiştirilmesine dair kanun tek
lifinin öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair 
önergesi (Millet Meclisi 2/676, Cumhuriyet Se

natosu 2/163) 

BAŞKAN — Bir önerge daha vardır, okutu
yorum. 



O. Senatosu 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Kanuna 

bağlı ve 7168 ve 45 sayılı kanunlarla değiştiril
miş bulunan cetvelin değiştirilmesine dair ka
nun tekl)i£i basılmış ve üyelere dağıtılmış bulun
maktadır. 

Gündemdeki bütün işlere takdimen öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Adalet Bakanı 
İrfan Baran 

HÜSEYİN KALPAKLIOGLU (Kayseri) — 
Hükümet izah etsin efendim, hangi esbabı muci
be ile müstaceldir. 

BAŞKAN — Peki efendim. Bu teklifi de 
kapsayan yeni bir teklif daJlıa var, onu da oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Haklarında öncelik, ivedilik ve takdimen 

müzakere kararı alman kanun tasarısı ve teklif
lerin, Cumhuriyet Senatosunun ssıbaıh toplantıla
rında müzakeresine karar verilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Ağrı Malatya 
Salih Türkmen Nüvit Yetkin 

BAŞKAN — Bu teklif hakkında mı söz isti
yorsunuz Sayın'Ege? Şimdi okunan teklif hak
kında mı? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Lehinde mi, aleyhinde mi? 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Aley

hinde. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, Cuma günü 
yapmış •olduğumuz toplantıda, Partiler Kanu
nunun devamlı olarak sabahları ve öğleden son
ra konuşulmak üzere Yüksek Heyetiniz karar 
aldınız, karar aldık. Şimdi görüyorum ki yeni 
yeni takrirler geliyor ve bâzı maddelerin araya 
sokulması, bâzı kanun tekliflerinin görüşülmesi 
arzu ediliyor. Vakit geçmektedir. 

Muhterem arkadaşlarımın vermiş oldukları 
takrir bence zaittir. Zaten alınmış bir karar 
vardır, Bu kararı alabilmek için hattâ çalışma 
saatini, geçirecek şekilde, saat, akşam 19 u geç
ti,- devam etmiştik toplantıya ki bir karara vara
lım, ve Pazartesi gününden itibaren daha müs-

B:105 28-6.1985 0 : 3 
takar bir çalışmaya girelim, diye. Şimdi almış 
olduğumuz o kararı inkâr etme vaziyetine giri
yoruz ve yeniden yeni yeni kararlar almaya gi
dip zaman kaybetdiyoruz. İstirham ediyorum, 
daha önce alınmış kararlara gereken ilgiyi ve 
hürmeti gösterelim ve bu yolda işlem yapsın Baş
kanlık da, müzakerelere salimen devam etsin. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
Efendim, oya koymamakla iş bitse ben zaten 

koymıyacağım ve zannederim ekseriyetin itima-
diyle de işi başaracağım. Ama, öyle olmuyor. 
Benim «bu takrir muktezasma göre muamele 
yapılacaktır» şeklindeki beyanın dahi tartışma 
konusu olabiliyor ve demokrasinin tabiî icabı 
olarak oluyor. Onun için mecburum konuştur
maya. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muh
terem arkadaşlarım, ben bu takrirlerin aleyhin-
deyim. Arkadaşımın ifade ettiği gibi 

BAŞKAN —• Aleyhinde mi görüşeceksiniz 
Sayın Dikeçligil ?.. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bun
dan evvelki oturumlarımızda.... 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, aleyhinde mi 
lehinde mi efendim ? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Aley
hinde Beyefendi. 

BAŞKAN — Aleyhinde Sayın Ege'ye söz 
verdiğim için sizi konuşturamıyacağım. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Lehin
de Beyefendi... 

BAŞKAN — Yani konuşulsun bu diyorsu
nuz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ha
yır konuşulmasın diyorum. 

BAŞKAN —• O zaman lehinde olmaz aleyhin
de olur. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Ama ar
kadaşım, lehinde konuştu. 

BAŞKAN — Hayır efendim, «Konuşulma
sın, başka şeyler sıkıştırılıyor» diyor. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Peki 
efendim. Ben aleyhinde konuşacağım, onun için 
hakkımdan vazgeçiyorum. Yalnız böyle ivedi
likle kanun teklif eden arkadaşlarımın sabahle
yin oturuma gelmelerini istirham ediyorum. 

BAŞKAN —• Bravo. Sayın Fehmi Alpaslan, 
lehinde, buyuran. 
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FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Mııhte- ; 

rem arkadaşlar, realiteden bahsedilince bazan l 

hoş görünmese bile. Olduğu gibi kabul etmenizi ; 
istirham ediyorum. Bu zam, tazminat ve sair ; 
kanunlar hakikaten bütün arkadaşları yakînen 
ilgilendiren mevzulardır. Bilhasso hâkimlerin 
tazminatı mevzuu yalnız bizi değil, ü-pyekûn 
Türkiye'yi ilgilendiren bir konudur. Ben şah
san Danıştaya bir hak tanındığı halde, aradan . 
geçmiş olmasına rağmen Yargıtaya ve dolayı- I 
siyle o Teşkilât Kanunu bünyesinde hâkinılei'e | 
bu hakkın verilmemiş olmasının aylardır azabını ! 
duyuyorum. Ayna şeyi müteaddit defa bu kür- \ 
süden dile getirdim. Şimdi hedefimi.'. Siyasi 
Partiler Kanununun biran evvel çıkarılmasıdır. 
Bu kadar çok söze gitmektense iki saatimizi şu
rada verirsek şu mevcudolan bütün kanunları 
çıkarırız. Hem biz taleplerden uzaklaşmış olu
ruz ve rahatlıkla mesaimize koyuluruz ve hem 
de bu mevzuların münakaşası biter. Şimdi şu 
anda bitirelim, ondan sonra ötekine geçelim. 
Madem ki sabah toplanamadık, kusur kendimiz
de. Bu kanunun aybaşından evvel çıkmasını 
bekliyen arkadaşlar da var. O halde şimdi çı
karırız, bir, iki saat içinde bunları çıkarırız ve 
ondan sonra gece de çalışmak suretiyle öteki 
kanunu yürütürüz ve bu işte biter. Biz de ra
hat ederiz, arkadaşlarımız da rahat etmek sure
tiyle, diğer kanunun da kolaylıkla çıkmasına 
imkân hazırlamış oluruz. Ve bir adaletsizliği 
bertaraf etmenin yolu da bundan başkası değil
dir. Saygılarımla. 

FETHÎ TEVETOĞLU (Samsun) — Evvel
ce bir önerge verilmişti, kabul edilmedi. 

MEHMET ALÎ DEMÎR (Tunceli) - - Diva
nın tutumu hakkında söz istiyorum vermiyorsu
nuz... 

BAŞKAN —• Buyurun, size verelim. 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — <>k 

muhterem arkadaşlarım, önergeyi veren ister 
bakan olsun, ister kim olursa olsun, önce muh
terem arkadaşlarım, burada Heyeti Umumiyenin 
almış olduğu kararı da bilmesi lâzımdır. Zira 
bundan evvel alınmış olan karara iföre Divanda 
bu kararı birkaç kere ilân etmiştik Siyasi Par
tiler Kanununun sabah ve öğleden sonra üze
rinde durulacaktı, ısrar edilecekti, bitirilecek
ti. Bundan sonra gündemde mevcut ve henüz 
ele alınmamış işler görüşülecekti. Osman Kok
sal arkadaşımız bu mesele hakkında konuştular. 
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Muhterem arkadaşlar, dün vermiş olduğumuz 
bir kararı bugün bozarsak, o zaman ne olur, du
rumumuz? Millet bize ne gözle bakar?.. 

Muhterem arkadaşlarım, istirhamını şudur: 
önce hangi bakanlığa ait işi görüşüyorsak o ba
kan burada olmalıdır. Eğer böyle olursa o za
man bu işin de bir ciddiyeti olduğu anlaşılır. 
Ker önüne ^eJen bir takrir verip öncelik ve ive
dilik teklif etmektedir. İstirham ediyorum, 
i 963 yılında verilmiş olan öğretmenlerle ilgili 
bir teklif vardır. Bu teklif iki üç senedir Mil
let Meclisinde beklemektedir. Onun için istir
ham ediyorum; Başkanlık Divanını bizler 
müşkül durumda bırakıyoruz. Böyle takrirler 
vermek suretiyle Başkanlığı müşkül durumda 
bırakmıyalım. Evvelce alınmış olan karar ne 
i.-;c, Divanın bu kararı aynen ve harfiyen tatbik 
etmesi lâzım ve elzemdir. Yoksa, her dakika 
verilen bir takrirle başka işlere geçmek olmaz. 
Esasen toplantı da yapılamaz, zira 85 kişi var
dır, açık oylama da yapılmıştır. Bunu iddia edi
yorum. Toplantı yapılamaz, nisap yoktur, açık 
aylama da yapılmıştır. Başkanlık toplantıya 
devam edemez, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Şimdi, teklifte bulunan Sayın 
Adalet Bakanına söz vereceğim, başka kimseye 
söz vermiyeceğim. 

ADALET BAKANI İRFAN BARAN (Konya 
Milletvekili) — Muhterem senatörler, bu takrir 
Yü?c Senatonun bahis mevzuu edilen kararı 
verilmeden evvel Cuma günü taraflından gön
derilmiş idi. Bilâhara Senatonun Siyasi Parti
ler Kanunundan başka kanun görüşülmemesine 
dair kararı çıkmıştır. Teklif edilen kanun bir 
maddeden ibaret bir kanun olduğu ve sizleri 
fazla işgal etmiyeceği esbabı mucibesiyle bu 
takriri vermiş idim ve arz ettiğim gibi de siz
lerin kararından evvel. Riyaset Divanına tara
fımdan gönderilmiş idi. Kararları değiştirmeye 
icbar etmek gibi bir kasdımız olmadığı gibi, ka
nunlarımızı ve durumunu da birkaç günden beri, 
müstemirren burada takibetmekte olduğumuz 
malûmunuzdur. Yüce takdirlerinize aittir, hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Takriri tekrar okutup oylarını
za arz edeceğim. (Bir takrir daha vardı, ses
leri) 

(Adalet Bakanı İrfan Baran'm önergesi tek
rar okundu.) 
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BAŞKAN — Öncelik teklifini kabul eden

ler... Etmiyenler... 16 oya karşı 40 oyla redde
dilmiştir. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Takririmizi 

geri alıyoruz. 
BAŞKAN — Mahiyet bakımından fark etmi

yor, Sayın Yetkin'in takririni geri veriyoruz. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Siyasi Partiler kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul edilen ırıetni ve Cmııhu-
riyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 1/560; Cumhuriyet Senatosu 1/551) (S. 
Sayısı : 649) (1) 

BAŞKAN — Şimdi Siyasi Partiler Kanunu
nun 30 ncu maddesinden müzakerelere başlıyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarımın bildiği üzere altı 
önerge vardı. Bir tanesi Sayın Sarıgöllü ve Sa
yın Kmaytürk ve arkadaşları tarafından veri
len önerge idi. Bu önerge reddedilmişti. Di
ğer bir önerge, siyasi partilerin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeliği için yapılacak seçim
lerde gösterecekleri adayların her seçim çevre
sinde parti seçmen kütüğüne kayıtlı bulunan bü
tün parti üyelerinin katılacakları bir önseçimle 
tesbit edilir, şeklinde, kendisi 30 ncu maddeyi 
tedvin eden bir madde halinde Sayın Sırrı Ata-
lay ve Sayın Artukmaç'm verdikleri önerge ka
bul edilmişti. Geride 4 önerge kalmıştı. Bun
ları okutup, oylıyacağız. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ka
bul edildi ise, diğerlerini niye okutuyorsunuz!. 

BAŞKAN — Saym Ege, bildiğiniz veçhile, 
bir muamele yapabilmek için diğer önergelerin 
de oya konulması şundan icabediyor. Saym 
Atalay 30 ncu maddenin bu şekilde tedvinini is
temiş ve Yüksek Senato da bunu bu şekilde ka
bul etmiştir. Buna rağmen verilmiş olan 4 aded 
önerge vardır. Muhterem Senatonun bildiği 
gibi, yapılacak iki iş vardır. Birisi, muhterem 
komisyonun bu önergelerle birlikte bu maddeyi 
yeniden tedvin ederken, düşünelim, tetkik ede
lim, deyip maddeyi geri almasıdır. Bu yola 
başvurmuyorlar. Önergeler Riyaset Divanında 
kalıyor. Onun için oylamak mecburiyetinde ka
lıyoruz. Tetkik -ettim, oylamak icabediyor. 

(1) 649 S. Sayılı basmayazı 21 6 . 1965 ta
rihli 100 ncü Birleşim tutanağı sonundadır. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Saym Başkanım, 
izahınızdan şöyle bir mâna çıkmaktadır, komis
yonun alması asıldır veya komisyonun alması 
gereklidir. 

BAŞKAN — Hayır; olabilir.. Ben eğer ifa
delerimi bazan kesin kullanıyorsam, onu saym 
senatörler kendileri yumuşatırlar. 

Yüksek Başkanlığa 
31 ilâ 51 nci maddelere kadar; 
a) Maddelerin görüşülmesini, 
b) Geçici maddeler kısmında bu maddele

rin 1965 milletvekili seçimlerinde tatbik edile
ceğini ve bu tatbikten sonra yürürlükten kaldı
rılmasını temin edecek bir geçici madde teklif 
edeceğimizi saygı ile arz ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Sayın Atalay dinler misiniz, bir 
takririniz daha var... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Öbürünü geri 
alıyoruz. 

BAŞKAN — Saym Atalay lütfen dikkatle 
dinleyiniz beni ve bana ona göre cevap veriniz. 

İki tane takririniz vardır, bir tanesinde, 
31 ilâ 51 nci maddelere kadar maddelerin görü
şülmesini; b - geçici maddeler kısmında bu 
maddelerin 1965 milletvekili seçimlerinde tat
bik edileceğini ve bu tatbikattan sonra yürür
lükten kaldırılmasını temin edecek bir madde 
getireceğiz, diyorsunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Saym Başkan, 
bunun 30 ncu madde ile ilgisi yoktur. 30 ncu 
maddeden sonra tatbik edilecek işleme aittir. 

BAŞKAN — Bir takririniz daha vardır, bu 
da, tasarının 30, 31... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bunu geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Bu ikisini okuyup, «ize telifi 
beynettirmeye mecburum da onun için oku
dum. 
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takrirleri oyluyoruz. Bu itibarla bunu oylaya
cağım. 

NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara) — Sayın 
Başkanım; benimki şu hususta, evvelâ 31 ilâ 
50 nei maddelerin müzakeresi talik edildiği tak
dirde bilhassa bu 33 ncü maddenin bir fıkrası 
var ki, başka maddeler de var, bunun taliki 
muhakkak hüküm ifade ediyor. 

BAŞKAN — Ona geldiğimizde size söz vere
ceğim, efendim. 

Şimdi takriri tekrar okutuyorum. 
(Bursur Üyesi Faruk Kmaytürk ve Aydın 

Üyesi Osman Saim Sarıgöllü'nün takriri tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Aykırısı kabul edilmiş oldu. 
Yani şöyle olsun, böyle olsun diye daha mu
fassal olanı. Buna rağmen Hükümet tasarısı di
ye bir mufassal hâdise de gösteriliyor, takrir 
sahibi arkadaşlarımız da yok. Oyluyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Bu takrir reddedil
miştir. 

30 nrt,u maddeyi değişik şekliyle, Saym Ata-
lay'm teklif ettiği ve madde halinde tedvin edil
mesi icabeden şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

C. Senatosu B : II 
Şimdi bir takrir daha var. Saym Gavsi 

Uçakök ve Saym Tekin Arıbırun tarafından 
verilmiştir, onu okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Siyasi partiler Kanununun 30 neu maddesi

nin aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif ede
riz. 

Madde 30. — Siyasi partiler, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeleri için yapılacak seçim
lerde gösterecekleri adayları, parti tüzük ve 
yönetmenliklerine göre partiye kayıtlı üyeler 
tarafından seçim kurullarının denetlemesinde 
yapılacak bir önseçim sonunda seçerler. 

Eskişehir istanbul 
Gavsi Uçakök Tekin Arıburun 

BAŞKAN — Şimdi, bu okunan takrir, Sa
ym Atalay'ın kabul edilen takririnin bir kısmı 
oluyor. Hukukî tabiriyle, tüzük tabiriyle ko
nuşursak Saym Atalay'ın ve Sayın Artuk-
maç'm verdiği takrir bu takririn aykırısı olu
yor. Aykırıdan başlıyarak oylamanın mak
sadı da o olduğu için bunu da cami olduğun
dan bu takriri işleme koymuyorum. 

Bir takrir daha var, onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
30 ncu maddenin Hükümet tasarısındaki 

37 nci madde şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Burdur Aydın 
Faruk Kmaytürk O. Saim Sarıgöllü 

Manisa Afyon Karahisar 
Ferit Alpiskender C. Tevfik Karasapan 

BAŞKAN — Evvelce bu hususta verilmiş 
bir Divan kararı var idi. Yani böyle üyeler; 
Meclisin metni müzakere edilsin, o konuşulsun, 
diye takrir verildi mi, bu reddedilsin diye bir 
Divan kararı var idi ve Heyeti Umumiye de 
buna ittıba buyurmuş idi. Buna rağmen tat
bikatta bu karar değişik şekillerle tatbik edil
diği için takriri ister istemez okutmuş bulunu
yorum. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Size, Saym Ağırnaslı söz ve-
remiyeceğim. Şu sebeple söz veremiyeceğim; 
tatbik ettiğimiz usule göre, takrir sahibi bir, 
komisyon iki, Hükümet üç sıra ile söz alıp ko
nuşabiliyorlar. Diğer azalara söz vermeden 

Değişiklik olduğu için 30 neu madde açık 
oyunuza sunulacaktır. 

BAKI GÜZEY (Bursa) — 30 ncu madde 
hakkında takririmiz var, oylanması hakkında. 

BAŞKAN — Doğrudur, Saym Güzey daha 
evvelden bana da şifahen izah buyurdular. 
30 ncu maddenin açık oylamasının kürsüden 
yapılmasını teklif ediyorlar, her hangi bir 
yanlışlığa mahal kalmaması için. 30 ncu mad
deyi Saym Atalay'ın teklif ettiği şekilde kabul 
edenler beyaz oy kullanacaktır, kabul etmiyen
ler kırmızı oy kullanacaktır. Bunu da bu şekilde 
oylatacağım. Ondan sonra 31 nci maddeye ge
çeceğim. 

30 ncu maddenin açık oylaması için isim 
okutuyoruz, baştan itibaren. 

(Tabiî Üye Ekrem Acuner'den başlanarak 
oylar toplandı.) 

BAŞKAN — 30 ncu madde hakkında oyunu 
kullanmıyan arkadaşımız var mı efendim? 
(Var var ses^ri) Oyunu kullanmıyan arka
daşlarımız lütfen kullansınlar. Oyunu kullan
mıyan arkadaşımız var mı efendim?. Yok. Oy
lama işlemi bitmiştir. 
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31 nci maddeyi okutuyorum. 

Merkez yoklaması 
MADDE 31. — Siyasi partilerin Türkiye 

Büyük Millet Meclisi üyelikleri seçimleri için 
kanun gereğince gösterecekleri adayların yüz
de beşi, parti tüzüğüne göre, merkez karar 
organı veya merkez yönetim organı veyahut 
merkez yoklama kurulunca tesbit edilir. 

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

Bu adayların hangi seçim çevrelerine ait 
aday listelerinde yer alacakları, parti tüzüğün
den veya genel kongrece alınacak kararda be
lirtilen esaslara göre tesbit edilir. Bu adayları 
gösteren organ veya kurul, bunların söz konu
su listelerde kaçıncı sırada bulunacaklarım ser
bestçe tesbit eder. Bu fıkradaki işlemler ta
mamlanmadan önce, ilgili il yönetim kurulu
nun istişarî mütalâası alınır. 

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

Her hangi bir sebeple önseçimlerde tamam-
lanamıyan aday sayısı kadar aday veya önse
çim suretiyle kanunda gösterilen süre içerisin
de Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesine im
kân olmıyan sayıda aday, 1 nci fıkrada yazılı 
organ veya kurulca gösterilir. 

Parti tüzüğü bir merkez yoklama kurulunu 
Öngörmüşse, bu kurul, yetkilerinin kullanılma
sını merkez karar veya yönetim organına dev
redebilir. 

BAŞKAN — İki takrir var, bir tanesi de
min okunmuştu, Sayın Atalay'ın. Bir tanesi de 
Sayın İskender Cenap Ege, Sayın Ömer Ucuzal'-
ın. Sayın Ege söz istiyorlar, buyurun. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
«Merkez yoklaması»' nıatlaplı 31 nci maddenin 
3 ncü fıkrasında bir husus dikkatimi çekti, bu
nun üzerinde durdum. O da şudur muhterem 
arkadaşlarım.. «Bu adayları gösteren organ 
veya kurul, bunların söz konusu listelerde ka
çıncı sırada bulunacaklarını serbestçe tesbit 

eder.» deniyor. Sonra «Bu fıkradaki işlemler 
tamamlanmadan önce, ilgili il yönetim kuru
lunun istişari mütalâası alınır.»1 

Şimdi burada iki husus var. Adayların 
% 5 i kontenjan olarak genel merkezlere tanı
nıyor. Bu % 5 i ne şekilde tasarruf edeceği 
hakkında genel merkezlerin veyahut yönetim 
organının, daha baştaki ikinci fıkrada «parti 
tüzüğü merkez yoklama kurulunu öngörmüş
se, bu kurul, partinin teşkilâtı olan her ilden 
parti tüzüğü gereğince seçilecek birer delege 
ile merkez karar veya yönetim organları ve 
T. B. M. M. grup yönetim kurulu üyelerinden 
kuruludur.» denmektedir. 

Şimdi, bu yüzde beşin kullanılmasında gi
receklerin listede tesbit edilmesi meselesi, sa
dece genel merkzin tasarrufu olarak kalırsa 
bunların dâhil olacakları üstlerin, seçim böl
gesi olan illerin, mütalâası mevcut maddede 
sureta alınacak gibi bir his veriyor, ifade tar
zına göre, bu ikinci fıkranın ikinci cümlesin
de. Burada o kadar sureta hissini veriyor ki, 
meselâ deniyor ki, genel kurullar listeleri tes
bit ederken serbestçe tesbit eder... «Serbestçe 
tesbit eder», denmesi bu kurulun hiçbir başka 
mütalâaya, başka bir fikre tenezzül etmeden 
kendi görüşünü esas olarak alır. Ve ona gö
re neticeye varır, şeklinde bir mâna çıkıyor. 
Ve bu çıkan mânadan sonra da kalkıyor diyor 
ki, «İlgili il yönetim kurulunun istişari müta
lâasını alır.» Seçer de alır gibi bir mâna taşıyor, 
cümle. Onun için bizim vermiş okluğumuz öner
gede bu ikinci fıkranın 2 nci cümlesinde bir 
değişiklik teklif indeyiz. Bu teklife göre, bu 
adayları gösteren organ veya kurulun, bun
ların söz konusu listede kaçıncı sırada bulu
nacaklarını ilgili il yönetim kurulunun istişari 
mütalâası alındıktan sonra tesbit eder. Yani 
böyle bir tesbite gitmeden önce genel kurullar, 
yahut organ, ilk önce hangi listeye koyacaksa o 
listenin bağlı olduğu ilin yönetim kurula ile te
mas edip, ciddî olarak onların mütalâasını al
mak ve bilhassa gösterilecek adayların o bölge
deki seçim kabiliyetlerini ve seçilip seçilemiye-
ceklerini herhalde genel merkezden, il yönetim 
kurulları daha çok iyi bilirler. Bu bakımdan 
partilerin kullanacakları bu % 5 ki, maksat bu 
yüzde beşten çok önemlidir, aslında. Bu, parti 
merkezlerinin keyfî olarak bu yüzde beşi kul-
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lanması için kanıma konmuş değildir. Espri I 
doğrudan doğruya seçim bölgeleri itibariyle se- I 
çim şansına pek fazla sahibolmadıklan halde, I 
memleketin siyasi hayatında ve Parlâmentoda I 
vazife görebilecek çapta kişilerin olması lâzım- I 
dır. Bunlar dahi olsa verilecekleri bölgelere gö- I 
re tefrik edilirken muhakkak ki, bölgenin bu I 
konuda ki, düşüncesini genel merkezlerin iyice I 
bilmesi ve ona göre adayları listeye dâhil et- I 
meai gerekir. Bu bakımdan bu yolda bir önerge I 
verdik. Eğer iltifat görürse maddede, böyle bir I 
tadile gidilecektir. Hürmetlerimle. I 

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

kadaşlarım, konuşmam, 31 nei maddenin esası I 
ile ilgili değil. Tamamen teknik bakımdan usule I 
aidolacaktır. 30 ncu maddenin kabulünden sonra, I 
31 ile 51 nci maddeler, 51 dâhil, önseçimin bu- I 
günkü şekilde düzenlenmesine dair olan hü- I 
kümler için, 138 ile 139 ncu madde arasına, ya- I 
nî 138 den sonra 139 ncu madde olarak bir ge- I 
cici madde istiyeceğiz. Ve bu geçici madde 31 ile I 
51 arasındaki maddelerin 1965 yılı Milletvekil- I 
leri Seçimi Kanununda uygu1 anacağını, asıl I 
30 ncu madde olan önseçim, Millevekili ve Cum- I 
huriyet Senatosu üyeleri seçimi Kanununda I 
yer aldıktan sonra bu 31 ile '51 nci maddele- I 
rin yürürlükten kalkacağına işaret ediliyor. I 
Bu mahiyette biz geçici madde vereceğimizi ve I 
bu sebeple şimdi Başkanlıkta bulunan bu I 
önergemizin bu mahiyette bulunduğunu, şimdi I 
oylanmayacağını, sadece bilgi bakımından 30 I 
ilâ 3.1 nci ve diğer maddelerin nasıl oylana- I 
cağına dair nasıl bir maksatla verdiğimizi arz I 
ediyorum. Bilâhara bir geçici madde verece- I 
ğiz. önergsmiz sadece bilgi mahiyetinde olup I 
oylanmak için vermiyoruz. 138 nci maddeden I 
sonra bir geçici madde vereceğimizi arz ederim. I 

BAŞKAN — Sayın Atalay; verilen takrirde I 
31 ile 51 nci maddelere kadar maddelerin görü- I 
şülmeşini, diye yazılıdır. I 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Tamam, işte 
görüşülüyor Sayın Başkanım. I 

BAŞKAN — Görüşelim, sonunda geçici I 
maddeler olsun diyorsunuz. I 

SIRRI ATALAY (Kars) — Tamam efendim. 
ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) — 

Görüşülmemesi olması lâzım, | 

> 28-6.1965 0 : 3 
I BAŞKAN — Efendim, ben de tereddüdet-

tim Sayın Artus. Yani ben evvelâ şöyle oku
dum, öyle anladım. 31 nci maddeden 51 nei 

I maddeye kadar görüşülmemesi, yani bu mad-
I deleri görüşmiyelim, 52 nci maddeden baş-
I lıyalım. Sonra da geçici madde olarak düşü-
I nelim, diyorlar zannettim, tavzih için sordum. 

Hayır görüşelim de sonunda geçici madde ya
palım diyorlar. 

ÂMİL ARTÜS (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) — 
I Görüşülmemesi lâzımdır. 
I BAŞKAN — Bir usul işidir, takdir işidir 
I tabiî. 
I Şimdi, Sayın İskender Cenap Ege'nin öner-
I gesini okutup oradan oylamaya başlıyacağız. 

I Sayın Başkanlığa 
I 31 nci maddenin üçüncü fıkrasının aşağıda 
I arz edilen şekilde tadilini teklif ederiz. 
I Eskişehir Aydın 
I Ömer Ucuzal İskender Cenap Ege 

I Bu adayların hangi seçim çevrelerine ait aday 
I listelerinde yer alacakları parti tüzüğünde 
I veya genel kongrece alınacak kararda belirti-
I îen esaslara göre tesbit edilir. Bu adayları 
I gösteren organ veya kurul, bunların üöz ko-
I nusu listelerde kaçıncı sırada bulunacakları 
I ilgili il yönetim kurulunun istişari mütalâası 
I alındıktan sonra tesbit eder. 

I BAŞKAN — Komisyonun mütalâası nedir 
I Sayın Betil? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZlHNl 
I BETİL (Tokat) — Müsaade buyurursanız arz 
I edeyim efendim. 

I BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

I BETİL (Tokat) — Muhterem arkadaşlar, 31 nci 
I madde siyasi partilerin Türkiye Büyük Mil-
I let Meclîsi üyelikleri seçimleri için kanun ge-
I reğince gösterecekleri adayların yüzde ibeşi-
I ni gösterme yetkisini il yoklama kurullarına 
I bırakıyor. Partinin tüzüğündeki kabule göre 
I merkez karar organına veya merkez yöne-
I tim org&nma veyahut merkez yoıklama ku-
I ruluna bırakıyor. Tüzük, «merkez karar orga

nı seçsin» derse merkez karar organı seçecek; 
I tüzük «merkez yönetim organı seçsin» derse 
I merkez yönetim organı seçecek; «merkez ycık-
I lama kurulu seçsin» derse merkez yoklama 
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kurulu seçecek, ikinci fıkra merkez yokla
ma kurulunun ne suretle teşekkül edeceğini 
söylüyor. Diyor k i : «Bu kurul, partinin teş
kilâtı olan her ilden parti tüzüğü gereğin
ce seçilecek birer delege ile merkez karar 
ve yönetim organları ve T. B. M. M. Grupu yö
netim kurulu üyelerinden kuruludur.» 

O halde 31 nci madde, siyasi partilerin tü
züklerine göre il yoklama kurulları tarafın
dan seçilmekslzin gösterilecek milletvekili 
adaylarının yüzde 5 miktarında olacaktır. Bu 
adaylar için, tüzük, bunları seçecek olan he
yeti dar kadrolu veya geniş kadrolu, veya
hut çok geniş kadrolu yapmak imkânına sa
hiptir. Partilerin genel kongreleri yapar. Ge
nel kongreye bu tasarıya göre siyasi parti
ler ba^/ka adlar da verir. Bu, şimdiye kadar 
bizim bildiğimiz, büyük 'kongredir, kurultay
dır. Bir siyasi partinin en yetkili organı ku
rultayıdır, büyük kongresidir. Yani bu tasarı
ya göre genel kongredir. Tüzüğü de o yapar. 
Binaenaleyh tüzükte gösterildiğine göre veya 
genel kongrece verilecek karara göre de
menin yeri yek. Eğer genel kongre böyle ar
zu ediyorsa tüzüğe öyle hüküm sevk eder. Ge
nel kongrenin bu kararı mevcut tüzüğün de-
ğ'ştirilmes: seklinde trce'li ediyorsa, önerge 
mevcut tüzüğün o hükmünün değiştirilmesi 
şeklinde verilir. î lk defa korulacaksa, tüzü
ğe bu maddenin eklenmesi, filân maddeye fi
lân fıkranın cıklenmesî seklinde verilir. Onun 
için siyasi parti tüzüğüne veya siyasi parti 
genel kongresi kararma göre demek uygun 
delildir. Komîsvorun bu nokta üzerindeki 
görüşü budur. îl idare kurul1 arınan istişari mü
talâasını alır.. Adı üstünde, istişari mütalâa.. 
Zaten kanun, parti tüzüğüne göre diyor. S'ya-
si partiler lüzum görürlerse merkezden göste
rilecek aday için il idare kurulunun mütalâa
sını istişari de saymaz. Alınması lâzım ve şart 
karar mahivetinde de gösterebilir. Binaenaleyh 
parti tüzüklerinde yer alması tabiî olan hu
susları bu tasarı anaamaç olarak tüzüklere bı
rakmıştır. Binaenaleyh, bütün partileri bir
birine benzer mekanizmalar halinde işler du
ruma getirmemek için bu kabul tarzı uygun 
bir kabul tarzıdır. Bu itibarla, bütün partiler 
için avnı mahiyeti taşıyacak tarzda hüküm 
şevkini tazammun ettiffi için ve sayın arkada
şımın istediği, mensup bulunduğu partinin ge-
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nel kongresi tarafından ikabul edildiği tak
dirde, mensup bulunduğu partinin tüzüğüne 
pekâlâ girebileceği için, müsaade etsinler de 
bu noktayı nazarlarını kendi partilerinin ge
nel kongresinde savunsunlar, kendi partileri
nin tüzüğüne koysunlar, öteki partilerin tü
züklerine konulacak hükümler içinde öteki 
nartileri serbest bıraksınlar, kanuna hüküm 
koymaya zorlamasmlar. 

BAŞKAN — Hükümet? Katılmıyor. 
Takriri tekrar okutup oylatacağım, efen

dim. 
(Ömer Ucuzal ve İskender Cenap Ege'nin 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Takriri kabul edenler... Kabul 

etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Şimdi Sayın Atalay'ın takrirlerini okutup 

oylatacağım. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başka

nım 30 ncu madde ayrıca görüşülmesi gere
ken b ;r maddedir. 

SADTK ARTUKMAC (Yozgat) — Takriri 
izah etmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
SADTK ARTUKMAC (Yozgat) — Cok muh

terem arkadaşlar m; Savın Atalay arkadaşım
la verdiğimiz trıkrir Yüksek Heyetinizce ka-
b-ı! ediYli. Ondan sonra 31 nci maddenin mü
zakeresine geçildi. Bu yanlış bir yoldur. Bu
nu arz emtek istiyorum. Yanlış bir zemin içe
risine girmiş bulunuyoruz.. Çünkü tasarıda 
mevcut 30 ncu maddeye bina edilmiştir müta-
akıp maddeler. Biz 30 ncu maddevi müzake
re ve ka.b"l ettikten sonradır ki, 31 ve müta-
akrr) maddeleri ancak müzakere edeb;liriz. 
Bu brıvımdan bir önerge vermiş bulunuyo
rum. 30 ncu maddevi 31 olarak numara ver
mek 'suretiyle teselsül ettiriVrp'k müzakere et
memiz gerekmektedir. Çünkü bu muamelelerin 
hepsi 30 ncu maddeye istinadetmek suretiyle 
bina edilmiştir. Bizim takririmizdeki sistem 
başkadır, bu sistem başkadır. Bu sistem hali
hazırda partilerin yoklama kurullarının yapa-
cağvişi hâkim huzurunda yaptırmaktan iba
rettir. Yüksek Heyetinizin kabul ettiği tak
rir ise, bütün partilere kayıtlı partililerin ka
tılacağı bir yok1 amayı ifade etmekte idi. Bu 
bakımdan önerge vermiş bulunuyorum. Ta
sarıda yazılı bulunan 30 ncu maddenin 31 nci 
madde olarak müzakeresi gerekmekte oldu-
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ğunu arz ediyorum. Takririme iltifat buyur
manızı istirham ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, muhterem iki arka
daşımızın bilgisi ile, tabiî Senatonun idaresi 
mümkün değildir. Saym Betil şimdi memnun 
olacak, 30 neu maddenin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz, elediler. 
30 neu madde te-klif buyurdukları şekilde 
kabul edildi. Ve 30 neu madde diye de 'bu şe-
(kilde oyladım. Şimdi 30 neu olmıyacak da 
31 olacak da, filân, bunlar, hakikaten Senato
yu da, Başkanlığı da şaşırtan beyanlardır. 
Böyle beyanlara benim iltifat etmeme imkân 
yoktur. Tekriri müzakere yolu ile, ancak, yan
lış oldu diye, 30 olacaktı, ötekiler de 31, 32, 
33 olacaktı şeklinde bir talepte bulunurlar, 
bu şekilde işleme koyarım. Yoksa şöyle bir 
tekriri muameleye koyamam. «30 neu mad
de yerine Sayın Atalay ile verdiğimiz öner
ge kabul edilmiştir, ancak 30 neu maddenin 
de bizatihi müzakeresi lâzımdır, arz ederim» 
şeklinde ıbir takriri müzakere .konusu yapa
mam. Tekriri müzakere talebedersiniz, o za
man olabilir. 

Şimdi numara teselsülü olduğu için Sa
yın Artukmaç ona izin veriniz. Dediğinizde 
hakbsmız. 31 i oylıyalım, numarası sonradan 

.öteki 30, 31 olarak, böyle düzelerek gelir. 
Mer'kez yoklaması 

MADDE 31. — Siyasi partilerin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelikleri seçimleri için 
kanun gereğince gösterecekleri adayların 

.yüzde beşi, parti tüzüğüne göre, mer'kez karar 
organı veya merkez yönetim organı veyahut 
merkez yoklama kurulunca tesbit edilir. 

Parti tüzüğü merkez yoklama kurulunu 
öngörmüşse, bu kurul, partinin teşkilâtı olan. 
her ilden parti tüzüğü gereğince seçilecek 
birer delege ile ımerkez karar ve yönetim or
ganları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi gru-
pu yönetim kurulu üyelerinden kuruludur. 

Bu adayların hangi seçim çevrelerine ait 
aday listelerinde yer alacakları, parti tüzü
ğüne veya genel kongrece alınacak kararda 
belirtilen esaslara göre tes'bit edilir. Bu aday
ları gösteren organ veya kurul, bunların söz 
'konusu listelerde ıkaç,:ncı sırada bulunacak
larını serbestçe tesbit eder. Bu fıkradaki iş
lemler tamamlanmadan önce, ilgili il yöne
tim kumlunun istişarî mütalâası alınır. 

28-6.1935 0 : 3 
Bir seçim çevresinde partinin gösterme

si gereken aday sayısından az istekli bulun
ması halinde, adaylar, 1 nci fıkrada yazılı or
gan veya kurulca tesbit edilebilir. 

Her hangi bir sebeple önseçimlerde ta-
mamlananr.yan aday sayısı kadar aday veya 
önseçim suretiyle kanunda gösterilen süre içe
risinde Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi
ne imkân olmıyan sayıda aday, 1 nci fıkrada 
yazılı organ veya kurulca gösterilir. 

Parti tüzüğü bir merkez yoklama kuru
lunu öngörmüşse, ibu kurul, yetkilerinin kul
lanılmasını merkez karar veya yönetim or
ganına devredebilir. 

BAŞKAN — 31 nci maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutup, oylayacağım. 
önseçimde uygulanacak kurallar 

MADDE 3 2 . — 30 neu maddede söz konu
su önseçimlerde 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 
sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men kütükleri hakkındaki Kanunun 2 nci mad
desinin 2 ilâ 4 ncü fıkraları, 3, 7 ilâ 9, 14 ilâ 
19 neu maddeleri, 20 nci maddesinin 1 ve 
7 nci bendleri, 25 ilâ 27 nci maddeleri, 67 ilâ 
fi9 neu maddeleri. 76. 86 ilâ 89 neu maddeleri, 
9r;. 96 ilâ 99. 101. 102, 104, 109, İ H ilâ 118, 
120, 129 ilâ 139. 152 ilâ 154, 156, 158 ilâ 169, 
172 ilâ 175, 177 i\â 185 nci maddeleri ile 
24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuri-
vet Senatosu üyelerinin seçimi Kanununun 
11 nci maddesi uygulanır. 

26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükle
ri hakkındrıki Kanunun 71 nci maddesinin 
1 ilâ 4 ncü bendleri. 75, 77, 82 ilâ 85, 90, 93, 
95 ve 106 nıcı maddeleri, ilçe seçim kurulla
rınca, işbu maddede söz konusu önseçimler
de uygulanır. Aynı kanunun 147 ve 148 nci 
maddeleriyle 9 neu geçici maddesi hüküm
leri, işbu maddede söz konusu önseçimlerde 
kullanılacak parti seçmen kütükleri hakkın
da uygulanır. ' ''' " i !|^f 

GEÇÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ 
BETİL (Tokat) — Bu madde hakkında verilmiş 
değiştirge önergesi var mı? 

BAŞKAN — Hayır. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ 

BETİL (Tokat) — Müsaade ederseniz oylama 
uGulü hakkında bir mâruzâtta bulunacağım. 
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BAŞKAN — Buyurun. j 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ ! 

BETİL (Tokat) — Muhterem arkadaşlar, bu ta- \ 
sarının tümü üzerindeki görüşmelerin bitimim- j 
de Komisyonun Başkanı muhterem arkadaşımız 
Haldun Menteşeoğlu ile bendeniz bir önerge 
takdim etmiştik Başkanlığa ve bu önergede bu 
tasarının 9 kısım olduğunu ve bir kısmı teşkil 
eden bölüm ve maddeler arasında mevzuu tan
zim etmek bakımından, ahenk bakımından sıkı 
bir irtibat bulunduğunu belirtmiş ve görüşme
lerin kısmı kısım olmasını, eğer değiştirge 
önergeleri verilmemişse, oylamaların kısım kı
sım yapılmasını istirham etmiştik. Bu oylan
mıştı. Binaenaleyh, komisyon tarafından değiş
tirilmiş bulunan maddelerin ayrı ayrı oylan
ması lâzımdır. Çünkü Millet Meclisinin1 benim
semesi veya kendi kabul ettiği metinde ısrar et
mesi ihtimali vardır. Bunun dışında, Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulunda, ancak sayın 
üyeleri tarafından değiştirme isteklerinde bu
lunulmuşsa, değiştirme isteklerine münhasır 
olarak, değiştirme isteklerine konu teşkil eden 
maddelerin oylanması lâzımdır. Karar bu idi. 
Sayın Başkana bu hususu arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, bu teklifi bulduk, şim
di tekrar okutalım. «Siyasi Partiler Kanun ta
sarısının tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Tasan 9 kısımdan müteşekkildir. Her kışımın 
tanzimine çalıştığımız mevzu muhtevasını teşkil 
eden bölüm ve maddeler bakımından bir bü
tün hüviyetindedir. Bu itibarla tasarının madde 
madde değil, kısım, kısım görüşülmesi, maddeler
de değişiklik istenilmediği takdirde her kısmın 
bir bütün olarak oylanması ve maddelerde deği
şiklik istendiği takdirde de değiştirilmesi iste
nilen maddelerin ayn ayrı ve aynı kısımdaki di
ğer maddelerin tümünün oya sunulmasını arz 
ve teklif ederiz.» şeklindedir bu teklif. Ben iti
raf edeyim ki, bu takrir verildiğinde, ben te
davi maksadiylö burada yoktum. Bu şekilde 
bir oylama mümkündür. Yalnız madde madde 
okuyup oylıyarak gitmek benim hukuk anlayı
şıma daha uygun düştüğü için böyle bir usul ta-
kibediyordum. Kabul edildiğine nazaran bu tek
lif 31 - 32 diye devamlı olarak okuruz, bölüm 
bitince oylarız, mümkündür. Anayasa ve İçtü
züğe aykırı bir tarafı yoktur. Şimdi bu şekil
de muısımele yapacağız. 31 i okuduk, 32 yi 
okuduk. (Gürültüler) 

28.6.1985 0 : 3 
32 nci madde için değiştirge önergesi yok. 

Arz ettiğim şekilde 33 ncü maddeyi okuyoruz. 
Efendim, arz ettim, şimdi bu ikaz üzerine 

bölüm bölüm oylıyacağız. Değişiklik önergeleri 
olursa onları görüşüp oylatacağız. Değişiklik 
olmıyanları birlikte, meselâ 7 nci bölümü oyla
rınıza arz ediyoruz, diyeceğiz. 

Şimdi 33 ncü maddeyi okutuyorum. 

Önseçim ve merkez yoklaması adaylığı 
MADDE 33. — Bir önseçim veya merkez 

yoklamasında aday olabilmek için, adaylığı ka
zandığı takdirde katılacağı seçimde seçilebilme 
ve aday olma yeterliğine sahip, bulunmak ge
reklidir. 

Aynı kimse, önseçim ve merkez yoklamasın
da değişik siyasi partilerde >aday olamaz. Çe
şitli siyasi partilerden önseçim adayı olan bir 
kimse için, Yüksek Seçim Kurulu parti genel 
başkanlıklarından başvurma evrakını istiyerek 
inceler. Bu inceleme sonucunda, söz konusu 
adayın birden fazla siyasi partiye adaylık için 
başvurduğu anlaşılırsa, bu kimsenin başvurdu
ğu bütün siyasi partilerle ilgili olarak adaylığı 
ve parti üyeliği son bulur. 

İl ve ilçe yönetim kurulları başkan ve üye
leri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelikleri 
seçimleriyle ilgili Önseçimlerde görev yaptık
ları seçim çevresinde aday olabilmek için, ön-
tioçim gününden doksan gün önce bu görevlerin
den çokilmek zorundadırlar. 

Siyasi partilerin genel başkanlıkları, bir ön
seçimde kendi partilerinden aday olanların lis
tesini, seçim çevrelerini de belirterek, Yüksek 
Seçim Kuralıma bildirirler. Bu bildirinin, ka
nuna göre önseçimin yapılacağı günden en az 
beş gün önce sıaat onyediye kadar bir alındı bel-
belgesiyle Yüksek Seçim Kuruluna verilmiş ol
manı şartır. Bu bildiriden sonra adaylıktan çe
kilme, önseçim sonuna kadar dikkate alınmaz. 
Ancak, bu gibiler, önseçim sonunda aday seçil
miş iseler, çekilmeleri hüküm ifade eder ve on
ların yerlerine sırada daha sonra gelenler aday 
seçilmiş .sayılırlar, ölüm halinde de aynı hü
küm uygulanır. 

BAŞKAN — 33 ncü madde hakkında veril
miş bir takririniz var mı Sayın Ağırnaslı? 

NİYAZİ AÖIRNASLI (Ankara) — Var Sa
yın Başkan, izah edip, takririmi vereceğim. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
Bundan sonra takrir verecek olan arkadaş

larımız hem Komisyonun hem de Divanın tet
kikine imkân verilmesi için, hiç olmazsa, mad
denin okunmasından 10 - 15 dakika evvel tak
rirlerini vermelidirler. 

NlYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlar; 33 ncü madde hakikaten siyasi 
partileri oraya da başvurayım, oraya da başvu
rayım, öbür tarafa da... 9 kapıdan bir ekmek 
şeklinde ahlâkilikle bağdaşmıyacak bir mebus
luk şirketi durumundan kurtarmak maksadiy-
le tedvin edilmiş, sevk edilmiş güzel bir hüküm. 
Aslında 33 ncü maddenin taşıdığı fıkralara ka
tılmamak mümkün değil. Yalnız bunlardan bir 
tanesi var ki, 3 ncü fıkra, bütün siyasi partile
rin il ve ilçe başkanları ile ilçe ve il yönetim 
kurullarını bu seçimlerde aday olma hakkından 
mahrum etme niteliğindedir... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Yok böyle 
bir şey... 

NÎYAZt AĞIRNASLI (Devamla) — Öyle 
bir şey yok diyor, Sayın arkadaşım Ün aldı. 
Okuyayım, sonra beraberce karar verelim. «İl 
ve ilçe yönetim kurulları başkan ve üyeleri, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelikleri seçim
leri ile ilgili önseçimlerde görev yaptıkları se
çim çevresinde aday olabilmek için, önseçim 
gününden 90 gün önce bu görevlerinden çekil
mek zorundadırlar.» 

Varmış, değil mi? 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Bu aday
lığa mâni değil. 

NlYAZÎ AĞIRNASLI (Devamla) — Değer
li arkadaşlarım, 90 günden daha az bir müddet 
kalaca.ktır, bu kanun çıktığı zaman. Yani seçi
lebilmek şansını, 90 günü geçirmiş olduğu için 
ve kanunun yürürlük maddesinde de «bu ka
nun neşri tarihinde yürür» denildiği için, bü
tün siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ve vö-
netim kurulları bulundukları yerlerde aday ol
mak hakkını yitirmiş olacaklardır. (Geçici mad
de var, sesleri) Geçici maddede dahi, «bu se
çimlerde bu hüküm yürütülmez» dememiş. Han
gi fayda için getiriyoruz bu hükmü? Bu seçimler
de, açıkça söylüyorum, kanunu ha^ırhyan arka
daşlarımızda bir art düşünce elbette ki, olmadığı
na göre, buradan Milletvekili olarak ayrılmış 
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olanların şansını bütün parti teşkilâtları karşı
sında artırmak gibi bir netice doğuruyor. 

Hedef ve maksat bu olmazsa dahi bu neti
ceyi doğurur. Niçin bütün ilçelerin yönetim ku
rulları, il yönetim kurulları ve başkanları şans
larını denemesinler? En çok bulunduğu partide 
hizmet görmüş, bu hakkı haiz insanlardır. Ban
ların bu hakkını kaldırmak gibi bir şey âdil bir 
hüküm olmaz. Ve ben şunu söyliyeyim, bütün 
partilerde teşkilâtın kıyamet koparmasına se-
bebolur. Arkadaşlar, teşkilâtın karşısına nasıl 
çıkacaklarını bilmem. Benim başımda böyle bir 
kıyamet kopmaz, çünkü hiçbir siyasi parti ile 
ilişiğim yok. Niye bir kanunun çıkmasına sebe-
boldunuz da, bizi seçim hakkından yoksun kıl
dınız diyen kimse olmıyacaktır,ı ama bütün ar
kadaşlar için bu sıkıntılı durum hâsıl olacaktır. 
Ve hakikaten uzun uzun düşündüm, bundan 
acaba hangi fayda var? Siyasi partilerin gelir 
toplaması bakımından faydası var. Aday sayısı 
çoğalır. Hem önseçimlere katılmak, hem de 
aday olabilmek için yoklamaya girerken bir pa
ra ödiyecekîerdir. Her partide bu değişik bir 
rakamdır. Bin lira, ikibin lira, beşbin liradır. 
Partinin faydası ne, şu halde? Beş aday hazır-
lıyacak bir siyasi parti, eğer yüz aday sağla
mışsa bu partinin faydası var demektir. Varsın 
yüz adaydan da bu aidatı alsın. Daha demokra
tik bir usul ile onlar da şanslarını denesinler. 
Madem ki, önseçim sistemini kabul ediyoruz, 
denerler, kimler bıı yoklamada süzgecin üstün
de kalırsa o şeye katılmış olur. Bu itibarla her 
halde 3 ncü fıkranın, şimdi okumuş olduğum 
3 ncü fıkranın muhafazası halinde, bütün siya
si partilere de hatırlatmış olayım, çok sıkıntı 
ile karşı karşıya geleceklerdir, teşkilâtlariyle 
kendileri arasında. Ayrıca büyük bir adaletsiz
lik de olacaktır. Niçin onları seçim şansından 
mahrum edelim? Ve sebep ne üç ay önce isti
falarına Şu söylenebilir: Efendim, teşkilâtta 
hâkim olurlar, binaenaleyh, yoklamalarda da
ha fazla oy kazanma şansı olur. Böyle bir şey 
olmaz arkadaşlar. Teşkilât ile devamlı olarak 
yüzyüze olanlar, devamlı olarak, beraber, karşı 
karşıya olanların şansı olmıyanlarınkine nisbet-
le daha azdır. Teşkilâtın bilmem filân ilçenin 
başkanıdır diye, falan ilçenin idare heyetinde-
dir diye, bütün il teşkilâtından halen mevcudo-
lan milletvekilinden veya adaylığını koyacak 
her hangi bir kimseden fazla şansa sahibolması 
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sadece teşkilât tarafından iyi tanınmış olması
na, yeterli görülmesine ve hakikaten listede yer 
almasının memlekete ve millete faydalı olacağı 
inancının meydana gelmiş olmasına, doğmuş ol
masına 'bağlıdır ki, böyle olduğu takdirde bu 
arkadaşları mahrum etmeye de hiç kimsenin 
hakkı olmamak lâzım gelir. 

Bu itibarla kanunun 'bu maddesinin 38 ncü 
maddesinin hakikaten benim de takdirle karşı
ladığım 33 ncü maddesinin sakat olan üçüncü 
fıkrasının kaldırılması yönünde bir takrir tak
dim ediyorum. Yüksek Başkanlığa, iltifat •bııyn-
rulmasını rica ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. (Söz isti
yoruz sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, , demin arz ettim, 
ama galiba bâzı muhterem arkadaşlarımın dik
kat nazarlarından kaçmış. Şöyle bir usul taki-
•bediyoruz: Demin okuduğum komisyonun öner
gesine göre, işi öyle bir hızla yürütüyoruz ki, 
bölüm ve kısımları oya sunuyoruz. Vakitten o 
kadar tasarruf halindeyiz. Demin de arz ettim, 
önerge veren konuşur, komisyon konuşur, Hü
kümet konuşur diye. 

Buna rağmen her önerge üzerinde, her mad
de üzerinde söz isteniyor ve her zaman da tabiî 
münakaşaya sebo'boluyor. Veremiyeceğim kim
seye söz. önerge sahibine söz verdim, Komisyo
na ve Hükümete söz vereceğim, sonra oya ge
çeceğim. Verilen takririn mânası budur. 

Yüksek Başkanlığa 
Siyasi Partiler Kanununun 33 ncü maddesi

nin 3 ncü bendi il ve ilçe yönetim kurullarının 
başkan ve üyelerinin denemelerden 90 gün ön
ce istifasını ve yürürlük maddesinde ise neşri 
tarihinde yürürlüğe gireceğini öngörmektedir. 

1. —• İl ve ilce 'başkan ve üyelerinin 90 gün 
önce istifası seçilme hakkını kısıtlamaktadır 

2. — Bu hüküm siyasi parti teşkilâtlarını 
seçim öncesinde mefluç hale getirecek ve teşki
lât yeni baştan kurulma durumuna girecektir. 

3. — Önseçime doksan günden az bir za
man kalmıştır. Çıkmamış kanuna göre istifa et-
miyen bugünkü başkan ve üyeler, seçilme hak
kını fiilen kayfeetmiş, durumda bulunuyorlar. 
Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri adedi on-
binlercedir. Bunların seçilme hakkını elinden 
almak bugünkü Millet Meclisinin aynen getiril
mesini istemek olacaktır, 

28-6.1965 0 : 3 
Bu sebeplerle 33 ncü madenin 3 ncü bendi

nin maddeden çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Ankara 
Niyazi Ağırnaslı 

BAŞKAN — Sayın Betil. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (Tokat) — Efendim, iştirak etmiyoruz. 
Çünkü 90 günlük süreyi, bu kanunun kabulü 
halinde yürürlüğe gireceği tarihle yapılacak 
yoklama ve oy verme günleri bakımından sığ-
mıyacağmı söylüyor muhterem arkadaşım. Hal
buki tasarıda bu hususun Yüksek Seçim Kuru
lunca düzenleneceği hakkında kayıt vardır. 

BAŞKAN — Hangi madde Sayın Betil? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (Tokat) — Efendim, 138 nci madde 

BAŞKAN — Partilerin kanuna uyma süre
si. Bu kanunun yürürlüğe... 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Hayır Sayın 
Başkanım. Komisyonun değiştirdiği 138 nci 
madde olacak. Millet Meclisinden 137 nci mad
de olarak geldi. Komisyon onu 138 nci madde 
olarak değiştirdi. 

BAŞKAN — İlk seçimler için tedbirler, bu 
mu? 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Evet efendim. 
BAŞKAN — «Bu kanunun 30 ncu maddesi 

ile 32 ilâ 50 nci maddelerinin bu maddelerinin 
yürürlüğe girmesini taki'bedcee'k, ilk Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeliği seçimleri ile ilgi
li olarak yapılacak önseçimlerde uygulanması
nı sağlamak için gerekli tedbirler işJbu madde
lerde yer alan temel kurallar ve bu temel ku
ralların ruhuna uygun olarak Yüksek Seçim 
Kurulunca tesbit edilir. Yüksek Seçim Kuru
lu bu amaçla işbu maddelerde yer alan süreleri 
gerekli gördüğü tarzda düzenlemek yetkisine 
sahiptir.» 

Böyle bir madde olduğu için mahal yoktur 
diyorlar. Hükümet de aynı mütalâaya katılı
yor. Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Takrir bir muhalife karşı 
ekseriyetle reddedilmiştir. 

Bu maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Açık oyunuza sunulacaktır, değişiklik olduğu 
için. 
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Adaylık şartları 

MADDE 34. — Belli bir seçimle ilgili önse
çim veya yoklamada aday olmak, aynı zaman
da yapılacak başka bir seçimle ilgili önseçim 
veya yoklamada aday olmayı engellemez. 

Belli bir seçim için bir seçim çevresindeki 
önseçimde veya merkez yoklamasında aday 
olan kimse, ancak diğer bir tek seçim çevresin
deki önseçimde aday olabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. önerge yok. 35 nci maddeyi okutuyoruz. 

İlçe seçim kurulu 
MADDE 33. — önseçimlerle ilgili işlemleri 

yapacak olan ilçe seçim kurulları, 26 Nisan 19G1 
tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Teımel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesiyle 19 ncu maddesinin 2 nci ben
di uyarınca kurulur. İlçe seçim kurulunun belli 
bir partinin önseçimiyle ilgili olarak yaptığı 
görüşme ve oylamalara, kurul üyesi sıfatiyle o 
partinin ilçe yönetim kurulunun göstereceği 
iki parti temsilcisi de katılırlar. 

30 ncu madde gereğince yapılacak önseçim
lerde o seçim çevresinde seçime katılacağı Yük
sek Seçim Kurulu tarafından ilân edilmiş olan 
siyasi partilerin her biri için ayrı bir sandık 
ve kapalı hücre 'bulundurulur, önseçimin yapı
lacağı gün ve yer ilçe seçim kurulunca tosbit 
edilerek mûtat vasıtalarla ilân olunur ve ilgili 
siyasi partilere duyurulur. 

önseçim bizzat ilçe seçim kurulunca yapılır. 

BAŞKAN — Söz İstiyen? Yok. Takrir, yok. 
36 nci maddeye geçiyoruz. 

Parti seçmen kütüğü 
MADDE 36. — Siyasi partiler kendi tüzük 

ve yönetmeliklerine göre, önseçime katılacakla
ra ait seçmen kütüklerini önseçimden otu? gün 
önce düzenleyip ilçe seçim kurullarına bildir
meye zorunludurlar. 

Bu kütükler ilçe seçim kurulları tarafından 
ilçe seçim kurulu başkanlığının ve ilgili partiler 
ilçe yönetim kurulu başkanlıkları kapılarına 
asılarak yedi gün süre ile ilân olunur. Kütük
lere, ilgili parti üyeleri tarafından yazı ile iti
raz edilebilir. İtirazlar, ilçe seçim kurulu tara
fından, parti tüzük ve yönetmelikleri çerçeve
si içerisinde incelenir; itiraz, üç gün içinde ka
rara bağlanır; itiraz yerinde görülürse kütük 
düzeltilir; itiraz yerinde değilse reddolunur. 
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Bu itirazların kabul veya reddine dair ilçe se
çim kurulu kararları kesindir. İtirazların kabu
lü ile boş kalan yerlere başkaları ikame edil
mez. 

Kesinleşen kütükler ilgili partinin ilçe yö
netim kuruluna bildirilir. 

önseçim için değişik partilere aidolmak üse-
re düzenlenen kesinleşmiş parti seçmen kütük
lerinde aynı isimlere raslanclığı ve bu kimse
nin birden fazla siyasi partinin üyesi olduğu 
tesbit edildiği takdirde bu kimsenin adı, yazılı 
olduğu bütün partilere ait seçmen kütüklerin
den silinir ve bu partilerin hepsinden üyelik 
sıfatı kalkar ve durum ilgili partilerin ilçe yö
netim kurullarına, ilçe seçim kurulunca bildi
rilir. 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
36 nci maddesi yerine Millet Meclisince ka

bul edilmiş olan 36 nci maddenin kabul olun
masını arz ve teklif ederim. 

Tokat 
Zihni Betil 

BAŞKAN — Bir tekliftir, daha evvel arz et
tiğim gilbi, tatbikatta kabul ediyoruz. Sayın 
Betil izah buyuracak mısınız? 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Muhterem arka

daşlarım, Millet Meclisi tarafından kabul edi
len metin işlemde selâmeti ve isabeti sağlamak
tadır. Şöyle ki, «Önseçim için değişik partilere 
aidolmak üzere düzenlenen kesinleşmiş "mrti seç
men kütüklerinde aynı isimlere raslandığı tak
dirde, o kimse, hangi partiyi tercih ettiğini 
ilçe seçim kuruluna yazı ile bildirir? Bu bildi
ride bulunan kimsenin tercih etmediği siyasi 
partilerle ilgisi kesilmiş olur ve durum ilgili 
partilerin ilçe yönetim kurullarına ilçe seçim ku
rulunca bildirilir.» 

Muhterem arkadaşlar, yoklama kurulunun iki 
parti tarafından yahut birden ziyade parti 
tarafından diyelim, daha doğru tâbirle, adı 
yazılı bir şahsın birden ziyade yoklama kuru
luna üye olarak katılıp aday seçimine iştirakine 
imkân yok. Bir kimse ancak bir partide ka
yıtlı olabilir. Bir şahısın iki partide kaydı varsa 
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ikisi de siliniyor 4 ncü madde mucibince. Bu, 
şundan doğuyor muhterem arkadaşlarım : Bir 
kimse haber ve malûmatı olmaksızın, eğer, iki 
listeden de adı silinirse yani komisyonumuz 
tarafından değiştirilen şekli kabul edersek, me
selâ ben C. H. P. nin Tokat il yoklama kuru
lunda üye isem, benim haber ve malûmatım 
olmaksızın, benim adımı Adalet Partisinin To
kat İl Yoklama Kurulunun cetveline de yazdı
lar mı komisyonun kabulü veçhile madde rae-
tinleşirse, ikisinden de adım silinecek. Ben 
Cumhuriyet Halk Partiliyim. Cumhuriyet Halk 
Partisinin tüzüğüne göre Tokat îl Yoklama Ku
ruluna üye olarak girmeye hakkım var. Be
nim haber ve malûmatım olmaksızın, beni Ada
let Partisi, yahut Yeni Türkiye Partisi, yahut 
isim vermiyelim (X) partisi yoklama kuruluna 
yazmış ise, ben Cumhuriyet Halk Partisi yok
lama kurulu üyeliğinden de düşeceğim. Habe
rim yok. Başkasının fiilinden, bu parti işlemi 
dolayısiyle, kullanmaya mezun olduğum bir 
hakkı istimalden mahrum edileceğim. Bu tek
lifi Şeref Kayalar arkadaşımız yaptı. Galiba 
üzerinde biraz acele edildi. Şeref Kayalar ar
kadaşımız dedi ki, bir zat iki partiye kayıtlı ise 
ikisinden de siliniyor. İki yoklama kurulu cet
velinde üye olarak nrcHiküyorsa 4 neü madde
ye tenazur sağlamak için ikisinden de düşsün. 

Muhterem arkadaşlar, partiye kayıt yazılı 
bir taleple oluyor. Ve o partinin tüzüğüne göre 
yetkili bir organ kararı ile oluyor. Ondan 
sonra noterden tasdikli deftere, bu karara is-
naden, o partilinin yazılmasiyle oluyor. Ama, 
yoklama kurulu cetveline bir partilinin üye gös
terilmesi fiilî o partilinin yedi ihtiyarında, eli 
ile olmuyor. Binaenaleyh, bir partinin yok
lama kurulu üyelerinin topyekûn düşürülmesi 
dahi, komisyonun kabul ettiği madde kabul 
edildiği takdirde, mümkün olacaktır. (X) par
tisine gerçekten kayıtlı bulunan kimselerin ad
larını topyekûn (Y) partisinin listesine yaz
mak suretiyle ikisinden de silme imkânı do
ğacaktır. Binaenaleyh partiye kaydolma baş
ka, yoklama kuruluna üye olma başka. Par
tiye kaydolma, kendi yazısı ve imza ile mua
mele başlamak suretiyle mümkün, ama ilçe 
seçim kururuna bildirilen yoklama kurulu üye
leri cetveli içine girme, o zatın yazısı ile, im
zası ile değil, haber ve malûmatı dışında dahi 
mümkün . Birtakım hileli işlemlere girişmek, 
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hata yolu ile yapmak mümkün. Bir insanın 
hatasından doğmıyan, kendi fiilinden doğmı-
yan neticeden dolayı hakkından mahrum edil
mesi hukuk prensiplerine, adalet icaplarına 
uygun düşmez. Bu itibarladır ki, Millet Mec
lisi tarafından kabul edilen metnin kabul Duyu
rulmasını arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Hükümet aynı kanaatte. Başka 
bir noktai nazar yok. Sayın Betil siz komisyon adı
na mı konuştunuz? 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Hayır efendim, 
şahsım adına konuştum. 

BAŞKAN — Sayın Betil şahsı adına ko
nuştular. Peki komisyonun mütalâası nedir efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HAL
DUN METESOĞLU (Muğla) — Komisyon ola
rak ısrar etmiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Betil'in takririni tekrar 
okutup oylatıyorum. 

(Zihni Betil'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın sözcünün 36 ncı mad

dedeki söz hakkının mahfuz olduğu yazılı no
tunda bellidir. O itibarla, takririni oya koymuş 
bulunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tak
rir kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 36 ncı madde
sini okuyoruz. 

Parti seçmen kütüğü 
MADDE 36. —• Siyasi partiler kendi tüzük 

ve yönetmeliklerine rröre, önseçime katılacak
lara ait seçmen kütüklerini önseçimden bir ay 
önce düzenlevip ilce seçim kurullarına bildir
meye zorunludurlar. 

Bu kütükler ilçe seçim kurulları tarafın
dan ilçe seçim kurulu başkanlığının kapısına 
asılarak yedi gün süreyle ilân olunur. Kü
tüklere, ilgili parti üyeleri tarafından yazıyla 
itiraz edilebilir. İtirazlar, ilçe seçim kurulu 
tarafından, parti tüzük ve yönetmelikleri çer
çevesi içerisinde incelenir; itiraz, üç gün için
de karara bağlanır; itiraz yerinde görülürse 
kütük düzeltilir; itiraz yerinde değilse reddolunur. 
Bu itirazların kabul veya reddine dair ilçe 
seçim kurulu kararları kesindir. İtirazların ka
bulü ile boş kalan yerlere başkaları ikame edil
mez. 

Kesinleşen kütükler ilgili partinin ilçe yöne
tim kuruluna bildirilir, 
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önseçim için değişik partilere aidolmak üze

re düzenlenen kesinleşmiş seçmen kütüklerin
de aynı isimlere raslandığı takdirde, o kimse, 
hangi partiyi tercih ettiğini ilce secim kuru
luna yazıyla bildirir. Bu bildiride bulunan kim
senin tercih etmediği siyasi partilerle ilgisi 
kesilmiş olur ve durumu ilgili partilerin ilçe 
yönetim kurullarına ilçe seçim kurulunca bildi
rilir. 2 nci fıkrada yazılı süre içersinde yazılı 
başvurma yapılmazsa, bu kimsenin adı yazılı 
olduğu bütün partilere ait seçmen kütükle
rinden silinir ve bu partilerin hepsinde üyelik 
sıfatı kalkar ve durum ilgili partilerin ilce yö
netim kurullarına ilçe seçim kurulunca bildi
rilir. 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 36 ncı mad
desi 36 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

önseçimde propaganda kayıtlaması 
MADDE 37. — önseçimlere katılan adaylar 

için propaganda yapmak amacı ile açık hava 
toplantıları ve-örf ve âdete göre sohbet top
lantısı sayılanlar hariç - kapalı salon toplan
tıları tertiplenemez; duvar ilânı, el ilânı ve 
diğer nevi matbularla propaganda yapılamaz. 

il seçim kurulu, her bir siyasi parti için, aday
ların veya partilerin vereceği yazılı bilgileri esas 
alarak, adayların meslek veya sanat hayatlarm-
daki derece, başarı ve eserlerini ve memlekete 
ve partiye hizmetlerini gösterir ve vesikalık fo
toğraflarını taşıyan matbualar bastırır. Adayla
rın soyadı alfabe sırasına göre düzenlerenecek 
olan bu matbualar adaylara eşit sayıda dağıtı
lır ve sandık başlarına asılır. 

Adaylar, mensuboldukları partinin progra
mı, genel kongrenin ve yetkili merkez organla
rının kararları ile partinin seçim bildirisi dı
şında, millî, mahallî yahut meslekî çapta her 
hangi bir vaitte bulunamazlar ve Türkçeden 
başka dil ve yazı kullanamazlar. 

BAŞKAN — Takrir yok, söz yok. Değişiklik 
olduğu için 37 nci maddeyi açık oyunuza sunu
yorum. 

Müşahitler 
MADDE 38. — önseçim sırasında siyasi par

tilerin birer müşahidi kendi partilerine ait 
sandık başı işlemlerini takibetmek üzere hazır 
bulunabilirler, önseçimde aday olanlar müşa
hit sıfatiyle sandık başında bulunamazlar. 
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I BAŞKAN — Takrir yok, söz yok, 39 ncu 
I maddeye geçiyoruz. 

Kuruldaki parti temsilcilerinin görevini yerine 
getirmemesi 

MADDE 39. — önseçim günü oy verilmesi
ne başlanmazdan önce veya oy verme sırasın
da ilçe seçim kuruluna dâhil siyasi parti tem
silcisi görevini yapmazsa, ceza hükümleri saklı 
kalmak üzere, yerine, siyasi partinin sıradaki 
yedek temsilcisi getirilir. Bu da mümkün ol
mazsa, bu cihet tutanağa geçirilir ve eksik
ler o ilçe seçim kurulunda sandık alanı çerçe
vesinde parti seçmeni yeterliğine sahip ve 
okur - yazar olanlar arasından ilçe seçim ku
rulu başkanının seçeceği kimseyle tamamlanır. 

BAŞKAN — Söz yok, takrir yok. 40 ncı 
maddeye geçeceğiz. Maddeyi okuyoruz. 

Oy puslası 
MADDE 40. — 1. Her ilçe seçim kurulu, 

Sandık Yüksek Seçim Kurulunca bastırılmış 
özel filigranlı oy puslası bulundurur. Bu pus
lanın üzerinde, puslaya yazılması zorunlu aday 
sayısına eşit adedde sıra namarası alt alta ba
sılmış olur. 

Partili seçmenlerin, aday adlarını bu sıra 
numaralarının hizasına bizzat el yazısiyle yaz
maları şarttır. 

Parti seçmenlerinin okuma - yazma bilme
diğinin ilçe seçim kurulu başkanı veya gö
revlendireceği partili olmıyan kurul üyesi ta
rafından tesbit edilmesi takdirinde, kurul baş
kanı veya görevlendireceği partili olmıyan 
kurul üyesi, partili seçmenin itsediği ve aynı 
part'nin mensubu bir şahısla; partili seçmen 
böyle bir kimseyi gösterememişle, o partinin 
kuruldaki asıl veya yedek temsilcilerinden biri 
veya onlar da yoksa partinin müşahidi ile 
birlikte kapalı hücreye girerler. Kurul başkanı 
veya görevlendirmiş olduğu kurulun partili 
olmıyan üyesi, önce, soyadlarını alfabetik sı
rasına göre düzenlenen listeyi partili seçme
ne tam olarak okur ve ondan sonra partili 
seçmenin sözle ifade edeceği adayın adını 
yine adayın sözle ifade edeceği sıra numa
rasının hizasına el yazısiyle yazar ve puslanın 
altını imzalar. Partili seçmen, üzerinde aday 
adlarının yazılı olduğu bir listeyi kurul baş
kanına veya görevlendirmiş olduğu partili ol
mıyan kurul üyesine yahut kuruldaki parti 
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temsilcisine veyahut parti müşahidine vermek 
suretiyle, orada yazılı adların oy puslalarına 
yazılmasını isterse, bu istek reddedilir. 

Sandık başına gelen parti seçmenine, ilçe 
seçim kurulu başkanı veya görevlendireceği ku
rul üyesi, özel filigranlı oy puslasını, ilçe 
seçim kurulu başkanlığının mührü ile mühür
lendikten sonra verir. 

2. Belli bir seçim çevresinde gösterilmesi 
gereken aday sayısından merkez yoklaması ile 
gösterilecek aday sayısının düşülmesiyle bu
lunacak sayının yarısından bir fazlası mikta-
rmca aday adının oy puslasma yazılması şart
tır. Şu kadar ki, o seçim çevresinde aday sa
yısı iki olduğu takdirde bir aday adı yazmak 
mümkündür. 

özel filigranlı oy puslalarmda gösterilen 
sayıdan daha az aday sayısının yazılı olduğu 
puslalar muteber değildir. 

özel filigranlı oy puslalarmdaki sıra nu
maralarının hizasına yazılmış olmıyan fazla 
aday adları ve aynı hizaya birden fazla ya
zılmış olan fazla aday adlarından ilk yazılı 
olanından sonra gelenler, hesaba katılmaz. 

Bu bendin yukardaki fıkraları gereğince 
o seçim çevresinde oy puslasma yazılması 
zorunlu bulunan sayıya eşit sayıda önseçim 
adayı bulunması veya bu sayıdan az önseçim 
adayı bulunması takdirinde oy puslasma, yu
kardaki fıkralar gereğince yazılması gereken
den bir eksiğine eşit sayıda aday adı yazılır. 

Kurulca okunamıyan adlar hesaba katılmaz; 
ancak, bu takdirde, oy puslası, gerektiğinden da
ha az sayıda ad ihtiva eden pusla gibi işlem gör
mez. 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
40 ncı maddenin 2 nci bendinin 1 nci fık

rasının son cümlesindeki «o secim çevresinde» 
kelimesinden sonra «seçilecek» kelimesinin ilâ
vesini arz ve teklif ederiz. 

Elâzığ Kastamonu 
Rasim Giray A. Nusret Tuna 

BAŞKAN — Önerge sahibi arkadaşlar yok
lar; Komisyon, dinlediniz mi, Saym Betil?. Ka
tılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ BE
TİL (Tokat) — Katılıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Hükümet? Katılıyor. 
Komisyin ve Hükümet katılıyor; takriri oy

larınıza arz ediyorum; kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan, müsaade eder misiniz bir takrir ve
reyim. 

BAŞKAN — Saym Ege öbürlerini nasıl ye
tiştirdiniz de bunda geç kaldınız. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Mü
saade ederseniz iki kelime ile izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Muh

terem arkadaşlar, bu adayların tesbitinde yarı
dan bir fazla isim yazılacağı ifade edilmekte
dir. Şimdi bu 40 ncı maddenin ikinci bendinde 
iki adaylık listelerin ne şekilde yazılacağı şu şe
kilde ifade edilmiştir: «Şu kadar ki bu seçim 
çevresinde aday sayısı iki olduğu takdirde bir 
aday adı yazmak mümkündür.» Şimdi bu «müm
kündür» kelimesi katiyet ifade etmiyen bir ke
limedir. Bir fazla yazılabilir, kaydiyle hareket 
edilirse iki tane yazılacak ki, zaten seçilecek de 
iki tanedir. O zaman karışıklık olacaktır. Şu 
kadar ki, o seçim çevresindeki aday sayısı iki 
olduğu takdirde, bir aday adı yazılır, şekline 
getirmek suretiyle fıkraya daha kati daha va
zıh bir mâna vermiş, oluruz. Bunu teklif ede
cektim. Bunu arz ederim. Mümkün olursa bu 
değişikliği istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Önergeyi okuyoruz. 

Başkanlığa 
40 ncı maddenin 2 nci bendinin son cümlesi, 
«Şu kadar ki, o seçim çevresinde a i1 ay sayısı 

iki olduğu takdirde bir aday adı yazılır.» 
Şeklinde olmasını teklif ederim. 

Aydın 
İskender Cenap Ege 

BAŞKAN — Komisyon ne mütalâada? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE

TİL (Tokat) — «Yarıdan bir fazlasına oy ver
mek mümkündür» ile «verilebilir» arasında bir 
fark yoktur ki... Maddenin aynen kabul edilme
sini istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Takriri kabul edenler... Etmi
yenler... Takrir reddedilmiştir. 40 ncı maddeyi 
evvelce kabul edilen takrirdeki tashihle birlik
te oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
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yenler... Kabul edilmiştir. 40 ncı madde de açık 
oya konulacaktır. 

Kimliğin tcsbiti 
MADDE 41. — Oy vermek o önseçime katıl

maya yetkili olduğunu belirten parti belgesinin 
gösterilmesiyle mümkündür. Bu belgeyi göste-
remiyenlerden yahut belgenin sahibi olduğun
da tereddüdedilenlcrden parti hüviyet cüzdanı 
veya o da yoksa nüfus hüviyet cüzdanı istenebi
lir. Ancak, ilce seçim kurulu başkaniyle ilgili 
siyasi partinin bu kuruldaki temsilcileri seçme
nin kimliğinde ittifak ettikleri veyahut kendi
lerince tanınan o partiye mensup iki seçmen ma
rifetiyle seçmenin kimliğini tesbit ettikleri tak
dirde, parti seçmen kütüğünde adı bulunan 
seçmen oy kullanabilir. Bu suretle oy veren seç
menin imzasının yanma tanıklık yapanların 
adları ve kimlikleri yazılır ve kendilerine imza
latılır. 

BAŞKAN — Söz yok, takrir yok, madde 
42 ye geçiyoruz. 

Oy vermeden önceki işler 
MADDE 42. — İlçe seçim kurulu önüne ge

len seçmen önseçime katılmaya yetkili olduğunu 
gösterir parti belgesini başkana verir veya seç
men sıra numarasını başkana söyliyerek kimli
ğini ispat eder. Daha sonra, 26 Nisan 1961 ta
rihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 
91 nci maddesinin 2 ilâ 4 ncü fıkraları hüküm
leri uygulanır. 

BAŞKAN — Söz yok, takrir yok, madde 
43 e geçiyoruz. 

Zarfların açılması 
MADDE 43. — İlçe seçim kurulu başkanı, 

sayım ve döküm işlerine başlamadan önce, sa
yım ve döküm cetvellerinin boş ve yazısız oldu
ğunu hazır bulunanlara gösterir. 

Kuruldaki her siyasi partinin temsilcilerinin 
yedekleri, sayım ve döküm işlerinde kendi par
tileriyle ilgili olarak kurula yardımcı olurlar. 
Bir partinin kuruldaki asıl ve yedek temsilcileri, 
diğer bir partinin sayım ve döküm işleriyle gö
revlendirilemezler. 

Görevli üye, sandıktaki zarfları teker teker 
alarak başkana veya başkanın görevlendireceği 
ilçe seçim kurulu üyesine verir. Zarfı başkan 
veya bu üye açar ve içinden çıkan oy puslasmı 
herkesin görebileceği ve işitebileceği şekilde 
okur. 

Oy puslasmm muteber olup olmadığı ve he
saba katılıp katılmaması hususunda tereddüdo-
lunursa, her siyasi parti için o siyasi partinin 
kuruldaki temsilcileriyle kurulun başkanı ve di
ğer üyeleri bu konuyu karara bağlarlar. Oylar
da eşitlik halinde, başkanın oyu esastır. Bu 
karar tutanağa geçirilir ve muteber sayılan ve 
hesaba katılmasına karar verilen oyları cetvele 
işlenir. Daha sonra, oyların sayım ve dökümüne 
devam olunur. 

Sayım ve dökümün sonunda, muteber sayıl-
mıyan ve hesaba katılmıyan oy puslaları ayrıca 
paketlenerek saklanır. 

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

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

BAŞKAN — Söz yok, takrir yok. 44 ncü 
maddeye geçiyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE-
TİL (Tokat) — Sayın Başkanım, kabul edilen 
40 ncı maddenin üçüncü fıkrasının birinci cüm
lesinin 6 ncı satırında «önce, soyadları» keli
mesine bir «n» harfi ilâve edilecektir. 

BAŞKAN — Nereye Sayın Betil ? 
KOMİSYON ADINA ZİHNİ BETİL (To

kat) — 40 ncı maddenin üçüncü fıkrasının 6 ncı 
satırında «soyadlarını» var. 41 nci sayfanın ilk 
satırında efendim, «soyadlarmm» olacak. 

BAŞKAN — Matbaa hatasıdır. O şekilde 
tashih ediyoruz. 

Muteber olmıyan zarf ve puslalar 
MADDE 44. — Aşağıda yazılı oy puslaları 

muteber değildir : 
1. İlçe seçim kurulunca partili seçmene ve

rilen tek biçim ve renkteki ve ilçe secim kurulu 
başkanlığının çift mührünü taışyan zarftan 
başka zarfa konulmuş oy puslaları; 

2. 40 ncı maddenin 1 nci bendinin 1 nci fık
rasında gösterilen şekilde Yüksek Seçim Kuru
lunca bastırılmamış olan oy puslaları; 

3. İlçe seçim kurulu başkanlığının mührünü 
taşımıyan oy puslaları; 
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4. Hangi seçmen tarafından atıldığı belli 

olacak şekilde imza, mühür veya işaret taşıyan 
zarfa konulmuş olan oy puslaları; 

5. 40 ncı maddenin 1 nci bendinin 3 ncü fık
rası gereğince okuma - yazma bilmiyen parti 
seçmeniyle birlikte kapalı hücreye giren görev
linin attığı imza dışında - imzalı veya mühürlü 
veya seçmenin kim olduğunu belirten her hangi 
bir işaret taşıyan oy puslaları; ve 

6. Aynı zarftan zarfın atıldığı sandıkla il
gili olmıyan başka siyasi partilerin önseçim 
adaylarını kısmen veya tamamen ihtiva eden 
tarzda tertiplenmiş olarak çıkan oy puslaları 
ve aynı zarftan değişik partilere aidolarak çı
kan oy puslalarmm tamamı. 

Aynı partiye aidolup tamamiyle aynı adları 
taşıyan oy puslalarının aynı zarftan birden fazla 
çıkması takdirinde, bunlar, tek bir pusla sayılır. 

BAŞKAN — Söz yok, takrir yok. Madde 
45 e geçiyoruz. 

Sayımın ilânı ve sonucu 
MADDE 45. — Oyların sayımı ve sonuçları

nın sayım cetvellerine geçirilmesi biter bitmez, 
26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkın
daki Kanunun 105 nci maddesi hükümleri, zikri 
geçen maddenin 9 ncu bendi ile son fıkrası hari-
colmak üzere, uygulanır. 

Her siyasi parti için ayrı ayrı düzenlenecek 
basılı tutanak kâğıdında, o partiden aday ol
mak üzere önseçimde aday olmuş bulunanların 
aldıkları oyların toplamları rakam ve yazı ile 
belirtilir. Bu tutanak, ilgili siyasi partinin 
temsilcisi ve kurul başkanı tarafından imzala
nır. 

BAŞKAN — Söz yok. Takrir yok. 46 ncı 
maddeye geçiyoruz. 

İtiraz hakkı 
MADDE 46. — Kurulların veya kurul baş

kanlarının kesin olmıyan kararlarına karşı ilgi
li siyasi parti, o siyasi partiden önseçimde aday 
olanlar yahut o siyasi partilerin teşkilât kade
melerinin başkanları veya vekilleri ile parti 
müşahitleri itiraz edebilirler. 

BAŞKAN — Söz yok. Takrir yok. 47 nci 
maddeye geçiyoruz. 

îl seçim kurulunda birleştirme 
MADDE 47. — îl seçim kurulu, ilçe seçim 

kurullarından gelen evrakları her siyasi parti 

28-6.1935 0 : 3 
için ayrı ayrı olmak üzere birleştirir. Bu bir
leştirme ve il seçim çevresindeki : 

1. Parti seçmeni sayısı; 
2. Oy kullanan parti seçmenlerinin sayı

sı ; 
3. İtiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş 

olup da muteber sayılarak hesaba katılan oy 
puslalarının sayısı; 

4. Muteber sayılmıyan ve hesaba katıl-
mıyan oy puslalarının sayısı; 

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

6. Soyadı alfabe sırasına göre adaylardan 
herfoirinin aldıkları oy sayısı, rakam ve yaziyle 
bir tutanağa geçilir ve alınan oyların çokluğu
na göre seçilmiş olanlar belirtilir. 

İl seçim kurulu, parti adaylığına seçildikle
ri anlaşılanlara birer tutanak verir. Bu tuta
nakta adayın hangi sırayı aldığı da belirtilir. 
Tutanaklardan ikişer örnek en çabuk vasıtay
la Yüksek Seçim Kuruluna gönderilir. Ayrıca, 
parti adaylığına seçilenler belli olur olmaz, ad
ları ve soyadları ve mensuboldukları siyasi par
ti, telgrafla ve - varsa - ayrıca telefonla yahut 
telsizle Yüksek Seçim Kuruluna bildirilir. 

Aynı miktarda oy almış olanlar arasındaki 
sıraya o siyasi partinin 31 nci maddenin 1 nci 
fıkrasında yazılı organ veya kurulu tesbit eder. 
Parti tüzüğünün merkez yoklama kurulunu Ön
görmüş olması halinde, bu kurul bu yetkisini 
merkez karar veya yönetim organına devrede
bilir. 

BAŞKAN — Söz yok. Takrir yok. Madde 
48 e geçiyoruz. 

Son işlem 
MADDE 48. — Yüksek Seçim Kurulu, il se

çim kurullarından gelen parti adayları listele
rinin tasdikli birer örneğini süratle ilgili partile
rin genel başkanlıklarına teslim eder. Parti ge
nel başkanları, 31 nci madde ve parti mevzuatı 
gereğince merkez yoklaması ile seçilen parti 
adaylarını aday listelerine ekliyerek seçim çev
relerine göre düzenliyeceği parti adayı cetvel
lerini, kanun hükümleri gereğince Yüksek Se
çim Kuruluna süresi içerisinde bildirirler. 

BAŞKAN — Söz yok, takrir yok. Madde 
49 a geçiyoruz. 

Evrak saklanması ve sonuçların ilânı 
MADDfi 49. — Hesaba katılan ve katılmı-

yan ve itiraza uğramış olan oy puslaları; sa-
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yım ve döküm cetvelleri ve adaylığa seçilme 
tutanaklariyle diğer her türlü evrak üç ay sü
reyle ilçelerde ilçe seçim kurulu başkanı ve il
lerde il seçim kurulu başkanı taraflıdan sak
lanır ve Yüksek Seçim Kurulunun istemi ol
maksızın hiçbir yere gönderilmez. 

BAŞKAN — Söz yak, takrir yok. Madde 
50 ye geçiyoruz. 

MADDE 50. — Adaylık tutanağına yapılan 
itiraz, oyların dökümüne veya sayımına ilişkin 
olduğu ve yeniden yapılan döküm ve sayım so
nucundan tutanakların iptaline karar verildiği 
takrirde yeniden yapılan döküm ve sayım so
nucuna göre seçildikleri anlaşılanlara Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından tutanakları verilir. 

Bir seçim çevresindeki önseçimin, önseçim 
işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği tak
dirde önseçim yenilenmez ve bu seçim çevresi 
için bütün adaylar, 31 nei maddenin 1 nei fık
rasındaki yazılı organ veya kurul tarafından 
tesbit edilir. Parti tüzüğü merkez yoklama ku
rulunu öngörmüşse, bu kurul, bu yetkisini mer
kez karar veya yönetim organına devredebi
lir. 

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

Belli bir seçim için parti adaylarının Yük
sek Seçim Kuruluna bildirilmesinden sonra ön
seçimle ve adaylarla ilgili itiraz ve şikâyetler 
dikkate alınmaz; bu gibi itiraz ve şikâyetler 
üzerine başlamış olan işlemler durdurulur ve 
itiraz ve şikâyetler sonucunda bir karar alınır
sa bile uygulanmaz. 

BAŞKAN — Bir takrir var, Sayın özden 
tarafından verilmiştir, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
50 nei maddenin 2 nei fıkrasının aşağıdaki 

şekilde tadilini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Ekrem özden 

«Bir seçim çevresindeki önseçim, önseçim iş
lemleri sebebiyle iptaline karar verildiği tak
dirde önseçim yenilenmez. O takdirde adaylar 
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I (parti tüzüğünde) merkez yoklama kurulu var-
I sa, bu kurul, yoksa merkez kurul veya yöne-
I tim kurulu ile önseçimi bozulan ilin il başkanı, 
I sekreter ve saymanı ile yine o ilin il haysiyet 
I divanı ile danışma kurulu başkanlarının katı-
I lacakları bir kurul tarafından tesbit...» 
I BAŞKAN — Takrir sahibi yok. Komisyon 

katılmıyor, Hükümet katılmıyor. Takriri kabul 
I edenler... Etmiyenler... Bir muhalife karşı ek-
I seriyetle reddedilmiştir. 

GEÇÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZÎHNÎ 
BETlL (Tokat) — Maddenin matlabı unutul
muştur. 

BAŞKAN — Yani 50 nei maddenin Millet 
Meclisindeki kabul edilen metninde «önseçimin 
ve tutanağın iptili» matlabı vardır, zühulen bi-

I zim komisyonumuz bu matlabı koymamıştır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZÎHNt 
BETlL (Tokat) — Matbaada yanlış basılmış-
tır. 

BAŞKAN — Peki efendim, öyle olacaktır, 
I hukukan. Şimdi «önseçimin ve tutanağın iptali» 

matlabm bizim metnimize de geçirilerek kabu
lünü oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-

I miyenler... Kabul edilmiştir. 50 nei maddede 
açık oyunuza sunulacaktır. 

I Mahallî seçimler yoklaması 
MADDE 51. — Kanuna göre mahallî idare

ler seçimleri için aday gösterebilecekleri hal-
I' lerde, siyasi partilerin bu adayları nasıl seçe

cekleri ve yoklamaların nasıl yapılacağı parti 
. tüzük ve yönetmelikleriyle düzenlenri. 

BAŞKAN — Söz yok, takrir yok. Geçiyoruz 
I ve böylece bölümleri bitirmiş oluyoruz. 
I Bir tekriri müzakere talebi vardır. Demin 
I Sayın Artukmaç ile aramızda sreçen... 

GEÇlCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZlHNÎ 
BETlL (Tokat) — Sayın Başkanım, bir nok
tayı arz edeyim izin verirseniz. Bölüm bö-

|ı lül değil kısmı kısımdır efendim. Onun için 
li devam edilecektir. 
; BAŞKAN — Yani 8 nei bölüm 9 ncu bö"-
I lüm 10 ncu bölüm. 65 nei madde de oylanacak-
I tır. diyorusnuz. 
I Efendim, şimdi bu 51 nei madde 52 nei mad-
I de olacak tabiî. Böylece bir değişiklik olacak. 
I Maddeleri değiştirerek çidel'm. Onun için, bu 
I tekriri müzakere talebini okutuyorum efendim. 
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NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Başkan 

maddeler de var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Onlara da bakacağız Sayın 

Ağırnaslı. 
Takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
içtüzüğün 77 nci maddesi gereğince aşağı

daki metnin 31 nci madde olarak müzakeresini 
arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

MADDE 31. — Siyasi partiler, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelikleri için yapılacak se
çimlerde gösterecekleri adayları, parti tüzük 
ve yönetmeliklerine göre tesbit edecekleri üye
lerinin katılmasiyle seçim kurullarının dene
timinde yapılacak bir önseçim sonucunda seçer
ler. 

BAŞKAN — Sayın Betil, şimdi o 30 ncu 
madde değişti, Sayın Atalay'la Sayın Artuk
maç'in verdiği takrire göre 30 ncu oldu. Ve
rilen tekriri müzakerede bu 30 u benimsiyerek 
31 olsun ve öylece maddeler teselsül edip git
sin divorlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ 
BETİL (Tokat) — Bir diyeceğimiz yoktur. 

BAŞKAN — Bir diyeceğiniz yoktur. Baş
tan da iki tane madde çıkarılmış, böylece nü-
maratajı çıkarılan maddeyi yerine ipka edilen 
maddeyi, benim sormaktan gavem, 7 nci bölüme 
de^il, efendim, (5 nci bölümün sonuna deme
sinler, diye tavzih ettiriyorum, 7 nci bölümün 
başında 30 ncu madde Sayın Atalay'la Sayın 
Artukmaç'm kabul ettiği madde oluyor. Tek
riri müzakere kabul edilirse diğer maddeler 
31, 32 diye teselsül edip gidecektir. 

Tekriri müzakere talebini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Artukmaç; lütfen açınız tasarınızı, 
soruma lütfen cevap veriniz. Şimdi bu 30 ncu 
madde sizin teklifinizle 30 ncu madde ol
muştu. Bir yanlışlık olmuş buyuruyorsunuz, 
bu 31 olsun diyorsunuz. Bu 30 ncu madde ne
reye girecek? Yine 7 nci bölüm, adayların tes-
biti... 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Evet, 
yine aynı yere girecek. Şu arz edilen 31 olunca. 
Ve böylece teselsül edecek. 
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BAŞKAN — Anlaşıldı efendim, sizden tav

zih için soruyorum. Bu şekilde numaralar te
selsül ederek gidecektir. Şimdi bu madde mev
cut maddemize göre 52 nci madde.. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkanım, bu maddeyi oya koydunuz mu? 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, artık onu da 
bize bırakınız. Kısım kısımdır diyorlar. Onu 
da o kısımda mütalâa edeceğiz artık. Sonunda 
o kısım da oya konulacaktır. 8 nci bölümü oku
tuyorum. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Disiplin işleri 

Disiplin cezaları 
MADDE 52. — Siyasi partilerin disiplin 

organlarınca verilebilecek cezalar, uyarma kı
nama, geçici çıkarma ve partiden kesin olarak 
çıkarma cezalarıdır; 

2. Bir partiye mensup bir Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyesinin o partinin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi grupu üyeliğinden çıkarıl
ması partiden çıkarılmayı ve partiden çıkarıl
ması da Türkiye Büyük Millet Meclisi grupu 
üyeliğinden çıkarılmayı gerektirir. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi grupu üyeliğinden çıkarı
lan parti üyesi, mensubolduğu Yasama Mecli
sindeki parti grupu üyeliğinden de çıkarılmış 
olur. 

Partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
grupundan veya bir Yasama Meclisindeki gru-
pundan geçici olarak çıkarma hakkında veri
len cezalar, o üyenin ceza süresince gruplardan 
herhangi birisinin çalışmalarına katılmamasını 
gerektirir. 

Geçici çıkarma cezasına uğrıyan parti üyesi, 
faaliyetine katıl amıyacağı parti organlarına 
hiçbir teklif yapamaz. Ancak bu hüküm, ge
çici çıkarma cezasına uğrıyan parti üyesinin, 
parti tüzüğüne, programına, partinin diğer mev
zuatına ve organlarının bağlayıcı kararlarına 
uyması zorunluğunu ortadan kaldırmaz. Geçici 
çıkarma cezasına uğrıyan parti üyelerine 
parti içinde hiçbir görev verilemez. 

3. Hangi disiplin organlarının hangi di
siplin cezalarını vermeye yetkili oldukları parti 
tüzüğünde gösterilir. 

4. Partinin hangi organ ve mercilerince 
kimler hakkında ve hangi disiplin organında di
siplin cezası isteminde bulunabileceği ve 
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ve disiplin cezalarına karşı hangi üst 
disiplin organına hangi şartlarla itirazda bulu
nabileceği, kanunda belirtilmiyen hallerde, parti 
tüzüğüyle düzenlenir. 

5. Disiplin organlarınca parti üyeleri hak
kında verilen kararlar gerekçeleriyle birlikte en 
geç otuz gün içinde ilgiliye tebliğ olunur. 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum; 
Sayın Artukmaç tarafından verilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Siyasi Partiler kanunu taasrısmın 52 nci 

maddesi 2 nci bendinin metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlar, bu ikinci bendde, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde grupu yoksa ve hattâ 
mensubolduğu Yasama Meclisinde grupu yoksa 
ne g"bi bir işlem yapılacaktır, bu bendde bunu 
düzenleyen bir hüküm yoktur. Bu sebeple ben
din maddeden çıkarılması lâzımdır. Ayrıca 
bu bendde bahis mevzuu olan hususların heyeti 
umumiyesi esasen parti tüzüklerinde mevcuttur. 
Burada kanun maddesine alınması bendenizce 
biraz fazla gibi gelir. Çünkü teamül de böyle
dir. Her parti kendi d*siplin işlerini tüzükle
rinde tanzim etmiştir. Bu bakımdan bunun çı
karılmasını arz ve teklif ediyorum. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Komisyon.. 
GEÇÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ 

BETİL (Tokat) — iştirak etmiyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet ve komisyon iştirak 

etmiyor. Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Takrir reddedil
miştir. 

Değişiklik olduğu için 52 nci madde açık oy
larınıza sunulacaktır. 
Disiplin organları üyelerinin seçimi ve nitelikleri 

MADDE 53. — Partinin disiplin organları 
üyeleri, en az iki ve en çok dört yıl için seçi
lirler. 

Bu kimseler, partiye bir hizmet bağıyla bağlı 
olamazlar ve partiden hiçbir suretle gelir sağ-
lıyamazlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz yok. Tak
rir yok. 54 ncü maddeye geçiyoruz. 
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Disiplin organlarının çalışması 

MADDE 54. — Disiplin organları, üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve hazır 
bulunanların salt çoğunluğunun oyu ile karar 
verirler. 

Disiplin organlarına sevk edilen parti üye
lerinin yazılı veya sözlü olarak savunma hak
larını nasıl kullanacaklarını ve savunmalarını 
hazırlamak için yeter sürenin nasıl tanınaca
ğını parti tüzüğü düzenler. 

Disiplin organları, sevk yazısında istenilen 
disiplin cezasından daha ağırını veremezler. 

BAŞKAN — Bir takrir var, onu okutuyo
rum. 

Cmhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Siyasi Partiler kanunu tasarısının 54 ncü 

maddesi son fıkrasının metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç,. buyurunuz. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlar, disiplin organı, disiplin ceza
sını suçun gerektirdiği cezadan daha hafif iste
miş olabilir. Bu takdirde disiplin organı, bu 
tüzükte belirtilen daha ağır cezayı verememek 
gibi bir duruma düşmekte ve netice olarak da 
bu fıkra, sevk eden mercilerin şahsi hareketle
rine ve kaprislerine meydan veren bir hüküm 
mahiyetini taşımaktadır. Bu bakımdan fıkra
nın metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Betil? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE

TİL (Tokat) —İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. Katılmıyor. 
Hükümet ve Komisyon iştirak etmiyor. Tak

riri oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmi
yenler... Takrir reddedilmiştir. 

Madde açık oyunuza sunulacaktır. Sayın 
Artukmaç siz de pek idarecilerden fazla eczacı 
olmayın. Onların ihracedemediklerini siz te
melli ihraca götürmeyin lütfen. 

Disiplin işlerinde yetkisizlik 
MADDE 55. — Siyasi partilerin genel kong

releri de dâhil olmak üzere kongreler, disiplin 
organlarına sevk yetkisine sahip bulunan parti 
organ ve mercilerinin kararları ile disiplin or-
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ganlarmea verilen disiplin cezaları hakkında 
görüşme yapamaz ve bu konularda karar ala
mazlar. 

BAŞKAN — Takrir yok, söz yok, 56 ncı 
maddeye geçiyoruz. 

Disiplin cezalarına itiraz 
MADDE 56. — Siyasi partilerin disiplin or

ganlarınca kesin olarak verilen disiplin cezala
nma karşı, cezaya çarptırılan parti üyesi, an
cak, disiplin organına sevk eden organın veya 
disiplin organının yetkisizliği yahut alınan ka
rarların kanuna veya parti tüzüğüne veya yö
netmeliğine şekil ve usul bakımından aykırı bu
lunduğu iddiasiyle itiraz edebilir. Bu itirazlar, 
kararın usulüne uygun olarak tebliğinden iti
baren bir ay içinde, disiplin organının bulundu
ğu mahallin asliye hukuk mahkemesine yapılır. 
Mahkeme, bu esaslara aykırı olarak yapılan iti
razları dikkate almaz. Mahkeme, bu itirazları, 
diğer işlerden önce evrak üzerinde inceler ve ka
rara bağlar. 

Disiplin cezalarına karşı yapılan itirazlar 
hakkında asliye hukuk mahkemesince verilen 
kararlar kesindir. 

Disiplin organlarınca verilecek cezaların 
haurçi parti organı tarafından ve ne şekilde af
fedileceğini siyasi partilerin tüzükleri gösterir. 

BAŞKAN — îki takrir var, okutuyorum. 
Biri Sayın Artukmaç'm, diğeri de Sayın Özden'-
indir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Siyasi Partiler kanunu tasarısı 56 ncı mad

desinin 3 ncü satırındaki (yönetmeliğine) 
kelimesinden sonra gelen (şekil ve usul bakı
mından) ibaresinin metinden çıkarılmasını ve 
yerine: (Şekil, yetki, sebep, konu ve maksat 
yönlerinden) ibaresinin konulmasını arz ve tek
lif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Buyurun Saym Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlar, tasannın 56 ncı maddesinde 
disiplin cezalarına şekil ve usul bakımından iti
raz olunacağı hükmü vardır. Bu, hatalı bir 
hükümdür. Çünkü şekil, kanunun veya tüzü
ğün ikabul ettiği şekle riayet edilmesi demek
tir. Meselâ yazı ile müracaat edilecek, 30 gün 
içinde itiraz olunacak ve saire gibi. Usul ne-
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dir? Usul de şekil demektir. Kanunun veya 
tüzüğün koyduğu şekle riayet demektir. Şu 
halde ikisi aynı şeydir. Halbuki bundan başka 
diğer sebepler de vardır. Disiplin kurulu ka
rarını şekle aykırı olarak verebildiği gibi, yet
ki, sebep, konu ve maksat bakımlarından da 
hukuka aykırı karar verebilir. Şu halde mah
keme bir kararın sadece şekle aykırı olup ol
madığını tetkikle mükellef tutulmamalıdır. Arz 
ettiğim yetki sebep konu ve maksat gibi unsur
ları da inceliyebilmelidir. Tasarıdaki hüküm 
bunu sağlayamamaktadır. Bu konuda kısaca 
görüşmeme müsaadelerinizi rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, şekil hakkında bi
raz önce bilgi verdim. Yetki ise kararı vere
cek merciin kim olduğunu belirtmek bakımın
dan lüzumludur. Meselâ il haysiyet divanının 
yetkisine dâhil bir kararı yüksek haysiyet di
vanı vermiş olabilir. Veya bunun aksi de va
rittir. Bu taktirde ilgili kimse mahkemeye 
müracaat edemiyecek midir? Tasarıya göre 
edemiyecektir. Haysiyet divanı kararmm se
bep ve konu bakımlarından da hukuka aykırı 
olmaması lâzımdır. Meselâ gizli yapılması ka
rarlaştırılan toplantılardaki konuşmaların ifşa 
edilmesi halinin geçici çıkarma cezasını mu-
cibolduğunu farz ve kabul edelim. Şu halde 
geçici çıkarmanın sebep unsuru gizliliğin ifşası-
dır. Konu unsuru ise gizliliktir. Bir partili
ye, meselâ idare kurulu kararını ifşa etti diye 
disiplin cezası verilemez. Gerçi burada bir ifşa 
ediş var. Fakat bu ifşa gizli toplantılara ait 
değildir. Görülüyor ki, misalimizde gerek se
bep ve gerekse kanun bakımından hukuka; ya
ni kanuna, tüzüğe ve kısaca mevzuata aykırı
lık yoktur. Şu halde arz ettiğim tarzda karar 
vermiş olan haysiyet divanının bu kararının 
aleyhinde ilgili şahıs mahkemeye başvuramıya-
eak mıd^r? Tasarıda bu cihetin de göz önünde 
tutulmadığı aşikârdır. Disiplin kurulu kararı
nın maksat bakımından da hukuka uygun ol
ması lâzımdır. Yani kararda bu unsurun da 
göz önünde tutulması şarttır. Kararın, huku
kun gözettiği maksattan başka bir maksatla it
tihaz edilmemiş olması lâzımdır. Meselâ parti 
tüzüğünde parti menfaatlerine uymıyan muha
lif yayınlar yapılması hususunun kınama ceza
sı ile cezalandırılmış olduğunu farz edelim, bir 
partili muhalif yayın yapabilir; fakat bu ya
yın parti menfaatlerini zedelemeksizin uyarıcı 
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mahiyette olabilir, ikaz edici, yol gösterici ola
bilir. îşte o partiliye disiplin cezası verilmesi 
maksat ve usul bakımından mümkün değildir. 
Çünkü muhalif yayının maksadı parti menfaa
tini haleldar etmek değildir. Sadece partinin 
tutumu hakkında bâzı temenni ve tavsiyelerde 
bulunmaktır. 

Muhterem arkadaşlar, arz ettiğim şu du
rum muvacehesinde tasarının 56 ncı madde
sindeki, şekil ve usûl bakımından, ibaresinin 
maddeden tamamiyle çıkarılması suretiyle 
mahkemeyi serbest bırakmamız, durumu hâki
min takdirine terk etmemiz lâzımdır. Yahut 
da üçüncü satırdaki, «yönetmeliğine» kelimesin
den sonra gelen şekil ve usûl bakımından iba
resinin madde metninden çıkarılarak yerine 
yukarda arz ettiğim sebeplerden dolayı şekil, 
yetki, sebep, konu ve maksat yönlerinden iba
resinin konulması lâzımdır. Bendeniz ikinci 
şıkkı tercih ederek bir önerge sunmuş bulunu
yorum. Kabulünü istirham ederim, saygılar. 

BAŞKAN — Sayın Betil, buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE

TİL (Tokat) — Muhterem arkadaşlarım, şayet 
siyasi partilerin disiplin organlarını mahkeme 
telâkki edersek, şayet disiplin cezalarım istil
zam eyliyen fiilleri cürüm ve kabahat nevinden 
suç sayarsak, şayet disiplin cezalarını cürüm 
ve kabahat karşılığında verilen cezalar sayar
sak, Saym Artukmaç arkadaşımıza hak ver
memek mümkün değildir. Ancak, siyasi parti
lerin disiplin organları mahkeme değildir, di
siplin cezalarını istilzam fiiller suç değildir. 
Bu fiiller karşığı verilen cezalar da âmme ceza
sı değildir. Şayet kendilerinin verdiği bir mi
sali - misallerin cümlesini alrmyacağım. Vak
ti israf etmemek için bir tanesini alacağım - ele 
alacak olursak, orada parti menfaatlerine ay
kırı hareket edildiği sabittir. Şu disiplin ce
zasını verdim, diyor disiplin organı. Sayın Sadık 
Artukmaç diyor ki, itiraz vukuunda mahkeme 
o hareketleri incedesin, parti menfaatlerine 
uygun olup olmadığım takdir etsin, karar ver
sin. Müsaade ederseniz, siyasi partilerin iç is
lerine, disiplin cezasmı istilzam eyliyen fiille
rine ve siyasi hâdiselere hâkimlerin müdahale
sine fırsat ve imkân vermiyelim. Bundan fay
da yerine daha çok zarar gelir. Bu itibarla 
komisyonumuz Saym Artukmaç'ın takririne 
iştirak etmiyor. 
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SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — önerge

mi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Sadık Bey takririni geri aldı. 
Komisyonun sözlerini dinledikten sonra tak

ririnizi geri almakla güzelce bir örnek verdiniz 
Sayın Artukmaç. 

Bir takrir daha vardır, Sayın Özden tara
fından verilmiştir. Kendisi burada yoklar, 
ama, bir usulsüzlük olmasın diye okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
56 neı maddenin 2 nci fıkrasından sonra 

sağ ıdaki fıkranın ilâvesini saygı ile teklif ede
rim. 

İstanbul 
Ekrem özden 

«Şu kadar ki, (geçici çıkarma) ve (partiden 
kesin olarak, çıkarma) cezaları üzerine vâki 
itiraza karşı mahkemec verilen kararlarda ka
nuni yol açıktır.» 

BAŞKAN — Savın Betil ? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE

TİL (Tokat) —İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor, Hü

kümet iştirak etmiyor. Takriri oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Takrir reddedilmiştir. 56 ncı madde açık oyu
nuza sunulacaktır. 

Disiplin konusunda tedbir kararı 
MADDE 57. — Partiden çıkarmayı veya ge

çici çıkarmayı gerektiren hallerde, disiplin ce
zası verilmesi için sevk kararı almaya yetkili 
olan parti organları, tedbir niteliğinde olmak 
üzere, disiplin organına sevk edilen üyeyi, par
ti içindeki görevlerinden derhal uzaklaştırabi-
lirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz yok, tak
rir yok. 58 nci maddeye geçiyoruz. 

Dokuzuncu bölüm 
Parti defterleri 

Tutulacak defterler ve kay t la r 
MADDE 58. — Her kademedeki parti or

ganları ile - varsa - yardımcı kolları ve ku
rulları, üye kayıt defteri, karar defteri, gelen 
ve giden evrak kayıt defteri, gelir ve gider def
teri tutmak zorundadırlar. Bilanço ve kesinfoe-
sap defteri sadece merkez yönetim organınca 
tutuhır. 
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Karar defteri, ilgili organın ve kurulun ka

rarlarını tarih ve numara sırasiyle ihtiva eder. 
Karar altları, kararın alınmasında oylamaya 
katılanlar tarafından imzlamr. Kongrece alı
nan kararları da ihtiva etmesi gereken kongre tu
tanak özetlerinin altı başkanlık divanı üyelerin
ce imzalanır. 

Gelen ve gönderilen evrak, tarih ve numa
ra sırasiyle gelen ve gider evrak defterlerine 
kaydedilir ve gelen evrakın asılları ile gönderi
len evrakın örnekleri bu tarih ve numaralar 
altında dosyalarda saklanır. 

Parti adına elde edilen gelirlerin alındığı ve 
yapılan harcamaların da ne gibi işlere ve yer
lere harcandığı ilgili defterlere sıra ile ve müs-
bit evrakı belirtecek şekilde geçirilir. 

Üye kayıt defterleri ve gelir ve gider def
ter1 erinin sayfaları ve kaç sayfadan ibaret ol
dukları noterce tasdik olunur. 

Partiye giriş işlemlerini gösteren üyelik be
yannamelerinin birer örneği ilçe ve il kademe
sinde ayrı bir dosyada saklanır. 

Parti organlarınca ve kurullarınca tutulum -
smdan fayda görülen diğer defterleri parti tü
züğü ve yönetmelikleri gösterir. 

Üye kayıt defterlerinin parti genel merke
zinde özetinin nasıl tutulacağı bir parti yönet
meliğiyle belirtilir. 

BAŞKAN — Bir takrir var, Sayın Osman 
Alihacagil'in, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
58 nci maddenin alfrncı fıkrasının tadili ile 

sekizinci fıkrasının madde metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

Tadil teklifi : 
Partiye giriş işlemlerini gösteren üyelik be

yannameleri Tçe idare kurulunca bir dosyada 
muhafaza olunur. 

Erzurum 
Osman Alihocagil 

BAŞKAN — Bnvurnu Saym Hocagil. 
OSMAN ALIHOOAGİL (Erzurum) — Muh

terem arkadaşlar, benim binliğim, partide ça
lışan arkadaşlarımız da bilirler, partiye giriş 
beyannameleri bir adeddir, bunun sureti diye 
bir şey yoktur. Bu partiye giren üyeyi t eski ye 
eden, partili arkadaşların imzasını da ihtiva 
eder, ayrıca partiye giren üyenin de imzasın 
bir nevi taahhüdolmak üzere ihtiva eder. Şim-
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di burada; «partiye giriş işlemlerini gösteren 
üyelik beyannamelerinin birer örneği ilçe ve il 
kademesinde ayrı bir dosyada saklanır» deni
yor. Partiye giren bir üyenin üyelik beyanna
mesi ya ilçede bulunur, yahut merkez ilçede 
bulunur. Yani iki yerde bu, nizamname ve ka
bul ettiğimiz bu kanuna göre, bir kimse ya 
merkez ilçede kayıtlı olur veyahut ilçede ka
yıtlı olur. Merkez ilçede kayıtlı ise merkez il
çe idare kurulu onun üyelik beyannamesini ora
da muhafaza eder. İlçede kaydolnmşsa, ilçe 
idare kurulu onun üyelik beyannamesini orada 
muhafaza eder. Binaenaleyh, bunun örneği 
diye veyahut ilçe ve il kademesinde ayrı bir 
dosyada saklanır sözü yanlıştır. Çünkü il üye
lerle meşgul olmaz. Üyenin partiye girişinde 
U idare kuruluna verilmiş bir vazife olabilir. 
Fakat esasında bunlar ilçe ve il merkezlerinde 
muhafaza edilir. Binaenaleyh, bu şekilde dü
zeltilmelidir. Sonra örneği sözü de yanlıştır. 
«Partiye giriş işlemlerini gösteren üyelik be
yannamelerinin birer örneği ilçe idare kurul
larınca muhafaza edilir» Bu şekilde düzeltirsek 
daha isabetli olur. Bu bahsettiğim altıncı fık
ra idi. 

Bir de sekizinci fıkrası var ki. bunun da, bu 
kanunda kalmasının hiçbir faydnsı yoktur ve 
tatbikatı da mümkün değildir. «Üye kayıt def
terlerinin parti genel merkezinde özetinin nasıl 
tutulacağı...» Bu, hiçbir şekilde kabili tatbik 
değil. Partide çalışan arkadaşlarımız bilirler. 
Simdi bir nevi Tapu Kadastro Genel Müdürlü
ğü gibi bir vazife görecek genel merkezler, me
selâ Ankara'nın Haymana kazasında onbin ki
şi, yahut besbin kişi İrr partiye kayt l ı ise 
^•nnn, parti kütüğüne deftere kayt l ı ise, onun 
bir özetini partilerin genel idare kuralları mu
hafaza edecek. Bu mümkün değil. Binaen
aleyh, Sonra merkeziyetçi bir sisteme gitmek
te de fayda yoktur. Kayıt defterlerinin ilçede, 
aynen beyannameler gibi, ilçede ve merkez il
çede bulunması kâfidir. Sonra, şimdi kabul et
tiğimiz kanuna göre ki, 30 ncu ve mütaakıp 
maddeleri kabul ettik, şimdi önseçim var, par
tiye bütün üyelerimizi kaydetmek mecburiye
tindeyiz. Şimdi bütün üyeleri kaydettikten 
sonra, kütüğe kaydettikten sonra, beyanname
ye bağladıktan sonra, bunları bir de genel mer
keze aktarıp, genel merkezde bunun özetinin 
dahi tutulmasının mümkün olmadığını partide 
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çalışan arkadaşlarımız gayet iyi bilirler. Onun 
için kabili tatbik olmıyan maddeler koymıya-
lım. Nazarî olarak düşünüldüğü vakit gayet 
kolaydır, fakat tatbikatı zordur. Sonra, il ida
re kurulunun, ilçe teşkilâtlarında, il teşkilât
larında ne zorluklarla çalışıldığını partilerce se
çilmiş arkadaşlar bilirler. Bu itibarla kabulü
nü istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Takrir geliyor mu Sayın Ağır-
naslı? Bir daha işaret etmiyeceğim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE-
TİL (Tokat) — Efendim başka takrirler varsa 
sonra konuşayım. 

BAŞKAN — Var efendim, bir tane de Ağır-
nash yazıyor. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Söz ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, kıymetli arkadaşım 
AlihocagiFin teklifine iltihak etmek güç ola
caktır. Çünkü hakikaten parti kademelerinde 
sicil tutmanın, giren üyelerin kimler olduğu
nun, yukarı kademelerde hüviyetleri ile bera
ber, yani giriş kartlarında bunlar vardır, bu
lunmasının çok faydası var. Bu, işe ciddî bir 
mahiyet verir. Onr.n için madde küllolarak 
mütalâa edilirse; evet güçlükleri var, Sayın 
Hocagil'in buyurdukları zorluklar var. Ama 
bu zorluklara bundan sonra siyasi partiler bir 
parça katlanmalıdır. Şimdiye kadar, bilirsiniz. 
bugün gider o partiye kaydolur, yarın falan 
ağa gelir, bizim partiye kaydol der, oraya da 
kaydolur. Ertesi gün başkası gelir oraya da 
kaydolur. Buna zaten imkân vermiyor kanun. 
Adaylığı iki yerden üç, yerden, istemişse, bu 
tesbit edilirse, adaybklarm hepsini birden kay
bediyor, partilerin de hepsinden birden kaydı 
kayboluyor. Bu olmalı... Bu ciddiyet olmalı 
arkadaşlar. Bu ciddiyeti sağlayıcı bir hüküm 
silsilesi sevk eden bütün fıkralariyle maddenin 
kabul edilmesinde isabet olur kanaatindeyim 
ve bunu temin maksadiyle de fıkralariyle bü
tün maddenin, hiçbirisinin çıkarılmadan kabu
lünü arz eden bir takririm var, kabul buyu-
rulmasmı rica ederim. 

BAŞKAN — Bu takriri de okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Bir ahenk teşkil eden madde fıkralarından 
bâzılarının çıkarılmasını öngören tekliflerin 
reddini arz ve teklif eylerim. 

Ankara 
Niyazi Ağırnaslı 

BAŞKAN — Bu da güzel bir hukuk yolu 
Niyazi Bey. Yani hiç olmazsa takririn reddini 
takrirle talebedip. Güzel, iyi bir usul. Buyu
run Sayın Bet il. Daha evvel takrirler verilse 
tabiî bunu okutmıyacağım, böyle bir takrir oy-
lanamaz, diyeceğim. Avukat olduğu için ve 
benden de biraz kıdemli olduğu için böyle yaptı. 
Evet, buyurun Sayın Betil. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Muhterem arkadaşlarım, 
maddenin 6 ncı fıkrası «Partiye giriş işlemleri
ni gösteren üyelik beyannamelerinin birer ör
neği ilçe ve il kademesinde ayrı bir dosyada 
saklanır.» demektedir. Daha önce Yüksek Sena
toca önseçim kalbul edildi, önseçim, bir seçim 
çevresinde partiye kayıtlı bütün üyelerin oyla
rını kuşanmaları suretiyle Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyesi adayını tesbit etmeleridir. 
Bunu sadece ilçede tutmak mahzurludur. Ve 
bu kanun»la işlenmesi müsteb'ad görülmekle be
raber muhtemel de telâkki edilen bâzı hilelerin 
önlenmesi de düşünülmüştür. Binaenaleyh se
çimde adaylığını koymuş, bu sebeple ilçe idare 
kurulu başkanlığından ayrılmış, kütük defteri
ni de beraberine almış... Şimdi, kütük defterin
de adı kayıtlı, yani partili veya değil şeklinde 
yoklamaya giremez neticesini istihsal etmek için 
itiraz vardır. İlçe seçim kurulu itiraızı inceliye-
cek. Bu takdirde ne yapılacak Binaenaleyh, 
bir yerde tesis edilen kaydın bir üst kademede 
da muhafazasında fayda vardır. Kaldı ki, il 
yönetim kurulları, ilçe yönetim kurullarının ça
lışmalarını da denetler. Bâzı hakların doğumu
na, bâzı hakların iskatma" sebep ve esas teşkil 
edecek 'kaydın sadece bir yerde bulundurulma
sında âmme selâmeti bakımından da maıhzur 
vardır. Binaenaleyh, onu demetliyebilecek bir 
üst kademede aynı kaydın muhafaza edilmesi 
hakkın doğumunu, hakkın ıskatını ieabeden mu
amelenin mesnedini mutlaka muihaıfaza bakımım
dan bir emniyet tedbiridir. Bu sebeple arka
daşımızın 6 ncı fıkranın metinden kaldırılması 
hakkındaki mütalâasına iştirak etmiyoruz, 
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Son fıkranın metinden kaldırılmasına gelin

ce; hay it defterinin parti genel merkezinde sa
dece "bir özeti tutulacak, özetin nasıl tutulaca
ğı bir yönetmelikte gösterilecektir. Parti yönet
meliğinde gösterilecektir. Kanun bir şey demi
yor. Bir yığın formül muamele zikretmiyor, bu 
çeşit muameleler yapmayı mecburi kılmıyor. 
Binaenaleyh, partinin genel merkezinde de kay
dın bir özetinin bulunmasında fayda vardır. 
özetin îtsönl ve ne şekilde olacağını da kanun 
tâyin etmiyor, partiye bırakıyor, önseçim gibi 
büt'ün partililerin aday tesfoit eden yoklamaya 
katılmalarını prensibolarak kabul edersek, bü
tün seçim çevrelerinde seçime katılacak siyasi 
partilerin bütün seçim çevrelerinde katılmasa
lar bile, seçim kanunlarından faydalanacak de
recede, yani 15 seçim çevresinde seçime katı
lan partilerin seçime katıldıkları illerdeki par
tililer kayıtlarına taallûk etmek üzere merkezin 
bir bilgiye sahibolması tabiî bir şeydir. Efen
dim, bu külfet tahmil eder, külfetler masraf
larla karşılanır... Bu kanun 74 ncü maddesi ile 
bütün bu külfetleri nazara almış ve partililerden 
giriş aidatı ve üyelik aidatı tahsili usulü yolu
na da gidilemediğini, bu konuda bir teamül te
sis edilemediğini nazara «ılmış, Devlet Hazine
sinden siyasi partilere seçimlerde aldıkları oy 
oranına göre yardımı derpiş etmiştir. Binaen
aleyh, bunun yüklediği külfeti yerine getirebil
mek için harcanılmsGi lâzımgelen para bakımın
dan da, tasarıda, Hazineden yardım düşünül
müş bulunmaktadır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bir sualim var 
Saym Başkan. 

BAŞKAN — Saym Atalay, buyurun. 
ıSIRRI ATALAY (Kars) — Parti genel mer

kezlerinde bir özet defteri tutulacak ve bu üye 
kayıt defterlerinin özeti olacak, ilçede ve ildeki 
bütün kayıtların özeti buraya alınacak mı? Üye 
kayıt defteri hangi defterler olacak? 

ZÎHNI BETİL (Devamla) — Bütün ilçeler
deki kayıtlarından... Bu kanuna göre il partiye 
üye kaydetmez, ilçeler kaydeder; il merkezle
rinde de merkez ilçeleri kaydedecek. Binaen
aleyh, ilçede bulunacak, bir örneği il merkezle
rinde bulunaeak ve bütün bu kayıtların bir özeti 
de pırti genel merkezinde bulunacak. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bir memlekette 
nüfus kayıtları dahi doğru tutulmazken, hâ
kim denetimindeki seçim kütükleri dahi sıhhatli 
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tutulmazken 'bütün bunların merkezlerde hulâ
sasının tutulacağına komisyon inanıyor mu? 

ZİHNİ BETÎL (Devamla) — Komisyon 
inanmasa idi metni kabul etmezdi. Hatalı iş
lemler, yanlış işlemler, sahih muameleleri yap
maya, eğer faydalı ise, zaıruret varsa, teşebbüs
ten bizi alıkoymamalıdır. 

BAŞKAN — Saym Hocagil. 
OSMAN ALÎHOCAGÎL (Erzurum) — Efen

dim, meselâ Tokat'ta 1966 senesinde 50 bin kişi 
partiye kaydedildi, genel merkezin bu 50 bin 
kişinin kaydını tutması mecburiyeti var mıdır? 

ZÎHNÎ BETlL (Devamla) — Efendim, eğer 
bana özetten ne mânaı anladığımı sormak isti
yorsanız, telâkki ettiğim mânayı arz etmeye 
çalışayım. Kanun tasarısı özeti tarif etmemiş
tir. Kanun tasarısı özeti tarif etmediğine göre, 
kanaatimce, ilçelerinde ne kadar partili üye 
kayıtlı olduğunu tesbit eden bir rakamdır. Bel
ki bu, o ilçelerdeki köy ve mahalleler adlarıyla 
rakam da ihtiva edebilir. Ama ben bu özetten, 
adından, soyadından başka doğum tarihi, ana
sının adı, babasının adı, meşgalesi, mesleki, oku
duğu mektep varsa, yazdığı kitap varsa bunla
rın hepsi, mânasını anlamıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hocagil. 
OSMAN ALİHOCAGÎL (Erzurum) — Efen

dim, nazari olarak hükümler vaz'etmek kolay. 
Fakat partilerden seçilmiş, gelmiş arkadaşlar 
bunun ıstırabını çok çekmişlerdir. Verilecek pa
ralarla dahi bunun tutulması mümkün değildir. 
Biz Erzurum'da Cumhuriyet Senatosu seçimin
de Adalet Partisi olanak 83 bin rey aldık. Şimdi, 
bu, Önseçim kabul edildiğine göre her kaza, her 
il merkezi daha çok âza yoklamayı kazanabil
mek için, daha çok üye kaydedecektir. Şimdi 
biz bu 83 bin kişiyi bulur da bunları defteri
mize yazarsak, yani ilçelerde taksim edilmek 
suretiyle, bu 83 bin kişinin A. P. Genel Mer
kezinde adı, soyadı, babasının adı dahi olsa bu
nu muhafaza etmek mümkün müdür? Arkadaş
larımızı, partili arkadaşlarımızı, ilçe, il idare 
kurulu azatlarımız, niçin sıkıntıya sokuyorsu
nuz? Şimdi, hakkın ıskatı, doğumu... Çok gü
zel, daha çok şeyler de söylenebilir. Fakat bu 
kadar itimatsızlık olabilir mi? Bir ilçe idare 
kurulu defteri alır gider diye, kaçırır, vermez, 
binaenaleyh haklarımız şu olur, bu olur diye, 
bunu nasıl genel merkezde tutabilirsiniz? Bu 
arada, bunları nerede muhafaza edeceksiniz? 
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Tapu ve Kadastro Müdürlüğü aklıma geliyor, 
defterleri koyacak yer yok beyefendi. 67 vilâye
tin koca koca def t çilerini alacaksınız, burada 
bir daha tutacaksınız, muhafaza edeceksiniz. 
Birbirimize karşı bu kadar itimatsız olmıyalım. 
Gayrikabili tatbiktir. Tekrar ediyorum, bunu 
kabul ettiğimiz takdirde, bunu yerine getirmek 
mecburiyetindeyiz. Yerine de sureti katiyede 
getiremeyiz. Partilere seçilmiş, parti başkanlı
ğı yapmış arkadaşlarımız gayet iyi bilirler. Tak
dir sizindir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Betil. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (Tokat) — 7 Haziran 1965 seçimlerinde 
muhterenı arkadaşım Erzurum'da Adalet Par
tisi adaylarının 83 bin oy aldığını ifade buyur
dular, Bu 83 bin oyun sahibi Adalet Partili 
değildir. Bunlar seçmen vatandaşlardır. Biz 
seçmen vatandaşların kütük defterini tutmuyo
ruz. Bir siyasi partiye oy verenlerin hepsi o 
siyasi partinin üyesi değildir. O siyasi partiye 
oy vermeyi uygun görmüştür. Siyasi partili 
başka, siyasi partiye oy verme başkadır. İlk 
defa İçin bu kaydın tesisi güçtür, arkadaşım 
haklıdır. Ama, ilk defası için güçtür. Bu ka
yıt her ay t:>zelenmiyecek, her yıl tazelenmiyc-
cektir. İlk defa tesisi güçtür,,,ama bu güçlüğe 
katlanacağız. Ondan sonra o siyasi partilere ye
ni girenlerle çıkanları veya vefat gibi sebeplerle 
kaydı düşenleri kaydetmekle yetineceğiz. Yoksa 
her yıl, Erzurum'un filân ilçesindeki kaydı 
yeniliyecek değiliz. Erzurum'un merkez ilçesin
deki kaydı da yeniliyecek değiliz. 

Sonra memleketin nüfusunu tesbit ediyo
ruz. Siyasi partiler de partilerine kaydolanlar 
tesbit edecekler. Sonra ben misali doğru aldım. 
önseçimde kütük kaydı esastır. Partililerin 
cümlesinin iştiraki suretiyle yapılmıyan yokla
malarda ilçe seçim kurulunun bu zat partili mi 
değil mi noktasını incelemeye yetkisi yoktur. 
10 Ekim 1965 seçimlerinde bu tasarının kabul 
ettiği eski 30 ncu maddeyi uygulıyacaksınız. 
Efendim, bu adam Adalet Partili değildir, 
C. H. P. li değildir itirazı mesmu olmaz İiçe 
seçim kurulu karar almış, cetveli tesbit etmiş. 
Demek ki, partili bildiriyor. Ama bütün parti
lilerin yoklamaya iştirakiyle adayların teobitin-
de yani o suretle yapılan önseçimde, bu partiye 
kayıtlı değildir itirazını hâkim inceliyecektir. 
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Hâkimin incelemesine esas teşkil eden bic 

hakkın doğumunu veya ıskatını intaceden bir 
kaydın sadece bir mercide tutulmasmdaki isa
betsizliği, ihtiyatsızlığı takdir buyuracağınız
dan cininim. İlçe, nihayet ile gönderecek. İlçe 
bütün illere göndermiyecek. bir ile, bağlı bu
lunduğu ile gönderecek. Merkez de özetini tu
tacak. İmkânsızmış. Bu imkânsız değildir, bu 
yapılacaktır. 

BAŞKAN — Betil, bir soru daha var efen
dim. 

EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) — li ve il
çeler merkeze defter gönderecekler. Şayet bu 
arada istifa edenler olursa bu istifalar da mer
keze gönderilecek midir? 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Efendim, par
tiye kayıt yazılı müracaatla ve yetkili yönetim 
kurulunun kararı ile olacaktır. 

Yazılı müracaat ve yetki yönetim kurulu
nun kararı... Bunlar bir kartonda klâs edile
cek ve hıfzedilccektir. Ayrıca parti üye kayıt 
deflerine geçirilecektir. Partiden çekilme sade
ce kırmızı kalemle deftere konulan bir işaret
le olmıyacak, aynı mahiyette tevsik edilecektir. 
İstifa mektubu veyahut ihraç kararı veya vefat 
vesikası ve buna istinaden ilçe idare kurulunun 
kararı bir klasörde muhafaza edilecektir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Birand. 
İZZET BİRAND (İzmir) — Genel merkez

deki kaydın bir tevsik zarureti halinde lüzum
lu olacağı inancındayım. Önseçim yapılacağı 
merkezde bu özetin bulunması maksadı temine 
kâfi gelmez mi? Önseçim yapılacaktır. 

BAŞKAN — Yani illerde mi? 
İZZET BİRAND (İzmir) —Evet. 
ZİHNİ BETİL (Devamla) — Tasarıda böy

le düşünülmüş, parti merkezlerinde bir özetin 
bulunması uygun görülmüştür. İl ilçe üzerinde 
denetim yetkisine sa.hip; merkez bütün iller ve 
ilçelerde denetim yetkisine sahip. Bbıaenaleyh, 
denetim yetkisine sahibolan ilin tam kayıt, 
merkezin de bir özet kayıt tutmasında fayda 
mülâhaza edilmiş. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, önseçim bütün 
partililerin oya katılması şartiyle yoklama yap
mak demek olduğuna göre, kayıt meselesi son 
derece önemlidir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Betil. Efendim 
takriri tekrar okutup oylatıyorum. 
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;Osman Ali Ikuagil'in önergesi tekrar okun- T 

'BAŞKAN — Takriri kaibul edenler.. 
SİRRİ ATAliAV (Kars) — Sayın Başkan. 

ayrı ayrı oylaymız. çünkü 'birisine katılıp, biri
sine katılmıyanîar olabiliı-. 

BAŞKAN Doğru, iki fıkradır. 1 nei fık
rayı evvelâ okutup oylarınıza sunacağını. 

(önergenin I nei fıkrası tekrar okundu) 
BAŞKAN Evvelâ 'bu tadil teklifini oyh-

yacağım. Kaibul edenler... Etmiyenler... Teklif 
reddedilmiştir. 

İkinci kısmı okutuyorum. 
(Takririn ikinci fıkrası tekrar okundu) 
BAŞKAN —- Kaibul edenler... Etmiyenler.. 

Reddedilmiştir. Maddeyi aynen oylarınıza arz 
ediyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilinistir. 

ONUNCU BÖLÜM 
Teşkilâtla ilgili diğer hükümler 

Kongrelerle ilgili Genel Hükümler 
MADDE 59. • - 28 Haziran 1938 tarihli ve 

8512 sayılı Cemiyetler Kanununun 18, 19, 20, 21, 
23 ve 24 ncü maddeleri hükümlerinden bu ka
nun hükümlerine aykırı olmıyanlar, siyasi par
tilerin gene! kongreleriyle her- kademedeki 
kongreleri ve yardımcı kademelerdeki kongrele
ri için de uygulanır. 

BAŞKAN — 'Takrir yok. söz yok. 60 nei 
maddeye geçiyoruz. 

İbra için oya katılamıyacak olanlar 
MADDE 60. — Değişik kademelerdeki koag-

ı-elerde tafbiî üye olarak bulunan karar veya 
yönetim organları veya kurulları üyeleri, men-
suiboldukları organ veya kumlun ibrası için 
yapılan oylamalara katılamazlar. 

BAŞKAN — Taıkrir yok, söz yok. 61 nei 
maddeye geçiyoruz. 

İl ve ilçe Teşkilâtı Merkezleri 
MADDE 61. — - Siyasi partilerin il ve ilçe 

teşkilâtına dâhil kurulların kuruluş yeri ilgili 
il veya ilçenin merkezidir. 

BAŞKAN — Takrir yok, söz yok. 62 nei mad
deye geçiyoruz. 

Bağdaşamıyaıı görevler 
MADDE 62. — I. Siyasi partinin disiplin 

kurullarında görev alanlar, Kongre, Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki gruplar il genel mec-
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lisi ve belediye meclislerindeki gruplar üyelikleri 
hariç - partinin diğer organ, kurul ve görevlerin
de bulunamazlar. 

2. Bir siyasi partinin belli bir disiplin kuru
lunda görev alan bir kimse, bir diğer disiplin ku
rulunda görev alamaz. 

3. Bir siyasi partinin il ve ilce yönetim ku
rullarından birinde üye olan bir kimse, diğer bir 
il veya ilce yönetim kurulunda: üye olamaz, fi ve 
ilce başkanları hakkında da aynı hüküm uygula
nır. 

BAŞKAN -— Takrir yok. söz yok. 63 ncü mad
deye geçiyoruz. 

Organlarda görev alanlar 
MADDE 63. — Her kademedeki parti organ

ları ile varsa devamlı nitelikteki yardımcı kollar 
kurullarına ve köy ve mahallelerdeki parti görev
liliğine seçilenler ile parti tüzüğünde belirtilen 
bir parti makamına getirilenlerin adları, soyadla
rı, doğum yerleri ve tarihleri, meslek veya sanat
ları ve ikametgâhları, o mahallin en büyük mül
kiye amirliğine seçim veya atanmadan başlıya rak 
bir hafta içinde yazı ile bildirilir. 

Merkez organlarında görevlendirilenler ile 
merkezdeki parti makamlarına getirilenler için 
bu bildiri içişleri Bakanlığına verilir. 

BAŞKAN --- Söz yok. takrir yok. 64 neti mad
deye geçiyoruz. 

Kamu yararına dernek sayılmayı* 
MADDE 61. 28 Haziran 1938 tarihli 3512 

sayılı Cemiyetler Kanununun 37 nei maddesi 
hükmü siyasi partiler için uygulanamaz. 

BAŞKAN —- Söz yok, takrir yok. geçiyoruz. 
Bir tekriri müzakere talebi var. Sayın Hav.er'-

in, onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarıdan çıkarılan 20 nei maddenin yeni

den müzakeresini şifaihen arz edeceğim sebepler
le, teklif ve rica ederim. 

Kar* 
Mehmet Hazer 

BAŞKAN --- Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem 

arkadaşlarım, tasarıdan çıkarılan 20 nei madde 
bugün fiilen tatbik olunan vre vücuduna zaruret 
görülen bir maddedir. Her nasılsa bundan evvel 
tasarıdan çıkarılmıştır. 20 nei madde aynen şu 
hükmü ihtiva etmektedir. «Bir siyasi partinin 



bir yasama meclisindeki grupunuıı genel kuru
lu, o meclisteki üyelerinden kuruludur.» Bu 
adeta bedihi bir haldir. 

ikinci fıkra, «Bir siyasi partinin mensubu 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri o par
tinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grupu genel 
kurulunu teşkil eder.» Bu da bir vakıadır, mev
cuttur. 

«Yasama Meclisleri başkan ve başkanvekil-
leri, üyesi bulundukları siyasi parti gruplarının 
toplantılarına katılamazlar.» Bu Anayasa hük
müdür. Bu itibarla 20 ııci madde hem lazımdır, 
hem bir vakıanın teyit ve tatbikinden ibarettir. 
Bu itibarla kabulü lâzımdır. Fazlaca huzurunu
zu işgal etmemek için bir yeniden müzakere tek
lifinde bulundum. Lütfeder, kabul ederseniz 
mevcut hüküm ihya edilmiş olur, ve bir ihtiyaç 
da böylece tetfbit edilmiş bulunur. Saygılarımla. 
(Sağdan, «ekseriyet yok,» sesleri) 

BAŞKAN -— Şimdi, böyle bazen arkadaşlar 
oturduğu yerden nisap hakkında filân görüşü
yorlar. Bu bazen hoş kaçıyor, bazen de hoş kaç
mıyor. Sebep şu; her zaman sanki nisap yok
muş havası oluyor da o bakımdan hoş kaçmıyor. 

Ama daha büyük bir ekseriyet tabiri güzel. 
Daha büyük bir ekseriyet içinde müzakeresi da
ha doğru olmaz mı dense, her halde daha iyi 
olur ve yarına kendiliğinden bırakılır. Böyle bir 
nisabı ararız, Sayın Hazer de ona katılır. Değil 
mi Sayın Betil, siz de öyle mütalâa edersiniz her 
halde? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Oylanan maddelerden biri
sinde Türkiye Büyük Millet Meclisi grupu diye 
geçiyor. 

BAŞKAN — Sayın Betil; tekriri müzakere
nin oylanması bâ'bında konuşuyoruz. Bunu yarı
na bırakacağız. Şimdi bu kısımda da zaten 20 ne i 
madde yok. değil mi Sayın Betil/ («yok yok» 
sesleri) 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
ftlendim, simdi buradaki maddelerde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi grupu, geçiyor. Eğer bu 
tekriri müzakere talebi kabul edilip madde gele
cekse buradaki Türkiye Büyük Millet Meclisi gru
pu bir mâna ifade ediyor. Eğer tekriri müzakere 
kabul edilmezse burada bu tashihe zaruret hâ
sıl oluyor. Bunu takdirinize arz ederim. Oylana
cak maddelerde bu vardır, 
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BAŞKAN — Daha oylanacak, gelecek mad

delerde mi, oylanmış maddelerde mi? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Şimdi oylıyaeağımız maddelerde var. 

BAŞKAN — Şimdi oylıyaeağımız madde
lerde bu vardır, buyuruyorsunuz değil mi Sayın 
Tuna? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Uvot. 

BAŞKAN — Efendim, yarma bırakacağız 
da bunu, ona göre değişikliklerimizi yapacağız. 

İkinci kısmı önergede eskiden bildirdikleri 
veçhile oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım böylece bitirilmiştir. Maddeler 
Sayın Artukmaç/m verdiği ve benim izah etti
ğim tarzda numara silsilesini takiben gelecektir. 

Şimdi burada mevcut görünen üçüncü kısma 
geçiyoruz. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Malî hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Gelirler 

Gelir kaynakları 
MADDE 65. — Siyasi partilerin sağlıyabi-

lecekleri gelirlerin çeşitleri aşağıda gösterilmiş
tir : 

1. Parti üyelerinden alman giriş aidatı ve 
yıllık veya aylık aidat; 

2. Partiye mensup Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinden alman aidat; 

3. Adaylık için başvuranlardan önseçime 
veya yoklamaya girmeden önce alman özel ai
dat: 

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

rumuzlarının satışından sağlanan gelirleri; 
6. Parti hüviyeti cüzdanlarının ve parti 

makbuz, defter ve kâğıtlarının sağlanması karşı
lığında alınan paralar; 

7. Parti lokallerinin işletilmesinden elde 
edilen gelirler; 

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

9. Partinin tertiplediği piyango gelirleri; 
10. Parti mamelekinden elde edilen gelirler; 
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Yarın dalı a fazla bir ekseriyetle görüşmek müm
kündür. Senatoda 40 kişi kadar ancak var. 
Yarına bırakılırsa arkadaşlarımız iştirak eder, 
mühim bir maddedir. 

BAŞKAN — Efendim, acık oy sonuçlarım 
arz ediyorum. 

Siyasi Partiler kanun tasarısının açık oya 
arz edilen 30 neu maddesinin oylamasına 69 
savın üye katılmış 39 kabul, 29 ret, 1 çekinser. 
Saltçoğunluk sağlanamamıştır, gelecek birleşim
de tekrar oylanacaktır. 

33 ncü maddenin oylamasına 102 sayın üye 
katılmış, 97 kabul, 4 ret, l çekinser. Salteo-
ğunbık sağlanırrstır. 

37 nci maddenin oylama nna 114 sayın üye 
katılmış, 111 kabul, 1 ret, 2 çekinoer. Saltco-
ğ ıı nl uk ,-• ağl a n m işti r. 

40 nci maddenin oylmrısma 107 sayın üye 
katılmış, 105 kabul, 2 ret. Saltçoğunluk sağ
lanmıştır. 

50 nci maddenin oylanmasına 103 sayın üye 
katılmış, 107 kabul, 1 çekinser. Salt çoğunluk 
sağlanmıştır, 

62 nci maddenin oylamasına '110 sayın üye 
katılmış, 109 kabul, 1 ret. Saltçoğunluk sağ
lanmıştır. 

'54 ncü maddenin oylamasına 103 sayın üye 
katılmış, 107 kabul, 1 ret. Saltçoğunluk sağ
lanmıştır. 

56 nci maddenin oylamasına 10S sayın üye 
katılmış, 107 kabul, 1 çekinser. Saltçoğunluk 
sağlanmıştır. (Beş üye ayağa kalkarak ekseri
yet olmadığını beyan ettiler.) 

3. — YOKLAMA 
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11. Bağışlar; 
12. Krediler; 
13. Kanuna veya yasama meclisleri içtüzük

lerine göre Devletçe sağlanan yardımlar. 
Yukardaki 1 ilâ 6 nci, 8 nci, 9 nen ve 11 ilâ 

13 ncü bendlerde yazılı gelirlerden hiçbir suret
le vergi, resim ve hare alınamaz. Yukardaki 
7 nci bendde yazılı parti lokallerinin işletilme
sinden elde edilen gelirler, ticari nitelik taşnnı-
yan işletme faaliyeti sonucunda sağlanmışsa, bu 
gelirler hakkmda da aynı hüküm uygulanır. Yu
kardaki 10 ncu bendde yazılı gelirlerden parti
nin sahibolduğu ve ticari olarak işletilen basım-
evlerinin gelirleri ile partilerin amaçları dışında 
«ahiboldukları taşınmaz mallar ve amaçları için
de veya dışında salılboldukları taijinmaz mallar
dan sağladıkları gelirler, vergi, reşitti ve harç
lara ilişkin hükümlere tabidir; 10 ncu bendde 
yazılı diğer gelirler hiçbir vergi, resim ve har
ca taibi değildir. 

'BAŞKAN — Şimdi 05 nci madde hakkında 
üç takrir var. iki tanesi Sayın Tevetoğlu ile 

Sayın Ağırnaslı'nm verdiği takrirler aynı me
aldedir ve 65 nci maddenin 13 ncü fıkrası
nın çıkarılması talebinden ibarettir. Bir ta
nen Sayın Atalay'm verdiği bir takrirdir. O da 
Ya tama 'Meclisleri İçtüzükleri ibarelerinin çı
karılmasını teklif ediyor. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Takri
rimi izah etmek istiyorum. 

OSMAN ALÎIIOCAGÎL (Erzurum) - - Sa
yın Başkanım, yarına bıraksak daha iyi olur. 

BAŞKAN — Beş sayın üye ayağa kalkmak j 
sureiylr. itiraz ettiler, yoklama yaptırmak mec
buriyetindeyim. 

ıSayın Hocagil, talebiniz kabul edilmiştir. 
Sükûnetle neticeye intizar buvurunuz efendim. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Efen
dim, müzakerenin devamı hakkında ekseriyeti j 
tefhim buyurmadan evvel birkaç satır söz rica. | 
ederim. I 

BAŞKAN — Efendim şimdi vakit ilerle- I 

mistir, nisabımız kalmamıştır, bir arkadaşımız 
da, lıattâ, buhınmıyanlarm radyoda teşhir ve 
ilânını talebetmoktcdir, buna da imkân göre
miyorum, Tüzük muvacehesinde. Tüzüğü inşal
lah değişirim de ona göre disiplin maddeleri 
koyarız, 

Vakit ilerlemiş olduğu vo nisap olmadığı 
için yarın sabah saat 10,00 da toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,40 



C. Senatosu B : 195 28 • 6 .1985 O : 3 
Millî Savunma Bakanı Hasan Dinçer'in; Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, diş tabibi ve 
eczacılara tazminat verilmesi hakkındaki kanun tamamının öncelik ve ivedilikle görüşülmesine 

dair önergesine verilen oyların sonucu 
(Önerge reddedilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlıı 
Sami Küçük 
Selâhattin özgür 

ADANA 
Galip Afşar 
Sakıp önai 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağını aslı 
Osman Alişiroğlıı 
Hıfzı Oğuz I»ekata 
İbrahim Saffet Omay 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz İneeoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
^fihri Topenoğlu 

BOLU 
Rahmi Ankan 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

üye sayısı : 184 
Oy verenler : 84 

Kabul edenler : 36 
Reddedenler : 44 
Çekimserler : 4 

Oya katılmıya rüar : 98 
Acık üyelikler : 2 
[Kabul edenler] 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

ELAZIĞ 
C^lâİ Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Aiihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Sornunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
^eki İslâm 
sizamettin Özgül 

İSTANBUL 
'tlebrure Aksoley 

[Redde 
DENÎZLÎ 

Cahit Akyar 
EDİRNE 

Tahsin B--uıguoğlu 
ELAZIĞ 

Rasim Giray 
ERZİNCAN 

Fehmi Haysoy 
GİRESUN 

•Sabahattin Orhon 
HATAY 

Enver Bahadırlı 
İÇEL 

Talip özdolay 
İZMİR 

Enis Kan su 
KARS 

Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

İZMİR 
izzet Birand 
Hilmi Onat 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tuluııay 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

denler] 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

SİVAS 
Ziya önder 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NIGDE 
İzzet Gener 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Rel'et Iîendeci 
Fethi Tevetoğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkahıı 
Sahir Kurutluoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Muzaffer Alankuş 
Amil Artus 
Hasan A takan 
Hasan Kangal 
Osmaii Koksal 
Nadir Nadi 
Zerin T üzün 
Âdil Ünlü 
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DİYARBAKIR 
ihsan Hâmit Tigrel 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tumjkamıt 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Unaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur TJlusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

BİLECİK 
Talât Oran 
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[ÇekinserierJ 

ORDU 
ZeTd Kumrulu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

[Oya katılmayanlar] 
BİTLİS 

Ziya Şerefhanoğlu 
BOLU 

Sırrı Uzunıhasanoğlu 
BURDUR 

ö. Faruk Kınaytürk 
BURSA 

ihsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 
Şeref Kayalar (t.) 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen (İ.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Duru i 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 

OÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HAKKÂRÎ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deli veli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügü 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 

M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat Öztürkçiite 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdemii 

KARS 
S i m Atalay 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumra h (i.) 
Mustafa Dinekli 
Muhittin KIIK; 
(Bşk. V.) 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit A ip iskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 

VAN 
Ferid Melen 

Şevket Koksal 
RİZE 

Osman Meedi Agun 
SAKARYA 

Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SÜRT 
A bdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekeni oğlu 
Rifat öçten 
Hulusi Söylemezoğiü 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Kara kurt, 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Necati Özdeniz 
Ragıp Üner 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
• » — m • • 
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Siyasi Partiler kanunu tasasınmın 30 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABfî ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 

ADANA 
Sakıp önal 
AFYON KABAHISAB 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Hıfzı Oğuz Bekata 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
Baki Güzey 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

TABU ÜYELER 
Bkrem. Acuner 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya Katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

184 
69 
39 
29 

i 
113 

2 
fKabul edenler] 

1 Sabit Koeabeyoğhı 
ibrahim Saffet Omay 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ERZURUM 
0. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
(Javsi Uçagök 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

KARS 
Sırra Atalay 
Y. Ziya Ayrım 

: KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçldgil 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAMSUN 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoglu 

[Reddedenler] 
GAZİANTEP 

Zeki tslâm 
HATAY 

M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavı t Tevfik Okyayuz 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
t. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulıınoy 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

[Çekinser] 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 

[Oya katılmvymİMr] 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 

Suphi Gürsoytrak 
Kadı "i Kaplan ! 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Adil Ünlü 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SİVAS 
Ziya önder 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

0. BAŞKANINCA S£ 
ÇİLEN ÜYELER 

Muzaffer Alankuş 
Hasan Atakah 
Osman Koksal 
N. Zerin Tüzün 

Suphi Karaman 
Sami Küçük 
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Sezai O 'Kan 
Mehmet Üzgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkana t 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakule r 

A D A N A 
Mehmet Nuri Ademoğh 
Galip Afşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağa r (t.) 

AMASYA 
Maeit Zcren (D.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat E t k e r 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pır ı l t ı 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Sainı Sarıgöllü 
Fikret Tıırlıangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aktı (Başkan) 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BtTLtS 
Ziya Nami Şcrefhanoğlu 

BOLU 
Sırr ı Uzun hasan oğlu 

BURDUR 
ö . Fa ruk Kınaytürk 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-

Şeref Kayalar ( t .) 
Cahit Or taç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen (İ.) 
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| ÇANKIRI 

Hazım Uağh 
ÇORUM 

A lâ eri din Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit A k y a r 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan TTanıit Tigrel 
(B§k. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl E r t u ğ 

ERZİNCAN 
Kelimi l'.Mvsoy 

ERZURUM 
Sakıp I la tunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucıızal 

GAZİANTEP 
.Vizamettin ftzuül 

GÎRESUN 
Mehmet Izmen 
kabahatt in Orhon 

GÜMÜŞANE 
na l i t Zarbım 

HAKKÂRÎ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

HATAY 
M1 usta fa Del i veli 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Ar ıburun 
Fikret. Oündoğan 
0 . Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 

[Açık il 

İstanbul 
Tekirdağ 

Y< 

— 3£ 

1 İti tat. Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMIR 
İzzet Biran d 
Ömer E fi t fi Bozealı 
Cahit Okurcr 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Mehmet 1 lazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
<\VA(] l layri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Hıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Sedat Çıımralı ( t . ) 
Muhit t in Kılıç (Bşk. V.) 
\iuamt"*T ()hıi7 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Fer i t Alpiskcnder 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDÎN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağuı 

NÎĞDE 
Kudret Bay han 

jelihlerj 

1 
1 

îkfın 2 

)4 — 

1 izzet Gener 
ORDU 

Şevket Koksal 
RİZE 

Osman Meedi Ağını 
SAKARYA 

Turhan Kapanl ı (B.) 
Kâzım Yurdaku l 

SAMSUN 
II. Enver İşıklar 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Suphi Ba tur 

SİVAS 
\ hmet Çekemoğlu 
Rifat ö ç t e n 
Hulusi Srıyiemezoğlu 

TOKAT 
Ali Al tun taş 

TRABZON 
Reşat Zaluğlıı 

URFA 
Vasfi Gerger 
rlsat Mahmut K a r a k u r t 

UŞAK 
Kâmil Coşkunr.ğlu 

VAN 
Fer id Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Evidoğan 
Tevfik înci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kok 
Necati özdeniz 
Ragıp Uner 
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TABÎÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkay^ 

ADANA 
Galip Afşar 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz luue-
oğlu 

AURI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet l'ırıltı 

ARTVtN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
îskender Cenap Ege 
Fikret Turhansril 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli T ürker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Ziya Nam i Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi An kan 

BURDUR 
ö. Faruk Kmnytirrk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nalıit Altan 

üye «ayım : 184 
Oy verenler : 102 

Kabul edenler : 97 
Reddedenler : 4 
Çekinserler : l 

Oya katılmıyanlar : £0 
Açık üyelikler : 2 

/Kabul edenler] 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

ÇORUM 
Alâeddm Çetin 
Safa Valçıık 

DENİZLİ 
Cahit Akyaı 
Mehmet Krnin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Uaysoy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Ilatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçayrök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
llalit Zarbnn 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip özdnlay 

İSPARTA 
Mustafa Oüleigil 

İSTANBUL 
M". Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündo£an 
O. Zeki Gümüşoğlu 
ltifat öztürkçine 

M. Cemal Yıldırım 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Uozcalı 
Knis Kansu 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet llazer 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Mustafa Üinekii 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
l. Eteni Krdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
R m in Açar 
Ferit Alpiskonder 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Mulallâ Akarca 
Haldun Menteşeno-lu 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağ-ım 

NIGDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
İL Enver Işıklar 
Hıza Isıtan 

Refet Rendcci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahmau Kavak 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
bilini I »etil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Vusuf Demirdağ 
iteşat Zalnğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
^sat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
ndık Artııkıııaç 

İsmail Yeşilyurt 
ZONGULDAK 

Tank Renizi Iialtan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat A çıka lın 
M"uzafCer AJankuş 
Hasan Ata kan 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Adil Ünlü 
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[Reddedenler) 

0;3 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(t. ü.) 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Haydar Tunçkanat 
Sıtfkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

A V ^ A '1MF Jl 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 
AFYON KARAHİSAR 
Rasiım Hancıoğln 
Celâl Terfik Karaaapan 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

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

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

/ Çekinse rj 
BİNGÖL 

Sabri Topçııoğlu 

[Oya hatılmıycmlar) 
AYDIN 

Osman Saim Sarıgöllü 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 

BOLU 
Sırn Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
(B.) 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar (i.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen (L) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamiıt Tigrel 

(Bşk. V.) 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ESKİŞEHİR 

Ömer Ucuzal 
GAZİANTEP 

Nizamettin özgül 
GİRESUN 

Mehmet Izmen 
HAKKÂRİ 

Necip Seyhan ( İ Ü.) 
HATAY 

Mustafa Deliveli 
İÇEL 

Cavit Tevfik Okyayuz 
[Açık ü 

istanbul 
Tekirdağ 

İSTANBUL 
M. Tekin Anburun 
Ekrem özden 

İZMİR 
izzet Birand 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat (î.) 

KARS 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Oumralı (İ.) 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

yelikler] 
1 

1 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

ı j o 

Rifat öçten 
1 URFA 

Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Cofjkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

C. BAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 

Yekûn 
«•»r-
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(Salt çoğunluk sağlanınıştu-.) 

TABÎ! ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suıpihi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
AFOYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz İnceoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Sabit Koeabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhaııgil 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BILEOÎK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 114 

Kabul edenler : 111 
Reddedenler : l 
Çekinserler : 2 

Oya katümıyanlar : 68 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURDUR 

ö. Faruk Kınaytürk 
BURSA 

Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlıı 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Hal it Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

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

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İsa Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 
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YOZGAT 

Sadık A mı km aç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 

TABII ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Eıııaııullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (t.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zcren (13.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
Osraan Saim Sarıgöllü 

Akif Hyidoğan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELE1 
Cevat Arkal ın 

Muzaffer Alatıkuş 
Anı il Artus 
I i asan A takan 
Hasan Kangal 

BİNGÖL 

Sabrı Topçuoğlu 

[Reddeden] 
KASTAMONU 

Mehmet. Çamlıca 
[ÇekinserlerJ 

CUMHURBAŞKANIN • 
CA SEÇİLEN ÜYE 
Enver Kök 

I Oya katılmıyanlar I 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Mehmet (iüler 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İnsaflı Sabri Çağlayan
d ı (B.) 
Şeref Kayalar (İ.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen (t.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ERZURUM 
Osman Alihoeaıril 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GÎRESUN 
Mehmet lzmen 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deli veli 

İÇEL 
Cavit Tevfik ükyayu/ 

İSTANBUL 
M. Tekin Arı burun 
Ekrem özden 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Sin a d Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

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

MANÎSA 
Orhan Siiersan 
Kefik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahmaıı Bayar 

f Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Tekirdağ l 

Yekûn "2 

Sahir Kurutluoğiu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp üner 
Âdil Ünlü 

Abdülkerim Saraçoğlu 
MUĞLA 

Haldun Alenteşeoğhı 
NİĞDE 

Kudret Bay han 
ORDU 

Eşref Ayhan 
Zeki Kuıprulu 

RİZE 
Osman Meedi Agun 

SAKARYA 
Turlum Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SİİRT 
Abdurralıınan Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

URFA 
Yas fi Gerjrer 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Necati özdeniz 
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(Salt çoğunluk .sağlanmıştır.) 

TABH ÜYELER 
Vehbi Ersü 
.Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavclioğlu 
»Samı Küçük 
Fahri özdilek 
Sclûhattin özgür 
IJaydar Tunçkarıat 

ADANA 
Galip Afşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz İnee 
oğhı 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazı Ağırnaslı 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet. Oaıay 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 
flasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Ziya Şerefhanoğlu 

BOLU 
Kahmi Arıkan 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 107 • 

Kabul edenler : 1Û5 
Reddedenler : 2 

Çekinse 
Oya katılmıya 

rler : 0 
ular : 75 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul 
BURDUR 

Ömer Faruk Kınaytürk 
BURSA 

Baki Oüzcy 
Cahit Orîae 

ÇANAKKALE 
.Vahit Allan 

ÇORUM 
Safa Yalçıık 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDÎRNS 
Tahsin Barifruoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
IJasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Haturıoğlu 
0. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Cavsi l!ça<rnk 

GAZİANTEP 
Znki tslâm 

GÎRESUN 
SababatHn Orhon 

GUMÜŞANE 
Hal it Zarbım 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

edenler/ 
\ İSTANBUL 

M. Erdoğan Adalı 
M ebru re Aksoiey 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Kİl'at özîürkçiııe 
Cemal Yıldırım 

ÎZMIR 
Ömer Lûtfi Bozeaîı 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Ilazer 

KAYSERt 
Fiüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

1 KIRKLARELİ 
Alımet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
î, El om Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tıılunay 
AÜvit Yetkin 

MANİSA 
E m irs A(>fir 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İsa Bîisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İ. Ş. Ata.sairi in 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
11. Enver Işıklar 
Hiza Isıtan 
Refet Rendeei 

SİİRT 
Abdurrahrnan Kavak 

SİNOP 
Suphi Batıır 

SİVAS 
Ziya önder 
l Ful ûsi Sö vl e m ezotrl u 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zsılnîrlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
-adik Artnkmac. 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik tnei 
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0- BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açık al in 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özikaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Mehmet Ünal di 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (i.) 
AFYON KARAHISAR 
Haslın Hancıoğlu 

AMASYA 
Maeit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

Muzaffer Alaııkuş 
Âaıil Artus 
Hasan Atakan 

Hasan Kangal 
Sahir Kurııtluoğlu 
Nadir Nadi 

[Reddedenler] 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 

[Oya kattlmty anlar] 
Mehmet Güler 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BOLÜ 
Sırrı Uzunlıasanoğlu 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gil lB.) 
Şeref Kayalar (i.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen (i.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamil Tigre'i 
(Bşk. V.) 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet î'.meıı 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (i. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

[Açık % 
İstanbul 
Tekirdağ 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburvm 
Ekrem Özden 

İZMİR 
İzzet Biraıtd 
Enis Kansu 
Cahit Okıırer 
Hilmi Onat (İ. P.) 

KARS 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayrı Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali .Rıza 'ülusman 

KOCAELİ 
IA'Uİ'İ Tokoğlu 

KONYA 

Sedat Çumralı (İ.) 
Muhittin Kılıç. (Bşk. V.) 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim 'Saraçoğlu 

elikler] 
1 
1 

Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Adil Ünlü 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bay han 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kura ruhi 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğhı 

VAN 
Ferid Melen 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Necati özdeniz 

Yekûn 

400 



C. Senatosu E : 105 28 6 .1965 O : 3 
Siyasi Partiler kanunu tasasınınm 50 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır,) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 108 

Kabul edenler : l 07 
Reddedenler : t 

Çekiüserler : 0 
Oya katılraıyanlar : 74 

Acık üyelikler : 2 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersii 
Suphi Gürsoyirnk 
Suphi Karaman 
Kâmil Kara voli oğlu 
Sami Küçük 
Fahri öz dilek 
Selâlıattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz İnoe-
oğlu 
Celâl Terfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Şahit KocabeyoğJu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sftbri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Ziya Şerefhanoğlu 

[Kabul 
BOİ.Ü 

Hah m i Arı kan 
BURDUR 

Öhıcr Faruk Kınaytürk 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Nalüt Al ta u 
ÇORUM 

Safa Yalçuk 
DENİZLİ 

Cahit, Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasinı Giray 

ERZİNCAN 
Fohmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatımoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Hal it Zarbun 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

edenler) 
I İSTANBUL 

M. Erdoğan Adalı 
'Mebrure Aksoley 
Şevket. Akyürek 
Fikret Güncloğah 
Rifat Öztürkçine 
Cemâl Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozca! J 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

I KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
İbrahim Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Mualhı Akarca 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağııh 

NİĞDE 
.İzzet Geııer 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Hüseyin Enver Işıklar 
Riza Isıtan 
Rcfet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Denıirdağ 
Reşat Zaloğlıı 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakuri 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yesilvurt 

— 401 — 



ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

TAEÎÎ ÜYELER 
Ekrem A e un er 
Refct Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O Karı 
Mehmet özsjünes. 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp ön al 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (1.) 

AFYON KARAHtSAE 
Rasim Ilancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Jlıfzı Oînız Bekata 
Rifat Etker 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur ülusoy 

AYDIN 
İskender Cenap E'jre 
Osman Saim Sarıgöllü 

C. Senatosu E •: İC 
CUMHURBAŞKANIN 

CA SEÇİLEN ÜYELEJ 

Tevat. Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 

28- 6.1935 0 : 3 
Âmil Art us 
Hasan A takan 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Sahir Kunıtluoğlu 

Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
liatrıp üner 
Adil Ünlü 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bay han 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Osman Mecdi Ağrın 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (13.) 
Kâzım Yurdakul 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
^uphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat ÖQten 

URFA 
Vasfi Gersrer 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Forid Melon 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ömer Ergün 
Sadi Koças. 
Necati özdeniz 

[Çekinser] 
CUMHURBAŞKANINCA 

SEÇİLEN ÜYE 
Enver Kök 

[Oya katılmty anlar] 
BALIKESİR 

îvıver Aka (Başkan) 
Mehmet Cüler 

BOLU 
•MITI Uzunl'iasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 
Baki (îiizey 
Şeref Kayalar (l.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen (İ.) 

ÇANKIRI 
İTazım Dairiı 

ÇORUM 
Mâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
th^an TTamit Tigrel 
(Bşk, V.) 

ERZURUM 
Osman Alihneajril 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Vizamottin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Del i veli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
Osman Zeki Gümüşoğlu 
Hasan Ekrom Özden 

İZMİR 
Cahit Okurcr 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet TTazer 

KASTAMONU 
Ahmet Vııvf't Tuna 

KAYSERİ 
Sn a d TTayri Ürgüplü 
(Başbakana 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulıısman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoulu 

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

MANİSA 
Orhan Süorsan 
Refik Ulu soy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yeli Cırı 
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C. Senatosu B : 105 28 . 6 .1965 0 :2 
Siyasi Partiler kanunu tasasmmın 

TABÎÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Supıhi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BÎLECÎK 
Talât Oran | 

BİNGÖL 1 
Sabri Topçuoğlu 

BÎTLÎS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 1 

\ 
52 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt oo 
Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 110 
Kabul edenleı : 109 

Reddedenler : 1 
Çekinserler : 0 

Oya katumıyanlar r 72 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURDUR 

ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
ÇORUM 

Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp ITatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon ı 

GÜMÜŞANE 
Hali t Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil j 

— 40 

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

ÎZMtR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obüs 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tul un ay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskenuef . j 

3 — 

ğunluk sağlar.nuiştj1*.) 

i MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
| Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1 i. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksa] 
Zeki Kumrulu ' 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SÎNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söyiemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntas 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

, 



C. Senatosu fî : 105 28.6 .1965 O : 3 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

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

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

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

I Akif Eyidoğarı 
Tevfik înci 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 

1 Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 

[Reddeden] 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 

[Oya katılmıy anlar] 
AYDIN 

iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 
Baki Güzey 
Sere t' Kayalar (t.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen (t.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 

[Açık m 
İstanbul 
Tekirdağ 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
Ekrem özden 

İZMİR 
Cahit Okurcr 

KARS 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Su a d Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çmnralı (İV) 
Muhittin Kılıç 
(Bslc. Y.) 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

jelikler] 
1 
1 

1 Sahir Kurutluoğiu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Osman Meedi Agıın 

SAKARYA 
Turhan Kapan!ı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TRABZON 
Şevket Buladoğiu 

URPA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇÎLEN ÜYELEB 
Ömer Ergiirı 
Sadi Koça§ 
Enver Kök 
Necati özdenim 

Yekûn 



C. Senatosu B •: 105 28 .6 .1965 O : 3 
Siyasi Partiler kanunu tasasmmm 54 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABU ÜYELER 
Mucip AtaMı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVÎN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangii 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğla 

BÎTLÎS 
Ziya Nami Şerefhanoğlu 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 108 

Kabul edenler : 107 
Reddedenler : 1 

ÇeMnserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 74 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
ÇORUM 

Alâeddin Çetin 
DENÎZLÎ 

Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatumoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Hal i t Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

— 40 

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

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

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçlâgil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOGAELÎ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekii 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
İ Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

5 — 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

NÎĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal \ 'h\ 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğiu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 



URFA 
Esat Mahnmlt Karakun 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

C, Senatosu fî : 105 28 6 .1965 O : 3 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik Tnci 
CUMHURB AŞKANIN • 
OA SEÇÎLEN ÜYELEB 
Cevat Açı kalın 

Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Hasan Kangan 
Osman Koksal 

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

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (t.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Raslm Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

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

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

[Reddeden] 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 

[Oya kahlmıy anlar] 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

Mehmet Güler 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURSA 

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

ÇANAKKALE 
Ziya. Termen (İ.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
İhsan Hanı i t Tigrel 
(Bşk. V.) 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzınen 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Cahit Okurcr 

KARS 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Tlayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

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

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdıırrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

Sahir Kuratluoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapaııh (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Neeati özdeniz 

[Açık üyelikler] 
istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 
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Siyasi Partiler kanunu tasarısının 56 ncı maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

« 

TABIÎ ÜYELER 
Mueip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnasb 
Salbit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türkcr 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

184 
108 
107 

0 
1 

74 
2 

[Kabul edenler] 
BÎTLlS 

Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENtZLÎ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

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

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
t. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
îsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. §. Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gcner 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Hüseyin Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuutaş 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 
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URFA 

Esat Mahmut Karakur 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

TABU ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifaıt Etker 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEE 

Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 

[Çekinser] 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Enver Kök 

[Oya katılmıyanlar] 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (1.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen (İ.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nızamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
Hasan Ekrem özden 

İZMİR 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

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

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

Hasan Atakan 
Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 

Abdülkerim Saraçoğlu 
MUĞLA 

Haldun Menteşeoğlu 
NİĞDE 

Kudret Bayhan 
ORDU 

Eşref Ayhan 
RİZE 

Osman Mecdi Agun 
SAKARYA 

Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Ahmet Çekernoğlu 
Rifat öçten 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

CUHMURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatı 
Tür'k Anonim Şirketinde mevcudiyeti iddia 
edilen yolsuzluklar hakkında Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporu (10/3, 
10/5) 

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

cimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARAR

LAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARAR r 

VERİLEN İŞLER 
X I . —• Siyasi Partiler kanunu tasarısının 

Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi 1/560; C. Senatosu 1/551) (S. Sayısı : 
649) [Dağıtma tarihi : 17.6.1965] (Bitiş tarihi : 
17.8.1964) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X 1. — Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de bir 
üniversite kurulması hakkındaki 6595 sayılı 
Kanunun geçici 4 ncii maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul edilen metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (M. Meclisi 1/638; C. Senatosu 
1/547) (S. Sayış; . 644] [Dağıtma tarini : 
16A1965] (Bitiş tarihi : 11.8.1965) (Rot) 

2. — 'Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 19*64 ay
larına ait hesaplan hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(•5/8) (S. Sayısı : 650) [Dağıtma tarihi •. 
23.6,1065] 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Eylül, Ekim, Kasım 1964 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He
sapları İnceleme Komisyonu raporu (5/9) (S. 
Sayısı : 651) [Dağıtma tarihi : 22,6.1965] 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Aralık 1964 ve Ocak, Şubat 1966 ay
larına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/10) (S. Sayısı : 652) [Dağıtma tarihi: 
22. 6 . 1965] 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X !. — 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Ka
nunun geçici 4. neü maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul edilen metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/843; 
C. Senatosu 1/559) (S. Sayısı : 646) [Dağıt
ma tarihi .- 1 6 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi (29 . 6 . 
1965) 

2. — Silahlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 
tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul edilen metni ve Geçici Komisyon ra
poru (M. Meclisi 1/861: C. Senaosu 1/562) 
(S. Sayısı : 653) [Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1965] 
(Bitiş tarihi : 3 . 9. 1965) 



— 2 — 
3. — Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü

kümlerinin d eğiş irilmesi ve bu kanunlara bâzı 
hükümler efelenmesi hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve C. 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/841; C. Senatosu 1/561) (S. Sayısı : 664) 
| Dağıma ari'hi : 23.6.1965] (Bitiş tarihi : 
29.7.1965) 

4. -~ Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Ka
nuna bağlı ve 7168 ve 45 sayılı kanunlarla de-
ğişirihniş bulunan cetvelin değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu (îeçhn Komisyon 
raporu M. Meclisi 2/676; (<•. Senatosu 2/163) 
(S. Sayısı : 655) | Dağıtma tarihi : 24.6.1965] 
(Bitiş tarihi : 25,9.1965) 
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