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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ
Birinci Oturum
Sait çoğunluk sağlanamadı.
tkinci Oiturum
Salt çoğunluk sağlanamadı.
Üçüncü Oturum
Vazife ile yurt dışına giden Ulaştırma Ba
lkanı Mithat San'a, dönüşüne kadar, Devlet Ba
kam Sekip inal'm vekillik edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi ile,
Muğla Üyesi Muallâ Akarca'nm gruplarına
katıldığını bildiren C. H. P. Grup Başkanvekilliği tezkeresi okundu, bilgi edinildi.

Bâzı kanunların öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi hakkındaki önergeler reddedildi.
Siyasi Partiler kannunu tasarısının maddele
ri üzerinde görüşmelere devam olundu.
29 Haziran 1965 Salı günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime, saat 18.23 te, son ve
rildi.
BAşkan
Kâtip
Başkanvekili
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Muhittin Kılıç
Âdil Ünlü
Kâtip
Adana
Sakıp Önal

*>m«

B İ R İ N C İ OTURUM
Açılma saati : 10.00
BAŞKAN — Başkanvekili Muhittin Kılıç
KÂTİPLER : Sakıp önal (Adana), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. ü.)

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum.
2. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Müza-

kereye başlıyoruz.
talebi var.

Gündem dışı iki konuşma

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER
1. — Giresun Üyesi Sabahattin
Orhon'un,
Giresun'da meydana gelen sel felâketi ve sebebolduğu zararlara dair demeci.
BAŞKAN — Giresun'da vukua gelen sel
felâketi dolayısiyle, Saym Sabahattin Orhon
buyurun.
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Muh
terem Başkan, muhterem senatörler, gündem
dışı konuşmalarla huzurunuzu fazla işgal et
mek istemezdim. Yalnız dört gün evvel Gire-

sun'da vukua gelen bir sel felâketinin günler
geçtikçe tahribatının, bilhassa iktisadi bakım
dan ağırlaştığı hakkındaki haberlere rağmen,
maalesef Hükümet merkezinde durumun vehametinin hâlâ bilinememiş olmasından dolayı
duyduğum üzüntüyü ifade etmek üzere huzu
runuza çıkmış bulunuyorum.
Dün bu mevzuda söz almıştım, ilgili makam
larla temas ettim; meselâ İmar ve İskân Bakan
lığına, henüz bu mevzu intikal etmemiş, ora
da bir malûmat yoktur. Halbuki iki kazada
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şiddetle hissedilen ve birkaç nahiyede bilhassa I insaf etsinler de evvelden hazırlanmış onar gün
lük izin istekleriyle Başkanlığı işgal etmesin
Camiyanı nahiyesini tamamen oturulmaz hala
ler. Muhterem Riyasetin dikkatine bu hususu
getiren bu felâket üzerinde alâkalıların tedbir
arz etmek isterim. (Kim bunlar sesleri) Bu ar
ler alması temennisi ile huzurunuza gelmiş bu
kadaşlardan bâzılarının, izinleri Cumhuriyet
lunuyorum, hürmetlerimin kabulünü arz ede
Senatosundan
geçmiyor. Hasta mıdır, raporlu
rim.
mudur? Hasta olanlar, raporlu olanlar var
2. — Ankara
Üyesi Niyazi
Ağırnaslı'nın,
dır, onlar için hiçbir diyeceğim yoktur, şifalar
Meclislerde ekseriyet temini konusu üzerinde de
temenni ederiz. Ama, onar günlük tarihsiz di
meci.
lekçeler arkadaşlarının yanında, mahfuz kalıp.
dokuzuncu gün bir tanesi dokuz gün geçtikten
BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı, buyurun.
sonra
onu takiben onuncu gün bir tanesi da
NİYAZİ AĞIRNASLI
(Ankara) — Sayın
ha verilmek suretiyle. Riyaset affetsinler, çok
Başkan, çok muhterem arkadaşlarını. Cumhu
saygı ile anmak mecburiyetindeyim, Muhterem
riyet Senatosuna devamla ilgili olarak, kısa bir
Başkanım, bu Başkanlık görevinin de kötüye
müddet için huzurunuzu işgal edip, mâruzâtta
kullanılması
mânasını taşır. Rica. ediyorum.
bulunmak için söz aldım.
bu isimlerin dilekçelerini incelesin ve devamlı
Çok değerli arkadaşlar, dört seneden beri,
izin müessesesi halinde burayı...
bu devam işinin; Parlâmentonun -Millet Mec
CEMAL YILDIRIM (İstanbul) — Kim bun
lisinde ve Senatoda- en mühim konusunu teş
kil ettiğini, mühim kanunların müzakeresi • lar, isim ver.
NİYAZİ AĞIRNASLI
(Devamla) — Bir
sırasında, arkadaşların çoğunluğunun boş sı
tanesini
söyliyeyim,
arkadaşlar
zorladı. Ziya
ralara hitabetmek mecburiyetinde kaldıklarını,
Termen
arkadaşımızın
izni
burada
geçti'mi?
elemle hepiniz görüyorsunuz.
Dikkat huyuGeçmedi. (Geçti sesleri) Başkanlığa sadece
rulursa, burada halen hazır bulunan arkadaş
onar günlük izin talebi veriliyor ve geçiyor.
lar, (her vakit hazır bulunanlardır. Ama inanı
nız ki iki buçuk sene, hiç yüzünü görmediğimiz
BAŞKAN — Geçti, Sayın Ağırnaslı, öyle
arkadaşlar oldu. Sonradan, nereden çıktığım
bir izin talebi geçti.
sorduk, Senatörmüş, gülyağı fabrikası isletirİSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Avu
miş buraya gelmeye vakti olmamış. Filân, fa
katları, doktodrları, murafaada bulunanları
lan yerde otel yaptırıyor.
Otelcilik şir
da söyle biraz.
keti değil, burası. Burası mukaddes bir vazife
NİYAZI AĞIRNASLI
(Devamla) — Peki
yeridir. Buraya seçilen insanlar tamamen za
bir isim daha söyliyeyim. İki sene müddetle
manım buraya vakfeder, hizmet eder. Ne ya
Londra'da ihtisas yapmaya giden bir arkadaşı
palım para yetişmiyorsa, gelmesin. Hiç. kimse I
mız vardı. Cumhuriyet Senatosu onun. senatör
kırmızı mumlu mühürlü davetiye ile buraya
lüğünü uzun münakaşalardan sonra kaldırdı.
gelmiş değildir. Halen, şimdi arkadaşlarımız
Bu yollara neden gitsin, neden gidilsin, insaf
dan iki tanesinden biri daha. bir bankadan bir
etsinler. Her sabah burada ekseriyeti bulmak
milyon lira kredi alarak, vatanın imarı makiçin ne kadar eziyet çekildiği malûmdur. Şim
sadiyle sahilde otel yaptırmakla meşgul olduğu | diye kadar memleketin kaderi ile alâkalı ka
haberini aldık. Vatanın imarı sırasında Ağır- I nunları çıkartmak için müşkilât içindeyden,
bir taraftan da arkadaşlar otel yaptırmakla
naslı'nın da bir kulübesi bulunması iyi olurdu,
meşgul olsunlar. Bu şekilde hareketler ayıptır
ama benim yok ve hiçbir rahatsızlığım da yok.
arkadaşlar, ayıptır. (Divan da vazifesini yap
Madem ki, 'buraya vaktimizi vakfetmişizdir,
maz sesleri)
devam edeceğiz, hizim de yazıhanemiz burada
dır, ama gitmeyiz iki aydır. Bu arkadaşlar da |
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz,
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
L '— Siyasi partiler kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuri
yet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet
Meclisi 1/560; Cumhuriyet Senatosu 1/551) (S.
Sayısı :649) (1)
BAŞKAN— Üçüncü kısım 65 nci maddede
kalmıştık, maddeyi okuyoruz
Üçüncü kısım
Malî hükümler
Birinci bölüm
Gelirler
Gelir kaynaklan
MAÜDE 65. — Siyasi partilerin sağlıyâbilecekleri gelirlerin çeşitleri aşağıda gösterilmiş
tir :
1. Parti üyelerinden alınan giriş aidatı ve
yıllık veya aylık aidat;
2. Partiye mensup Türkiye Büyük Millet
Meclisi üyelerinden alman aidat;
3. Adaylık için haş vuranlardan önseçime
veya yoklamaya girmeden önce alman özel
aidat;
4. Parti yayınlarının satış bedelleri;
5. Parti bayrağı, flaması, rozeti ve benzeri
rumuzlarının satışından sağlanan gelirler;
6. Parti hüviyet cüzdanlarının ve parti
makbuz, defter ve kâğıtlarının sağlanması
karşılığında alman paralar;
7. Parti lokallerinin işletilmesinden elde
edilen gelirler;
8. Partice tertiplenen balo, eğlence, müsamere, konser, spor müsabakası ve konferans
gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler;
9. Partinin tertiplediği piyango gelirleri;
10: Parti mamelekinden elde edilen gelir
ler;
11. Bağışlar;
12. Krediler;
13. Kanana veya yasama meclisleri içtü
züklerine göre Devletçe sağlanan yardımlar.
Yukardaki 1 ilâ 6 neı, 8 nci, 9 ncu ve 11 ilâ
13 neü bendlerde yazılı gelirlerden hiçbir suret
le vergi, resim ve hare alınamaz. Yukardaki
(1)649 S. Sayılı basmayazı 21 . 6 . 1965 ta
rihli 100 ncü Birleşim tutaanağı sonundadır.

7 nci bendde yazılı parti lökellerinin işletilme
sinden elde edilen gelirler, ticari nitelik taşı
mayan işletme faaliyeti sonucunda sağlanmışsa,
bu gelirler hakkında da aynı hüküm uygula
nır. Yukardaki 10 ncu bendde yazılı gelirler
den partinin sahibolduğu ve ticari olarak işle
tilen basımevlerinin gelirleri ile partilerin amaç
ları dışında sahiboldukları taşınmaz mallar ve
amaçları içinde veya dışında sahiboldukları ta
şınmaz mallardan sağladıkları gelirler, vergi,
resim ve harçlara ilişkin hükümlere tabidir;
10 ncu bendde yazılı diğer gelirler hiçbir vergi,
resim ve harca tabi değildir.
BAŞKAN — Maddeyi okuduk, malûmunuz
olduğu üzere, 65 nci maddenin 13 ncü bendi
nin çıkarılması için iki önerge vardı, okuttum.
Bir takrir de Sayın Sırrı Atalay'm takriridir,
(Yasama Meclisleri içtüzüklerine ibarelerinin
çıkarılmasını teklif ederim) diyordu. Müza
kereler devam ederken nisap hakkında bir
iddia üzerine, bugüne kaldı.
MUSTAFA YILMAZ İNCEOÖLU (Afyon
Karahisar) — önerge aleyhinde söz istiyorum.
BAŞKAN — önergenin lehinde ve aleyhin
de biliyorsunuz söz vermiyorum. Önerge sahibi
konuşuyor bir, komisyon konuşuyor iki, Hü
kümet konuşuyor üç. Sayın Sırrı Atalay bu-.
yurun.
SIRRI ATALAY (Kars) — 65 nci madde
nin 13 ncü bendi hakkında Sayın Sözcüden bâ
zı hususları öğrenmek istiyeceğiz. 13 ncü ben
di okuyorum. «Kanuna veya Yasama Meclisle
ri içtüzüklerine göre Devletçe sağlanan yardım
lar» Demek ki içtüzüklere hükümler konula
cak, öyle anlaşılıyor, bu hükümler ile siyasi
partilere yardım sağlanacaktır. Siyasi parti
lerin gelir kaynaklan sayılırken, bunların ara
sına içtüzüklerle bir yardım sağlanacağı hük
münün konması hususu nasıl olur da çok dik
katli olan, çok çalışkan komisyon tarafından
getirildiğine hayret etmemek mümkün değil
dir. İçtüzük nedir? İçtüzük, Meclislerin iç fa
aliyetlerini düzenliyen hükümlerin mecmuası
dır, hükümlerin ifadesidir. 3 ncü kişileri bağ
lamaz. Devletin diğer organları için emredici
hükümleri taşıyamaz. Meclislerin iç faaliyet
lerini düzenliyen hükümlerdir, içtüzüğe hü-
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küm 'koyup, siyasi partilere gelir sağlamak, in
sanın hatırından geçmiyeeek bir husustur. Aca
ba bir yanlışlık mıdır anlıyanıadım. Bu ka
dar hukuk dışı, bu kadar hukuka aykırı bir
hususun olmaması lâzımdır. Her halde bir yan
lışlık olacaktır. Komisyondan bunların aydın
latmasını ve tashih etmesini rica ediyorum.
BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu buradalar
mı?.. Yok.
Sayın Ağırnaslı, 65 nci maddenin 13 ncü
fıkrasının ilgası hakkında.
AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Söz
istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Erdoğan, madde hakkın
da mı söz istiyorsunuz?
AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Evet
efendim.
BAŞKAN — Madde hakkında söz veremem.
Takrir hazırlıyacaksmız. 13 ncü fıkra hakkın
da da söz veremem. Siz de bir takrir veriniz.
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Öyle
şey olur mu?
BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, dünden beri,
evvelki günden beri böyle yapılmaktadır. Her
gün ayrı bir usul tatbik edilmez.
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Çok
muhterem arkadaşlarım, ben bu maddenin
13 ncü fıkrasının...
BAŞKAN — Yalnız kısa olsun Sayın Ağır
naslı. Biraz süratli gidelim.
NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — 13 ncü
fıkrasının kanundan kaldırılması istirhamı ile
bir takrir sundum ve niçin kanundan kaldırıl
malıdır, bunun gerekçesini arz etmek için söz
aldım.
13 ncü fıkrada, «kanun veya Yasama Mec
lisleri içtüzüklerine göre Devletçe sağlanan yar
dımlar» diyor. Demek ki, sade kanunlarla de
ğil, Anayasa Meclislerinin içtüzükleriyle de si
yasi partilere yardım yapılması gibi bir yol
terviçediliyor, buna göre. Ne için yapılacak
mış bu yardımlar? Bir meşru gerekçe: Siyasi
partiler, büyük çiftlik ağalarının, ithalâtçıla
rın, zenginlerin bazicesi olmasın. Beşyüzbin
lira, bir milyon lira verip de faturasını kasa
sına saklayıp iktidara geldiği zaman bunun bir
kaç mislini çıkarmasın endişesi ile, çok iyi ni
yetli, hakikaten çok iyi niyetli ki, arkadaşla
rımızda da bunlar bir temayül meydana getir
miş bulunuyor.

v&.ü.mm 0 : i
Çok muhterem arkadaşlarım, siyasi parti
lerde bu yolu itiyat edinmiş olurlar varsa,
Hazineden yardım yapılmakla bunların önü
alınmaz, aynı yola yine başvuracaklardır. Yine
bilmem siz tahdidedin, bilmem şu kadar bir
yardımdan fazla yardım yapılmaz diye. Bu
yardım bir partinin muayyen şahsına, belli
başlı bir adamına yapılabilir, icabında matbu
faturayı vermeyi ve karşılığında hiçbir şey al
mamayı düşünebilirler. Onun için, bu iyi ni
yetli gayeyi hiçbir şekilde tahakkuk ettirmek
mümkün olmıyacaktır. Ama buna mukabil ne
engeller çıkacaktır? Hazineden siyasi partile
re yapılacak olan yardım yarın, ilçelerde, iller
de bütün teşkilât ile partilerin arasını açacak
tır. Benim ilçeme şu kadar verdin, bu kadar
ver. Falan bunu harcıyor, şahsi çıkarları için,
öteki ev yaptırıyor, diye başlıyaeak siyasi par
tilerde, yeni bir ahlâk buhranı ve yeni bir
mücadele.
Muhterem arkadaşlarım, buna mukabil ne
yapılıyor? ileride maddesi gelince, 74 ncü mad
dede nerelere yardım yapılması hususunda, si
yasi partiler üstelik eşit birtakım mükellefiyet
lerle yükümlüdür. Her siyasi parti illerde, il
çelerde teşkilât kurmak, her siyasi partiye bu
kanunun emrettiği kayıtları, defterleri, ve
saireyi tutmak, her siyasi partiye seçime ka
tıldığı bütün yurt sathında ilçelerde, hele şim
di millî bakiye sistemi de olduğuna göre, teş
kilâtı olmıyan yerlere dahi gitmek, oy almak,
oy istemek zorundadır. Eğer fikir taşıyaeaksa bu siyasi parti, ben vaktiyle nasılsa filân si
yasi partide bulundum ve fazla oy aldım, bi
naenaleyh bana fazla verilsin bu paydan. Fi
lâna hiç verilmesin veya az verilsin denilebilir
mil Mümkündür ki ona da aynı fırsat eşitli
ğini, Anayasanın tanıdığı fırsat eşitliğini ta
nırsak, gidip o ilçelerde o siyasi partinin çok
rey almasını intacedecek ve kendi reyini artma
sını intaeedeeek bir mücadele, bir seçim kam
panyası açma yeterliğinde ve niteliğinde ola
bilir. Niçin bunları mutlaka geçmiş seçimler
den örnek alarak, sanki donmuş milletin de
ğişmez iradesidir gibi değerlendirerek, bunu
oy başına bir miktar para ile Jbazineden kar
şılamak yolunu tutuyoruz ?
Muhterem arkadaşlarım, bu gerçekten, si
yasi partilere Hazineden yardım yapılmasını
nasıl kabul ettiklerini çok yakın bir geçmişte,
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beytülmale el uzatıldığından bahseden çok sa
•eliğini açıkça ilân edeceğim, Türk Milletine ve
yın parti liderine hatırlatırım. Bu beytülmale
Türk halkına duyuracağını. Ben muhterem se
el uzatmak
değil midir? Burada beytülmal
natörleri bununla mânevi !bir baskı altına al
paylaşılmak isteniyor. Bu itibarla her halde
mak glibi bir hedefi elbetteki, tutmam. Burada
siyasi partiler de, eminim, ekseriyeti böyle ya
toplanan değerli arkadaşlarımız hele devamı
pacaktır, tekrar ellerini yüreklerinin vicdanla
ihtiyat edinmiş muhterem arkadaşlarımız, bu
rının üzerine koyup, bu parayı almıyalım di
işin ciddiyetini fazlası ile müdrik, fazlası ile
yecekler, her halde ekseriyeti teşkil edecektir,
aklı selimle hareket eden muhterem zevattır.
kanaatindeyim. Üstelik bir de ne yapılmış ar I Onlara karşı, böyle birşeyim yok. Ama bu madkadaşlar? Küçük partilere sus payı verircesi j de ile Hazine birtakım yardım şeklîyle, hele
ne, 500 er bin de size, denmiş.
I 33 neü maddenin de ışığı altında, ne düşünülj müştür? Senato seçimlerinde de değil üstelik
BAŞKAN — Bu madde münakaşa edilmi
I yapılacak yardım, sadece Milletvekili seçimle
yor Sayın Ağırnaslı. 13 neü fıkra hakkında
rinde, bu sene yapılacak Milletvekilleri seçimi
bir takrir veriyorsunuz. Hakikaten sadet dışı
| için, bilhassa. Milletvekili olarak buradan aykonuşmayınız.
j rılmış olan değerli arkadaşlarımız, tekrar MilNİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Mad
| letvekili olup geri gelsinler gibi bir maksatla
deyle alâkası var efendim.
çıkarılmış oluyor ve bu milletvekillerinin, yani
BAŞKAN — Ama efendim, alâkası var diye
(burada seçimleri yenilenecek olan milletvekilleAnayasanın, tüzüğün bütün maddelerini bura
| rinin, iradesi altında harcanmak gilbi bir yol
da münakaşa ett'ircmem size. 65 nci maddenin
I tutulmuş olacaktır. 33 neü madde ile ilçe ve il
13 neü fıkrası (hakkında konuşacaksınız.
i başkanları yönetim kurulları mahrum edilmişNİYAZİ AĞIRNASLI
(Devamla) — Çok
j tir. Bu demektir ki, masraflarını da Devlet veMuhterem Başkan Hazineden yardım denince,
J recek, siz tekrar gelin, biz nasıl olsa burada
Hazineden yardımın nerelere, hangi şekilde tak
i hir'birimize alıştık. Ne imiş ve niçin? Hepsi busim edilmesi hususunu kül halinde kapsıyan...
j lunmaz Hint kumaşı mı? Ben hepsi için deBAŞKAN — Buna ait ayrıca hüküm var.
! gıl...
NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Yine I
BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı.
ben Sayın Başkana uyarak, kesiyorum, zaten j
İkinci defa ihtar ediyorum, sadet dâhilinde
sözlerimin, »onumlayım,
| konuşunuz, tüzük hükümlerini tatbik edeceOok muhterem arkadaşlarını, bu iş inanın i ğim, lütfen saygı duyunuz. 05 nci maddenin
ki, burada, Yüce Senatonun çok ümitli olduğum j 13 neü fıkrası hakkındadır takririniz. Bunu iki
müspet iradesinin tecellisi ile iyi neticeye ulaşa i defa ihlâl ettiniz, iki defa ihtar ettim, lütfen
cağı ümidindeyim. Ama, ulaşmadığı takdirde, ] sadet dâhilinde konuşun.
özür dilerim, hiçbir şey, mn.ksat yoktur, ama
NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Sayın
burada, bitmez (bu iş. Bu hükümle böyle hir yola I
|
Başkanım
her halde...
gidilirse. Anayasa ihlâl edilmiş olur. Eşitlik
|
BAŞKAN
— Görüşmeniz 13 neü fıkra hakprensipleri ihlâl edilmiş olur, fırsat eşitliği yok
j
kındadır.
Gelecek
74 neü maddenin kapsamına
edilmiş olur ve bunun... Ben şunu »öyleyim,
|
giren
partilerin
tutumları
gibi, burada da mad
müstakilim, bağımsızım, fakat ilçe ilçe beyan
de
ile
ilgisi
olmıyan
hususlarda
konuşturmıyaname neşredeceğim, bir milyon nüsha baıpıp,
cağım, sizi.
Türkiye'nin her tarafına dağıtıp, fırsat eşitliği
ihlâl edilmiştir. Türkiye İşçi Partisi ve Millet
Partisi bunun dışında bırakılmıştır. Osman Bölük'başı ile bilmem, İşçi Partisine verilmemek
isteniyor, diyeceğim. Niçin ve hangi maksatlar
la Hazine paylaşılmak isteniyor. Az, küçük par
tilerin gelişmesini engellemek maksadiyle kur
duğumuz usule, fikir terakümlerinin ve fikir
partilerinin meydana gelmesini önlemek isten-

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Sayın
Başkan ile ben aynı şeyde değilim, ama saygı
duyarım, sözümü kestikleri için, sözümün so
nunu söyliyeceğim, bulunmaz Hint kumaşları
na hayırlı olsun diyelim.
BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı, bulunmaz
Hint kumaşları da diyemezsiniz, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi azalarından hiçbirisine.
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NİYAZİ AGlRNASLI
(Devamla) — Bu
lunmaz Hint kumaşlarına hayırlı olsun diyelim.
BAŞKAN — Bulunmaz Hint kumaşları di
yemezsiniz...
NİYAZİ AGlRNASLI (Devamla) — Benim
sözüm devamsızlar için, tekrarlıyorum, onlara.
BAŞKAN — Sayın Ağırnaıslı, bâzı arkadaş
larımız burada konuşuyorlar ondan sonra gidi
yorlar, 'bâzıları takrir verip gidiyor, bâzıları
da konuştuktan sonra gidiyorlar ve yoklama
neticesi de bunu gösteriyor.
Buyurun Sayın Atalay.
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın arkadaş
lar, 65 nci maddenin 13 ncü bendi (bir prensip
getirmektedir. Bu prensip biri kanuna göre, bi
ri içtüzüğe göre Devletçe sağlanacak yardım
lardır. Ben kanuna göre sağlanacak yardımla
ra ilişmedim. İçtüzükle sağlanmak istenen yar
dımların, hukukî bakımdan mümkün olamıyacağı, yanlış ve hatalı olduğunu çıkarılmasını
istemiştim. Niçin kanun tarafından yapılacak
yardıma ilişmedim, diğerine iliştim, şimdi (bu
nu arz edeyim : •"
Sayın Başkanın izah ettiği gibi bu yardımın
ne şekilde yapılacağı ileride görüşeceğimiz,
74 ncü maddede ifade edilmiştir. 74 ncü mad
deyi görüşeceğimiz sırada fırsat eşitliği ihlâl
edilip edilmediği, objektif kıstaslar var mıdır,
yok mudur, ismi burada geçen iki siyasi parti
gerçekten mahrum kılmıyor mu, kılınmıyor
mu, görüşeceğimiz maddelerde ibuna ait hüküm
ler var mıdır, yok mudur? Bunları orada, uzun
boylu görüşürüz ve Sayın Ağırnaslı'nın ifade
ettiği hususlarda ise bu kanunun hiçbir şekil
de ilgisi olmadığı ve sadece bâzı şeyleri burada
söylemek için ifade edildiği açıkça meydana çı
kacaktır. Bir şeyi bilmek lâzımdır ki, yeni Ana
yasa nizamı içinde milletvekilleri devamlı veya
devamsız, şu ve bu olaibilir, ama milletin iradesi
ile buraya gelen, ne olursa olsun, davranışı ne
şekilde bulunursa bulunsun, milletin iradesine
dayanır ve bulunmaz Hint kumaşı değildir. O
milletin iradesinin izharıdır. Millet iradesinin iz
harı, 'bulunmaz Hint kumaşı g'M süslü sözler ve
polemik sözleri ile ifade etmeye hiçbirimizin
hakkı yoktur.
Şimdi muhterem arkadaşlarım, kanunla siya
si partilere yardım yapılsın mı yapılmasın mı,
13 ncü fıkra tounu derpiş etmektedir. Siyasi

partilerin gelir kaynakları .arasında, 13 ncü
'bend, kanuna göre yapılacak, Devletçe yapıla
cak yardımı izah etmektedir. Binaenaleyh ta
sarı, Devletçe siyasi partilere lbir yardımı, bu
65 nci madde ile, öngörmektedir. Şayet kalbul
edilirse 74 ncü madde bunun nasıl olacağını
tesbit edecektir. Siyasi Partilere yardım Dev
letçe yapılsın mı, yapılmasın mı? Gerçekten bu
gün dünyada 'bunun birçok çeşitli tezahür]eri
vardır. Çoğu memleketlerde siyasi partilere
Devletçe yardım yapılmaz. Fakat siyasi parti
lerin gelir kaynakları, o partinin mensupları
tarafından temin edildiği gibi, siyasi partiler,
çeşitli yollardan gelir temin ederler. Fakat, gö
rülmüştür ki, siyasi partilerin gelir kaynakla
rını serbestçe temin etmeleri ve serbestçe sağla
malarının büyük mahzurları olmuştur. İktidar
daki siyasi parti veya muhalefetteki siyasi par
ti memleketin iş sahiplerine veya fırsat düşkü
nü çeşitli kimselerin talepleriyle daima karşı
'karşıyadır. Teşkilâtlanmak istiyen bu siyasi
teşekkül, daima maddi kaynaklara muhtaçtır.
Ve bu maddi kaynaklan ele geçirebilmek için,
bâzı çarelere başvurmak zaruretinde kalırlar.
Türk cemiyeti için zararlı olan; gayrımeşru şe
kilde saklı gelir kaynaklan temin etmek mi
dir, yoksa denetime taıbi açık ve fakat Devlet
tarafından 'bir miktar, objektif usullere göre,
yardım temin edilmesi şeklinde siyasi partile
rin çalışmasını temin etmek midir? .Evvelâ bu
nu açıkça ve açık yüreklilikle düşünelim. Bü
tün bu düşünceleri bir tarafa 'bırakarak bunun
hesabını yapalım. Geçmişte ve başka memleket
lerdeki tatbikatlarla yanyana getirelim. Bir
nebze düşünmek lâzımdır. Amerika'da ekseri
yetle siyasi partilere veya kişiler mücadelesine
perde arkasındaki milyonlarca liranın kuvvet
leri istikamet verir. Ve seçime de her gün bir
'başka şekil verir. Amerika siyasi tarihinde gö
rülmüştür ki, sermayedarlar veyahut diğer
kaynaklar Cumhurbaşkanı seçmişlerdir. Siyasi
partilerin ve kişilerin seçimine çeşitli sebepler
le. çeşitli kişiler ve kaynakların müessir oldu
ğu açıktır. Bir siyasi topluluk için cemiyetin
menfaatini düşünerek bu tazyik gruplanndan
siyasi teşek'külerin teşkilâtlanmasını
oıbjektif
usullerle kurtarmak mı acaiba daha iyidir, yok
sa her sene Devlet 'bütçesinden 10 milyon lira,
beş milyon lira, bir milyon lira verip ve hesa
bının Devlet tarafından sorulması mı milletin
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hayrınadır menfaatinedir, yoksa teşkilâtlan- .
mak ve masraf etmek mecburiyetinde olan siya- j
si partilerin gelir temini için çeşitli yollara baş- j
vurmak suretiyle mi memlekete daha faydalı i
olacaklardır?
i
Muhterem arkadaşlar, burada komisyon söz- I
cüsü, 32 ve 33 ncü maddelerde görüşüldüğü za
man ifade etti ve kendisine sorduk, dedikleri
gibi, ilçelerdeki kayıtların genel
merkezdeki
100 binleri bulacak özetleri nasıl temin edile
cektir. Siyasi partilere çeşitli yükümlülükler
getirecektir. Önseçimi kabul ediyoruz, Önseçi
mi 'kabul ettik, bu önseçimin masrafları sadece
sandıkları köye göndermekle, hâkim denetimiy
le bitmez. Siyasi partiler, parti üyelerinin kü
tüklerini tanzim etmek gibi 'bir mükellefiyet
veriyoruz. Siyasi partilere beyanname veren
bütün üyelerin merkezde veya bütün üyelerin
il ve ilçelerde ayrı ayrı beyannamelerin mevcudolmasmı da sağlamak istiyoruz. Siyasi parti
genel merkezlerine de partiye kayıtlı bütün
üyelerinin birer sicil özetinin bulunması mükel
lefiyetini yüklüyoruz ve sonra çeşitli defterle
rin tutulması ımeöburiyetini yüklüyoruz. Bu su
retle şu veya (bu şekilde geniş hır masrafın ya
pılmasını da istiyoruz demektir.
Ondan sonra diyoruz ki, hayır siz her han
gi bir imkân veremezsiniz. Siyasi bir parti teş
kilâtlanmak ve bunları yapabilmek için masraf
lara muhtaç mıdır, değil midir? Masraflara tabiatiyle muhtaçtır. Türkiye'nin realitesi odur ki,
sadece büyük siyasi partilerde değil aidat
ile yaşıyan en küçük veya en önemsiz bir hayır
cemiyeti dahi mevcut mudur? Kızılay veya Ço
cuk Esirgeme Kurumu gibi cemiyetlerin dahi
çeşitli masrafları Devlet tarafından karşılan
makta ve gelir kaynaklarını müesseseler ile
Devlet temin etmektedir. Biz aydan gelmedik.
Ne Amerika'nın ve ne de Avrupa'nın şartlarını
görüşeceğiz. Biz Türkiye'nin içinde bulunduğu
şartları görüşeceğiz, korkmıyacağız, gerçe'kleri
ifade edeceğiz. Sayın Niyazi Ağırnaslı'mn si
yasi partilere yüzbinlerce hastırıp vatanlarşlara şikâyet etmesinden ve dağıtmasından da
korkmıyacağız. Asıl korkulacak şey gerçekleri
saklayıp, demagojiden ürküp, Devletin kont
rolü altında dürüst bir yardım mı, yoksa ileri
de iktidara geldiğim zaman sana şunu, bunu
temin edeceğim diye kişilerden ve müesseseler
den yardım teminine müsaade etmek mi, bu
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memlekete daha faydalı olacaktır? Ve yine yü
rekten inanıyorum ki, biz demojkrasiyi kurmak
istiyorsak, siyasi partilerin bütün hesaplarını
açık ve kesin surette murakabe ve kontrol ede
lim, nereden nasıl para aldıklarını hilelim. Ama
Türkiye'nin realiteleri odur ki, üye aidatiyle
siyasi partilere, bu kanunla yüklediğimiz mü
kellefiyetleri gördürmeye imkânı yoktur. O
halde hu işi dürüstçe yapalım. Yani buradan
beş on misyonun verilmesi ile temin edilecek
menfaat ile kendilerine feu kanunla yüklediği
miz mükellefiyetleri ifa için ihtiyaçlarını şa
hıslardan, müesseselerden temin etmenin bir
muhasebesini, bir karşılaştınimasını
yaparak,
zannediyorum arkadaşlarım bana hak verecek
lerdir. Dürüst bir şekilde Devletin yardımı ye
rinde ve faydalı olacaktır. Demokrasinin en bü
yük tezahürü bu şekilde yapılacak bir yar
dımla olacaktır. Bu sebeple Sayın Ağırnaslı'mn
ithamlarından, tehditlerinden skorkraadan, ürk
meden bu memleketin faydasına olarak bu yol
da müşterek hareket edilmesini sağlıyalım, ar
kadaşlar. Saygılarımla.
BAŞKAN — Sayın Erdoğan.
AZMÎ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Muhte
rem arkadaşlarım, müsaadenizle evvelâ usuli
bir noktaya değinmek istiyorum. Gerçi veril
miş bir takrir dolayısjyle bir usul ileri sürül
mekte ve bu usul tatbik edilmiş bulunmakta
dır. Fakat sonradan bu usul terk edildi. Ama,
.bir madde hakkında takrir verilmeden evvel
veya değiştirge önergesi mevcudolmadan söz
alma hakkı üyelerden kaldırılmıştır. Bu bir de
fa Senatonun, meclislerin söz alma hürriyetine
dokunur bir mahiyet taşıdığı için bu -usulden
tezelden Başkanlıkça vazgeçilmesini bilhassa
istirham ederim. Biraz sonra, bu usul böyle
devam ettiği takdirde, bir önerge vereceğim.
Bu önergeme iltifatınızı istirham edeceğim.
Bu usuli noktadan «onra, vermiş olduğum
takririn mahiyetini arz etmek için .söz .almış
bulunuyorum. 65 nci maddenin ikinci bendi,
parti mensubu Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyelerinden alınan aidat bunun birinci fıkra
sında şöyle deniyor. «Parti üyelerinden alman
giriş aidatı yıllık veya aylık aidat» Şimdi muh
terem arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi azaları, muhakkak ki, partilerden gelmiş
oldukları için, o partinin üyeleridirler. Bu iti
barla orada bir aidat verecekler. Ayrıca, Türki-
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ye ,Büyük Millet Meclisi üyesi olduğu için bir
aidat verecek. Bir mevzuda iki defa aidat vermiş
olur ki, bu malî espiriye dahi aykırı düşer. Bu
itibârla ikinci fıkranın maddeden kaldırılması
hususunda takrir vermiş bulunuyorum, iltifat
buyurmanızı arz ederim. Maddenin mahiyetin
de, eğer muhterem Başkanım müsaade ederse
13 ncü iıkraya ait bir iki hususu gayet kısa,
bir iki cümleden ibaret bir mâruzâtla arzetuıeme imkân verirlerse müteşekkir kalacağım. Bu
hususta amirlerini bekliyorum.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erdoğan, -de
vam ediniz.
AZMİ ERDOĞAN — (Devamla) — 13 ncü
madde, muhterem arkad? olarım, bu 13 ncü mad
denin espirisi üzerine eğilmek lâzımdır. (13 ncü
fıkra sesleri) 13 ncü fıkra çok teşekkür ede
rim.
BAŞKAN — 13 ncü bent.
AZMÎ "ERDOĞAN (Devamla) — Tamam
efendim, şimdi bu espiriye bilhassa dikkat et
mek lâzımdır.
Muhterem arkadaşlarını, Anayasamız da
partiler demokrasinin ayrılmaz bir unsuru diye
bir hüküm, bir kaide vazetmiştir. 'Binaenaleyh,
partilere Iâzımgelen değeri vermemiz lâzımdır.
Hiçbir parti malî gücü olmadan yaşıyamaz.
Yaşarsa da, işte bildiğiniz gibi Türk demokra
sisinin siyasi tarihine geçmiş birtakım partiler,
ne yollara başvurmuş olduğunu, nasıl 'hareket
ettiğini ve bunun sebep ve âmillerinin neler ol
duğunu her halde gözden uzak tutmamak lâ
zımdır. Sebep ve âmiller iktisadi mevzulardır.
Bu malî takati bâzı vaitlerhe temin eder. Bâzı
sebepler dolayısiyle alır, ileriki bâzı imkânlar
la karşılamak üzere alır. Parti bunlara baş
vurmak mecburiyetinde kalryor, malî takatsiz
liği yüzünden. İşte maddenin espirisi bunun
içindir. -Biz zaten bu kanunla ne yapmak isti
yoruz? Siyasi partileri disipline etmek istiyo
ruz. Disipline ederken de onlara bâzı külfetler
yükliyeceğiz. Bu külfetler »karşısında da hiç ol
mazsa. kendilerine malî imkânlar sağlıyaeasrız
ki, bu külfeti karşılryaibilsinler. Siyasi' partile
re .ahlâkiljği kazandıracağız, getireceğiz. Bun
lar fairbirİBrinB bağlı birtakım içtimai kaideler
dir -ve sosyal müeıssese ve hâdiselerdir. Sosyal
hâdiseler üzerinde fçok mühim tesiri olacaktır.
Bira» 4£ÖZ önünde bulunduracağız. Mademki
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bunlar sosyal hâdiselerdir. Bunu getirdiğimiz
takdirde bâzı tesirleri de olacaktır. Bu tesirler
den en büyüğü partilere yüklenecek malî kül
fetlerdir, Hazine yardımı partileri başkasına
muhtaç durumdan kurtaracaktır.
Zaten ileride madde geliyor, 74 ncü madde
gereğince sarfı, kontrolü orada geliyor. Önün
yeri burası değil. Beheanahal bu maddenin bu
rada kalması lâzımdır. Hürmetlerimi arz ede
rim.
NÎYAZl AĞIRNASLI (Ankara) — .Sim
Atalay konuşmalarında bana sataştılar, bu hu
susta söz istiyorum.
BAŞKAN— Siz mi ona, yoksa o mu size sa
taştı? Siz bütün üyelere sataşmış durumdasınız.
Bütün üyelerin cevap vermek hakkı mahfuz ve
derkârdır. Size bir sataşma yoktur, ısrar ediyor
musunuz? Kendi kendinize konuşup .durmayı
nız, soruma cevap veriniz.
NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara) — Evet,
bu kadar cevap -vereceksiniz, ısrar ediyor, oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Heddedilmiştir.
Sayın Betil size söz vereceğim aima, bir ar
kadaşımız daha evvel söz istediler, buyurunuz
Sayın Ömer Ucuzal.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem
arkadaşlar, 65 nci madde 13 bend halinde, par
tilerin gelir kaynaklarını tesbit etmiştir. Onun
cu bendde parti mamelekinden elde edilecek kı
sım tesbit edilmiş, son fıkrasında da, «partilerin
amaçları dışmda, sahîboldukları taşınmaz mal
lar» ibaresi konulmuştur. Kanunun 73 ncü mad
desinde «siyasi partiler, amaçları dışında taşın
maz mal elde edemezler» denilmektedir. Bindeniz
bu fıkradaki cümle ile 73 ncü madde arasında
bir çelişme olduğu kanaatindeyim. Bu hususta
65 nci maddenin son fıkrasındaki, partilere
amaçları dışında jsahibolduklan "taşınmaz anallar,
cümlesinin çıkarılması 73 ncü maddeye bir sara
hat verecektir. Bunu teklif ettim. Kabulünü is
tirham «ederim.
BAŞKAN— Sayın înceoğhı.
Aynı mahiyette üç rtakrir dört izah vardır.
Bu bakımdankısa olursa iyi olur.
MUSTAFA YILMAZ INCEOĞLU (Afyon
Karahisar) — Çok muhterem arkadaşlarım, ka
bul buyurduğunuz birinci maddede ifadesini
bulduğu 4?ihi, ««siyasi partiler ioplum ses BevJet
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düzenini ve kamu faaliyetlerini, belirli görüşleri
yönünden yönetmek, denetlemek, etkilemek ve
Türk Milletinin yüksek menfaatlerine hizmet et
mek şuur ve inancım taşıyan kuruluşlar ohıp
demokratik siyasi hayatımızın vazgeçilmez un
surlarıdır. Bu kadar yüksek bir gayenin tahak
kuku cemiyetin bütün fertlerini alâkadar eder
ve menfaatlendirir. Demek ki, parti faaliyetle
rinden menfaat görenler yalnız particilik yapan
şahıslar değil, cemiyetin tümüdür. O halde, par
tiye kayıtlı olmıyan sayın vatandaşların da par
ti masraflarına iştirak etmesi hakkaniyet icabı
dır. Bunun için de partilere Devlet bütçesinden
bir miktar yardım edilmesinden başka çıkar yol
olmadığı kanaatindeyim. Bir kimse partiye mas
raf ettim diye, partici olan bir kimse kendisin
de bir imtiyaz görmemeli ve ga.yrimeşru bir men
faat ummamalıdır. Siyasi ahlâk ideal bir şekilde
ancak bu sayede teessüs edecektir. Nispî seçim
esasına göre, her bölgede listenin başına gelen
her partiden bir tek aday seçilme şansı n.ı sahip
tir, 50. - 100 bin lira arasında bir masrafı da
yalnız bu şahsın çekmesi lâzımgelir. Bu da çok
güçtür. Gelen tasarıya göre partilerin katlana
cağı külfetler bakımından mutlaka Devlet büt
çesinden bir yardım yapılmadıkça, bu kanunun
tatbik edilmesine imkân olmadığını takdir bu
yurursunuz. Kanun, bir kül halinde düşünül
müş ve diğer maddeleri de ona göre hazırlan
mıştır.
Buradan bu fıkra kaldırıldığı takdirde, di
ğer maddelerin de bozulması icabeder. Yalnız
arkadaşlarım, ben şunu arz edeceğim, uzatmıyaçağım, bir atalar sözü vardır; oğlun deli
olmuş neylersin malı, oğlun akıllı olmuş yine ney
lersin malı, derler. Biz bu memleketi idare
edecek olan kişileri kalifiye kimselerden seç
tirmek, onları ideal ahlâk sahibi yapmak için
kimseye el, avuç açtırmamak ve kimsenin te
siri altında kalmıyacak akıllı kimselerden seç
mek mecburiyetindeyiz. Şayet ehil
kimseler
gelecek olursa, bu memlekete milyonlar değil,
milyarlar kazandırabilir. Fakat, af buyurun bu
tâbiri kullanıyorum, akılsız olan kimseler ge
lecek olursa bu memleketi batırabilir. Onun
için, kanunun bu esprisini mutlaka kabul et
mek zorundayız. Hele önseçim kabul edildik
ten sonra, kanunun diğer maddeleri kabul edil
dikten sonra, bu fıkranın çıkarılması hiçbir
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zurnan d^ünülemez. Mâruzâtım bundan ibaret
tir, hepinizi hürmetle selâmlarım.
'iBAŞKAN — Sayın Bet il, buyurun.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ
BETİL (Tokat) — Muhterem arkadaşlarım, gö
rüşülmekte olan 65 nci maddenin ikinci bendin
de «Partiye mensup Türkiye Büyük Millet
Meclisi üyelerinden alman aidat» hükmü var
dır. Siyasi partilere mensup, Türkiye Büyük
Millet Meclisi üyeleri, bugün bu aidatı fiilen
vermektedirler. Fakat
bunun
mevzuatımız
meyanında müeyyidesi yoktur. Binaenaleyh,
13 neü bendin . muhtevasına dâhil olan «Ya
sama Meclislerinin içtüzüklerine göre» ısözü bu
nu kapsamaktadır. Binaenaleyh, 13 ,ncü bende
konulan Yasama Meclisleri içtüzükleri 'Türki
ye BÜ3rük Millet Meclisi
üyelerinden
siyasi
partilere mensubolanlarm, yapacakları yardım,
yahut ö diyecekleri aidat dışında bir gelir
kaynağını ihtiva etmiyecek. Sırf, fiilen ola
gelmekte olan, ama birisi itiraz ederse, mü
eyyidesiz durumda bulunan bir hususu teyi
de tm ek için, İçtüzükteki hüküm buraya konul muştur. Bunu peşinen arz ederim.
ıSiyasi partilere kanunla Hazine tarafından
yardım yapılması doğru mudur,
değil midir
konusuna, benden önce konuşan arkadaşlarımız
tarafından münakaşa edildi. Filhakika bunun
yeri 74 ncü maddedir. Benden önce konuşan
arkadaşlar, aleyhte veya lehte uzun uzun fi
kirlerini söyledikleri için, meselenin prensibi
üzerinde - miktar hariç - Komisyonumuzun gö
rüşünü özetlemekte fayda görüyoruz.
Muhterem arkadaşlar, bugün gelir kaynağı
bakımından siyasi partilerimiz ne
durumda
dır?... Konuşan arkadaşlarım, bu nokta üzerin
de durmadılar. Bugün siyasi partilerimiz üye
lerinden giriş aidatı alamamaktadırlar. Bu
gün siyasi partiler, üyelerinden muntazam bir
şekilde aylık ve yıllık aidat da alamamaktadır
lar. Siyasi partilerden her hangi birisi, bu ko
nunun, üzerinde önemle
durulması gereken,
müeyyidelendirilmek iktiza eden konu olarak
ele almadığı için siyasi parti mücadeleleri, di
ğer siyasi partilerin bu konuyu ele almaları
na maalesef mâni olmaktadır Bugün, siyasi
partilerin geliri, tamamen nizamlanmamış halde
dir. Bağışlar, gayrimenkulu
varsa
ondan
sağlıyabildiği gelir; bu bağışlar da bilhassa se-
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çime takaddüm eden zamanlarda olmaktadır.
Anayasamız, siyasi partilerin gelir ve gider
lerini Anayasa Mahkemesinin denetimine tâbi
tutmuştur. Bu tasarı, bu konuda şu hüküm
leri sevk etmektedir : Partili giriş aidatı ve
recek, &y\ı% yıllık aidat ödiyeeek. Zamanı
mızın şartlarına göre bu konuda fazla adım
atılmamış bulunduğu içindir ki, aylık ve yıl
lık aidatını muntazaman ödemiyen partilinin
partiden uzaklaştırılması,
çıkarılması uygun
görülmemiştir. Bir alıştırma devresi geçiril
meye ihtiyaç hissedilmiş ve bu bir alıştırma
devresi ihtiyacı umumi olarak uygun görül
müştür.
Her harcama, -siyasi partilerin,
yönetim
kurullarının kararına
istmadedeeektir. Har
canan para miktarı, 100 lira veya daha fazla
olduğu zaman, muhakkak müsait evraka bağ
lanacaktır. Eğer kararsız harcama varsa veya
müsbit evraka istinadetmiyen harcama varsa,
bu kabîl harcamayı, bu asarı gayrivâkı te
lâkki etmekte ve o siyasi partinin aktifinden
o kadar parayı, Hazineye iadeye,
Anayasa
Mahkemesini karar vermeye yetkili saymakta
dır. Binaenaleyh, bir siyasi parti, kararsız,
meselâ 50 bin lira harcamış
veyahut kararı
var, vesikasız, meselâ 50 bin lira harcamışsa,
bu harcamanın vâki olmadığı, gizli bir kasa
nın içine girdiği, kontrolsuz
bir harcamaya
tahsis edildiği telâkkisiyle, o siyasi parti ak
tifinden, bu kadar meblâğı ödemeye mecbur
olacaktır.
Yine bu kanunun sevk ettiği hükümlere gö
re, farzedelim ki, bir siyasi partinin akti
finde, defterlerine göre, 3 milyon lira gözü
küyor. Ama Anayasa Mahkemesi denetimiyle sa
bit oldu ki, o siyasi partinin aktifinde bir mil
yon lira da gizli geliri var. işte bu bir milyon
lira gizli geliri de, Hazineye iade kararı itti
hazına, Anayasa Mahkemesi yetkilidir. Bu ta
sarı, beşbin liradan fazla bağışı menetmiştir.
Sırası gelecek, tafsil etmiyorum, bâzı müesse
selerin siyasi partilere bağışta bulunmalarını
menetmiştir. Şimdi
siyasi
partilerin gelir
kaynağı durumunu kısaca gözden geçirelim.
Bu kanunun getirdiği, Anayasanın emrettiği,
Anayasa Mahkemesi denetimini sağlamak amaciyle, bu-tasarının
getirdiği
hükümleri de
tahdidedici, denetime müessir
usuller bakı-
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mmdan getirdiğimiz hükümleri de gözden ge
çirelim. Bu tasarı ile siyasi partilere, ancak
harcamalarla yapılması mümkün olan birçok
görevler ve mecburiyetler de yüklüyoruz; on
dan sonra diyoruz ki, Hazine siyasi partilere
yardım etmesin. Bu demek, ya bu bağış tah
didini kaldıracağız; siyasi partilere üye ol
mayı behemehal bir para ödemeye tâbi tu
tacağız, aidat ödemiyen partili üyenin parti
ile ilişiğinin kesilmesi müeyyidesine bağlıyaca
ğız, alışılmamış bir usuldür. Ve bir taraftan
da önseçim üzerinde duruyoruz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini müm
kün olduğu kadar geniş kadro seçsin, aday
olarak evvelâ, diyoruz. Peki
alışılmamış bir
şeyi, rijit müeyyideye bağlıyoruz, önseçim
le sağladığımız aday tesbitinde geniş partili
kütlenin oy vermesi lüzumunu da karara bağ
lamış bulunuyoruz. Peki bu siyasi partiler
nasıl yaşıyacak"?.. Efendim, siyasi partiler ol
masın, gibi bir netice doğacaktır. Siyasi par
tiler olmaksızın seçimden bahsetmek, seçimli
idareden bahsetmeye imkân yok.
Onun içindir ki, Anayasamız ister iktidarda
olsunlar, ister muhalefette olsunlar, demokra
tik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır, di
ye siyasi partileri tarif etmiş bulunuyor. Bi
naenaleyh, siyasi partilere,
zamanımızın şart
larına göre Hazineden yardımda bulunmak za
ruridir, kaçınılmaz bir zarurettir. Siyasi par
tiler, demin bahsettiğim, alışma devresi geç
tikten sonra, Hazine yardımından inşallah müs
tağni hale gelirler. Siyasi partilerin
Hazine
yardımından müstağni hale geldiklerini gördü
ğümüz gün bunu keseriz.
Kanım bu hükmü, hiç şüphe yok, diğer ka
nun hükümleri gibi ebet müddet olarak koy
muyoruz.
Hazine yardımının miktarına gelince, bura
da zaten prensibini konuşmak mümkündür. Bu
miktarı konuşacağımız yer, tasarının1 74 ncü
maddesidir. Ve 74 ncü madde görüşülürken kı
saca bu husus hakkındaki komisyonun görüşü
nü de Yüksek Heyetinize arza çalışacağım.
Hürmetlerimle.
SAHlR KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Efendim, bir soru sorabilir miyim?
'BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
ıSAHÎR KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşkanım
ca S. Ü.) — Eğer yanılmıyorsam, Sayın Bet il;
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13 neü bendin, içtüzüğe göre T. B. M. M. üye
lerimden almaeak aidata matuf bulunduğunu
ifade buyurdunuz. O halde 67 nci madde bir
takdiri istihdaf ediyor. Diğer taraftan kurul
kararına bağlı. B,u bağdaştırmayı istirham ede
bilir miyim?
ZÎHNt BETÎL (Devamla) — Efendim, arka
daşım sorusu ile beni ikaz etmiş bulunuyor.
Kendisine teşekkül ederim. Bu 67 nci madde
hükmü muvacehesinde 13 ncü bendin Yasama
Meclisleri içtüzükleri kaydının çıkarılması tek
lifi uygundur. Muhterem arkadaşlarım, sözü
mü bitirerek huzurunuzdan ayrılıyordum, de
vamlı çalışmalar, hata işlemekten bizi kurtara
mıyor. Bu münasebetle onuncu bendde bir ar
kadaşımız bir teklifte bulundular. Kısaca onu
da myl iyeyim. Onuncu bendin teklifi dışında
gayrimerikuller, taşınamaz maıllar edilemez, de
di. Onuncu bendde, parti mamelekinden bahse
diliyor. Mamelek taşınır veya taşınmaz mal de
mek değildir. Mamelek; daha geniş mâna ifade
eder, daha şümullüdür.
(BAŞKAN — Şimdi, takrirleri okutup oylıyacağiü:. 65 nci maddenin 2 nci fıkrasının çıkarıl
ması için bir takrir vardır, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
85 nci maddenin 2 nci bendinin fıkradan -çı
karılmasını arz ve teklif ederim.
Diyarbakır
Azmi Erdoğan
JBAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ
BETlL (Tokat) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. Takriri .oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... .Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir.
Bayın "'Başkanlığa
65 isçi maddenin 11 nci bendimin maddeden
çıtearümasnu arz ~ve teklif ederim. Saygılarımla
Diyarbakır
Azmi Erdoğan
JBAŞKAN — Sayın Komisyon.
OEÇlCl ıKOMlSYON SÖZCÜSÜ ZlHNl
B E T I I J (Takat) — Tahditler kraTmuştarr, iştirak
etmijsoriLz.
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BAŞKAN — Hükümet de katılmıyor. Oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Takrir reddedilmiştir.
13 ncü bend hakkında muhtelif tdkrirler var
dır. Bunların bir kısmı çıkarılmayı istihdaf
eden takrirlerdir. Tüzükten çıkan mânaya göre
evvelâ çıkarılma istiyen takrirleri oya koyaca
ğım. Bunlar da, Sayın Tevetoğlu, Sayın Ağırnaslı ve Sayın Incioğlu arkadaşlarımız tara
fından verilen üç takrirdir. Üçünde de 13 ncü
bendin maddeden çıkarılması talebediliyor.
13 ncü bendin maddeden çıkarılmasını kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Bu üç takrir de
reddedilmiştir.
Şimdi, 13 ncü bendin tadili için üç teklif
vardır. Bunlardan bir tanesi Sayın Tuna'nın ve
bir tanesi de Sayın S i m Atalay tarafından ve
rilmiştir. Sayın Tuna'nın verdiği takrir, maMyeten Sayın Atalay'ınkine benzemekle beraber,
Sayın Atalay'ınki kaıbuıl edilirse, 13 ncü bend
şöyle oluyor : «Kanunna göre Devletçe sağlanan
yardımlar» oluyor.
(SIRRI ATALAY (Kars) — Veyadanı önce
«kanuna göre».
BAŞKAN — Evet efendim, işte onu arz edi
yorum. Onun için Sayın Tuna, veya Yasama
Meclisleri içtüzükleri dediğine göre, geriye ka
nuna göre Devletçe sağlanan yardımlar, kalı
yor ki, sizin buna iltihakınız tabiîdir. Sayın
Tuna'nıriki esas olmak üzere takriri oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Bu*
takrir kabul edilmiştir.
Bir takrir daha vardır. Fakat bu takrir
tadili istilzam etmekle beraber, bu tadilden da
ha hafif bir tashih teklifini ihtiva ediyor.
65 nci maddenin 13 ncü bendinin 1 nci satırı
nın «Kanuna veya Yasama Meclisleri içtüzükle
rine göre B. M. M. üyelerinden veya Devletçe
sağlanan yardımlar» şeklinde düzeltilmesini is
tihdaf ediyor ki; reddedilen çıkarma teklifleri
ve kabul edilen bu tadil tekliflerine göre, oya
koymaya imkân göremiyorum.
Şimdi Muhterem Ueuzal'ın bir takriri vardır.
O da şudur : Diyorlar ki, 65 nci maddenin son
bendinde bahsi geçen : «Amaçlar dışında» Sa
yın Betil'in izah ettikleri gibi «amadan dışın
da sahiboldukları taşınmaz mallar» cümlesinin
maddeden çıkarılmasını istiyorlar.
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Komisyon ver Hükümet iştirak etmiyorlar. Bu
takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Kabul etmiyenler... Bu takrir de reddedilmiştir.
Tadil edilen şekliyle maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Madde kabul edilmiştir.
Değişiklik olduğu için açık oyunuza sunula
caktır.
Üye aidatı
MADDE 66. — 1. Partiye üye olanlar
dan giriş aidatı alinacaksa, bunun miktarı, parti
tüzüğünde gösterilir. Bu miktar beş lirayı aşa
maz.
2. Her üye, aylık veya yıllık olarak öden
mek üzere, bir aidat yükümünü partiye giri
şinde1 kabul etmek zorundadır. Bu aidatın
yıllık miktarı bin ikiyüz lirayı aşamaz. Üye
lik aidatının alt ve üst miktarları parti tüzü
ğünde gösterilir.
Parti üyesi, vermeyi kabul ettiği aidatın
miktarını, kanuna ve parti tüzüğüne uygun ol
mak şârtiyle, kayıtlı bulunduğu teşkilât kade
mesi başkanlığına veya yardımcı kol başkanlı
ğına yazıyla bildirilerek artırılabilir.
Aidatı alacak olan teşkilât kademesi veya
yardimöı kol yönetim organı veya kurulu,
parti üyesinin, vermeyi kabul ettiği miktarda
aidat ödîyeeek durumda olmadığını tesbit
ederse, aidat yükümünü asgari hadde kadar azal
tabilir.
Parti üyesinin partiye borçlu olduğu aidatın
bir kısmım veya tamamını ödememiş olması,
bu kimsenin, partinin her kademedeki kongre
lerine delege seçilmesini, ilçe kongresi dele
gelerinin ve köy ve mahallelerdeki par
ti görevlisi ile yedeğinin seçimde ve ön
seçim ve yoklamalarda
oy kullanmasını
ve koy ve mahallelerdeki parti görevliliğine veya
yedekliğine seçilmesini hiçbir suretle engelliyenıez; bu kimse hakkında, partiden çıkarma ve
geçici çıkarmaya dair disiplin cezaları uygula
namaz. Parti tüzüğü, partiye borçlu olduğu
aidatın tamamını ödememiş olan parti üye
lerinin yukarıda sayılanlar dışında kalan bâzı
parti görevlerine seçilemiyeceğini veya atanamıyacağını belirtebileceği gibi, bunların se
çimlerde parti adayı olmasını veya önseçim
veya yoklamalara aday olarak katılmasını ya
sakken hükümler de koyabilir.

BAŞKAN — Söz yok. Takrir yok. 6T nci
maddeye geçiyoruz.
Türkiye Büyük. Millet Meclisi üyelerinin aidatı
MADDE 67. — Bir siyasi partiye mensup
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ne
miktar aidat ödiyeceği ve bu suretle topla
nan paraların ne miktarının grup faaliyetleri
ne ve ne miktarının parti merkezine ayrılacağı,
Türkiye Büyük Millet Meclisi grupu karariyle
belli edilir.
BAŞKAN — Söz yok. Takrir yok. 68~ nci
maddeye geçiyoruz.
Adaylıkla ilgili gelirler
MADDE 68. — 65 nci maddenin S ncü ben
dinde yazılı özel aidat, 2 000 lirayı geçmemek
üzere, parti yönetmelikleriyle düzenlenir.
BAŞKAN — Bu hususta iki takrir vardır,
takrirlerin birisi Sayın Tevetoğlıı'nundur, 68 nci
maddenin Millet Meclisi metninde olduğu gibi
kabul edilmesini teklif etmektedir. Sayın Tu
na'nın takriri ise 2 000 rakamının, 5 000 olarak
tashihini rica ediyor.
Yüksek Başkanlığa
68* nci maddenin : Metinde geçen 2 000 raka
mının 5 000 olarak tashihini arz ve teklif ede
rim.
Kastamonu
NusretTuna
BAŞKAN — Evvelâ Millet Meclisi metni
nin olduğu gibi kabulünü istîyen Sayın Tevetoğlu'nun takririni okutup oylarınıza sunaca
ğım.Başkanlığa
68 nci maddenin Millet Meclisi metninde
olduğu gibi kabulünü arz ve teklif ederim.
Samsun
Fethi Tevetoğlu
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyor
mu?
GEÇÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZtHNÎ
BETÎL (Tokat) — Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyorlar.. Takriri oyunuza sunuyorum... Kabul
edenler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir.
İkinci takriri okutuyorum.
(Nusret Tuna'nm önergesi ikinci defa okun
du.)
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• BAŞKAN -—• Komisyon katılıyor mu?
GEÇlCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ Z l H N İ
BETlL (Tokat) — Senatonun takdirine bı
rakıyoruz efendim.
BAŞKAN — Hükümet de aynı şekilde Sena
tonun takdirine bırakıyor. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 68 nei
madde açık oyunuza sunulacaktır.
Satış bedelleri
MADDE 69. — 65 nci maddenin 4, 5 ve 6'neı
bendlerinde götserilen satış bedelleri, partinin
merkez yönetim organının karariyle düzenlenir.
BAŞKAN — Söz yok takrir yok. 70 nci mad
deye geçiyoruz.
Lokal işletme gelirleri
MADDE 70. — Parti lokallerinin işletilme
sinden ve parti kitaplıklarına girişten sağlanacak
gelirler, benzeri yerlerdeki bedel ve ücretler
dikkate alınarak, ilgili organların yapacak
ları tariflere bağlanır.
BAŞKAN — Söz yok. Takrir yok. 71 nci
maddeye geçiyoruz.
Bağışlar
MADDE 71 •— Genel ve katma bütçeli dai
relerle mahallî idareler ve muhtarlıklar, - Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası dâhil - Kamu
İktisadi Teşebbüsleri, özel kanunuyla veya özel
kanunla verilen yetkiye dayanılarak kurulmuş
bankalar ve diğer kuruluşlar, Kamu. İktisadi
Teşebbüsü sayılmamakla beraber ödenmiş seryamesinin yarısı Devlete veya bu fıkrada zikri
geçen kurum, idare, teşebbüs, banka veya ku
ruluşlara ait müesseseler, kamu kurumu niteli
ğindeki meslek kuruluşları, işçi, işveren ve
Devlet personeli sendika, birlik, federasyon
ve konfederasyon ile dernekler, siyasi partilere,
hiçbir suretle taşınır veya taşınmaz mallar
veya nakit veya haklar bağışlıyamaz ve bu
gibi mal veya hakların kullanılmasını bedel
siz olarak bırakamazlar; bağlı oldukları İra
mın hükümleri dışında, siyasi partilere aynî
hakların devrine dair tasarruflarda buluna
mazlar.
Yukardaki fıkranın dışında kalan gerçek ve
ya tüzel kişilerin her birinin bir siyasi partiye
aynı yıl içersinde beş bin liradan fazla kıy
mette bağışta bulunması yasaktır. Baftış veya ba
ğışların bağışta bulunana veya yetkili vekiline
aidolduğunu açıkça belirten bir belgeye daya-
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mlmaksızm siyasi partilerce bağış kabul edile
mez.
BAŞKAN — Sayın Betil, metnin sonunda
4 ncü satırında, son bendin 1 nci satırında
«yukarı fıkranın dışında kalan gerçek veya
tüzel kişilerin her bininin» olmuş, tabı hatası
olmuştur, «her birinin», olarak tashih ediyoruz.
Tamam değil mi efendim?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ Z Î H N l
BETÎL (Tokat) — Evet efendim.
BAŞKAN — Söz yok, takrir yok, 72 nci
maddeye geçiyoruz.
Krediler
MADDE 72. — Siyasi partiler, 71 nci mad
denin 1 nci fıkrasında zikredilen daire, idare,
teşebbüs, banka, kurum, müessese, kuruluş,
sendika, birlik, federasyon, konfedarasyon ve
derneklerden hiçbir suretle kredi alamazlar.
BAŞKAN — Bu madde hakkında söz ve
takrir yok, 73 ncü maddeye geçiyoruz.
Amaç dışı taşınmaz mallar
MADDE 73. — Siyasi partiler, amaçlan dı
şında taşınmaz mal edinemezler. Partiler, amaç
ları içinde olmak şartiyle sahîboldukları taşın
maz mallardan gelir sağlıyabilirler.
28 Haziran 1938 tarihli ve 3512 sayılı Cemi
yetler Kanununun 17 nci maddesinin 2 nci fık
rası hükmü, siyasi partiler için uygulanamaz;
BAŞKAN — Söz yok, takrir yok. (Soru yar
sesleri) Soru vardır. Peki efendim. Buyuru
nuz Savın Ueuzal sorunuz sualinizi.
ÖMEB UCUZ AL (Eskişehir) —Muhterem
Başkan, burada sivasi partiler amaç dışında
mal edinemezler, divor. Ve 65 nci maddenin
10 ncu bendinide,
bunun izahını
yarnvor.
Amaçları dışındaki gayrimenkul! erin ^lirle
rinden bahsedivor. Bunu 73 ncü madde ile
nasıl telif ediyorlar.
BAŞKAN — Sayın Betil,
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ Z l H N l
BETlL (Tokat) — Sayın Başkanım,
65 nci
maddenin 10 ncu bendi amaç dışındaki gayrimenkuller geliri vardır.
BAŞKAN — Sayın Betil, Sayın Ucuzal'm
sorduğu o değildir. Ben zatıâlinize arz ede
yim. Demin de zaten orası
meşkûk kaldı.
Sayın Ucuzal'm sordukları son bendi takibeden
cümle var ya, o cümle ile 65 nci maddenin
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BAŞKAN — Evet, bunu bir inceleyiniz,
efendini. 73 ncü maddeyi bırakıyoruz.
Şimdi, madde 7-t ü okutacağım.
Ancak, sayın arkadaşlar, iki imzalı bir tak
rir vardır. «Ekseriyet kalmamıştır, öğleden
sonraya bırakılmasını arz ederiz» diyor. 5 im
zalı olacak ama,
resmen bu da bir takrirdir.
Onun için zilleri çalıyorum. Arkadaşlarımızın
ekseriyetine bakmaya mecburum. 74 ncü madde
ye geldiğimiz için, pek çok takrirler bulun
duğu cihetle ve baştan beri münakaşalı olan
bir konu olduğu için, bir yoklamaya belki za
ruret hâsıl olabilir,

10 ncu bendinde yazılı gelirlerden partinin
sahibdduğu ve ticari olarak işletilen basınevlerinin gelirleriyle partilerin amaçları
dışında
sahiboldukları taşınmaz mallar ibaresine doku
nuyor değil mi? Burada diğer 73 ncü maddeyi
nasıl telif buyuruyorsunuz, diyor. Bunu izah
buyurunuz. Yani onuncu bend değil, onuncu
bendden bahseden son kısmı.
GEÇÎCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZÎITNÎ
BETÎL (Tokat) — Müsaade buyurursanız Yü
ce Senaonun vaktini almıyalım. Tetkik edip arz
edelim.

2. — YOKLAMA
tır, öğleden sonra saat 15 te toplanmak üzere
Oturumu kapatıyorum.
Kapanma saati : 11,30

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz.
(Ekrem Acuner'den başlamak suretiyle yok
lama yapıldı.)
BAŞKAN — Ekseriyet kalmadığı anlaşılmış-

ÎKÎNCÎ

OTURUM

Açılma saati : 15,00
BAŞKAN — BaşkanvekMi Muhittin Kılıç
KATİPLER : Adil Ünllü (Cumhurbaşkanınca S.Ü.), Sakıp önal (Adana)

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır,

yokla-

ma bilâhara yapılacakır.

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER
3. — İmar ve İskân Bakam Recai Iskenderoğlu'nun,
Giresun sel felâketi konusunda, Hü
kümetin
gösterdiği yalan alâkayı ve yapılan
yardımlara dair demeci.
BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, imar
ve îskân Bakanı Becai îskenderoğlu, sabahleyin
yapılan gündem dışı bir konuşmaya kısa bir ce
vap vereceğini bildiriyorlar. Kendilerine söz
veriyorum. Buyurun.
İMAR VE İSKÂN BAKANI RECAÎ ÎS
KENDEROĞLU (Diyarbakır Milletvekili) —

Sayın Başkan, sayın Senatörler; bütün görev
lerinde fazla hassas ve fazla dikkatli olmakla
iştihar etmiş bulunan Giresun'un Sayın Sena
törü Sabahattin Orhon Beyin, sabahleyin yap
mış olduğu konuşmalarında, Giresun'da hâsıl
olan su baskını hakkındaki Hükümetin ilgisiz
liği hakkındaki tenkidlerine arzı cevap etmek
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum.
25.6.1965 günlü Giresun Valiliğinden alman
telsiz mesajı ile üzerine vali ile '26.6.1965 günü
sabah saat 9,30 da telefonla görüşülmüş, mey
dana gelen su baskını âfeti hakkında yeni bil-
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giler istenmiştir. Valinin
bildirdiğine göre,
Espiye'nin Yağlıdere bucağında 40 binanın ha
sara, uğradığı, Dereli ilçesinde 10 evin tamamiyle harwboldüğu 25 aded dükkânın da kıs
men hasara uğradığı öğrenilmiştir.
Valiye, felâketzedeleri barındırmak ve iaşe
etmek üzere âcil yardım olarak ödenelr isteyip
istemediğini sormuş isek de, Vali şimdilik mahalîr imkânlarla gerekli tedbirleri almış olduğu
nu, bir ihtiyaç olursa Bakanlığımızdan talebedeeepni, hasar tetkiklerini yaptırmak üzere
de Âfet İşleri Reisliği Trabzon Bölge Mühen
disliğinden
iki teknik eleman getirttiğini,
Bayındırlık Müdürlüğü teknik elemanlarının
da katılması ile hasar tetkiklerine başlanacağım
bildirmiş idi.
Ayrıca Talîye, Cumartesi ve Pazar tatil
saatlerinde bir ihtiyacolması nalinde telefonla
ilgililerle temas edip taleplerde bulunabileceği
de telefonla bildirilmiş idi.
26.6.1965 günü saat 11 de Giresun Vali Mu
avini telefonla Valinin tekrar âfet bölgesine
gittiğini, oradan valiliğe telefon ederek Bakan*
lığımızdan 15 bin liralık âcil yardım ödeneği
istenmesinin bildirdiğini ifade etmesi üzerine,
derhal âcil satmalmalara başlamalarını, Cu
martesi günü Ankara'dan havale emrinin yetişemiyeceğinden Pazartesi günü sabahı telgraf
havalesi ile 15 bin Türk Lirasının maürallt va
lilik emrine gönderileceğini bildirmiştik.
Vl6.(y.t9&5 günü saat 18 de Valiye tekrar te
lefon edilerek' son durum sorulduğunda, Va
linin verdiği bilgiye göre Espiye'nin Yağlıdere
bucağında evvelki rakamlardan farklı olarak du
rum şöyledir : 66 dükkân, bir ev, bir atelye
âfetten hasar görmüştür. Bir kadın ve bir ço
cuk boğularak ölmüştür. Dereli ilçesinde- ise 10
ev ağır hasar ıgörmüş, 125 ev ve dükkân da orta
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derecede hasara uğramıştır. 6 'kişilik bir aile su
larla çevrili bir evde kalmış, fakat dere inmek
te olduğundan muvasala mümkün olabilmiştir.
Valilik gerekli bütün tedbirleri almış olup du
rum normaldir.
7269 sayılı Âfetler Kanununa göre âcil tedr
birlerin alınması valilerin ve kaymakamların
görev ve yetkileri içine girmekte ise de Bakan
lığımız işin bu safhasında bile idare âmirleri
ne para göndermek, Kızılaym yardımlarına
müessir olmak gibi ve her zaman olduğu gibi
yürüttüğünü arz etmek isterim.
Bakanlığın asıl görevi hasar tesbitlerinden
sonra, hasar tesbitlerini de yaptırmış olarak
âfetin umumi hayata müessir olup olmadığını
ortaya koymak ve müessir ise gerekli kararna
meleri almak suretiyle kanuna göre hak sa
hibi olan felâketzedelere, imar plânlarına uy
gun konutlar yapmak ve yaptırmaktır. Bu yar
dım işi de bütçe imkânlarına bağlı olarak belli
bir program dâhilinde ele alınıp önümüzdeki
günler içinde icraata gidilecektir.
tmar Bakanlığınca yapılan bu işlere paralel
olarak Hükümet kanalı ile ve bilhassa Sayın
Başbakanın direktifleri ile Kızılay kanalı ile
gönderilen yardımların envanteri şudur :
Kilogram
55 çuval un 160 çuval bulgur
68 kutu yağ18 kutu süttozu

1 362
3 760
1 190
486

100 aded çadır, 100 battaniye, 300 kişilik
giyim, eşyası.
Efendim, maruzatım bundan ibarettir. Bu
konuda başka arkadaşlarımızın bizi uyarmala
rına intizar eder, saygılarımı sunarım.

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA. &UNÜŞLABI
î. —ffiars;Üyesi Mehmet ffazer'în Bayındırlife, VlaşÜrma, İmar ve İskân komisyonlarından
istifasına dair önergesi.
BAŞKAN — Bir komisyondan istifayı bildi
ren bir tezkere vardır, onu okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştır
ma, îmar ve ÎsMn Komisyonu üyeliğinden istî-

fa ediyorum. Gereğini rica eder, saygılar su
narım.
Kars
Mehmet Hazer
(BAŞKAN — Bilginize sunulmuştur.
2. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân
Komisyonu üyeliğine Samsun üyesi Rifat Işıtan'm aday gösterildiğine dair Cumhuriyet Sena
tosu C.H.P. Cfrupu Başkmltğt tezkeresi.
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BAŞKAN — Bu komisyona yeniden gösteri
len aday hususunda bir tezkere vardır, okutu
yorum.
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Cumhurİ3-et Senatosu Kars Üyesi Sayın Meh
met Hazer, Bayındırlık, Ulaştırma, îmar ve
İskân Komisyonu üyeliğinden istifa suretiy
le ayrılmış bulunduğundan
münhal bulunan
bu komisyon üyeliğine Samsun Senatörü Sayın
Rıza Isıtan adaya olarak seçilmiştir. Gereğini
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rica eder, üstün saygılar sunarım.
Cumhuriyet Senatosu C.H.P.
•Grup Başkanvekili
Tokat
Zihni Betil
BAŞKAN — Aynı mahiyette partiden yeni
bir arkadaş aday gösteriliyor. Oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir. Komisyon üyeliğine Sayın Rı
za Isıtan seçilmiştir, gerekli tebligat yapıla
caktır.

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER
2. — 19.2.1963 tarihli ve 202 sayılı Kamı- ' göre tesbite mecbur olan çiftçiler, diledikleri
nun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
takdirde adı geçen yıllar zirai kazançları üze
rinden götürü gider usulüne göre vergilendi
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince
rilir.
kabul edilen metni ve
Cumhuriyet
Senatosu
Malt ve İktisadi îşler ve Bütçe ve Plân komis
Mükellefler bu hususu beyannamelerinde be
yonları raporları (M. Meclisi 1/813, C. Sena
lirtmeye mecburdurlar.
tosu 1/559) (S. Sayısı : 646) (1)
(BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen?
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul
BAŞKAN — Bu kanun tasarısının müddeti
bugün sona eriyor. Bu itibarla Divan kendi
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
takdir hakkını 'kullanarak evvelce Siyasi Par
MADDE 2. — Bu kanun 1.1.1965 tarihindo
tiler Kanununu müstemirren konuşmak mâna
yürürlüğe girer.
sına gelen kabullere rağmen müddeti sona eri
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yor diye, sırf bu sebeple, bunun öncelikle ko
yenler... Kabul edilmiştir.
nuşulmasını - bir maddeliktir - oylarınıza arz
MADDE 3. .— Bu kanunun hükümlerini Ma
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
liye
Bakanı yürütür.
edilmiştir.
Şimdi 646 Sıra Sayılı Kanunun görüşül
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
mesine başlıyoruz.
yenler... Kabul edilmiştir. Teklif kanunlaşmış
Gerekçesinin tümünün okutulup okutulmatır. Açık oyunuza sunulacaktır.
masmı oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını isBAŞKAN — Evvelce acık oyunuza başvuru
tiyenler... îstemiyenler... Gerekçesinin okunması
lan maddeler hakkında oyunu kullanmıyan ar
na mahal olmadığına karar verilmiştir.
kadaşımız var mı? Olmadığına göre oylama iş
lemi bitmiştir.
19.2.1963 tarihli ve 202 ısayılı Kanunun geçici
Kanunun 74 ncü maddesinde kalmıştık. Mü
4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında
zakerelere oradan başlıyoruz.
Kanun
MADDE 1. — 19.2.1963 tarihli ve 202 sa
yılı Kanunun geçici 4 ncü maddesi aşağıdaki
şekilde demiştin1 mistir.
GEÇÎCÎ MADDE 4. — 1962, 1963, 1964,
1965 ve 1966 yıllarında elde edeceği zirai ka
zancını bilanço veva isletme hesabı esasına

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

(i) 646 S. Sayılı basmayazı tutanağın
dadır.

(1) 649 S. Sayılı basmayazı 20.6.1965 tarihli
100 ncü Birleşim tutanağı sonundadır.
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74 neii maddeyi okutuyorum.
Devletçe yardım
MADDE 74. — Bir önceki Milletvekili genel
seçimlerinde muteber oyların Türkiye çapında :
1. Yüzde beşinden onuna kadar oy alan .si
yasi partilere ıher yıl beşyüzbin lira;
2. Yüzde onbirinden yüzde yirmisine •ka
dar oy alan siyasi partilere her yıl bir milyon
lira;
3. Yüzde yiıarıibirinden yüzde
otuzuna
kadar oy alan siyasi partilere her yıl iki milyon
lira;
4. Yüzde otuzDİrinden yüzde kırkına ka
dar ov alan siyasi partilere her yıl iki milyon
beşyüzbin lira;
'5. Yüzde kırkbirinden yüzde ellisine kadar
oy alan si vasi partilere her yıl üç milyon lira;
6. Yüzde ellisinden fazla oy alan siyasi
partilere her yıl üç milyon beşyüzbin lira; Ha
zinece ödenir.
Bu ödemenin malî yıl başlangıcını takiheden
ilk hafta içinde tamamlanması zorunludur.
(BASTTAN — ilk sözü Savın înaeoğlu almış
tı, kendilerine ?5z veriyorum. Sayın İneeoğlu
bir teklif vardır, onu unuttum. Onu oku tayın.
ondan sonca siz buyurun. Sayın Azmi Erdoğau'm bir teklifi vardır, okutuyorum.

I budur, muhterem arkadaşlarımın takdir et
I tiği veçhile, önerge kabul edilmediği tak
dirde, Divan elbette eski müzakere usulüne
I göro yani bütçe tasarılarının, İktisadi Dev
let Teşekküllerinin
raporunun
müzakeresi
iradime tabi olarak müzakereyi takibedecektir.
I Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Vasatisi 36 olan oylara
karşılık, vasatisi 44 oyla takrir reddedilmiştir.
Divan aynı şekilde müzakere usulünü takibede
cektir.
Madde 74 hakkında söz istiyen Sayın inceoğlu, buyurun.

Sayın Başkanlığa
Siyasi Partiler Kanununun ehemmiyetine bi
naen gerek Komisyonca değiştirilen ve gerek
se hakkında değiştirge bulunan
maddelerin
müzakeresinde, söz tanınmasını arz ve teklif
ederim, hürmetlerimle.
Diyarbakır
Azmi Erdoğan

I

BAŞKAN — Muhterem Erdoğan arkadaşı
mız sabahleyin şifahen buyurmuş idi, sabahleyin Divan olarak kendilerine cevap vermiş
ilik, takrir veriyorlar, oya koymaya meebıırttz. Yapılan usulü göre - arkadaşların hatırlamaları için tekrarlıyorum - şimdiye kadar yaptığımız, takibettiğimiz usule göre, önerge sah ipi erine söz veriyorduk bir, Komisyona söz
veriyorduk iki, Hükümete s'öz veriyorduk üç.
bundan sonra oyluyoıduk. Muhterem Erd'o^an
aı-'r^d'-şHurz diyorlar ki, gerek Komisyon değiş!••••;'a, g-rek önerge bulunsun, tabiî bir muzaVere seı-riiıo tabi olsun buyuruyorlar, önerge
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MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon
KaraMsar) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar; Hoca Nasrettin, «Damdan düşen gelsin
yanıma» demiş, iste ben de, küçük partiler için
de 45 seneden beri çok çektim ve bu uğurda bir
havli masraf ettim ve nihayet dayanamıyarak,
pe-î diyerek particilikten ayrılmış ve halen
müstakil bir arkadaşınız o-arak bu madde üze
rinde -serbestçe görüşme fırsatını bulmaktayım.
Siyasi Partiler Kanunu, siyasi ahlâkın te
sisi bakımından bu maddenin alâkası çok mü
himdir. Aynı zamanda polemik yapmaya da
müsait bir maddedir. Fakat aslında öyle de
ğildir. Partilere böyle bir paranın tahsisine hal
kın karsı olmadığı matbuatta aksiseda yap
mamış olması ile sabit
bulunmaktadır. Bu
maddede oyların % 5 nden % 10 na kadar oy
alan partiye 500 bin lira kabul edilmiş ve
% 10 ndan % 20 ye kadar partiye do 500 bin
lira daha. artırılarak 1 milyon lira verildiği
halde % 20 den % 30 a kadar oy alan siyasi
partive % 10 oranı üzerinden 500 bin lira da
ha ilâve edilmesi I âzı m gelirken birden 1 mil
yon liraya çıkarılmış olmakla oranlar arasın
da bir ni.sbetsizlik vardır. Bundan başka kü
çük partilere ayrılan para ile büyük partilere
ayrılan para arasında çok büyük fark vardır.
Büyük partilere bir arslan payı ayırmak lâ
zım ama, 6-7 misli ayırmanın adalete uygun
ol madiği kanaatindeyim.
Muhterem arkadaş 1 ar, demokratik siyasi ha
yalın vazgeçilmez unsurlarından o1 an küçük
nartilerle büvük partilerin, parti faaliyetlerin
de yapılacak masrafları birbirlerine tama.nrm
eşittir. Hattâ küçük partiler bas in organına
sahibolmadıklarından, bir basın organına sa-
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lıibolmaları için ve teşkilât kuramadıkları yer
lerde teşkilâtlanabilmeleri için. bunların daha
fazla masrafa ihtiyaç gösterir.
Bu itibarla muteber oyların en az % 3 nü
alacak kadar tutunmuş ve teşkilâtlanmış olma
dıkça para verikniyeeeğine
göre % 3 nden
fazla oy alacak kadar teşkilâtlanmış olan bir
siyasi partinin fikriyatını tam mânasiylc ya
yabilmesi için büyük partilerle maddi bakım
dan eşit şartlar içinde siyasi faaliyette bu
lanmaları lâzımdır. (Müdahaleler) Arz edece
ğim efendim, ben teklifimde % 3 olarak ver
dim.
Napolyon'ım, «Harb üç şeyle kazanılır, para,
para, para» dediği gibi, bir partinin inkişafı
ve kazanması için de evvelâ para, para lâ
zımdır. Küçük parti deyip de geçmemek lâ
zım. Küçük partinin bir zamanlar tasvip görmiyen fikirleri ve prensipleri zamanca efkârı
umumiveve malcdilebilir. Nitekim yakın siyasi
tarihimizde bunun misalini gördük. Küçük bir
partinin ileriye attığı anaprensipler kendisi ik
tidara gelmeden dahi efkârı umumiyece ka
bul edilerek Anayasamıza geçmiştir.
74 ncü madle oy artışına göre bir nisbetsizlik olduğu gibi. bendeniz artışları da e ek gör
düğümden 500 bin liradan nispet dâhilinde 1
milyon liraya kadar yükselen bir önerge tak
dim etnvş bükmüyorum. 500 bin lira, 600 bin
lira, 700 bin lira, 800 bin lira, 900 bin lira
ve nihavet 1 müvon lira. Bundan fazlasını şim
dilik fakir halkımızın vermeye iktidarı olma
dığına kaani bulunuyorum.
Bu itibarla önergemize iltifat edilmesini ri
ca ediyorum.
Önergemin ikinci hususiveti de maddede
kıstas alman bir önceki Milletvekili genel scçimlorindoki muteber oylardır.
'Takririmde % 5 ten % 3 e indirilmesinin
sebebi ise % 3 nispetinde ov akan
bir parti
Millet Meclisinde gv,up teşkil edecek kadar.
yani 10 dan faz'a Milletvekili çıkaracak demek
tir. Millet Moc1 isinin kabul ettiği
metnin
7 nci bendinde Mecliste grupu olan parti 1 ere
de yardım edilmesini kabul etmiştir. O halde
pronsibolarak % ııisbetine de Parlâmentoda grup
teşkil edecek bir nkbetin alınması icabeder.
% 3 ve hattâ % 2 nishotinde ov alan bir parti
Parlâmentoda grup teşkil edebilir,
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Üçüncü bir huısusu arz ediyorum. Partilere
ayrılan bu paraların seçimlere kâfi bir şekilde
harcamasını temin için ayrıca müşterek imzalı
bir takrir takdim ettik. Bu paralar, % 70 i
seçim zamanında seçim faaliyetlerine sarf edil
mek üzere, genel merkezce vilâyetlere bir ev
velki milletvekili seçimlıerinde aldıkları oy nisbetinde tevzi -edilir, diye bir fıkra ilâvesini iste
mekteyiz.
Muhterem arkadaşlarım, aslolan, partilere az
veya çok bu yardımın yapılmasıdır. Bunun ya
nında, bunun sarf şekli ve murakabe usullerini
de kanunda esaslara bağlıyacak olursak herhal
de memleketimiz bumdan büyük istifadeler gö
recektir. Sabahki oturumda diğer mütalâalarımı
arz etmiş olduğum için, burada onları tekrar et
miyorum. Hürmetlerimi arz ederim.
BAŞKAN — Sayın Dikeçligİl.
HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Kayseri) — Muh
terem arkadaşlar, bendeniz 74 ncü maddenin
aleyhinde takrir verdim. Ve bu maddenin tayymı istedim. Sebebine -gelince : Parti siyasi bir
teşekküldür. Bu siyasi teşekkül kendi üyeleri
nin aidatı ile geçinmek mecburiyetindedir. Ve
sonır/, Hazineden para vermek doğru değildir ve
olmamalıdır. Memleketin birçok derdi ve ıstı
rabı ortada dururken, her yıl Hazineden, hattâ
kendi kesemizden hu şekilde paraların partilere
verilmesi doğru değildir. Sekiz milyon lira ve
Anadolu'da, memlekette işsizlik var, diyoruz ve
arkadaşlarımız buraya çıkar, kürsüye, geri kalm-ş bölgelerden bahsedilir, mağaradaki insan
lardan bahsedilir, işsiz vatandaşlardan bahsedi
lir ve huıliâs?j olarak memleketin dar gelirli
okluğundan bahsedilir ve böyle bir durumun
içinde bukmiıan memlekette, partilere Hazineden
im paranın verilmesine gönlümüz ve vicdanımız
razı olmamalıdır. Beytülmalden bahsediyorlar.
Hakikaten Beytülmal, Beytülmaldir. Bunda bü
tün efkârı umumiyenln ve milletin hakkı vaırdır.
Bu Beytülm.riden para dağıtılırken, memleke
tin ve milletin menfaatine olan meselelere ve
rilmeli. Diyeceksiniz ki; bu da memleketin, mil
letin menfaatine, ama, siyasi teşekküller çıkı
yor ve birbiriyle, idare etme bakımından, yan
şa çıkıyor ve dolayısiyle bu hizmetin Devletin
Hazinesinden para alarnk değil, kendi üyele
rinden aidaıt alma şekli ile, kendilerinin feda
kârlığı şekli ile, memlekete hizmet edelim, diyo
ruz. Simdi biz getiriyoruz, memleketin Hazi-
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ze para verildi diye hani, h a n i para istiyeceknesinden para veriyoruz. Hakikaten bir Bütçe
ler, gelen idare kurulları bu parayı dağıtmak
Komisyonu üyesiyim. Ben, memleketimizin büt
için zorluk çekecekler ve dolayısiyle bu parti
çesini az çok biliyorum ve arkadaşlarımız tenkid
nin içinde huzur değil, huzursuzluk doğacak
ederler, bütçede aıçık var, derler ve buna mu
tır.
kabil' her zaman bütçeye külfetler yükleriz. Ama
Muhterem arkadaşlarım; biz Parlâmentoda
bir bütçeye külfetler yüklerken, bunun gelirini,
bunun karşılığını bulmamız lâzım, deriz. Arka 1 bütün parti teşkilatındaki arkadaşlarımıza ör
neklik yapıyoruz. Yapmamız da lâzım, artık
daşlarımız bu kanunu getirip teklif ederken,
bunun karşılığı nereden gelecektir, diye dü • Hazineyi zorlamamalıyız, sık sık Hazineye el
şünmüşler midir ve nedir bunun karşılığı Eğer ! uzatmamalıyız. Emin olunuz şuraya geldiğibunum karşılığını bulmak istiyorsak, arzu edi i iniz andan itibaren halka hizmet, halka doğru
yorsak, partiler namına bir parti vergisi ihdas : inme teranesini çok tutturduk. Söyledik dur
duk. Ama bununla beraber her zaman halktan
edelim. Bunu mümkün görmiyeceksiriiz, yerin
aldık, halktan aldığımızı da yukardaki, idare
de bulmıyacaksmız. Dolayısiyle benim kanaa
edenlere dağıttık faakt bir türlü memnun ede
timce, buı paraların partilere verilmesi doğru
medik. Mütemadiyen beytülmalden, idarenin
değildir. Arkadaşlarımızın ileri sürdükleri mü
üst kademelerini memnun etmek için ek tazmi
talâalar var, seçimler masraflı oluyor, millet
nat ek ödenek kanunları çıkardık; şimdi de bu
vekillerine yüklü okuyor ve dolayısiyle aynı za
nu ilâve ediyoruz. Evet beyefendiler öyledir.
manda partiler, ister istemez bâzı teşekküllere
Sonra partilere yardım. Hem de ne kadar
el açıyorlar. El açmakla kısıtlı duruma düşü
3 milyon, 3,5 milyon lira 100 milyon. (Yüz mil
yorlar. Bu bir vakıadır ve doğrudur. Bu vakıa
yon değil sesleri) 100 milyon değil, 3,5 milyon,
doğru olurken tekrar Hazineden alıp patra ver
1,5 milyon 500 bin lira toplamı 8 milyonun üs
mek demek, doğrudan doğruya Hazinenin te
tündedir.
Bu sekiz milyon ile istenilse Türki
keffülü ile, onun vicdani azabına, mesuliyeti
ye'de neler yapılmaz ?
ne girmek, bence yerinde bir şıey değildir.
Arkadaşlar, aynı zamanda diğer bâzı ce
miyetlere de bir yardım teklif ediyoruz, büt
çeye koyuyoruz ve bunlar kontrol edilmiyor.
Maliye Bakanlığı Bütçesini tetkik edecek olur
sak hakikaten her türlü teşekküllere verilen pa
ralarla memleketimizde her sene iki çimento
fabrikası kurulabilir. Ve Türkiye'de çimento
karaborsaya düştüğü söylendiği bir devirde,
hattâ Demir - Perde gerisinden çimento ithal
edildiği bir devirde, böyle Hazineden parayı
dışarı atıp yerine masruf olmıyan şekilde kul
lanılması doğru değildir. Bu bakımdan Tür
kiye'nin sıkıntılı olduğu bir devirde biz kuşak
larımızı sıkmak mecburiyetindeyiz. Eğer ida
re edenler kendi kuşaklarını sıkıp örnek olmaz
larsa, memlekette bunlardan örneklik bekle
memeli, halktan yardım beklememeli. Arka
daşlar bu kanunun bu maddesi çıkabilir. Fa
kat şunu söyliyeyim ki, birçok vatandaşlar bun
dan müştekidir. Ben birkaç yerden mektup
aldım. Parti başkanına verilen paranın tazmi
natın aleyhinde olduklarını alenen yazıyorlar,
yazık memlekete, diyorlar ve birçokları parti
lere verilen bu paranın da aleyhindedir, aley
hinde olacaktır. Yarın teşkilât kademeleri si-

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) —
Onu Hükümet düşünsün.
HÜSNÜ DtKEÇLlGÎL (Devamla) — Hükü
met düşünsün, Hükümetle beraber biz de dü
şüneceğiz.
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın, lütfen.
HÜSNÜ DtKEÇLİGİL (Devamla) — Hü
kümetin vazifesi değildir, bunu bizler düşüne
ceğiz. Bunu Hükümet, partiler getirebilir veya
başkaları teklif edebilir ama bunu düşünecek
olanlar Senatonun, memleketin temsilcilerinin
vazifesidir. Hükümeti murakabe etmek de bi
zim vazifemizdir. Hükümet bunu istedi diye
Hükümet murakabesiz mi kalacak? Bunun kar
şısında senatörler, milletvekilleri fikirlerini
söyliyeeekler, bunlar kabul edilecek veya edilmiyecek. Hulâsa zamanınızı almıyayım, benim
kanaatim, ben de partiliyim, bir partinin se
natörüyüm, ben de arzu ederim bu yardımı, se
çimlerde bizim de masrafımızı azaltacak, ida
reye veya teşkilâtımıza yardımcı olacak, ama
düşünüyorum, taşınıyorum memleketimin vo
milletimin çocuklarının halini görüyorum, biz
alma değil bilâkis milletin çocuklarına hizmet
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halka yardım, halk idaresi demokratik nizamın
teessüsü gayreti içinde olmalıyız. Bu gayret
ondan para almak olmamalıdır. Paraların Ha
zineden çıkmasını gönlüm arzu etmez ve etme
mektedir. Emin olunuz bu madde reddedildiği
takdirde, ben tahmin ediyorum k i ; aşağı kade
meler de memnun olacaktır ve memnuniyet du
yacaktır. Hürmetlerimle. (Alkışlar)

Yüz liraya kadar (yüz lira dâhil) harcama
ların müsbit evrak ile tevsiki zorunlu değildir.
Ancak, miktarı ne olursa olsun, bütün harca
maların yetkili yönetim organının veya merciin
kararına dayanması şarttır.
Parti teşkilâtı, bağlı bulundukları üst ka
demeye, gelir ve giderleri hakkında altı ayda
bir hesap vermekle yükümlüdür.

BAŞKAN — Sayın Atalay.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, birçok önerge
lerin mevcudolduğu anlaşılıyor, 74 ncü madde
üzerinde birçok teklifler bulunduğu anlaşılıyor.
Bu itibarla biz komisyon olarak 74 ncü madde
yi almayı uygun gördük. Bu muhtelif teklif
ler üzerinde hazırlık yapıp komisyon görüşünü
belli etmek istiyoruz. Bunu arz ediyorum.

BAŞKAN — Takrir yok, söz yok, 77 nei
maddeye geçiyoruz.
Malî sorumluluk
MADDE 77. — Siyasi partilerin genel mer
kezlerindeki yardımcı kollar ile il ve ilçelerde
ki teşkilât kademeleri ve yardımcı kollar tara
fından parti tüzel kişiliği adına bağıta girişil
mesine ve yüküm yüklenilmesine ilişkin esas
lar, merkez yönetim organınca tesbit olunur,
Bu esaslara aykırı olarak bu yardımcı kollar
ve teşkilât kademelerince girişilen bağıt ve yü
kümlerden parti tüzel kişiliği hiçbir suretle so
rumlu tutulamaz; bu takdirde, sorumluluk,
bağıta girişen veya yükümü yüklenen kişi ve
ya kişilere aittir.
BAŞKAN — Bu hususta bir takrir vardır.
okutuyorum.

BAŞKAN — 74 ncü madde üzerinde on tak
rir vardır. Komisyon hepsini tetkik için geri
istiyor. Komisyona iade ediyorum.
Gelir makbuzları
MADDE 75. — Siyasi partilerin gelirleri si
yasi parti tüzel kişiliği adına makbuz karşılı
ğında 'alınır. Makbuzlar, partinin merkez yö
netim organınca bastırılır ve teşkilâta dağıtılır.
Parti teşkilât kademeleri,
kullandıkları
makbuzların dip koçanlarını, merkez yönetim
organına iade etmek zorundadırlar. İade edilmiyen makbuz dip koçanları dolayısiyle, teşki
lât kademeleri, merkez yönetim organına kar
şı malî sorumluluk taşırlar.
Makbuzların r.sıl kısımları île dip koçanla
rında aynı müteselsil numara bulunur. Mak
buz dip koçanlarının parti genel merkezinde
saklanma süresi beş yıldır.
Gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve
adresi makbuz ile dip koçanında açıkça belir
tilir.
BAŞKAN — Takrir yok, söz yok.
maddeye geçiyoruz.

76 ncı

İkinci holüm
Partilerin harcamaları
Harcamada usul
MADDE 76. — Bir siyasi partinin bütün
harcamaları, o siyasi parti tüzel kişiliği adına
yapılır.
Harcamalara ait müsbit evrak, kademelerce beş yıl süreyle saklanır.

Yüksek Başkanlığa
77 nci maddenin son satırındaki «kişi» keli
mesinin kişiye şeklinde değiştirilmesini arz ve
teklif ederim.
Yozgat
Sadık Artukmaç
BAŞKAN — Sayın Beti.1, 77 nci maddenin
son satırındaki hükmü yükliyen kişi veya ki
şilere aittir sözleri var kişi «kişiye veya kişile
re aittir» olarak değiştirmek istiyorlar.
ZİHNİ BETIL (Tokat) — Kabul ediyoruz.
BAŞKAN — Kabul ediyorsunuz, aşağı yukarı bir matbua hatasıdır. Bu değişiklikle
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Açık oyunuza sunulacaktır.
Üçüncü bölüm
Malî hükümlerin müeyyideleri
Hazinece el koyma
MADDE 78. — 71 nci maddede bağışlar
hakkında konan esaslara aykırı olarak gelir
sağladığı Anayasa Mahkemesince tesbit edilen
siyasi partilerin bu suretle elde ettikleri gelir-
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ler, Hazineye gelir kaydedilir ve taşınmaz mal
lar Hazine adına tapuya tescil ettirilir.
72 nei madde hükmüne aykırı olarak siyasi
partilere sağlanan krediler üzerine, Anayasa
Mahkemesi karariyle Hazinece el konulur ve
krediyi verene karşı Hazine hiçbir yüküm al
tına girmez.
73 ncü maddede belirtilen esaslara ayku-ı
olarak bir siyasi partinin taşınmaz mallara sahibolduğu anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesinin
karariyle ve bu mahkemenin göstereceği süre
içinde bu malların paraya çevrilmesi yoluna gi
dilir.
75 nei maddede belirtilen esaslara
aykırı
olarak bir siyasi aprtinin tevsik edilmiyon kay
naklardan gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa
Mahkemesi karariyle bu gelirler Hazineye ge
lir kaydedilir.
Müsbit evrak ile tevsiki gerektiği halde
tevsik edilemiyen parti harcamaları miktarnıea
parti mamelekinin aktif unsurları Anayasa
Mahkemesi kararİ3de Hazineye gelir kaydedi
lir.
BAŞKAN — Takrir yok, söz yok.
maddeye geçiyoruz.

79 nen

Dördüncü bölüm
Parti içi malî denetim
Parti bütçesi ve kesinhesahı
MADDE 79. — Siyasi partinin bütçesi ve
kesinhesabı, merkez karar orgaırnm
teklifi
üzerine, genel kongrece karara bağlanır.
Siyasi partinin merkez karar organı, ayrı
ca düzenliyeceği bilançoyu genel
kongrenin
onayına sunar.
Siyasi partilerin malî bakımdan iç denetim
lerinin nasıl sağlanacağı parti tüzüklerinde be
lirtilir.
BAŞKAN — Takrir yok, söz yok,
maddeye geçiyoruz.

80 nei

Beşinci bölüm
Anayasa Mahkemesinin denetimi
Gelir ve giderleri bildirme
MADDE 80. — Siyasi partiler, her yılın
Nisan ayı içinde bir önceki takvim yılına ait
gelir ve giderleri gösteren kesinhesap ve bilan
çoyu, Cumhuriyet Başsavcılığı ile Anayasa
Mahkemesi Başkanlığına vermek
zorundadır
lar.

BAŞKAN — Takrir yok, söz yok, 81 nei
maddeye geçiyoruz.
Cumhuriyet Başsavcılığının incelemesi
MADDE 81. — Cumhuriyet Başsavcılığı,
kendisine verilen bilgilerin tevsikini, kesinhe
sap ve bilançonun alınmasından başlıyarak bir
yıl içinde, ilgili siyasi partiden her zaman istiyebilir ve gerekli görürse, mahallinde de
araştırma ve inceleme yapabilir.
Cumhuriyet Başsavcılığı, bu incelemeleri so
nucunda, o siyasi partinin gelirlerinin bir kıs
mının veya mamelek unsurlarının Hazineye ge
lir kaydedilmesi gerektiği kanısına varırsa, bu
hususu Anayasa Mahkemesinden ister.
BAŞKAN — Takrir yok söz yok. 82 ııci
maddeye geçiyoruz.
Anayasa Mahkemesinin incelemesi
MADDE 82. — Anayasa Mahkemesi, Cum
huriyet Başsavcılığının yazılı görüşünü aldık
tan sonra, evrak üzerinde inceleme yapar; ge
rekli görürse, kendisine verilen kesinhesap ve
bilançoda yer alan bilgilerin tevsikini istiyebilir; siyasi partilerin genel merkezinde ve teşki
lâtında doğrudan doğruya veya kendi üyeleri
arasından seçeceği naip eliyle her türlü incele
me ve araştırmaları yapabilir ve bu maksatlar
la tarafsız, resmî görevi bulunnryan ve yemin
li bilirkişi görevlendirebilir; her hangi bir si
yasi partiye mensubolmamak şartiyle üniversite
öğretim üyeleri ve yardımcılarının bilirkişi ola
rak görevlendirilmeleri caizdir.
Anayasa Mahkemesi, ilgili siyasi partinin
temsilcisiyle Cumhuriyet Başsavcılığından ya
zılı mütalâa istiyebilir ve gerekli görürse, on
ları sözlü olarak da dinliycbilir.
Anayasa Mahkemesi, incelemeleri ve araştır
maları sonucunda, o siyasi partinin gelir ve
giderlerinin doğruluğu ve kanuna uygunluğu
hakkında karar verir; kanuna uygun olmıyan
gelirler ile giderler dolayısiyle de bunların Ha
zineye gelir kaydedilmesine karar verir.
BAŞKAN — Takrir yok, söz yok.
Sayın B.ctil, tetkiki için geri aldığınız 73 ve
74 ncü maddelerden başka bu kısımda madde
yoktur, değil mi ?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETİL (Tokat) — Evet.
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BAŞKAN — 73 ve 74 ncü maddeler müs
tesna olmak üzere üçüncü kısmı oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Dördüncü kısmı
Parti yasaklamaları
Birinci bölüm
Cumhuriyetin korunması
Devlet şeklinin korunması
MADDE 83. — Siyasi partiler,
Türkiye
Devletinin Cumhuriyet olan şeklini değiştirmek
amacını güdemezler.
BAŞKAN — 83, 84, 85 ve ilâ hiri maddeler
için Sayın Tevctoğlu'nun bir takriri vardır,
onu okutuyorum.
Yüksek Başka nlığa
Parti yasaklamaları bölümlerindeki 83, 84,
85, 86, 87, 83 ; 89, 90, 91, 92 ilâ 107 nei madde
ler aidoldukları diğer kanunlarda mevcuttur.
Tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederim.
Samsun
Fethi Tevetoğlıı
BAŞKAN — Yani benim anladığını Saym
Tevetoğlıı, 4 ncü kısım diyorsunuz, 83 ncü mad
deden 107 nei maddeye kadar, 4 ncü kısım bir
kelime ile çıksın, diyorsunuz. Buyurun.
F E T H İ TEVETOĞLU (Samanı)
Sayın
Başkan, sayın senatörler; bu 4 ncü kısım, yani
83 ncü maddeden 107 nci maddeye kadar olan
bölüm tetkik buyurulursa görülüyor ki, birta
kım parti yasaklamaları getiren maddelerden
ibarettir ve bu maddeler ayrı ayrı partilerin
kuruluş şartı olarak, kurulmasına müsaade edi
lirken veya diğer faaliyetleri sırasında ayrı ayrı
bütün bu kanunlar için, daha önce kabul edil
miş kanunların burada yeniden tekrarı şeklin
den ibarettir. Daha önce bu çeşit mükerrer mad
delerin kanunda, Siyasi Partiler Kamımı oldu
ğuna göre hepsinin bir arada bulunma-mda fay
da vardır, şeklinde bâzı muhterem arkadaşları
mız bunların tekrarını lüzumlu görmüş! erse de
bendeniz bunların burada yeniden zikredilmesi
ne hiç lüzum olmadığı kanısındayım. Çünkü bü
tün partilerin esasen bu koyulan yasaklara ria
yet etmeleri mecburidir. Esasen bunlara riayet
etmiyen partiler veya parti mensupları gerekli
o kanunların ve Türk Ce™a Kanununun lak'bahna, maddelerine esasen taibi tutulacaklardır. Bi-

ze göre bu bir haşivdir; burada yeniden tekra
rına lüzum yoktur. Bu bölümün tüm olarak
tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ediyorum.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ
BETİL (Tokat) — Efendim, eğer usul müsaidolsa idi, tüzük müsaidolsa idi, Sayın Tevetoğ
lıı1'na soracaktım. Hangi kanunlar yasaklıyor
ve ne gibi müeyyideler koymuş diye.
BAŞKAN — Sayın Betil söz istiyor musu
nuz? Hayır. Komisyon önergeye katılmıyor. Hü
kümet? Katılmıyor...
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜMÜ ZİHNİ
BETİL (Tokat) — M ü s ^ J e ederseniz biraz
konuşmak isterim.
BAŞKAN — Buyurun efendim, ben veciz
olarak cevaplandırdınız diye söz vermemiştim.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ
BETİL (Tokat) — Muhterem arkadaşlarım, eğer
Sayın Tevetoğlu'nun soru sormaklığıma, ko
misyon adına, İçtüzüğümüz müsaidolsaydı, ha
şiv olduğunu söylediği bu 4 ncü kısım için,
kendilerine şu soruyu tevcih edecektim. Bu
yasaklaamları hangi kanunlar yapmaktadır ve
bu yasağa aykırılğı hangi kanunlar, hangi ce
zalarla teyidetmektedir? O zaman kendisinin
konuşması mâkul ve kabule şayan olurdu.
Eğer haşivdir dediği zaman, benim şu sorumu
mukadder soru telâkki ederek, karşılığım ver
miş bulunsa idi.
Muhterem arkadaşlar, biraz sonra tasarının
görüşülecek olan 110 ncu maddesinden bah
setmek istiyorum. Bir siyasi partinin bu kanu
nun dördüncü kısmında yer alan maddeler hü
kümlerine aykırı amaçlar gütmesi veya faali
yette buulnması sebebiyle bu kanunun 108 nci
maddesi gereğince kapatılması için Anayasa
Mahkemesine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafın
dan dâva açılması :
1. Re'sen;
2. Bakanlar Kurulunda görüşüldükten son
ra, Adalet Bakanlığının yazılı istemi üzerine;
veyahut,
3. Son milletvekili genel seçimlerine katılm'": olup da Türkiye Büyük Millet Meclisi
p/.yP-^v Toplantımda grnpu olan...
t. DnT' devam ediyor. Binaenaleyh bu ;•'•"••
r,
.ak! amalara avkırı hareket eden siyasi partile
rin kapatılması bahis mevzuudur, müeyyideleri
meyamnda bu da vardır. Filhakika, mevcut
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yasaklamalar bâzı kanunlarda menedilm iştir.
3?akat, bâzılarında müeyyide mevcut, bâzılannda müeyyide yoktur. Esasen isyasi partilerin
kapatılması müeyyidesi ise hiçbir mevzuatımız
da yer almamıştır. Bu Siyasi Partiler Kanu
nunun kapatılma müeyyidesi ile de teyidedilmektedir. Binaentaleyh, başka kanunların esa
sen menettiğini, bu sebeple siyasi partilerin hiç
birisinin bu men dışı harekette bulunamıyaca(fını kabul eden Fethi Tevetoğlu arkadaşımız,
hususi bir müeyyede de bu tasarıda mevcudol^»Suna göre, o hususi müeyyidenin işliyebilmesi için t n yasaklamaların tasarıda kalma
sını kabul etmek korundadır, sanırım.
NİYAZI
AĞIRNASLI (Ankara) — Bir
sual sorabilir miyim, Sayın Başkan.
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Betil, soru
var, buyurun Sayın Ağırnash.
NÎYAZt AĞIRNASLI (Ankara) — Efen
dim, madde iyi hazırlanmış, yalnız şurada bir
iikra nasıl anlaşılıyor, bunu sormak için söz
aldım. Belki kişi, aile, zümre veya cemaat
esasına veya adına dayanan siyasi partiler kuru
lamaz. Hiç şüphesiz bu madde doğru, yalnız.
ZlHNl
efendim.

B E T l L (Devamla) — Kaç numara

BAŞKAN — Madde 91, ikinci fıkra.
NÎYAZl AĞIRNASLI (Ankara) — Burada.
yani zümre dendiğine göre, elbette ki, içtimai
sınıf meselesi kasdedilmcmiş oluyor her halde,
öyle anlıyorum.
BAŞKAN — Efendmi, 83 ncü maddedeyiz
ama soruyu sormuş bulundu. 91 nei maddede
sorun demek işi daha da uzatacağı için Sayın
Betil lütfen cevaplayınız.
ZİHNİ BETİL (Devamla) — Efendim, bu
tâbir Ceza Kanunumuzda yer almış bir tâbir
dir. Şimdiye kadar tatbikat görmüştür. Ceza
Kanunumuzda hangi maksatla yer almışsa tat
bikatta , o anlamda uygulanılmasma devam
edilecektir. Sayın Niyazi
Ağırnaslı'nm al
mayı düşündüğü cevabı, sorularından sonra
kendi ağızlarından duydum. Kendisinin görüş
leriyle birlikteyim.
BAŞKAN — Sayın Atalay, buyurun.
SIRRI
ATALAY (Kars) — Vazgeçtim,
önergemi de geri alıyorum.
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BAŞKAN — Peki efendim. 83 ncü madde
hakkında bir önerge daha var. Tereddütler anın
da bir önerge daha geliyor, iyi oluyor böyle.
Sayın Hocagil'in önergesini okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Siyasi Partiler kanun tasarısının 83 ncü
maddesinde yer alan hüküm Anayasanın 9 ncu
maddesindeki hükmün aynıdır. Anayasadaki
bir hükmün tekrarına lüzum ve zaruret ol
madığından 83 neü maddesini tasarıdan çıka
rılmasını arz ve teklif ederim.
Erzurum
Osman Alihocagil
BAŞKAN — Sayın Betil?
OEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ
BETİL (Tokat) — İyi anlıyamadım.
OSMAN ALİHOCAGİL
(Erzurum) —
önergemi müsaade ederseniz izah edeyim.
BAŞKAN — Sayın Hocagil evvelâ izahat
verecek her halde, buyurun.
OSMAN
ALİHOCAGİL (Erzurum) —
Efendim, kanaatimce 83 ncü madde tamamen
lüzumsuz bir maddedir. Bâzı kanunlarda daha
kuvvetli müeyyidelere bağlanan hükümlerin
Siyasi Partiler Kanununda tekrarına hiçbir
lüzum
yoktur. Anayasanın 1 nci maddesi;
«Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir» diyor. 9 ncu
maddesi; «Devletinin şeklinin Cumhuriyet ol
duğu hakkındaki Anayasa hükmü değiştirile
mez ve değiştirilmesi teklif edilemez», diyor.
Artık Anayasada bu şekilde yer aldıktan sonra,
bir daha Siyasi Partiler Kanununa hüküm ko
vup da, partilerin buna aykırı amaç güdemiveceği tekrardan başka bir şey değildir. Tek
lif de edilemez, tadil de edilemez. Buna teşeb
büs edenlerin cezası da yanılmıyorsam, Türk
Ceza Kanununda buna verilecek ceza idamdır.
Bunu artık bir daha Siyasi Partiler Kanu
nunun içine konması için hangi esbabı mu
cibe ileri sürülüyor. Türkiye Devletinin şekli
Cumhuriyettir, bunun tadili bile teklif edi
lemez, derken, bu Türk Ceza Kanununda müey
yidelere
bağlanmış iken, bir daha burada
tekrarlanmakta ne fayda vardır? Bu ne kadar
itimatsızlık, bu ne kadar birbirimize itimatsız
lık. Niçin konuyor, hangi esbabı mucibeye göre
konuyor? İnsan âdeta yani bir Cumhuriyet
çocuğu olduğuna,... Lüzum yoktur, buna arkadaş
lar. Diğer maddelerde de öyle hükümler var.
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Şapka Kanununa aykın, amaç güdemez... Rica
derim, canım. Türk Ceza Kanununun Şapka
Kanununa muhalefet edenler hakkında müeyyi
deleri vardır. Artık bu kadar kendimize iti
matsızlık olmaz canım. Bunun burada yeri
yoktur. İstirham ederim, bunu şurada bir
başka sebeple söylemiyorum, çok samimî ola
rak söylüyorum, insan âdeta kendi kendisine
itimadını kaybediyor. Onun için bunu çıka
|
ralım arkadaşlar. Hürmetlerimle.
|
i
BAŞKAN — Buyurun Sayın Beti!.
i
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZÎHNÎ
;
B E T l L (Tokat) — Muhterem arkadaşlarım, de
!
minde arz ettim, tekrar huzurunuzu işgal et
tiğim için özür dilerim. Bu yasaklamalara ay
kırı hareket eden siyasi partiler için bu. tasarı,
yeni bir müeyyide getirmektedir. O da sivasi
partinin kapatılması müeyyidesi. Bu yasakla
maların bir kısmı bâzı kanunlarda mevcuttur. i
Mü^vyideleri keza bâzı kanunlarda mevcuttur.
Yalnız, yasaklamaların bir kısım sadece ya
saklanıl halinde kalmış, müeyyidesizdir. Bu Si i
yasi Partiler Kanunu, ayrıca, bu amaçlara
avkırı, bu prensiplere aykırı hareket eden si
yasi partilerin Anavasa Mahkemesi tarafından
kapatılması müeyyidesini getirmektedir. B ; naenalevh, hangi gerekçe ile diyor, muhterem
arkadaşım, su gerekçe ile ki; Anavasa tarafın
dan ka'de olarak konulmuştur. Gerceklosfirilmorn^i için dahi Anavasava hüküm vaz'edünr's
olan bu prensibe aykırı hareket ettiği zaman, avkırı
hareketi sabit olan sivasi parti, bu müevvideve ilâ
veten, o anı im gerçekleştirmemekle beraber, bu
amacı güttüğü için kapatılacaktır. iste bu ka
patmanın uygulanabilmesi içindir ki, burada
yer alıyor.
BAŞKAN — Hükümet aynı kanıda.
Takriri tekrar okutup oylıyacagım.
(Alihocagil'in takriri tekrar okundu.)
BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu'da, 83 dâhil
olmak üzere 107 ye kadar olan maddelerin çıka
;
rılmasını teklif ediyor. Bunu da okutup beraber
oylıyacagım.
j
(Tevetoğlu'nun takriri tekrar okundu.)
1
BAŞKAN — Takrirleri kabul
edenler... j
Efmiyoııler... 15 oya kaşı 3b oyla redd(dilmişıir. :
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... i
'
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Şimdi madde 84 e geçiyoruz.
Millî egemenliğin korunması
MADDE 84. — Siyasi partiler, Türk Milleti
ne aidolan egemenliğin, belli bir kişiye, züm
reye veya aileye yahut sınıfa bırakılması ama
cını güdemezler.
BAŞKAN — Takrir yok, söz yok. Madde 85 e
geçiyoruz.
Sultanlık unvan ve nişanlarının yasaklanması
MADDE 85. — Siyasi partiler, 26 Teşrinisâni 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, bey, paşa
gibi lâkap ve unvanların kaldırıldığına dair Kanun ile yasak edilen sultanlığa ait lâkap, unvan, nişan ve madalyaları ihya etmek amacını
güdemezler.
BAŞKAN — Takrir yok, söz yok. Madde 86
ya geçiyoruz.
İKİNCİ BÖLÜM
Millî Devlet niteliğinin korunması
Bağımsızlığın korunması
MADDE 86. — Siyasi
partiler, Türkiye
Cumhurivetinin milletlerarası hukuk alanında
eşitlik ilkesine dayanan tüzel kişiliğini orta
dan kaldırmak yahut milletlerarası hukuk ge
reğince münhasıran Türkiye Cumhuriyetinin
yetkili olduğu hususlara diğer milletlerarası
kuruluşların ve tüzel kişilerin karışmasını sağ
lamak amacını güdemezler.
BAŞKAN — Takrir yok, söz yok. Madde 87
ye geçiyoruz.
Ülke bütünlüğünün korunması
MADDE 87. — Siyasi partiler, Türkiye Cum
huriyetinin ülke bütünlüğünü bozmak amacını
güdemezler.
BAŞKAN — Takrir yok, söz yok. Madde 88 e
geçiyoruz.
Devlet tekliği ilkesinin korunması
MADDE 88. — Siyasi partiler, Türkiye Cum
huriyetinin dayandığı
Devlet tekliği ilkesini
değiştirmek amacını güdemezler.
BAŞKAN — Takrir yok, söz yok. 89 ncu
maddeye geçiyoruz.
Azınlık yaratılmasının önlenmesi
MADDE 89. — Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriveti
ülkesi üzerinde millî
veya dinî
kültür farklılıklarına yahut dil farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri süremezler.
Siyasi partiler, Türk dilinden ve kültüründen gayrı dil ve kültürleri korumak veya
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geliştirmek veyahut yaymak yoluyla Türkiye
Cumuhriyeti ülkesi üzerinde azınlıklar yarata
rak millet bütünülğünün bozulması amacını gü
demezler.
BAŞKAN — Takrir yok, söz yok. 90 ncı
maddeye geçiyoruz.
Bölgecilik ve ırkçılık yasağı
MADDE 90. — Bölge veya ırk esasına ve
ya adına dayanan siyasi parti kurulamaz.
Siyasi partiler, her hangi bir bölgenin
veya ırkın diğerlerine hâkim veya diğerlerinden
imtiyazlı olması amacını güdemezler.
BAŞKAN — Takrir yok, söz yok. 91 nci
maddeye geçiyoruz.
Eşitlik ilkesinin korunması
MADDE 91. — Siyasi partiler, Türk vatan
daşları arasında kanun
önünde dil, ırk cin
siyet siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya
mezhep ayırımı gözetmek yahut belli kişi, aile
veya zümrelere yahut sınıflara imtiyaz tanı
mak amaçlarını güdemezler.
Belli kişi, aile, zümre veya cemaat esasına
veya adma dayanan siyasi partiler kurulamaz.
BAŞKAN — Takrir yok, söz yok. 92 nci
maddeye geçiyoruz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lâik Devlet niteliğinin ve Atatürk
devrimciliğinin korunması
Lâiklik ilkesinin korunması
MADDE 92. — Siyasi partiler, Türkiye Cum
huriyetinin lâiklik niteliğini değiştirmek ama
cını güdemezler.
BAŞKAN — Takrir yok, söz yok, madde 93 e
geçiyoruz.
Halifeliğin istenemiyeceği
MADDE 93. — Siyasi partiler, Halifeliğin
yeniden kurulması amacını güdemezler.
BAŞKAN — Takrir yok, söz yok. Madde 94 e
geçiyoruz.
Lâik Devlet düzeninin korunması
MADDE 94. — Siyasi partiler, Devletin
sosyal, iktisadi veya hukukî temel düzenini,
kısmen de olsa, din kurullarına dayandırma
veya siyasi yahut şahsi çıkar veya nüfuz sağ
lama amaciyle her ne suretle olursa olsun dini
veya dîn duygularını yahut dince kutsal sa
yılan şeyleri istismar edici ve kötüye kullanıcı
faaliyetlerde bulunamazlar.
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BAŞKAN — Takrir yok, söz yok. Madde 95 e
geçiyoruz.
Din farklılığına dayanma yasağı
MADDE 95. — Din veya mezhep veya ta
rikat esasına veya adına dayanan siyasi par
tiler kurulamaz.
BAŞKAN — Takrir yok, söz yok, 96 ncı
maddeye geçiyoruz.
Partilerin dinî gösteri yapamaması
MADDE 96. — Siyasi partiler, her hangi
bir şekilde dinî tören tertipliyemez veya parti
sıfatiyle bu gibi törenlere katılamazlar.
Devlet protokolünce düzenlenen cenaze tö
renleri ile bir parti üyesinin ölümü halinde
veya parti nezaketinin gereği olarak bir diğer
partinin üyesinin veya siyasi haklarına sahip bir
bağımsız şahsiyetin cenaze
töreninde parti
nin temsili ve parti adına çelenk gönderil
mesi ile anma törenleri ve bayramlaşmalar yukardaki fıkrada yer alan yasağın istisnasıdır.
BAŞKAN — Takrir yok, söz yok. Madde 97 e
geçiyoruz.
Atatürk Devrimlerinin korunması
MADDE 97. — Siyasi partiler, Türle toplu
munu çağdaş uygarlık seviyesine eriştirmek
ve Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini
korumak amacını güden :
1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tev
hidi Tedrisat Kanunu hükümlerine;
2. 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı
Şapka İktisası hakkında kanun hükümlerine;
3. 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı
Tekke ve zaviyelerle türbelerin şeddine ve
türbedarlıklar ile birtakım unvanların men
ve ilgasına dair Kanunun hükümlerine;
4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk
Kanunu Medenisi ile kabul edilen evlenme ak
dinin evlendirme memuru tarafından yapılacağı
na dair medeni nikâh esasına ve aynı kanunun
«Evlendirme memuru merasimin hitamı üzerine
derhal karı ve kocaya bir evlenme kâğıdı verir. Ev
lenme kâğıdı ibraz edilmeden evlenmenin dinî
merasimi yapılamaz. Bununla beraber, cvlenmen'n tamam'yeti dinî merasimin icrasına mütevak
kıf değildir.» Hükümünü sevk eden 110 ncu mad
desine;
5.
1 Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353 savılı
Türk Harflerinin kabul ve tatbiki hakkındaki
Kanunun hükümlerine;
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6. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Bey- I bulunan hükümlerinin Anayasaya aykırı oldu
nelrailel Erkâmın kabulü hakkındaki Kanunun
ğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz.
hükümlerine;
1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tev
7. 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı
hidi tedrisat Kanunu;
Bâzı Kisvelerin giyilemiyeceğine dair Kanunun
2. 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayı
hükümlerine; ve
lı Şapka l'ktisası hakkında Kanun;
8. Bu kanunların amacına aykırı amaçlar
3. 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı
güdemezler.
Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Şeddine ve
Türbedarlıklar ile birtakım Unvsmlaıın Men
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
ve İlgasına dair Kanun;
'Siyasi Partiler kanun tasarısının 97 nci mad
4. 5, 6, 7... devam ediyor. Ve Anayasanın,
desinde yer alan hükümler Anayasanın 153 ncü
153 ncü maddesinden aynen alınmıştır. Ben şim
maddesinde aynı sıra üzere vaz'olunmuştur.
di, Komisyon Başkanından birşey sormak istiyo
Anayasada yazılı hükümlerin yeniden bir ka
rum; tavzih buyursunlar; bu suçları ister şahıs
nunla tekrar edilmesinde bir fayda ve zaruret
lar işlesinler, isterse partiler işlesinler Türk Ce
bulunmadığından 97 nci maddenin tasarı met
za Kanununda müeyyideleri var mıdır, yok mu
ninden çıkarılmasını arz ve teklif eder;m.
dur?
Erzurum
Osman Alihocagil
BAŞKAN — Sayın Betil, buyurun
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ
BAŞKAN — Sayın Hocagil.
BETİL (Tokat) — Muhterem arkadaş! ar, üçüncü
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) —
defadır izah ediyorum. La takrebüssalâta kabilin
O halledildi, toptan çıkarılması teklif edildi,
den Sayın Alihocagil bu noktaya bir türlü temas
reddedildi.
etmiyor Bu tasarı hususi olarak bir de siyasi
BAŞKAN — Efendim, hepsi birden şöyle
partilerin kapatılması müeyyidesini getirmekte
reddedildi, Sayın Karakurt. 83 ncü maddenin
dir. Binaenaleyh başka kanunlarla teyidedilmesi,
çıkarılması için Sayın Hocagil, üçüncü kısmın
bu tasarıya göre kâfi görülmemiştir. Binaenaleyh
yani 83 den 107 nci maddeye kadar hepsinin
bu tasarıda yer almasının sebebi, başka kanun
çıkarılması için Sayın Tevetoğlırnun teklifi red
larla teyidedilmiş olsa dahi bu fiiller ayrıca bir
dedildi. Sayın Tevetoğlu o takrir verdi diye,
müeyyideye mâruz bırakılmak ihtiyacından
başkası tarafından yeni bir takrir verilemez mâ
dolayıdır.
nası çıkmaz. O itibarla 97 nci madde hakkında I
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan
yeni bir takrir verildiği için onu nazara alıyoruz.
önerge veriyorum, konuşacağım.
OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Efen
dim, bu madde, 97 nci madde, Anayasanın 153
ncü maddesinin aynen tekrarından ibarettir. Hattâ bend numaralarım, dahi sıra üzere alınmıştır.
Anayasanın bu maddesini, ister şahıslar ihlâl
etmiş olsun, isterse partiler ihlâl etmiş olsun,
kanaatimce Türk kanunlarında cezai müeyyidesini
bulmuştur. Ama arkadaşlarım, diyorlar ki, bu
kanunda da yer alması lâzımdır. Ben o kanaötte olmadığım için Anayasanın 153 ncü maddesini okuyacağım. Anayasanın hükmü şöyle:
«Madde : 153. — Bu Anayasanın hiçbir
'hükmü, Türk toplumunun çağdaş uygarlık seviye3İne erişmesi ve Türkiye Cumhuriyetinin
lâiklik niteliğini koruma amacını güden, aşağıda
gösterilen Devrim kanunlarının, bu Anayasa
nın-halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte

BAŞKAN — önergeyi okuyoruz.
I
Yüksek Başkanlığa
I
97 nci madde Anayasanın 153 ncü 'madde
I
deki esastan ayrı bir görüşle tesis edildiğin
I
den Millet Meclisi metnin aynen kaıbulünü say
I
gı ile arz ederim.
Kars
I
Sırrı Atalay
I
I
BAŞKAN —• Buyurun Sayın Atalay.
I
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Alihoca
I gil 153 ncü maddeyi dikkatle okurlarsa göre
ceklerdir ki, Anayasanın 153 ncü maddesi sa
yılan sekiz aded kanunun Anayasaya aykırı
I lığı iddia cdilemiyeeeği ve bu iddia ile Anaya
sa Mahkemesine başvurulamıyacağım temin
| için Anayasaya konmuş bir hükümdür. Ana-
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yasaya aykırılığı iddia edilemiyecektir ve bu
yolda dâva açüamıyacağı prensibini getirmek
tedir. Siyasi Partiler Kanunu ise, bunun si
yasi partilerin faaliyetine mevzu teşkil etmiyeeeği ve bunun amaç edilemiyeeeğini der
piş etmektedir. Anayasada yer alması, Anaya
saya aykırılığının iddia edilemiyeeeği ve dâ
va açılamıyacağı ve Anayasa Mahkemesinin
bir yorumda bulunamıyacağı noktasından
'mühimdir. Komisyonun getirdiği, Millet Mec
lisinin getirdiği metni ise, bu faaliyetlerin par
ti faaliyetlerine mevzu teşkil edemiyecekleri
ve partilerin bunları amaç olaran te&bit edip
çalişamıyacaklarıdır. Bunlar birbirinden fark
lıdır. Komisyon haklıdır, arkadaşımızın tekli
fi yerinde değildir.
BAŞKAN — 202 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanuna açık
oyunu kullanmıyan arkadaş var m i l Olmadı
ğına göre oylama işlemi bitmiştir.
97 nei madde hakkında verilen, Sayın Alihasagil'in takririni tekrar okutup oyunuza
sunacağım.
ı
(Osman Alihocagil'in önergesi tekrar okun
du)
BAŞKAN — Takriri kabul edenler... Etmiyenler... Büyük bir ekseriyetle reddedilmiş
tir.
SIRRI ATALAY (Kars) — Takririmi geri
alıyorum.
BAŞKAN — Bugün iki defa geri aldınız,
bir defa daha geri almazsınız inşallah Sayın
Atalay.
97 nei maddeyi okutup oylarınıza arz ede
ceğim.
(Madde 97. — Teikrar okundu).
BAŞKAN — Ne buyurdunuz beyefendi?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ
BETlL (Tokat) — Bir matıbaa hatası var
dır. «îktisası hakkında» şeklinde yazılmıştır.
«tksıası hakkındaki» olarak düzeltilmesi icabeder.
BAŞKAN — ikinci bendde «şapka iktisası
hakkındaki» şeklinde olacakken yanlışlıkla
bu şekilde hatalı olarak tabedilmiş, bu tas
hihle birlikte oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
SAÎR KURUTLUOÖLU (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Söz hakkım olmadığını biliyo
rum fakat «iksası» değil, «iktisası» olması lâ-
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zımgelir. Birisi fiili lâzımdır, diğer fiili mıiteaddidir.
BAŞKAN — Yazılı olduğu şekilde oyunu
za sunuyorum, kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. Bu münakaşalar, in
kılâbın yerleştiğinin delilidir. 55 - 58 yaşla
rındaki arkadaş!arımız, tâbiri münakaşa edi
yorlar. Bu, inkılâbın yerleştiğinin bariz bir
delilidir.
(Gençlerle yaşlılar meselesi sesleri) Evet,
evet, sizin gençliğinizi bilirim.
Madde 97. — Açık oya sunulacaktır.
Diyanet İşleri Başkanlığının yerinin korunması
MADDE 98. — Siyasi partiler, Diyanet İş
leri Başkanlığının genel idare içinde yer al
masına dair olup Anayasanın 153 ncü mad
desinde ifadesini bulan Atatürk Devrimleri
nin temel amacını korumak için konulmuş bu
lunan Anayasanın 154 ncü maddesindeki pren
sip hükmüne aykırı amaçlar güdemezler.
BAŞKAN — Taikrir yok, söz yok, 99 ncu
maddeye geçiyoruz.
Cumhuriyetin Büyük Kurucusuna saygı
MADDE 99. — Siyasi partiler, Türk Milletinin Kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyetinin
Kurucusu Atatürk'ün şahsiyet ve faaliyetleri
ni veya hâtırasını kötülemek veya küçük dü
şürmek amacını güdemezler.
BAŞKAN — Söz yok, takrir yok, 100 ncü
maddeye geçiyoruz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Demokratik düzenin ve 'meşruluk temelinin
korunması
Demokratik düzenin korunması
MADDE 100. — Siyasi partiler, Türkiye
Cumhuriyetinin insan hak ve hürriyetlerine
dayanan 'hukuk devleti niteliğini ve tek dere
celi genel oy ilkesine bağlı çok partili demok
ratik düzenini tanımıyan amaçlar güdemez
ler.
BAŞKAN — 100 ncü madde hakkında bir
takrir var, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Tasarının 100 ncü maddesinin
nı aayfı ile arz ederim.

çıkarılması

Kara
Sırrı Atalay
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SIRRI ATALAY (Kars) — Geri alıyorum.
BAŞKAN — önerge geri alınmıştır. Söz
yok, önerge yok. 101 nei maddeye geçiyo
ruz.
Temel hak ve ödevlerin korunması
MADDE 101. — Siyasi partiler, Anayasa
nın ikinci (kısmında yazılı temel hak ve ödev
lerin özünü tanımamak amacını güdemezler.
BAŞKAN — Takrir yok, söz yok, 102 nei
maddeye geçiyoruz.
Anayasanın meşruluk temelinin korunması
MADDE 102. — Siyas partiler, Anayasa
nın Başlangıç kısmının 2 nei fıkrasında ya
zılı saikle ve Anayasanın 4 ncü geçici madde
sinin 3 nen fıkrasında yazılı amaçla gerçek
leştirilen 27 Mayıs 1960 Devrimin!, yapılması
gerekli olmıyan veya halksız veya gayrimeşru bir hareket olarak göstermek amacını gü
demezler.
BAŞKAN — Takrir yok, söz yok, 103 ncü
maddeye geçiyoruz.
27 Mayıs 1960 Devriminin anlamının korunması
MADDE 103. — Siyasi partiler, 27 Mayıs
1960 Devriminin Anayasanın Başlangıç kısmı
nın 2 nei fıkrasında yazılı saikten ve Anaya
sanın 4 ncü geçici maddesinin 3 ncü fıkrasın
da yazılı amaçtan gayrisaikleri ve amaçları
da olduğunu yahut 27 Mayıs 1960 Devriminin
amacına ulaşamadığını veyahut bu devrimin
belli siyasi parti veya partiler lehinde ya
pıldığını ileri süremezler.
BAŞKAN — Taikrir yok, söz yok, 104 ncü
maddeye geçiyoruz.
27 Mayıs 1960 tan 15 Ekim 1961 e kadar yargı
organlarınca kapatılmış siyasi partilerin deva
mı olma iddiasının yasak edilmesi
MADDE 104. _ 27 Mayıs 1960 tan 15 Ekim
1961 e kadar yargı organlarınca kapatılmış si
yasi partilerin adını taşıyan yahut bunlrın
devamı olduğunu gösterecek bir ad alan siyasi
partiler kurulamaz.
Siyasi partiler, 27 Mayıs 1960 tan 15 Ekim
1961 e kadar yargı organlarınca kapatılmış
siyasi partilere ait her çeşit işaret, rumuz ve
alâmetleri veya bunlara açıkça benziyen işa
ret, rumuz ve alâmetleri (kullanamazlar.
Siyasi partiler, 27 Mayıs 1960 tan 15 Ekim
1961 e kadar yargı organlarınca kapatılmış si
yasi partilerin devamı olduklarını ileri süre
mezler,
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BAŞKAN — Bir taikrir var, onu okutuyo
rum.
Yüksek Başkanlığa
Siyasi Partiler Kanunun 104 ncü maddesi
nin tadiline ait değişiklik önergesidir. Kanu
nun 104 ncü maddesi eski Demokrat Partiyi
kasdederken halen kurmuş bulunduğum Sos
yal Demokrat Partiyi de gizli bir şekilde he
def almış bulunmakta ve yanlış tefsire yol
açmaktadır.
Şöyleki 104 ncü maddenin 2 nei bölümün
de (her çeşit rumuz ve alâmetleri kaydından
sonra veya bunlara açıkça benziyen işaret
rumuz ve alâmetleri kullanamazlar demekte
S. D. P. rumuzunun son kısnıınında benzerli
ğini iddia ederek partimizi kapatmayı ve za
rarlı olmayı kapsamış bulunmaktadır. Halbu
ki sosyal demokrasi ve sosyal demokratlık
beynelmilel bir anlamdır ve bir doktrin ifa
desidir. Bu sebeplerle ikinci bölümdeki (veya
bunlara açıkça 'benziyen işaret, rumuz ve alâ
metleri) gibi esasen fuzuli ve bir tekrar olan
kaydın kaldırılmasını arz ve teklif ederim.
Tabiî Üye
Sıtkı Ulay
BAŞKAN — Komisyon ne mütalâada efen
dim?
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZÎHNÎ
BETÎL (Tokat) — önerge sahibi tarafından
önergede izhar edilen endişe varit değildir.
Tasarının bu maddesinde böyle bir endişeye
mahal verecek hiçbir ifade ve işaret yoktur.
önerge sahibinin müsterih olması lâzımdır.
Bu itibarla, önerge sahibinin teklifine komis
yon olarak iştirak etmiyoruz.
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge
reddedilmiştir. Madde kabul edilmiştir.
105 nei maddeye geçiyoruz.
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) —
Sayın Başkan, ikinci fikraya ait önerge veri
yorum.
BAŞKAN — Geçti Beyefendi.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Genel yasaklamalar
Ahlâk ve âdabın korunması
MADDE 105. — Genel ahlâk ve âdaba aykırı
amaçlar günden siyasi partiler ıkurulamaz.
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BAŞKAN — Takrir yok, söz yok. Madde
106 ya geçiyoruz.
Kullanılması yasak parti adları
MADDE 108. — Kominist, anarşist, faşist,
nasyonal - sosyalist adlariyle veya aynı anlat
ma gelen adlarla siyasi parti kurulamaz.
BAŞKAN — Takrir yok, söz yok. Madde
107 e geçiyoruz.
Askerî nitelikte partilerin kurulamaması
MADDE 107. —• Siyasi partiler, askerliğe,
ısavunma veya sivil savunma hizmetlerine ha
zırlayıcı eğitim ve öğretim faaliyetlerine girişemezler.
Siyasi partiler, üyeleri için üniforma ve
devamlı olarak hariçte takılacak kol bağı ih
das edemezler.
BAŞKAN — Takrir yok, söz yok, 4 ncü
kısım 97 nci maddesini açıık oy neticesini
sunmak kayıt ve şartiyle evvelce arz ettiğim
gibi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
FETIIÎ TEVETOĞLU (Samsun) — Kısım
hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN — K-smm tümü hakkında söz
veremiyeceğim, usule göre. Kanun tümü hak
kında konuşursunuz.
Beşinci kısma başlıyoruz.
BEŞİNCİ KISIM
S : yasi partilerin kapatılması
Görevli savcılık ve yetkili mahkeme
MADDE 108. — Siyasi partiler aleyhine
kapatma dâvaları Anayasa Mahkemesinde gö
rülür.
Bu dâvalarda savcılık görevi, Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından yerine getirilir. 22 Ni
san 1962 tarihli ve 44 sayılı Anayasa Mahke
melinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hak
kındaki Kanunun 35 nci maddesi bu halde de
uygulanır.
Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamesine esas
teşkil edeecık olay ve fiillerin araştırdması
ve 'Soruşturulmasmda ve dâvanın açılması ve
yürütülmesinde, Cumhuriyet savcılarına ve sor
gu hâkimlerine tamnan bütün yetkilere salımtir. Ancak, Anayasa ve kanunların sadece
hâkimler tarafından kullanılabileceğini belirt
tiği yetkiler ıbunun dşmdadır.
Dâva, Anayasa Mahkemesinde dumsmalı
olarak görülür. Bu konuda Ceza Muha.kem.e-
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leri Usulü Kanununun son tahkiikatla ilgili
hükümleri uygulanır.
• Cumhuriyet Başsavcısı, soruşturmayı ken
disi veya yardımcıları eliyle yürütür.
Anayasa Mahkemesince verilen kapatma
kararı kesindir.
BAŞKAN — Söz yok, takrir yok. Madde
109 a geçiyoruz.
Parti Yasaklamaları İnceleme Kurulu
MADDE 109. — Bu kanunla kendisine ve
rilen görevleri yerine getirmek üzere bir Par
ti Yasaklamaları İnceleme Kurulu kurulmuş
tu?;
Bu kurul, Yargıtay Ceza Daireleri Başkan
larından kurulur. Bunların en kıdemlisi Ku
rulun. Başkanıdır. Kurulun toplantı yeter sa
yısı, üye tamsayısının salt çoğunluğudur; ka
rar yeter say:sı, hazır bulunan üyelerin salt
çoğunluğudur; oyların eşitliği halinde Başka
nın oyu esastır. Başkanın özürlü veya izinli
olması, takdirinde, en kıdemli üye ona vekil
lik eder.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ
BETİL (Tokat) —• Sayın Başkanım, burada
9 ucu madde de bir tab hatası olmuştur. 01nıa'-n kel'meşinden sonraki virgülün kaldırıl
ması lâzımdır.
BAŞKAN — Şöyle mi efendim; Başkanın
özürlü veya izinli olması, bu virgül kalkacak,
takdirinden sonra virgül konacak.
Takrir, yok, söz yok. 110 ncu maddeye ge
çiyoruz.
Dördüncü kısma aykırılık halinde dâva açdması
MADDE 110. — Bir siyasi partinin bu ka
nunun dördüncü kısmında yer alan madde
ler hükümlerine aykırı amaçlar gütmesi veya
faaliyette bulunması sebebiyle bu kanunun
•103 nci maddesi gereğince kapatılması için
Anayasa Mahkemesine Cumhuriyet Bassavc.hr
ğı tarafından dâva açılması :
1. Re'sen; veya,
2. Bakanlar Kurulun görüşüldükten sonAdalct Bakanlığının
yazılı istemi üzerine;
veyahut,
3. Son milletvekili genel seçimlerine ka'••Im.ış olun da Türkiye Büyük Millet Meclisi
BVofyk Toplant'sında grupu olan ve ilk genel kongre topkmtı.sım yapmış olan bir siya
si partinin merkez karar organının üye tam-
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sayısının salt çoğunluğunun oyu ile alman
karara dayanan pa^ti genel başkanının yahut
partiyi genel başkana izafeten veya vekâleten
mahkemelerde temsil yetkisine sahip parti
mcrc'inin yazılı isteminde yeterli deliller bu
lunduğu kanısına Cumhuriyet Başsavcılığının
varması üzerine olur.

2. Parti genel kongresince yahut merkez
karar organı veya merkez yönetim organı veyahut
Türkive Büvük Millet Meclisindeki grupların
genel kurullarınca bu kanunun dördüncü kısmın
da yer alan maddelerin hükümlerine aykırı karar
alınması yahut genelge veya bildiriler yayınlan
ması takdirinde verilir;

Cumhuriyet Başsavcılığının istemde yeter
li deliller bulunduğu kanısına varmıyaraık
dâva açmıyacağmı istemde bulunan siyasi par
ti genel başkanlığına yazıyla bildirmesinden
başlıyarak yedi gün içinde bu sivasi partinin
genel başkanının yahut partiyi genel baş
kana izafeten veya vekâleten mahkemelerde
temsil yetkisine sahip parti merciinin Parti
Yasaklamaları İnceleme Kuruluna yaziyle iti
razda bulunma hakkı vardır. Kurul, itirazı uy
gun görmezse, dâva açılmaz; uygun görürse,
Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi
ne dâva açmakla yükümlüdür.

3. A) Yukardaki ikinci bendde savılanlar
dışında, kalan parti organı, mercii, kurulu, yar
dımcı kol organı veva bîr parti üvesi tarafından
bu kanunun-dördüncü kısmmda yer alan. madde
ler hükümlerine aykırı fiillerin bu kanunun bu
hükümlerinin vürüvlüfyp girmelinden sonra islennv^i takdirinde, fiıl'n Hondüği tarihten baslıvarak İH vıl gecmenrşse. Cumhurivct Başsavcılığı,
bu fiili isliven organ, m ^ l kurul veya yardımcı
kol. organına isten el çektirilmesini ve bu fiili is
liven parti üyesi veva üvelerin'n - işbu bendde
savılan orgın. merci, kurul veva. yardımcı kol
oro'n.rrma dâhil olsun veya n 1 m or,ı n - mrtidon
kesin olarak çıkarılmasını, i Vıl i sivasi partinin
genel başkanlığından vazı ile Her. îlgil'i sivasi
rmrt-i, bu istem alcvlum, PaHi Ya <^H imaları
inceleme kurulum, i ^ m i aldırı tnriMnn haşlıvarak onbes g'in içinde va/dvİc itirazda buluna
bilir. Kurul, bu itiraz ü-en'ne. delilleri topladık
tan sonra, C^mhurivet B-s^vcılığıni-ii^'ü ^ - ' s i
partinin temsilcilini ve söz konusu fiili işlediği
ileri sürülen parti üyesini ve üvelerini ve - var
sa - vekillerini dinler; gereken soruşturmaları
doğrudan doğruva veya kendi üyeleri arasından
seçeceği naip veva naipler elivle yapabilir; tanık
çağırabilir ve 82 nci maddede yazılı niteliklere
sahip bilirkişi atayabilir. Kurul, itirazı en çok
altmış gün içinde karara bağlar ve kararını ilgili
siyasi partinin genel başkanlığına yaziyle bildirir.
Kurul bu itirazı reddetmisse, söz konusu organ.
merci, kurul veya yardımcı kol organının işten
el çektirilmesine ve fiili işlediği ileri sürülen par
ti üyesi veya üyelerinin partiden kesin olarak
çıkarılmasına, ilgili siyasi partinin yetkili organ
larınca, Kurulun yazılı bildirisinin alınmasın
dan başlıyarak otuz gün içinde karar verilmediği
takdirde, söz konusu fiillerin bu bendde belirti
len nitelikte fiiller olduğunun, 110 neu madde
uyarınca açılacak dâva sonucunda Anayasa Mah
kemesince tesbit edilmesi halinde, ilgili siyasi
parti kapatılır.

4. Bu maddenin 2 nci ve 3 ncü bedleri
hükümleri, Türkiye Büvük Millet Mec'isi üye
liğine da'r her hangi bir seçimin Yüksek Se
çim Kurulunca Resmî Gazete ile ilân edilecek
başlangıç tarihinden veya genel milletvekili
seçimlerinin yenilenmesine dair,.Mil1 et Mecli
sinin Anayasanın 69 ncu maddesinin ilk fık
rası uyarınca alacağı kararın Resmî Gazetede
yayımlanmasından veya genel milletvekili se
çimlerinin Anyasanm 108 nci maddesi gere
ğince Cumhurbaşkanı tarafından yenilenme
si halinde bu konuda Cumhurbaşkanının Baş
bakanla birlikte çıkaracağı ortak kararname
nin Resmî Gazetede yayımlanmasından başlı
yarak oy verme gününün ertesi gününe ka
dar uygulanamaz.
BAŞKAN 111 e geçiyoruz.

Takrir

yok, söz yok, madde

Dördüncü kısmın hükümlerine aykırılık
dolayısiyle kapatma
MADDE 111. — Anayasa
Mahkemesince
bir siyasi parti hakkında kapatma kararı :
1. Parti tüzüğünün veya programının yahut
partinin faaliyetlerini düzeni iyen' ve yetkili parti
organları veya mercilerince yürürlüğe konulmuş
olan diğer parti mevzuatının bu kanunun dördün
cü kısmında yer alan maddeler hükümlerine ay
kırı olması; veya
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Bu bend uyarınca alman partiden kesin I
olarak çıkarma kararlan hakkında 56 ncı madde
hükümleri uygulanmaz.
B) Yukardaki (A) fıkrası gereğince bir
siyasi partiden kesin olarak çıkartılan veya çıkartılmayıp da bir siyasi partinin kapatılmasına
sebebolan parti üyeleri, çıkarma kararının veya
Anayasa Mahkemesinin kapatma kararının kendi
sine yaziyle bildirilmesinden başlıyarak beş yıl
süreyle başka hiçbir siyasi partiye alınamaz, parti
kurucusu olamaz ve seçimlerde parti listelerinde I
bağımsız aday gösterilemezler; aksi takdirde, bu I
gibileri üye kaydeden veya parti kurucusu olarak i
kabul eden veyahut seçimlerde listesinde bağımsız I
aday olarak gösteren siyasi partiler hakkında da I
(A) fıkrası hükümleri uygulanır.
Bir siyasi parti üyesinin o partiden bu bend
gereğince kesin olarak çıkarılması halinde bu kim
senin işlediği fiil ayrıca cezai kovuşturmaya konu
teşkil etmiş olup da takipsizlik veya muhakeme
nin men'i veya kesin beraet kararma bağlanmış
sa, o kimsenin parti üyeliği hakkı kendiliğinden j
geri döneT ve bu kimsenin başka siyasi partilerde
üve veya kurucu olmasını veyahut parti listeler- I
inde bağımsız aday olarak gösterilmesini engel- j
liyen yasaklar da kalkar.
C) Parti Yasaklamaları inceleme Kurulu- l
nun, yukardaki (A) fıkrası uyarınca siyasi \
parti tarafından yapılan itirazı kabul etmesi ha- t
linde, Kurulun bu kararı kesin olup, bu tak- \
dirde, itiraza konu olan fiil dolayısiyle Ana- J
yasa Mahkemesine kapatma dâvası acılamaz. Ku- ?
rulun, itirazı kabul etmesi takdirinde, itiraz' •
konusu olan fiil iein hiçbir ceza kovuşturmam
yapılamaz: daha önce başlamış ceza kovuştur- i
ması ve tahkikatlar sona erer.
•
BAŞKAN — Takrir yok,
maddeye geçiyoruz.

söz yok, 112 nci j

Kanunsuz siyasi faaliyetlere mihrak olma sebebiyle kapatma
MADDE 112. — Bir siyasi partinin bu kanunun 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 100,
102 ve 103 neü maddeleri hükümlerine ay
kırı fiillerin işlendiği bir mihrak 'haline geldiğinin sübuta ermesi takdirinde, o siyasi parti Anayasa Mahkemesince kapatılır.
Bir siyasi partinin yukardaki fıkrada yazıh fiillerin mihrakı haline geldiğinin sübuta ermesi;

'
:
j
'
>
;
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a) 111 nci maddenin 3 neü bendinin uy
gulanması sonucunda bu fiillerin o partinin
üyelerince kesif bir şekilde işlenmiş olduğu
nun; ve
b) Bu fiillerin kesif olarak işlenmesinin
o partinin menkez karar organı veya merkez
yönetim organı veya Türkiye Büyük Millet
Meclisindeki grupları genel kurulları yahut
bu grupların yönetim kurullarr.nca tasvibedildiğinin sübuta ermesiyle olur.
Bu madde gereğince bir siyasi partinin
kapatılması hakkında dâva, ancak re'sen Cum
huriyet Başsavcılığınca açılabilir.
BAŞKAN — Takrir yok, söz yok, 113 mü.
maddeye geçiyoruz.
Diğer sebeplerle dâva açılması
MADDE 113. — Bir siyasi partinin siyasi
partilerle ilgili .kanunların bu kanunun dör
düncü fcsmmda yer alan maddeler 'hüküm
leri, dışında kalan emredici hükümlerine ay
kırılık halinde olması sebebiyle, o parti aley
hine Anayasa Mahkemesine Cumhuriyet Başsavcılmca re'sen yaziyle başvurulur.
Anayasa Mahkemesi, söz konusu hüküm
lere aykırılık görünse, bu aykırılığın gideril
mesini ilgili siyasi partiye ihtar eder.
Bu konudaki Anayasa Mahkemesi kara
rının yazılı olarak ilgili siyasi partinin genel
başkanlığına bildirilmesinden başlıyarak altı
ay içinde bu aykırılık giderilmediği 'takdir
de, Cumhuriyet Başsavcılığının re'sen dâva
açması üzerine. Anayasa Mahkemesince, bu
siyasi partinin kapatılmasına karar verilir.
BAŞKAN — Takrir yok.. Söz yok,
ZÎHNİ BETÎL (Tokat) — Efendim 113 neü
maddenin iıkinci satırında «yer alan madde
ler dışında kalan» denildikten sonra bir vir
gül fuzuli olarak veya matbaa hatası ola
rak konmuştur, çıkarılmasını teklif ediyo
ruz.
BAŞKAN — Bu şekilde düzeltiyoruz.
114 neü maddeye geçiyoruz.
îdari mercilerin, savcıların ve mahkemelerin
görevi
MADDE 114. — 111, 112 ve 113 neü mad
delerde söz konusu fiil veya hallere bilgi edin
miş idari merciler, mahallî Cumhuriyet Savcı
lığına derhal ve yazılı olarak bilgi verirler.
Mahkemeler dahi, bu gibi fiil veya hallere
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bilgi edindikleri zaman, durumu, derhal, ma
hallî Cumhuriyet Savcılığına yaziyle bildi
rirler.
Cumhuriyet Sevcılıkları, yukardaki fıkra
da söz konusu fiil ve hallere dair edindikleri
bilgileri, derhal Adalet Bakanlığına ve Cum
huriyet Başsavcılığına yaziyle bildirirler.
BAŞKAN — Takrir yok, söz yok, 115 nei
maddeye geçiyoruz.
Kapatılan partinin malları
MADDE 115. — Anayasa Mahkemesi 'ka
rarı ile kapatılan »siyasi partinin bütün mal
ları Hazineye geçer.
Kapatma kararı Hükümet eliyle uygula-.
nır.
BAŞKAN — Bir sora var.
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) —
Efendim bir sora rica ediyorum. 112 nei mad
dede kanunsuz, siyasi faaliyetlere mihrak
olmak kaydı var. Mihrak olmak kaydından
kasıt nedir? Sebep mi, vasıta mı, merkez mi?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Betil.
OEÇÎCt KOMİSYON BAŞKANI ZÎHNİ
BETÎL (Tokat) — Muhterem
Karakurt,hem
edip, hem de hukukçudurlar.
Binaenaleyh,
kelimelerin
dilimizdeki
gerçek mânasiyle
hukukî yönden mânası arasında, hukukî yö
nünden ifade ettiği mânayı içimizde derinliği
ne bilen bir muhterem şahsiyettirler. Bu iti
barla, .kendilerinin bu sorularını madde met
nine komisyon sözeüsü ağzından vuzuh ver
mek maksadiyle tevcih edilmiş telâkki edi
yorum. 112 nei maddenin birinci fıkrasında
«bir siyasi partinin 83, 84, 86, 87, 89, 90, 92,
93, 94, 100, 102 ve 103 ncü maddeleri hüküm
lerine aykırı fiillerin işlendiği bir mihrak ha
line geldiğinin sübu'ta ermesi takdirinde...»
denmekle o siyasi partide bu maddelerin ya
sakladığı fiilleri işleme hali, işliyen şahıs adeden çoğalmışsa, daha önceki maddelerdeki
•müeyyidelerin uygulanmasına rağmen, bu ya
saklara aykırı hareket edenler, o siyasi parti
den çıkarılmış olmalarına rağmen, o siyasi
partiye mensubolup da bu yasaklara aykırı
hareket edenler, o siyasi partiden çıkarılmış
olmalarına rağmen, o siyasi partinin üyele
ri arasında bu yasaklara aykırı hareket eden
lerin adedleri çoğalmışsa manasınadır. Kaç
kere ika edilmişse, kaç kişi tarafından ikâ
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edilirse mihrak haline gelmiş sayılacaktır,
o siyasi parti şüphesiz bu Anayasa Mahke
mesinin tatbikatiyle karşılaşacaktı]'. Ama
fiil; şahıslar tarafından, o siyasi partiye men
sup üye olmak kaydiyle, işlenmiş ve bunlar
siyasi partiden ihracedilmiş bulunmalarına rağ
men, fiilin devam etmesi halinde bir adedçe
fazlalık, bir çoğalma hali bahis konusudur.
Ama, kaç kere, ne kadar zamanda şu kadar
kere, bu yasağa aykırı hareket edilirse si
yasi parti mihrak haline gelir? Böyle bir ke
sin tarif yapmaya imkân yoktur. Bunun tak
diri şüphesiz Anayasa Mahkemesinindir. Sa
yın Karakurt, tatmin olunmadığınız gibi ba
şınızı sallıyorsunuz. Bizim (kanunlarımızda iti
yat tâbiri vardır. Bir sözcü itiyattan telâkki
ettiği mânayı izah eder, bir başkası o mâna
dışında mâna telâkki eder. Asıl haizi ehem
miyet olan mâna hâkimin telâkki et'ti'li mâ
nadır. Çünkü, takdirini ona göre kullanacak
tır. Yalnız bir noktayı daha tasrih edeyim.
Anayasamız yorumu yasak ediyor. Bir hâkim,
bir ıkanun hükmünü uygulıyacak hâkim, o ka
nundan telâkki edilmesi lâzımgelen mânayı
sarahatle telâkki ettiği kanısında ise, o kanı
ya göre hüküm verir.
BAŞKAN —. Başka söz yok, mütalâa yok.
Beşinci kısmı oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.
ALTINCI KISIM
Siyasi partilerin kapanması
Kapanma kararı
MADDE 116. — Bir siyasi partinin (ka
panması hakkında genel kongrece alınacak
karar için yetersayı, hazır bulunan genel kon
gre üyelerinin üçte ikisidir. Bu karar gizli oy
la alınır.
Siyasi partinin kapandığı, genel başkanlık
tarafından, genel kongrece kapanma ıkararının almışından başlıyarak yedi gün içinde, İçiş
leri Bakanlığına yaziyle bildirilir.
Siyasi partinin tüzel kişiliği bu yazının
İçişleri Bakanlığınca almmasiyle sona erer.
BAŞKAN — Takrir yok, söz yok, 117 nei
maddeye geçiyoruz.
Kapanan siyasi partinin malları
MADDE 117. — 116 ncı madde uyarınca
kapanan bir siyasi partinin mallan, genel
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kongresinde hazır bulunan üyelerin salt ço
ğunluğunun oyu ile alacağı bir karar üzeri
ne, ancak bâr diğer siyasi partiye veya kamu
yararına çalışan bir derneğe devredilebilir.
Aksi halde, (kapanan siyasi partinin nıallan Hazineye geçer.
Kapanma kararlaı.unm
uygulanması, ge
nel kongrenin görevlendirdiği bir tasfiye .ku
rulu eliyle ve Hükümetin gözetim ve dene
lim ve denetimi altında olur.
Kapanma kararını veren genel kongre,
parti mallarının tasfiye kurulunca, kapanma
nın İçişleri Bakanlığına bildirilmesinden bağ
lıyarak üç ay içinde kurulacak bir siyasi
partiye <Wı^diJ.ef.eğine dair kararı birinci
fıkra uyarınca alabilir. Kararda öngörülen
siyasi parti bu süre içinde kurulamazsa kapa
nan partinin bütün inalları için birinci fık
ra, hükümleri uygulanıl1.
I i AŞK AN — Takrir yok, söz yok. 6 ncı kıs
mı oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
YEDİNCİ KISIM
Ceza hükümleri

Parti defter ve kayıtlariyle ilgili ceza
müeyyidesi
MADDE 120. — 58 nci maddede yazılı
de İter ve kayıtları tutmıyan veya, kaybeden
parti sorumluları ile bu defter ve kayıtları
tahrif edenler, üç aydan altı aya kadar ha
pis cezasına mahkûm edilirler.
BAŞKAN - - Söz yoık, takrir yok, 121 nci
maddeye geçiyoruz.
Organlarda görev alanların resmî makamlara
bildirilmesine ilişkin ceza müeyyidesi
MADDE 121. — 63 ncü maddede yazılı bil
dirim yükümünü yerine getirnıiyen parti so
rumluları, yüz liraya kadar hafif para cezası
na, mahkûm edilirler.
Aynı hüküm, her kademedeki kongrelerle
köy ve mahal I elerdeki parti görevlileri ve ye
deklerinin ve ilçe kongreleri delegelerinin
seçimi için yapılacak toplantıların gün ve
yerlerini kongre veya toplantıdan yedi gün
önce mahallin en büyük mülkiye amirliğine
bildirmeyen parti sorumluları hakkında da
uygulanır.

BAŞKAN — Söz yok, takrir yok. 122 nci
maddeye geçiyoruz.
Anayasa Mahkemesince tutulacak sicil için is
Önseçimlerde propaganda suçu
tenen bilgilerin verilmemesine ilişkin ceza
MADDE 122. — Önseçimlerde 37 nci mad
müeyyidesi
deye aykırı olarak propaganda yapanlar hak
MADDE 118. — 7 ııci madde gereğince tu- | kında, bir aydan üç aya kadar hapis ve yüz
tulacaik siyasi partiler sicili için istenen bil
liradan beşyüz liraya, kadar ağır para cezası
gi ve belgeleri, vermiyen parti sorumluları,
na, h ilkin olunur.
yüz liraya kadar hafif para cezasına mah
BAŞKAN — Takrir yok, söz yok, madde
kûm edilirler.
12o e geçiyoruz.
I »AŞK AN — Söz yok, takrir yok, 119 ncu
C-ayrimeşru bağış ve krediler
m a d d eye geçlyı > r uz.
MADDE 12:;. — 71 nci madde hükümleri-'
Oylamada gayrimeşrıı fiiller
ne aykırı olarak bağışta bulunan kimse ve
MADDE 119. — Siyasi parti kongrelerinin
bu bağışı kabul eden parti sorumlusu, üç ay
seçimleri ve kararla m için yapılan oylama
dan bir yıla kadar hapis cezasına mahkûm
larla, ilçe kongrelerine delege seçimi ve par
edilirler.
tilerin köy ve mahalle bölgelerindeki görevli
72 nci maddeye aykırı olarak kredi Ne
leri ile yedeklerinin seçimi için yapılan oy
ren kimse ve bu krediyi alan parti sorumlu
lamalara ve bu oylamaların sayım ve dökü
su hakkında da ynkardaki fıkra hükmü uygu
müne hile karıştıranlar, üç aydan altı aya
lanır.
.kadar hapis cezasına mahkûm edilirler.
BAŞKAN — - Takrir yok. söz yok, madde
Önseçimlerle ilgili olarak kanunda yer
124 e geçiyoruz.
alan ceza hükümleri saklıdır.
Malî bilgilerin verilmemesi
BAŞKAN — Söz yok, takrir yok, 120 nci
MADDE 124. — 80 nci madde hükümleri
•maddeye geçiyoruz.
ne kasden avkırı hareket eden parti sorumlusu
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hakkında bin liradan oııbin liraya kadar ağır
para cezasına hüknıolıınur.
Tekerrür halinde, ayrıca üç aydan altı aya
kadar hapis cezası da verilir.
BAŞKAN — Takrir yok, söz yok,
125 e geçiyoruz.

madde

Malî incelemede bilgi verilmemesi
MADDE 125. — 81 nci veya 82 nci madde
gereğince yapılan inceleme ve araştırmaları
engelliyen parti sorumluları ile aynı maddeler
gereğince istenen 'bilgileri kasden vermiyen
parti sorumluları hakkında üç aydan altı aya
kadar hapis cezasına hükmolunur.
BAŞKAN — Takrir yok, söz yok,
"12ti ya geçiyoruz.

madde

Askerî nitelikteki partilerle ilgili ceza
müeyyidesi
MADDE 126. — 107 nci maddenin ilk fık
rasında yazılı fiilleri işliyenler, beş yıla ika
da r hapis cezasına mahkûm edilirler.
107 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmüne
aykırı hareket edenler, bir aydan üç aya ka
dar hafif hapis cezasına mahkûm edilirler.

BAŞKAN — Bir takrir var.

BAŞKAN — Buyurun.
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Muhterem arka
daşlar, bu konu üzerindeki mâruzâtım, komis
yon sözcüsü olarak değil. Cumhuriyet SenaVosunun naçiz bir üyesi olarak, Milletvekili Boci
mi Kanununun 15 nci maddesi «oy verme gü
nünden önceki 35 nci gün» der. 128 nci madde.
bu müddeti, oy verme gününden önceki 40 nci
gün olarak tadil etmek ister.

GEHİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ
BETİL (Tokat) — Var efendim yukarda, öy
le biı- yasaklama var, 107 de.

BAŞKAN — Söz yok, takrir yok. Yedinci
kısmı oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.

okutuyorum.

Yüksek Başkanlığa
Tasarının 128 nci maddesindeki 4Ü ıu-ı sö
zünün 42 nci olarak değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim.
Tokat
Zihni Bot il

BAŞKAN — Takrir yok, söz yok, madde
127 e geçiyoruz.
•Sayın Betil; bir matlabı anlamadım da
onun için özür dilerim sizi rahatsız edeceğim.
Asgari nitelikteki partileraraısı ilgili ceza müey
yidesi; asgari yazılı.

BAŞKAN — Yani askerî vasıfta mânası
na. geliyor, nitelikteki. 107 de de aynı tâbir
var, devanı ediyoruz. Takrir yok. söz yok,
127 nci maddeye/ geçiyoruz.
Genel ceza müeyyideleri
MADDE 127. — Bu kanunda 28 Haziran
1938 tarihli ve 3512 sayılı Cemiyetler Kanu
nuna yapılan atıflar hakkında söz konusu
kanunda yer alan ceza 'müeyyideleri, siyasi
partiler ve sorumluları hakkında da uygula
nıl'.
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SEKÎZlCt KISIM
Değiştirilen, uygulanmıyan ve kaldırılan
hükümler
Siyasi partilerin adaylarını testot etmeleri
MADDE 128. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve
306 sayılı Milletvekili Seçim Kanununun 15 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Siyasi partilerin adaylarını tesbit etmele
ri.
Madde 15. — Siyasi partiler, aday liste
lerini ve adaylarının listedeki sıralarını, Siya
si Partiler Kanunu ve kejıdi tüzükleri hü
kümleri dairesinde yapılacak önseçimlerle oy
verme gününden önceki kırkıncı gün tesbit
ederler.
Siyasi partilerin yetkili organ veya ku
rul veya mercilerince aday gösterilmesi ve
adayların sırasının tesbit edilmesi konusunda
Siyasi Partiler Kanunu ile parti tüzüklerin
de ve yönetmeliklerinde yer alan hükümler
saklıdır.

Benim teklifim ise, oy verme günündoıı ön
ceki 40 nci gün değil, oy verme gününden ön
ceki 42 nci gün olmasının lâzımgoldiği merke
zindedir. Bunu kısaca açıklamak isterim, muhte
rem arkadaşlarım. Seçimlerle ilgili kanun hırın
bâzı hükümlerinde değişiklikler yapıldı ve o Ka
nunlara bâzı hükümler eklendiği hakkındaki ka
nunun tarik ve adı 13 Şubat 1965 ve 533 sayılı
Kanundur. İşte o kanunun bâzı hükümlerinde
değişiklik yapılmasını gerektiren kanun tasarı
sı-Millet Meclisince kaıbul edildi, Cuınhurivej
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Senatosunun bi'r geçici komisyonunda da görü
şüldü ve pek yakında Yüce Heyetiniz tarafın
dan da görüşülecektir. O tasarının Millet Mec
lisi tarafından kabul edilen metni, oy verme
gününden önceki 56 ncı gündür. Geçici komis
yon bunu oy verme gününden önceki 42 nci
gün yaptı. Ve arkadaşlarımızdan ikisi muhalif
kaldılar; Sayın Osman Koksal ve Sayın Eşref
Ayhan, eskiden olduğu gibi, oy verme günün
den önceki 35 nci gün dediler.
Şimdi, neden oy verme gününden öneeki
35 nci gün değil, neden oy verme gününden
önceki 40 ncı gün uygun olmuyor, neden Mil
let Meclisinin filıhal kabul ettiği, Cumhuriyet
Senatosu Geçici Komisyonundan geçen metinde
oy verme gününden önceki 56 ncı gün. Bunun
biraz izahında sanıyorum ki, fayda vardır. Muh
terem arkadaşlarım, biz Millet Meclisince kabul
edilen oy verme gününden önceki 56 ncı gün
hükmü üzerinde geçici komisyon olarak uzun
uzun ve dikkati" durduk. Çünkü, yoklamalar oy
verme gününden önceki 56 ncı gün yapıldığı
takdirde ertesi gün siyasi partiler ve bir gün
önce yapılmış yoklamaya göre adaylıkları tahak
kuk eden kimseler hemen seçim çalışmasına 'bağ
lıyacaktır. Filhakika propaganda son 20 gün
zarfındadır. Ama, 35 gün zarfında da propagan
da olmaksızın çalışmalar yapılacaktır. Memlelekette 55 gün seçim havası estirilceektir ve
memleket 55 gün seçim atmosferi içine girecek
tir. 13 Şubaıt 1965 tarih ve 533 sayılı Kanunun
bâzı hükümlerini değiştiren kanun tasarısı hu
zurunuzda uzun uzun izah ettiğimiz veçhile, biz
geçici komisyon olarak, Yüksek Seçim Kurulun
dan bir üye çağırdık, basın işlerinde bilgi ve
ihtisas sahibi bâzı kimseleri de çağırdık ve Yük
sek Seçim Kurulu üyesi, ki, Yüksek Seçim Ku
rulu bu müddeti 55 gün olarak telkin etmişti. Ve
Hükümetten gelen tasarıda da 55 gün olarak
teklif ediliyordu, o telkine uyarak, Millet Mecli
si Pazara raslasm yoklama diyerek, bu telkine
uyarak bu müddeti 56 yaptı Bu 55 günü nasıl
buldunuz, dedik; uzun izahat verdiler; dediler
ki, biz hesabettik, Yüksek Seçim Kurulu olarak
oy puslaları müştereken ilçe seçim kurulları ta
rafından sandık kuruluna tevdi edilir, arkası
mühürlenecektir, tki gün önce, sandık kurulu
başkanlarına tevdi edilecektir. Bir günde oy ver
me günü olduğuna göre 4 gün eder. Mühürleme
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iki üç gün tutar basın işi Türk Tarih Kurumu
matbaasında otomatik makinalarla sayma dâhil,
7 günde olacak. Paketleme var sevkıyat var. Ta
bii ve teknik muhtemel geciktirici sebepleri de
hesalbetmek lâzım. PTT ile sevkiyatı da düşün
dük. O itibarla biz 55 günü., bize verilen işlerin
emniyet içinde yapılabilmesi için, ancak yete
cek kanaatinde bulunduk. Basın işlerinde bilgi
li ve ihtisas sahibi olan kimseler, otomatik maki
nalarla sayma dâhil, basım işinin bir hafta zar
fında Türk Tarih Kurumu matbaasında bi t ; Tu
rnesinin gerçekten bir başarı sayılacağını ifade
ettiler. Fakat, görülüyor ki, Yüksek Seçim Ku
rulu, Yargıtay'dan ve Danıştaydan seçilen yük
sek hâkimlerdir. Bittabi kendileri siyasetle meş
gul değildirler. Ama, seçimin siyasi cephesi mev
cut, hattâ en canlı olarak mevcut, bir faaliyet
nevidir. Ve birinci derecede siyasi hüviyeti olan
bir faaliyet nevidir. Şimdi yoklama yapılacak
tır. Oy verme gününe daha 55 gün var. Günkü
oy verme gününden önceki, 56 ncı gün yoklama
yapılır. Bu 55 gün zarfında siyasi partiler teş
kilât ve adayları durmaksızın çalışacaklardır.
1950 den bu yana yapılan seçimlerde tecrübe ile
tesbit edilmiştir ki, kaçınılmaz bir âdet haline
gelmiştir ki, yoklamanın ertesi günü siyasi par
tiler teşkilâtı ve adaylar seçim çalışmalarına
başlamaktadır. Filhakika radyo konuşması, ka
palı ve açık yer toplantısı, el ilânı, duvar afişle
ri gibi propagandalar, ancak son 20 gün zarfın
da yapılabilecekse de, bunun dışında kalan ve
seçime taallûk eden çalışmaların, bu 20 günden
evvelki 35 gün içinde yapılmasını yasak etmeye
imkân yoktur. Çünkü yasak eden hükümler
yoktur. 55 gün, bu memleket seçim atmosferi
içinde çalkanacak, adaylar 55 gün
durmaksı
zın faaliyet gösterecekler, siyasi partiler teşki
lâtı durmaksızın faaliyet gösterecekler, bu içti
mai yönden mahzurlar husule getirecek, hele
malî bakımdan, tahammül edilmesi güç külfet
lere kaynak olacak, âmil olacak. Ama, yapılma
sı lâzımgelen işin de, mutlaka yapılması, sıhhat
le yapılması, isabetle yapılması lâzım. Düşün
dük, uzak yerlere sevkiyat erken yapılabilir.
Sevkiyatı mutlaka PTT ile yapmak şart değildir.
Uçakla sevkıyattan geniş ölçüde
faydalanmak
lâzımdır. Hava alanı olan illerin seçim kurula
rına, o ilin civarında olan illere teslim edilecek
müşterek oy pusluları d$ gönderilebilir ve onla-.
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ra niyabet vazifesi verilebilir. Bugün karasorleri kapalı, muhkem, kilitlenebilir, mühürlene
bilir, kamyonlar vardır, bunlardan da faydalan
mak lâzımdır. Binaenaleyh, hepsi resmî hüvi
yet taşıyan bir müessesedir PTT. PTT ve vere
lim hepsini, PTT dağıtsın. Bu doğru olamaz.
Pakatlemede de zamandan istifade edilebilir,
sevkiyat ve ulaştırmada da zamandan istifade
edilebilir. Onun için 13 Şubat 1965 tarihli ve
533 sayılı Kanunun bâzı hükümlerini değiştiren
kanun tasarısını görüşen geçici komisyon 42 gü
nün bol bol kâfi geleceği kanısına vardı ve onun
için, Millet Meclisince oy verme gününden önce
ki 56 gün kelimelerini oy verme gününden önce
ki 42 nci gün olarak değiştirdi. Bu değişildik
Yüksek Huzurunuza gelecektir. Bu değişiklik
Yüce Heyetiniz tarafından görüşülecektir. Ka
rar ne olacak bilmiyoruz; ama ben o komisyon
da da üye idim, o komisyon da beni sözcü seçti;
bizim kanaatimiz odur ki, yazdığımız ve benim
önlediğim gerekçeyi de nazara almak suretiyle
Yüce Senato oy verme gününden önceki 42 nci
gün hakkındaki komisyonun teklifini kabul ede
cektir. Bu bakımdan, büyük ümit içindeyiz, ka
bul edileceği ümidi içindeyiz ve ümidimiz bü
yüktür. Bu itibarla, buradaki 40 nci gün sözü
nün ben 42 nci gün olarak değiştiril'nesini tek
lif ediyorum. Şimdi bana o geçici komisyonda
sözcüsün Batil, şimdi burada izahat verirken di
yorsun ki, 42 nci gün olarak değiştirilmesini
teklif ediyorsun bize. Niçin sözcüsü olduğun ko
misyonda 42 nci gün olarak teklif etmedin? Di
yeceksiniz. Bu tasarı görüşülürken, o tasarı he
nüz
gelmemişti;
Cumhuriyet
Senatosu ta
sarı görüşüldüğü zaman, mahiyetini demin size
özetledim, görüşme olmamıştı. Çünkü, o tasarı
gelmemişti ve Millet Meclisinin 56 nci gün ola
rak kabul ettiği, bir gün önce geç vakit 56 nci
gün olarak kabul ettiği sadece söylendi. Bu ta
sarıda 40 nci gün olarak mevcuttu. Onun için
bu tasarıyı inceliyen komisyonumuz, Millet Mec
lisinin kabul ettiği metin olarak 40 nci günü ka
bul etti. Kendisi koymadı. Halbuki, o kanun ta
sarısı görüşülürken, Millet Meclisi 56 nci gün
yaptı. Bunu önce kaibul etti, 40 nci gün olarak
tesbit etti, sonra Yüksek Seçim Kurulundan vâ
ki telkin ile ve Hükümetten gelen teklifte 55 gün
denilmiş olması ve üyelerden birinin de Pazara
raslasm, diye 56 nci gün olarak teklif yapmış
bulunması üzerine 56 nci gün denildi. Binaena-
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leyh, buradaki 40 nci günün 42 nci gün olarak
kabul buyurulmasmm uygun olduğu kanaatin
deyim. Kısa olmasına itina etmekle beraber, ek
sik nokta bırakmamak endişesi ile, galiba izaha
tım biraz uzun oldu özür dilerim.
BAŞKAN — Takriri tekrar okutup oyları
nıza sunacağım.
(Zihni Betil'in önergesi tekrar okundu)
BAŞKAN — Takriri kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Maddeyi bu değişikliğiyle oya sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Bu değişiklikle açık oya sunulacaktır, 128 nci
madde.
Anayasa Mahkemesiyle ilgili hükümler
MADDE 129. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 44
sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yar
gılama usulleri hakkındaki Kanunun 43 neü
maddesine aşağıdaki bend eklenmiştir :
6. Malî denetim yapılan veya kapatılması
istenen siyasi parti ile veyahut kapatma istemin
de bulunan Bakanlar Kurulu veya aynı Bakan
lar Kuruluna katılan siyasi partilerden biriyle
veya kapatma isteminde bulunan siyasi parti
ile, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmeden
önceki beş yıl içerisinde üyelik ilişiği bulunu
yorsa, bu dâva ve işlere bakama^lar.
BAŞKAN — Söz yok, takrir yok. Madde
130 a geçiyoruz.
Cemiyetler Kanununun 28 nci maddesinin
uygulanmıyacağı
MADDE 130. — 28 Haziran 1938 tarihli ve
3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 28 nci mad
desi siyasi partiler hakkında uygulanmaz.
BAŞKAN — Söz yok, takrir yok. Madde
131 e geçiyoruz.
Vicdan ve toplanma hürriyetinin korunması
hakkındaki Kanunun uygulanın ıyacak hükümleri
MADDE 131. — 24 Temmuz 1953 tarihli ve
6187 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 neü maddeleri
hükümleri siyasi partiler hakkında uygulanmaz.
BAŞKAN — Sayın Betil, 131 nci maddenin
matlabmda, «Vicdan ve toplanma hürriyetinin
korunması hakkında Kanunun uygulanmıyacak
hükümleri», deniyor. Bu elbette «Kanunun uygunlanmıyacağı» şeklinde olacaktır.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ZİHNİ BE«
TİL (Tokat) — Bizdeki nüshada «kanunun» şek
linde yazılıdır.
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BAŞKAN — Benim elimdeki tasarıda böyle j
Başkanlığa
yazılmış. Takrir yok söz yok. Madde 132 ye
134 ncü maddenin tasarıdan çıkarılmasını
geçiyoruz.
arz ve teklif ederim.
Kaldırılan kanun hükümleri
Kayseri
MADDE 132. — 8 Ağustos 1951 tarihli ve
Hüseyin Kalpakhoğhı
5830 sayılı Kanunun 1 nei ve 2 nei maddeleri
Yüksek Başkanlığa
hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
134 ncü maddenin tasarıdan çıkarılmasını
BAŞKAN — Söz yok, takrir yok. 133 ncü
arz ve teklif ederim.
maddeye geçiyoruz. Evvelki açık oyunuza su
Kars
nulmuş olan maddelerde oyunu kullanmıyan ar
Sırrı Atalay
kadaşlarımız var mı i . Yok. Olmadığına göre
oylama işlemi bitmiştir.
BAŞKAN — Bende söz isteyiş sırasına göre
Cemiyetler Kanununa Ek Kanunun kaldırılması
Atalay, Karavelioğlu, Kalpakhoğhı, Artukmae'MADDE 133. — 4 Temmuz 1960 tarihli ve
tıv. Atalay'dan başlıyorum.
8 sayılı Kanun ve bu Kanunu değiştiren
SIRRI ATALAY (Kars) — Bir kanun hük
30 Nisan 1963 tarihli ve 228 sayılı Kanun yü
mü ile Meclislerden birinin içtüzüğünün, kal
rürlükten kaldırılmıştır.
dırılıp kaldırılmıyacağı konusunun tartışma ko
BAŞKAN — Takrir yok söz yok. Madde
nusu dahi edilmemesini isterdik. Âmme huku
1:54 e geçiyoruz. Bâzı takrirler var. Bundan
kunda bilinen bir keyfiyettir ki, kanun, kanun
evvel, açık oylama neticelerini arz edeceğim.
ları ortadan kaldırır, kanun mahiyetinde olan
19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun geyeni hükümleri tedvin eder. Kanunlar içtüzük
<;iei 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki
leri ortadan kaldırmaz. Kanun ve içtüzük bir
kanun tasarısına .102 üye katılmış ; 97 kabul,
birinden farklıdır. Bir kanunun yapılış şekli
5 çekinser oy verilmiştir. Kanun kabul edilmiş
ayrıdır, içtüzüğün yapılış şekli ayrıdır. Kanun
tir.
larla, içtüzükler değiştirilmez.
Siyasi Partiler kanun tasarısı için 65 nei
maddesine 93 oy kullanılmıştır. 87.kabul, 2 ret,
Bu teşebbüs bizde ilk defa bu şekliyle vâki
2 çekinser çıkmıştır.
olmakta ve çok garip bir şekilde gelmektedir.
68 nei maddeye 93 oy kullanılmıştır. 87 ka
istenilen hüküm nedir? İstenilen hüküm şu,
bul, 5 ret, 1 çekinser oy verilmiştir
Cumhuriyet Senatosunda görüşülecek kanun
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünde kaldırılacak
tasarısı veya teklifleri için siyasi partilerin
hüküm
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi müşte
MADDE 134. — 27 Aralık 1963 tarihli Cum
rek gruplarında alınan prensip kararları o si
huriyet Senatosu İçtüzüğünün 16 ncı maddesi
yasi partinin Cumhuriyet Senatosu grup üyele
yürürlükten kaldırılmıştır.
rini bağhyamaz. Bu, çift Meclis sisteminin
tabiî bir icabıdır. Yani Çift Meclis demek,
BAŞKAN — Bu hususta dört tane takrir
birbirinden farklı iki Meclis demektir. Birisi
vardır. Takrirleri okuttuktan sonra sırasiyle
diğerinin tesiri altında olmıyan iki yasama or
takrir sahiplerine söz vereceğim.
ganı demektir. Farz edelim ki, Cumhuriyet
Yüksek Başkanlığa
Senatosunda temsil edilen siyasii partilerden bi
Siyasi Partiler kanunu tasarısındaki 134 ncü
rinin 20, birinin 30, birinin 40, birinin 50, üye
maddenin metinden çıkarılmasını arz ve teklif
si vardır, Aynı şekilde Millet Meclisinde 100,
ederim.
150, 120 milletvekilleri vardır. Bir kanun ta
Yozgat
sarısı veya teklif için şimdi bunlar birlikte otu
Sadık Artukmaç
rup bir prensip kararı alsalar. Bu kanun ta
sarısı önemli bir kanun tasarısı veya teklifi.
Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinde partiler grupu müştereken bir
134 ncü maddenin tasarıdan çıkarılmasını
prensip kararı alırlarsa, artık Cumhuriyet Se
arz ve teklif ederim.
natosunda denecek bir şey kalmıyacaktır. İkin
Tabiî Üye
ci bir Meclisin idaresi peşinen siyasi partilerin
Kâmil Karavelioğlu
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müşterek gruplarında tesbit edilmiş olacaktır.
İkinci Mecliste bunu telif etmeye, ikinci Mecli
sin anatüzüğünde bunu bir araya getirmeye im
kân yoktur. Denebilir ki, siyasi partiler pren
sip k a r a n verebilir, ne zaman alır bu kararı .'
Çeşitli hususlarda Cumhuriyet Senatosunun İç
tüzüğünün 16 neı maddesi ne diyor.' Bilâhara Cumhuriyet Senatosuna gelecek olan kanun
tasarısı veya tekliflerinde prensip kararları alı
nabilecektir. Ve yapılacaktır
dikkat
edin.
Cumhuriyet
Senatosu içtüzüğü, prensi]) ka
rarları alınamaz, demiyor. Ne yapacaktır? Alı
nabilecektir. Ona da karışmıyor. İkisi ayrıdır.
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 16 neı mad
desinde... «Karar alınamaz»' demiyor. «Bu ka
rarlar Cumhuriyet Senatosu üyelerini bağlıma/
diyor.» Doğrudur. Karar alıp
alamıyacağma
karışmıyor, dikkatlidir. Ama bu kararların
Cumhuriyet Senatosu üyelerini bağlamıyacağı
'müddetçe. Bundan sonra «falan partilerin şu
hususta prensip kararı almıştı, sen Cumhuri
yet Senatosunda kendi iradeni belirtmedin.
grup kararma bağlı olarak oy vereceksin, mec
bursun gibi, aksi halde disiplin kovuşturması
yaparım» tehdidi altında Cumhuriyet Senatosu
üyelerini bulundurmaya imkân yoktur. Dunun
için, bir teşebbüs de oldu. Bir siyasi teşekkü
lün grupıı içtüzüğün 16 neı maddesinin Anaya
saya aykırı olduğunu, diğer bâzı maddeler gi
bi iddia etti. Anayasa Mahkemesine gitti. Ana
yasa Mahkemesi şimdi savunmasını yaptığımız
ve şahsan benim teklifimle 16 neı maddenin
Anayasaya aykırı olmadığını tesbit etti ve ta
lep reddedildi. Anayasa Mahkemesinde redde
dilen bir talebin şimdi, bir kanım hükmü olarak
karşımıza çıktığını, çok garip bir tecelli ola
rak görmekteyiz. Bir kanımla içtüzüğün hu
kuka uygun ve çift Meclis sistemine ve onun
işleyişine uygun ve bunu temin edecek bir hük
münün ortadan kaldırılması kadar hatalı, bu
nun kadar hukuka aykırı ve kanun prensiple
rine uymıyan bir davranış daha gösterilemez.
Bu sebeple bu hükmün, 134 neü maddenin, ta
sarıdan çıkarılması lâzımdır. Madde üzerinde
dört önerge verilmiştir, hepsi de birbirinin ay
ın, aynı gaye de hepimiz biribirimize iltihak
ederiz ve 134 neü maddenin metinden çıkarıl
masını rica ederim, saygılarımla.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETİL (Tokat) — Söz rica ediyorum.

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE
Tİ L (Tokat) — Muhterem arkadaşlar. Peşinen
arz edeyim ki, Cumhuriyet Senatosunun İçtü
züğünün Siyasi partiler Kanunu ile veya baş
ka bir kanunla değiştirilmesi uygun değildir.
Sırrı Atalay arkadaşımızın bu mülâhazasına iş
tirak ediyorum. Cumhuriyet Senatosu İçtüzü
ğünün 16 neı maddesinin değiştirilmesi lâzımgeliyorsa, bu değiştirme, her hangi bir ka
nunla olmamalıdır. Bu İçtüzük hükümlerinde
yapılacak değiştirme ile olmalıdır. Bu itibarla,
134 neü maddenin metinden çıkarılması husu
sundaki Sayın Atalay'ın teklifine iştirak edi
yorum.
Yalnız, Sırrı Atalay, maddenin metinden çı
karılması için birçok gerekçe söyledi. Bu ge
rekçelerden bir tanesine iştirak ediyoruz, di
ğerlerine iştirak etmiyoruz. 'Müsaade buyurur
sanız bir İki cümle ile gerekçelerin diğerlerine
iştirak etmeyişimizin sebeplerini arz edeyim.
Sırrı Atalay arkadaşım diyor ki, «bir siya
si partinin hem Cumhuriyet Senatosunda ki,
hem Millet Meclisindeki grupıı bir araya gelir,
müşterek grup bir araya gelir, bir kanun tek
lifi. bir kanun tasarısı üzerinde bir prensip
kararına varabilir, görüşebilir, görüşmelidir.
bir prensip kararma varabilir, Buna rağmen o
siyasi partinin Cumhuriyet Senatosu Grupıı, o
kanun teklifi veya tasarısı Cumhuriyet Senato
su Genel Kurulunda görüşüldüğü zaman, men
subu bulunduğunu müşterek gruptaki görüşün
den ayrılır, oylanan prensip kararından ayıllır,
gibi burada başka bir görüşün izahcısı, .savu
nucusu veya taraflısı olabilir. Bu, olamaz muh
terem arkadaşlar. Yani bizim "İçtüzüğümüzün
16 ııcı maddesindeki bu mahiyeti taşıyan, bu
mânayı taşıyan hüküm olamaz. Bu bir defa.
verilen sözdeki yanlışlık anlaşılıncaya kadar
ona bağlı kalınması prensibine aykırıdır.
Sonra, muhterem arkadaşlar. Sırrı Atalay
arkadaşımızın bu ötedenberi izhar ettiği, son
derecede samimî ve doğruluğuna inandığı bir
görüştür, ama tamamen şahsi bir görüştür.
Cumdıuriyet Senatosunun kanun teklif ve tasa
rılarını görüşürken, tamamen serbest, hiçbir
bağla bağlı olmaksızın görüşmesi, isabetli met
ni meydana koyma bakımından, faydalı olabi
lir.
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Şimdi, Sırrı Atalay arkadaşım bu noktada
o kadar ileriye varıyor ki, grupu unutuyor, ba
zen konuların gruplarda görüşülmesini de unu
tuyor, gruplarda görüşülüp karara bağlanma
sını da unutuyor. O halde, ya grupu kabul et
meyin; bazen konuların gruplarda görüşülüp
karara bağlanmasını kabul etmeyin, üyelerin
tenevvür etmesi için konular görüşülür, ama
karara varılmaz,
teknik konulardır, ince
noktaları vardır. Bilenler konuşur ve grup
üyeleri bu konunun üzerinde tenevvür eder,
bir karara varılmaz. Genel Kurulda
bir
görüşme olduğu zaman daha önce edindi
ği bilginin ışığı altında, üye, sağduyusu ile
isabetli oy kullanma imkânını bulur. Şimdi,
Millet Meclisi grupunu kabul edince Cumhuri
yet Senatosu grupunu da kabul etmek bir emri
zarurettir. Esasen Anayasa kabul etmiştir.
Bu iki grup Anayasaya göre meveudolunca,
bu iki grupıın bâzı konularda müşterek top
lantı yapması bir zarurettir. Nitekim Türkiye
Büyük Millet Meclisi Birleşik toplantı İçtüzü
ğü mevcuttur. Şimdi iki grup 'bir araya gelin
ce, bu iki grupu demin ifade ettiğim tarzda
bütün üyelerin öteden beri meşgul olmadıkları
teknik konular üzerinde görüşmeler yapar, üye
leri aydınlatır, prensip kararma varılmaz, her
kes oyunda serbesttir der, çıkar. Bazen de bu
görüşmeler oylamayla sonuçlanır. Bu siyasi
partinin Meclis gruplarının bir müşterek görü
şe sahibolması lüzumlu veya faydalı olduğu hâ
diselere münhasırdır. Oylama sonunda varı
lan netice artık her iki Meclisin üyeleri sadık
ve sahip kılmak mecburiyetindedir. Maddi
hatalar, had aldanmalar hariç.
Şimdi Sırrı Atalay arkadaşımın tasavvuru.
bir metin Millet Meclisinde kabul edildi.
Se
natoda görüşüleceği sırada aynı siyasi partinin
Millet Meclisi grupu ile, Cumhuriyet Senatosu
grupu toplanacak, Millet Meclisinin kabul et
tiği metnin Cumhuriyet Senatosunca
kabul
edilmesi için. o grup tarafından kabul olunma
sı için, müşterek grup kararı alacak, böyle
bir şey olamaz. Bir metin Millet Meclisince gö
rüşülerek bir şekle bağlandıktan sonra o ka
nun tasarısı ve teklifi üzerinde artık o kanun
üzerinde müşterek grup toplanıp bir müşterek
grup kararı alamaz. Çünkü Meclislerden birisi
görüşünü tesbit etmiştir. Peki Millet Meclisin
ce hir kanun teklifi ve bir kanun tasarısı görü-

gülmeden önce iki grup toplanarak, bu kanun
teklifi ve tasarısı üzerinde bir prensip kararına
varması halinde Millet Meclisi grupuna mensubolan üyeleri, ne kadar bağlıyorsa, Cumhu
riyet Senatosu grupuna dâhil siyasi bir parti
üyelerini de ancak o kadar bağlar. Bunun ne
mahzuru vardır? Hiçbir mahzuru yoktur.
Sonra muhterem arkadaşlarım, Sırrı Ata
lay arkadaşım Cumhuriyet Senatosu üyelerinin
Millet Meclisi üyelerinden daha az, yarıdan da
daha az olması dolayısiyle müşterek gruplar
da alman kararın daima Senato grupları aley
hinde olacağı gibi bir kanı ile hareket ediyor.
Bu görüşünde de isabet yoktur. Şimdi, Cum
huriyet Halk Partisinin Cumhuriyet Senatosu
Grupu, Millet Meclisi grupu ile toplandı. Bi
zim üç. mislimizden de fazladır Millet Meclisi
gruptunuz. Şimdİ, konu ilk defa orada konu
şuluyor. Millet Meclisine gelmiş değil. Millet
Meclisi grtıpunda da müstakil olarak, ayrıca
görüşülmüş değil, iki grupta konuşuluyor ve
iki grupun müşterek bir görüşünün meydana
konulmasında da fayda mülâhaza ediliyor. Pe
ki, Millet Meclisi gruptımuza dâhil olan üyeler,
mutlaka bir ayrı görüşe sahibolacak, Cumhuri
yet Senatosu gruptımuza dâhil olan üyeler de
mutlaka bir ayrı görüşün sahibi mi olacaklar?
Cumhuriyet Senatosu gruptımuza dâhil olan bir
üye beyaz dediğine Millet Meclisi grtıptımuzdaki bir üye siyah mı diyecek1? Binaenaleyh, be
nim görüşüm, ileri sürdüğüm görüş isabetli
bir görüş ise gerekçesi inandırıcı bir görüşse
48 kişiye hitabedeceğinı yerde 230 kişiye hitabetmek suretiyle bir prensip kararı almak
imkânına sahiboltıyorum. Binaenaleyh orada
zayıf duruma düşmüyorum, bilâkis kuvvetli
bir durumda oluyorum. Binaenaleyh, Sırrı
Atalay arkadaşımızın mülâhazaları da yerinde
değildir.
Hülâsa 134 ncü maddenin metinden çıkarıl
ması, Senato İçtüzüğünde yapılacak değişiklik
lerin, İçtüzük değişiklikleri ile yapılması, lü
zumu bakımından, uygundur. Diğer gerekçe
leri, arz ettiğim sebeplerle, varit değildir, ilti
fata şayan görülememiştir, komisyonumuzca.
Sırrı Atalay arkadaşımız bir noktaya daha te
mas etti, dedi ki; «bir siyasi partinin grupu
bâzı İçtüzük hükümlerinin iptali için Anayasa
Mahkemesine dâva açarsa,» bu da vardır, bu
16 ncı maddede vardır. Anayasa Mahkemesi bu
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16 ncı maddeyi istisna etti. Muhterem arkadaş
larım o siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisidir.
Cumhuriyet Halk Partisi müşterek grupunda
aldığı bir karar ile Anayasa Mahkemesine dâva
açmayı kararlaştırmıştır. Grupun başkanvekili
sıfatı ile, ben de imza ettim. Açtığımız dâvada
birçok İçtüzük maddelerinin Anayasaya aykırı
olduğunu, Anayasa Mahkemesi kabul ederek
iptal kararı verdi. Buna gelince bu konular
daki iptal isteğini reddetti. Ama demedi ki,
bu altıncı madde Anayasaya uygundur. Ana
yasaya aykırı değildir, dedi. Elbette Anayasa
Mahkemesinin kararı muhteremdir mutabıkız.
Ama Anayasaya göre bu maddenin tedvini lâ
zımdır da, demedi. Yani bu madde karşısında
Anayasa nört dedi, Anayasaya aykırı değildir,
ama Anayasa hükümleri muvacehesinde 16 ncı
maddenin yaşaması lâzımdır, şeklinde bir karar
ittihaz etmedi. Binaenaleyh, lüzumsuz olan bu
16 ncı madde biran evvel İçtüzüğümüzden kal
dırılmalıdır. Bir insanın verdiği söze, hata işle
me hali hariç, bağlı kalması presibine de bu
16 ncı madde aykırıdır.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Betil, soru so
racaklar.
İZZET BİRAND (İzmir) — Sayın Başka
nım, grupların belli meseleler üzerinde aldıkları
kararlar prensip kararı oluyor. Meclislerin
Umumi Heyet toplantılarında prensiplere uyu
larak bâzı üyelerin inandığı hâdiselerde taraf
sız veya bu meselelerin anlaşılmasını teminen
şahsileşmesi gibi bir durum karşısında bir millet
vekilinin kullandığı oydan disiplin kovuştur
masını parti tesbit edecek midir?
ZİHNİ
BETİL (Devamla) — Muhterem
arkadaşlarım, izin verin bu suale cevap vermiyeceğim. Konu ile ilgisi yoktur. Yani konu
muzla ilgisi yoktur. Bir husus görüşülürken
o konu ile ilgili olmıyan sualler tevcih edilirse,
sözcü, suale muhatabolur, üye sözcüye, sual so
rar, kaidesini uygulamaya imkân yoktur.
BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu.
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Ana
yasaya aykırı diye sevk edilen bir metne eğer
Anayasa Mahkemesi ret cevabı verirse, aykırı
olduğuna mı delâlet eder, aykırı olmadığına mı
delâlet eder, aykırı değildir mi demek lâzımdır?
ZİHNİ BETİL (Devamla) — 3 çeşit hüküm
vardır. Anayasa ile ilgi bakımından. Bir, Ana-
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yasa emreder, bunu böyle yapacaksın. Bunu
böyle yapacaksın, şundan kaçınacaksın, bu Ana
yasa emridir, bu emri yerine getirmekliğimiz
lâzımdır. Bir de, Anayasanın ilkeleri vardır.
Şimdi, Anayasanın kanunlara üstünlüğü pren
sibi kabul edilmiş bulunduğu için, bizim Ana
yasamızca, Anayasanın emrettiği konularda,
emrettiği şekilde hüküm sevk etmek lâzımdır.
Anayasa Mahkemesi, İçtüzüğün 16 ncı madde
sinin Anayasaya aykırı olduğu yolundaki isteği
reddetmiştir, ama, Anayasaya göre 16 ncı mad
denin tedvini lâzımdır, bu sebeple reddediyo
rum, dememiştir, aykırılığı yok, diye reddetmiş
tir. Binaenaleyh, 16 ncı maddeyi kaldırldığımız zaman Anayasaya aykırı harekette bulun
muş olmıyacaksmız.
F E T H İ TEVETOĞLU (Samsun) — Ama bu
lütuf oluyor.
ZÎHNÎ BETİL (Devamla) — Yani 16 ncı
madde... Bu noktada uzun mâruzâtta bulunma
mak için kısa mâruzâtta bulunmak içindir ki...
Yoksa Sayın Tevetoğlu, gayet kolaylıkla anlar
lar, kavrarlar. Efendim, falan kanunun fa
lanca maddesi Anayasaya aykırı değildir, demek,
o Anayasaya uygundur mânasına gelmez. Ana
yasaya aykırı değildir.
(Sağdan, «Anayasaya aykırı değilse, uygun
dur» sesleri)
Müsaade buyurun, Anayasa hükümleri mu
vacehesinde bu hükmün Anayasaya aykırılığı
yoktur. Bir de Anayasanın, şöyle şöyle olması
lâzımgelir, dediği ahval vardır. Şimdi muhterem
arkadaşlarım, birisi dâva açsa, dese ki, «Hu
kuk mahkemelerinde verilen kararların temyizi
için konulan 15 günlük mehil Anayasaya aykı
rıdır. Yetmiyor bu 15 günlük mehil.» Anayasa
Mahkemesi de, Anayasaya aykırı değildir, diye
karar verirse Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununu temyiz için 15 günlük mehil Anaya
saya uygun bir hüküm mü olur? Aykırı değil
dir. Binaenaleyh, aykırı olmıyan hükümler,
kalabilir de, kaldırılabilir de. Yarın, ben bir
önerge versem, İçtüzüğün 16 ncı maddesi şu
gerekçe ile yürürlükten kaldırılsın, metin kal
dırılsın desem, karşımdaki görüş, hayır bu
lâzımdır, faydalıdır, şu sebeplerden lâzımdır,
şu şu şu sebeplerden dolayı faydalıdır, şeklin
de olabilir, ama bu hüküm
Anayasaya uy
gundur, kalacaktır şekli de olmaz. tzal* et
mek istediğim husus budur.
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BAŞKAN — Sayın Ağırnash.
•••'••••NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara) — 134 ncü
'maddenin-bu kanundan çıkarılması tezine, fik
rine, takririne iştirak ettiklerini izah eden Sa
yın Sözcünün, üst tarafın şu gerekçe veya
bu gerekçeye temasın sadece şahıslarla ilgili
olmasını görmesi lâzımgelmez mi idi ve mev
zuun bu kadar uzamaması daha isabetli ol
maz mı idi? Ve bu kadar izam etmemek daha
isabetli olmaz mı idi

diyebilmişlerdir, nasıl evet diyebilmişlerdir? Te
şekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Katpaklıoğlu.
HÜSEYİN KALPÂKLIOGLU (Kayseri) —
Arkadaşlarım izah ettiler.
BAŞKAN — Sayın Artukmaç.
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Arkadaş
larım izah ettiler.
BAŞKAN — Sayın İskender Cenap Ege.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ben
de işirak ediyorum.
SIRRT ATALAY (Kars) - Ben de söz iste
miştim.
BAŞKAN — Ben sizi tekrar vazgeçti zannet
tim Sayın Atalay.
SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır, vazgeç
medim. Sayın Betil çok ağır ithamlarda bulun
du, müsaade eder misiniz? (Gürültüler) (Yok,
yok sesleri)

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu, buyurunuz.
KÂMİL KARAVELİO&LU (Tabiî Üye) —
Konuşacağım Sayın Başkan, sorum yok.
BAŞKAN•— Sayın Betil siz buyurun.
; Buyurun Sayın Karavelioğlu.
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) —
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Sözcünün tek
lifimize iştirak ettikten sonra, bu kadar uzun
konuşması karşısında kalmasaydınız, bendeniz
de konuşma, lüzumunu hissetmiyecektim. Ama
simdi iki dakika için konuşmak zorunda bulu
nuyorum. 1-34 neü madde şunu sağlamak is
lemektedir. Bunu bilmeliyiz. 4 senedir, Baş
kanlık Divanındayım, türlü tezahürünü gör
dük. Bir anafikir vardır. Bu anafikir şudur :
İki Meclisli teşriî organın, yasama organının bi
risinin hâkimiyetini
sağlamak. Yani Millet
Meclisinin hâkimiyetini Senato üzerinde kur
mak. Bunu tesis etmek istiyorlar; bunun bir
tek gerçek mânası vardır ve her türlü tezahürünü
gördük; sizlere bunu yarım saat anlatabili
rim, fakat anlatmıyacağım. Anayasa
Mah
kemesine gidilmiş, Senato içtüzüğünün 16 neı
maddesi kaldırılsın diye. Anayasa Mahkeme
sinden bu maksat hâsıl olmamıştır, maksat el
de edilememiş, Siyasi Partiler
Kanununun
bir maddesiyle, bu maksat sağlanın ak istenmiş
tir. Maksat budur, açıktır. Fakat ne yazık ki,
bizim Komisyonumuz, yetkisi dâhilimde olma
dığı halde, Senatonun hiçbir "Komisyonunun
buna mutabakat
göstermemesi
lâzrmgeldiği
halde, bu maddeye evet, deyip buraya gel
miştir. Hangi yetkiyle bu maddeye evet den
miştir? Kaldı ki bu fikrin takipçisi de belli
dir, müellifi de bellidir, yapmak istedikleri
de bellidir, yaptıkları bellidir; yapabildikleri
de bellidir. Böyle bir maddenin arkasında giz
lenen maksada. '"Komisyon üyeleri ne hakla evet
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BAŞKAN — törendim, ben- sizin adınıza ce
vap vereceğim şimdi.
Sayın Betil Tüzüğün İfi neı maddesinin de
ğiştirilmesinin doğru olacağını mütalâa buyuru
yor. Kendisi Tüzük Komisyonu! sözcüsü değil
dir. Böyle bir temennide dahi
bulumamaz.
Yetkisi, ancak Siyasi Partiler Kanunu üzerin
de mütalâa beyanından ibarettir ve vukuf ile
bu vazifesini yapmaktadır. Bu itibarla, gerekçe
ye de zaten itiraz edip bir kısım .gerekçeye muha
lif olduğuna nazaran, münakaşasını burada ke
selim, 134 ncü maddenin çıkması hakkındaki
takriri oylıyalım.
SIRRI ATALAY (Kare) — Sayın Betilin
konuşmaları tamamen asılsızdır. (Gülüşmeler)
BAŞKAN — 134 ncü maddenin metinden
çıkarılmasını oylarınıza arz ediyorum... Kabul
edenler... Etmiyenler... îttifiakla kaibul edilmiştir.
Boşuna müzakere cereyan etmiştir. Çıkarılma
'açık oya tabi olacaktır.
Şimdi, tekriri müzakere talepleri vardır, bu
tekriri müzakere taleplerinden birisi daha ev
vel Sayın Hazer taıiafından verilmiş olup 20 nci
maddenin tekrar tekriri müzakere yolu ile met
ne tekrar alınmasını istemektedir. Takriri oku
yoruz.
Yüksek Başkanlığa
Tasarıdan çıkarılan 20 nci maddenin yeni
den müzakeresini «şifahen arz edeceğim sel;>ep-
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ierİe» teklif ve rica ederim.
Kars
Mehmet Hazer
BAŞKAN
i^a'h ediniz.

Bu vurun. Sayın Hazer,

kısaca

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, takririmi verdiğim zaman da arz et
tiğim veçhile, 20 nci madde, bir vâkıiayı tesbit
eiden ve partilere emir veren, bir tanzim hük
müdür. Getirdiği hüküm, kısaca şudur : Bir
siyasi partinin bir Yasama Meclisindeki grupunun genel kuralu, o Meclisteki üyeelrinden ku
rulur. Bu 'bir vakıadır. Bütün partilerin grup
ları Y"asama Meelislerindeki üyelerinden iba
rettir. İkinci fıkrası, bir siyasi partinin men
subu olıan T. B. M. M. üyeleri o partinin T. B.
M. M. parti genel kurulunu teşkil ederler. Ya
sama Meelislieri B'aşkan ve Başkanveki'lleri, üye
si bulundukları siyasi parti gruplarının toplan
tılarına katılamazlar. Bu son fıkra da Anayasa
hükmüdür. Bu kamın partiler hakkında emir
veren, parti nizamını tedvin eden bir kanun ol
duğu için, bu hükümlerin yer alması lâzımgelir. Ayrıca, dün kabul olunan bir madde de bir
leşik toplantıdan, müşterek gruplardan bahset
miş ve Yüksek Heyetinizin kararına iktiran et
miştir. O maddenin esas izahı ve tarifi de bu
madde ile tedvin olunmuştur. Bu madde kabul
edilmediği takdirde, . dün kabul olunan, şimdi
numarasını hatırlıyamadığım madde de mu'allâkta kalır. (Hangi madde sesleri) Numarasını
hatırl'amıyoiTim. Dün kabul olundu. Binaen
aleyh, birleşik toplantıda müşterek grupu ka
bul eden o maddenin tarifini teşkil eden bu
20 nci maddenin kabul edilmesi hem lâzımdır,
hem faydalıdır ve hem de vakıaya uygundur.
Bunu çıkarmakla, İçtüzükte hüküm vardır, de
mekle bu maddeyi hükümsüz hale getirmek müm
kün' değildir. Yeni gelecek bir parti, mevcut
bir parti bu hükmün hilâfına bir İçtüzük tanzim
edebilir. Asıl bizim senatörler olarak, bu mad
deyi desteklememiz lâzımdır. Müşterek grupla
söz sahibi olabilmek, fikirlerimizi o grupta
söylivebilmek için, bu madde büyük kolaylık
getirmektedir. Aksi takdirde o grup un misafiri
olarak kalmak durumuna düşebiliriz. Bu iti
barla Yüksek Heyetinizden istirham ediyorum,
okudum, tetkik ettim. Bu maddenin aynen ka
bulü lâzımdır. Bilhassa senatörler olarak, bu

maddeyi kabul etmeye mecburuz. Teşekkür ede
rim.
BAŞKAN — 20 nci madde hakkında komis
yonun mütalâası'? Sayın Betil, 20 nci maddenin
tekriri müzakeresini talebediyor Sayın Hazer.
OEOÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZÎHNİ
BBTİL (Tokat) — Kabul ediyoruz.
BAŞKAN — Kabul ediyorsunuz. Hükümet
de kalbul ediyor. Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Ktmiyenler... Kabul edilmiştir.
20 nci maddenin metinde olidmğu şekilde ka
bulünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Numarası, bu madde gittiğine göı^e yeni bir
numartataj sınaisi alarak devam edecektir. Saym
Yeşilyurt'mı bir takriri var, onu okutuyorum.
Yine tekriri müzakere hakkında.
Yüksek Başkanlığa
Müzakere edilen Siyasi Partiler Kanunu
nun 36 nci maddesi hakkınfda tekriri müzakere
teklif olup, sebebi şifahen izah edilıeeektir.
Tekriri müzakere talebinin kabulü halinde
36 neı maddenin Millet Meclisi metninin aynen
kabulüne dair Zihni Betil tarafından verilmiş
bulunan önergenin aynen kabulünde isabet yok
tur. Bu sebeple komisyonumuzca 36 neı madde
nin kabul edilen birinci fıkrası ile ikinci fıkra
sının aynen kabulü ile son fıkranın Millet Mecli
sindeki metnin aynen kalması gerekmektedir.
Şöyle ki, maddenin birinci fıkrasına komis
yonumuzca bir ay tâbiri yerine ayın 28 veya 31
çekmesi düşünülerek 30 gün olarak teklâf edil
miş bulunması, keza ikinci fikralda ise seçmen
kütüklerinin ilgili partiler ilçe yönetim kurulu
başkanlıkları kapısına asılarak, tâbirinin komis
yonumuzca eklenmiş olması faydalı görüldüğün1den aynen kalmasını arz ve teklif ederiz.
Komisyon İkinci Sözcüsü
Yozgat
İsmail Yeşilyurt
BAŞKAN — Sözcü bir tekriri müzakere ta
lebediyor. Esbabı mucibesini yazmıştır. Sayın
Betil sözcü olmasına rağmen, bu maddede mu
halif kaldığı ve meşruhat verdiği için konuştur
duk. Bir takrir vermişti, 36 nci maddenin Mil
let Meclisinde kabul olunan şekli ile kabulünü
dilemişti ve Yüce Senato böylece kabul etmişti.
Şimdi bu maddede komisyon sözcüsü olan Yeşil
yurt tekriri müzakere talebediyor. Mânası açık.
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Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Tekriri müzakere talebi kabul
edilmiştir. 36 neı maddenin bizim komisyonda
ki şekliyle tedvinini derpiş ediyorsunuz, istemi
yorsunuz.
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Müsa
ade ederseniz izah edeyim.
BAŞKAN — Buyurun.
ÎSMAÎL YEŞİLYURT (Yozgat) — Muh
terem arkadaşlarım, 36 neı madde hakkında
Zihni Betil tarafından verilmiş bulunan, bundan
evvelki takrir aynen kabul edilerek Millet Mec
lisi metni aynen kabul edilmiş oldu. Halbuki,
biz komisyonca Millet Meclisince kabul edilmiş
olan metinde bu 1 ve 2 nci fıkraları değiştirmiş
ve 1 nci fıkrada otuz gün tâbirini kullanılmış
idik. Biz ayların 28 ve 31 gün çektiğini düşüne
rek biz bunu 30 güne indirdik. Seçmen kütük
lerinin de sadece il seçim kurulu kapısına değil
ilçe seçim kurullarının, yani ilçe yönetim kurul
larının kapısına da asılmasında fayda vardır ve
bu fayda da malûm ve sarihtir. Bu sebeple di
yoruz ki bu iki değişikliğin aynen kabulü Zihni
Betil tarafından teklif edilmiş ve kabul bulunan
maddenin son fıkrasını da yani Millet Meclisin
den gelen metnin son fıkrasını yine son fıkra ola
rak teklif ediyoruz. Talebimiz bundan ibarettir.
Uygun olduğuna kaaniiz, takdir sizlerindir.
BAŞKAN — Sizin maruzatınız, kısaca bizim
komisyonun metninin benimsenmesini istiyoruz
değil midir?
ÎSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Birinci
ve ikinci fıkra komisyonca benimsenmiş bulu
nan metnin aynıdır. Son fıkra ise Millet Mec
lisinin metni gibi olacaktır.
BAŞKAN — Tekriri müzakere takriri ka
bul edildi, verilen izahat dairesinde maddenin
tadilen kabulünü oylarınıza sunuyorum Kabu
lünü kabul edenler
Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
36 neı maddede, değişiklik olduğu için açık
oya sunulacaktır.
Şimdi 106 neı madde için bir tekriri müzake
re talebi vardır. Sayın Kaplan tarafından ve
rilmiştir. Yanlış anlamalara imkân vermemesi
sebebiyle, 106 nci maddenin yeniden müzakere
sini arz ve teklif ederim diyor. Bunu oylarınıza
arz edeceğim. 106 nci madde, komünist, nasyonel - sosyalist, faşist adlariyle veya aynı anlama
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gelen adlarla siyasi parti kurulamaz. Tekriri
müzakere talebini kabul edenler... Etmiyenler...
Tekriri müzakere talebi reddedilmiştir.
8 nci kısmı oylarınıza sunuyorum.. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Dokuzuncu kısma geldik madde 135 e geçi
yoruz.
DOKUZUNCU KISIM
Son hükümler
Genel hükümler
MADDE 135. — Medeni Kanun ile Cemiyet
ler Kanununun ve demekler hakkında uygula
nan diğer kanunların bu kanuna aykırı olmıyan
hükümleri siyasi partiler hakkında da uygula
nır.
15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı Sendi
kalar Kanununun 1 nci maddesinin üçüncü ben
di, 16 nci maddesi, 30 ucu maddesinin ikinci
bendi ve 31 nci maddesinin onuncu bendi hü
kümleri saklıdır.
BAŞKAN — İki takrir vardır, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
135 nci madde başlığının «diğer kanunların
uygulanacak hükümleri» şeklinde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim.
Yozgat
Sadık Artukmaç
Başkanlığa
135 nci maddedeki «Medeni Kanun» kelime
lerinin maddeden çıkarılmasını arz ederim.
Kayseri
Hüseyin Kalpaklıoğlu
BAŞKAN — Sayın Artukmaç buyurun.
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlar, tasarının 135 nei maddesinin
mulıtevasiyle başlığı arasında bir bağdaşma
yoktur. Başlıkta, genel hükümler, deniyor.
Halbuki maddenin muhtevası şu : Madde Me
deni Kanun, Cemiyetler Kanunu ve Sendikalar
Kanunu gibi, diğer kanunların hükümlerinin uy
gulanacağından bahsetmektedir. Şu duruma gö
re, genel hükümler değil de, başlığın, diğer ka
nunların uygulanacak hükümleri olarak düzeltil
mesinde isabet olur. Komisyonun da teklifimize
katılacağını ümidederim. Hürmetlerimle.
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BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu.
BÎFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Efen
dim, 134 neü madde kalktığına göre, 135 nci mad
de 134 ncü madde olarak okunmıyacak mı?.
BAŞKAN — Bu değişiklikler sizin bulunma
dığınız zamanlarda kabul edilen maddelere göre
yeniden sıra alacağını arz ettim. Demin dahi
36 ncı madde için aynı şeyleri söyledim ve memu
ra teselsül edecek, dedim. Şimdi elimizdekilere
göre bir isim koyacak ve bunlara göre konuşaca
ğız. Hattâ sizin buyurduğunuzdan ayrı, meselâ,
filân, maddede 72 nci madde dem'vor. Acaba o
değişene göre, 72 olarak mı kalacak? Ya 69 ola
cak, ya 75 olacak. Onlar da elbette değişecek.
Sonradan onları da arz edeceğim. Evet buyurun
Sayın Kalpaklıoğlu.
HÜSEYİN
KALPAKLIOĞLU (Kayseri)
— Efendim, bu 135 nci maddenin az evvel izah
edildiği ffibi, Kanunu Medeni ve Cemivetler Ka
nunu gibi kanunlarda bâzı maddelerin ve 15 Tem
muz 1963 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar Kanu
nunun birinci maddecinin üçüncü bendinin kullamlmıvaca<h ifade ediliyor. Simdi. Kanunu Me
deni gibi bir ana kanun vaz'etmiş olduğu hüküm
ler geliyor, şu hususi kanunda, busrüne kadar
tatbik edilegelen, cemiyetimize yerleşmiş olan hü
kümleri şu hususi kanunla ortadan kaldırılıveriyor. Muhterem arkadaşlarım, Kanunu Medeni bi
zim inkılâplarımızın baş kanunudur ve her Ata
türk İnkılâbını, Atatürk'ü, ağzımıza aldığımızda
ilk söyliyeceğimiz de, iftihar vesilesi olacak da
bu kanundan ve yıllardan beri cemiyetimizde, tat
bik edilegelen, bu kanunun hükümleri yerleşmiş
tir ve bu kanunla, bu kanunun hükümleriyle if
tihar ederiz. Ama, geliriz, 40 sene sonra bu ka
nunun, bu anakanunun, tatbik edilip cemiyette
yerleşen bu kanunun hükümlerinin işbu hususi
siyasi kanuna mugayir olan hükümleri, ahkâmı
tatbik edilmez, diye, yeni ahkâm çıkarırız. İstir
ham ediyorum, Kanun Medeninin bu kadar be
nimsenen, maddelerinin böyle bir hususi kanuna
sırf seçimler için, siyasi partiler için gelen bir
kanunda ortadan kalkmasına benim gönlüm razı
olmadı. Takririm şöyle; 135 nci madde şu şekil
de başlıyor : Kanunu Medeni ile, Cemiyetler Ka
nunu, diye devam ediyor. Ben burada Medeni Ka
nun tâbirinin, bu iki kelimenin çıkarılmasını is
tiyorum. Takririme iltifat edersiniz, böylece Ka-

nunu Medeninin hükümleri eskiden olduğu gibi
işler bu kanunla da çıkarılmamış olur.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Saym Betil.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ Z l H N Î
BETÎL (Tokat) — Muhterem arkadaşlarım,
eğer yanlış anlamadımsa, Sayın Kalpaklıoğlu nun konuşmasından şunu anladım. Medeni
Kanunun bütün hükümleri, bütün konulara
taallûk eden bütün hükümleri bir tarafta, bu
Siyasi Partiler Kanununun hükümleri de bir
tarafta. Medeni Kanunun t ü t ü n mevzulara
taallûk eden bütün hükümleri bu Siyasi Par
tiler Kanunu ile rekifiye edilecek, buna uy
gulanacak, buna uymıyan kısımları uygulanmıyacak. Buradaki hüküm bu mânayı ifade et
miyor, Saym Kalpaklıoğlu. Medeni Kanunun
siyasi parileri ilgilendiren, ama sadece siyasi
partileri ilgilendiren hükümleri arasında bu
kanuna uygun olmıyanlan varsa, zımnen on
ları ilga ediyor. Ama, bu kanuna aykırı olmıyan hükümleri var. Fakat bu kanun tedvin
edilirken unutulmuş, unutulmuş değil de bu
hükümler de orada kalsın denmiş. Sadece, bu
bakımdan Medeni Kanunun bütün hükümleri
hakkında değildir. Sadece siyasi partileri ilgi
lendiren hükümleri hakkındadır.
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) —
Saym Başkan, bir sual sormama müsaade eder
misiniz?
BAŞKAN — Buyurun.
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) —
Saym Sözcü der ki, siz bütün maddeler hak
kında konuştunuz, ben öyle anladım. Ben öy
le bir şey söylemedim. Her halde yanlış an
lamışlar. Ama, cevaplarında şöyle bir şey
söylediler, Siyasi Partiler Kanununda Medeni
Kanunun hükümlerine aykırı bir hüküm varsa
eğer... Şimdi böyle eğer varsa, eğer yoksa ile
mesele halledilmez. Gönül isterdi ki, buna ay
kırı olan maddeler tesbit edilsin, tadadedilsin
ve denilsin ki, Kanunu Medeninin filân filân
hükümleri mülgadır. Veya bunlar tatbik edi
lebilir diye sarih, net ve açık olarak Komisyon
gelsin. Anlıyorum ki, Komisyon bu meseleyi1
tezekkür etmemiştir. Eğer varsa getirsin... Be
nim gönlüm buna razı olmadı. Madem ki, bu
kadar meçhulât içindedir. Bu maddeden Ka
nunu Medeni tâbiri kalksın
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bu kanuna aykırı olmıyanları siyasi partilere
de tatbik edilecektir. Bu kanuna aykırı olan
hükümler ilga edilmiyecek, sadece, siyasi parti
ler hakkında tatbik edilmiyecektir. Fakat ha
yatiyetini muhafaza edecek. Bu itibarla ne Me
deni Kanunun inkılâpların esasını teşkil ey
lemiş bir kanun
hüviyetinden çıkarılmasına
mâtüf bir tahdidi hükümdür ve ne de onu ze
deleyici bir hükümdür. Hususiyet arz eden
bir mevzuda tearuzları tenakuzları,
ileride,
hangi kanunun hangi hükmünü ilga ettiği,
zımni fesih veya ilganın burada işleyip işliyemiyeceği hususu hususi kanunun mu, yoksa
umumi kanun mu tatbike lâyık görülüyor gi
bi suallerin tereddütlerin ileride doğuracağı
mahzurları bertaraf edebilmek için. ancak o
hükümlerin bu kanıma aykırı olmıyan hüküm
leri siyasi partilere tatbik edilecek. Fakat ha
yatiyetini muhafaza edecek mânasında oldu
ğu için bir zedelenme ve inkılâp kanunu olan
Medeni Kanunu bir yaralanmaya mâruz bırak
mak meVzuubahsol madiği kanaatindeyim. Bu
mucip sebeple metnin
tasarıda kalmasının
faydalı olduğunu mülâhaza ederim. Hürmet
lerimle. (Alkışlar)

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Sayın
Kalpaklıoğluîıun teklifini kabule imkân yoktur.
Bu şekilde Medeni Kanunun hükümleri yaşıyaeak, ama bu kanundaki 'hükümler de yaşıyaeak; ama ikisi birbirine zıt, ikisi de yaşıyaoak.
Bu mümkün değildir, önergesinin kabulüne
imkân yoktur, önergesinin kabulünün imkânsız
lığı gerekçesini izah ettim. Bu takrir usulünde,
bu usul de vardır.
BAŞKAN — Sayın Betil, Sayın Artukmaç
için de bir cevap vermediniz.
ZİHNÎ BETİL (Devamla) — Sayın Artukmac'ın teklifi uygundur. Başlık için ileri sür
dükleri teklif uygundur, kabul ediyoruz efen
dim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kurutluoğlu.
HÜSEYİN KALPA'KLIOÖLTT (Kayseri) —
Konuşmama müsaade eder misiniz Sayın Baş
kan?
BAŞKAN — Sayın Kalıpaklıoğhı, iki tara
fın beyanlarını biraz yorgunluğa, hakikaten
fartı mesaiye hamledip ona göre birbirimizi,
ben de dâhil olmak üzere, bütün arkadaşlarım,
aynı hislerle kabule mecburuz. Başka türlü bu
işi başaramayız. Siz bent de mazur göreceksi
niz. Benim de yorgun olduğumu, hakikaten
burada sıkışık zamanım oluyor, (reııel Sekreter
bir şey söylüyor, öteki bir şey söylüyor, be
riki bir şey söylüyor. Yani bu şekilde kabul
edeceğiz.
HÜSEYİN KALPAKLIOULU (Kayseri) —
Riyaseti rahatsız ettimse özür dilerim.
BAŞKAN — Rahatsız olmadı. O şekilde ka
bul edeceğiz. Buyurun Sayın Kurutluoğlu.
SAKIR KURUTLUOĞLU
(Oumlıurbaşkaııınca S. Ü.) — Mulıterem arkadaşlarını, 135 nci
madde aslında Anayasanın âmir bir hükmünü
yerine getiren, Siyasi Partiler Kanunu içeri
sinde tatbikat müşkilâtııiı ortadan kaldırma
ya matuf ve o sebeple düzenlenmiş bir madde
olarak tezaihür eylemektedir. Metni maddeye
dikkatle baktığımız zaman,
135 nci madde,
Medeni Kanunun mevcuduna taallûk eyliyen
83 ııcü maddeden başlıyan hükümlerini ilga
etmemektedir. O hükümler baki ve caridir.
Ancak, hususi bir âmir bükümle, Anayasanın
âmir hükmiyle tedvin edilen işbu kanundaki
siyasi partilere tatbik edilecek
hükümlerin
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HÜSEYİN KALPAKLIOĞLÜ (Kayseri) —
Sayın Başkan, usul hakkında konuşmak ist iyo
nun.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLr (Kayseri) Kıymetli arkadaşlarım, Reis Beyin Sayın Ku
ru ti uoğlu'na ne sebeple söz hakkı verdiğini bir
türlü anlıyamadım.
S AHİR K U R U T L r o Ğ L r
(Cumhurbaşka
nınca S.Ü.) — Takrir verdim de ondan.
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLr (Devamla) —
Takrir vermişse, takririni izah zımnında buraya
gelmesi ve ona göre konuşması lâzmrgelirdi.
Ama Riyaset atlatılmıştır, arkadaşlar. Veya Ri
yaset bililtizam burada konuşma hakkı vermiş
tir. Az evvel bendeniz de müracaat ettim, ve
bir sürü üyeler de müracaat etti. Sayın Reis,
haklı olarak - kendisini takdir ediyorum - Tüzük
açıktır dedi, bir takriri veren, iki Komis
yon, üç. Hükümet konuşur, dedi. Ve tatbikat
bu şekilde devam etti. Kendisini bundan dolayı,
bana söz vermemekle beraber takdir ettim. Ama
geldim, gördüm ki Sayın Reis bir Sahir Kurut
luoğlu'na iltimas etti. Buna hakkı yoktur.
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Reisin o hareketini ne kadar takdir ettiysem,
bu hareketini de ayıpladım, kusura bakmasın.
Eğer Sayın Kurutlüoğlu
burada Komisyon
adına konuşuyorsa, Komisyon adına konuşurdu.
Pakat buna da imkân yok, çünkü
Komisyon
adına konuşuldu. Eğer benim takririmi yürüt
mek için -konuşuyorsa buna Tüzük müsait de
ğil. Reis ona bu hakkı veremezdi. Eğer kendi
sinin bir fikri varsa, kendisinin takriri okunur
ve o fikrini söyler ve kendi takririni müdafaa.
eder. Ama, buraya Kalpaklışoğlıvnun takriri
ni çürütmek için ikisi yanyana gelip de be
nim karşıma çıkamazdı. Riyaset buna sebebi
yet vermiştir. (Gürültüler)
Şimdi muhterem arkadaşlar; dinlediniz, tak
rir var mıydı, Kurutluoğlirnun bir takriri
okundu mu? Onun müdafaası için tek bir ke
lime ağzından çıktı mı? Çıkmadı.
Kanunu
Medeninin hükmü böylece ortadan
kalkıyor
mu, kalkmıyor mu, mevzuunıın içine girdi, ve
bendenize cevap vermiş oldu. Hangi sıfatla ve
salâhiyetle bu cevabı vermiştir,
bilmiyorum.
Ben şu usule riayet ederek usul hakkında söz
aldığım için esasa giremiyorum ve daha evvel
söylediklerim gibi Kanunu Medeninin müda
faasını burada yapmam mümkündür. Oraya
geçmiyorum. Çünkü, usul dışına kendim çık
mış olacağım. Binaenaleyh, Riyasetin bu mev
zuda biraz daha hassas davranmasını rica ede
rim. Ben takririmde ısrar ediyorum, hürmet
lerimle.
BAŞKAN — Muhterem Senatörler: deminki
açıklamanın çerçevesi içine girmiş durumda
yız. Çok yorgunuz, hepimiz çalıştık, faaliyet
sarf ettik, belki ölçüsüz de bir iş yapıyoruz,
belki ufak tefek hata da yapıyoruz. Sayın Kurutluoğlu'nun takriri vardır,
takriri olmıyan
kimseye söz verilmemiştir. Hattâ aynı mealde,
meselâ 134 neü maddeyi misal olarak gösereceğim. 134 neü maddenin metinden çıkarılması
için dört takrir verilmiştir. Dört üyeye de söz
verilmiştir. Veyahut, ikisine söz verilmiştir,
ikisi vazgeçmiştir. Şekil, sebep, böylece tahak
kuk ediyor, Riyasetin adaleti de, birinci fık
rasında, birinci beyanında belirttiği gibi Kalpaklıoğlu'nun bir kere daha tahakkuk ediyor.
Atlatmak diye bir hususu, belki insan olarak
kabul edebilirim ama, bu muamelede asla va
rit görmem. Hem arkadaşını tenezzül etmez, hem i
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de ben buna tenezzül etmem. Yalnız cereyan
eden muamele içinde bir tek arkadaşımız saîdece
takririni sonradan verdi. O zaman ifade ettim,
sonradan vermeseydiniz böyle olmasa idi de
dim; böyle beyanda bulundum. Riyaset kimse
ye iltimas etmez ve kimseden de korkmaz. ' "••••
SABİR KURUTLÜOĞLU
(Cumhurbaşka
nınca S.Ü.) — Reis Bey, sataşma var şahsıma,
BAŞKAN — Size sataşma yoktur. Sizin için
cevabı Riyaset verdi. Size de söz vermiyorum,
ayrıca.
Şimdi .1:35 nc'i madde için verilen takrirleri
sıra ile okutup, oylarınıza sunacağım, matlaıptan başlamak üzere.
(Sadık Artukmaç'ın önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Komisyon? Katılıyor.
Hükümet? Katılıyor.
Takriri oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Başlık bu şekilde
düzelecekti)-.
(Kalpaklıoğlırnun takriri tekrar okundu.)
BAŞKAN_— Takriri kabul edenler... Etmİyenler... Vasati 22 olan oylara k a m 28 oyla red
dedilmiştir efendim.
Bir takrir daha var, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
135 nci maddenin Millet Meclisince kabul
edilen metnin aynen kabulünü rica ederim.
Cumhurbaşkanınca S.Ü.
Sahir Kurııtluoğlu
BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
Başkanlığa
135 nci maddenin 1 nci fıkrasının aşağıdaki
şekilde değişirilmesini arz ederim.
1 nci fıkra (Bu kanunda zikredilmemiş husus
lar hakkında, Medeni Kanun ile Cemiyetler Ka
nunu hükümleri uygulanır.)
İzmir
İzzet Birand
BAŞKAN — Komisyon? Katılmıyor. Hükü
met? Katılmıyor; Takriri kabul edenler... Etmi
yenler... Kendisinden gayri bir arkadaşın kabu
lüne karşı diğer arkadaşların oyu ile reddedil
miştir. Zatıâliniz de elinizi kaldırmadınız Sa
yın Birand. Bu sebeple
madden, başlığının
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değişirilmiş şekliyle oyunuza arz ediyorum. ı seçim kanunlarında değişiklik yapılıncaya ka
dar uygulanır.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yozgat
Açık oyunuza sunulacaktır.
Eski aidat borçları
Sadık Artukmaç
(MADDE 136. —Siyasi parti üyelerinin menBAŞKAN —. Sayın Artukmaç; sizin verdiği
subolduklan partilere aidolup da bu kanunun
niz önergede 139 ncu maddenin de geçici bir mad
yürürlüğe girdiği tarihte ödenmemiş aidat
de olarak...
borçlan, 65 nci maddenin 2 nci bendinin 4 ncü
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Hayır
fıkrasının 2 nci cümlesi hükmünün uygulan
efendim, izah edeyim...
masında dikkate alınmaz.
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir şey bi
BAŞKAN — Bir takrir var, onu okutuyorum.
liyorum da elbet, onu söylemek istiyorum. Ge
çici bir madde olsun diyorsunuz değil mi?
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
SADIK ARTUKMAÇ (Devamla) — Evet...
ıSiyasi Partiler kanun tasarısının 136 nci
maddesinden sonra onuncu kısım, geçici hü
BAŞKAN — 139 ncu maddenin de kendi ara
kümler şeklinde yeni bir başlık açılmasını,
sında 108, 109, 110. 111, 112 ve 113 ncü madde
ve aşağıdaki maddenin geçici bir madde, 137
leri birer fıkra halinde cemetmesini talebeden
nci maddenin geçici ikinci madde, 138 nci
değişik bir önerge vardır.
maddenin geçici üçüncü madde, 139 ncu mad
Şu haliyle Senato çalışmaktan yorulmuştur;
denin geçici 4 ncü madde olarak oya konulma
ben dâhil o^ak üzere. Karışık maddelere de
sını arz ve teklif ederim.
gelmiş durumdayız. Yarın saat 10 da topla
GEÇÎCt MADDE 1. — Bu kanunun 31 ilâ
nılmak üzere Birleşimi kapatıyorum.
51 nci maddeleri 30 ncu madde gereğince
Kapanma saati : 18,10
Cumhuriyet Senatosu üyeleri ve Milletvekilleri J
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19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkmdaîd ka
nun tasansma verilen oyların sonucu
(Kamın kabul edilmiştir.)
Üye' sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

184
102
97
û
5
80
2

[Kabul edenler}
TABİÎ ÜYELER
Refet Akgoyoğlu
Mucip Ataklı
Suphi Gürsoytrak
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğhı
Sami Küçük
Fahri özdilek
Selâhattin özgür
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
ADANA
Galip Afşar
AFYON KARAHİSAR
Mustafa Yılmaz İnceoğlu
Celâl Tevfik Karasapan
ANKARA
Niyazi Ağırnaslı
Osman Alişiroğîu
İbrahim Saffet Omay
ANTALYA
M. Akif Tekin

BURSA
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Nahit A İtan
DENİZLİ
Mehmet Emin Durul
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
Rasim Oi ray
ERZURUM
Sakıp Hatunoğlu
Edip Somunoğlu

ESKİŞEHİR
Gavsi Uçajjölc
GAZİANTEP
Zeki İslâm'
GİRESUN
Sabahattin Orhou
GÜMÜŞANE
Halit Zarbım
ARTVİN
İSPARTA
Fehmi Alpaslan
Mustafa Cülcügil
BALIKESİR
İSTANBUL
Nejat Sarlıeah
M.
Erdoğan
Adalı
Hasan Âli Türker
Mebrure Aksoley
BİLECİK
Şevket Akyürek
Talât Oran
liifat öztürkçine
BİNGÖL
M. Cemal Yıldırım
S&bri Topçuoğlu
İZMİR
tzzet Birand
BİTLİS
Ziya Nami Şerefhanoğlu Amer Lıitfi Bozeah
Hilmi Onat
BURDUR
Nevzat Ozerdemli
ö . Faruk Kmaytürk

KARS
Y. Ziya Ayrım
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
Hüseyin Kalpakîıoğlu
KIRKLARELİ
Ahmet Naci Arı
KOCAELİ
Lûtfi Tokoğlu
KONYA
Muammer Obuz
Ahmet Onar
KÜTAHYA
Ahmet Orhan Akça
I. Etem Erdinç

SAMSUN
H. Enver Işıklar
Rıza Isıtan
Refet Rendeei
Fethi Tevetoğlu
SİİRT
Abdurrahman Kavak
SİNOF
Suphi Batur
SİVAS
Ziya önder
Hulusi Söylem ezoğhı
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan
TOKAT
Ali Altuntaş
Zihni Beti!
TRABZON
Şevket Buladoğlu
Yusuf Demirdağ
Reşat Zaloğîu

MALATYA
Mehmet Zeki Tulün ay
Nüvit Yetkin
MANİSA
TUNCELİ
Emin Açar
Mehmet Ali Demir
Ferit Alpiskender
URFA
MARAŞ
Esat Mahmut Kara kurt
Cenap Aksu
MUĞLA
YOZGAT
Muallâ Akarca
Sadık Artukmaç
Haldun Menteşeoğlu
İsmail Yeşilyurt
NEVŞEHİR
ZONGULDAK
ibrahim Şevki Atasağnn
Akif
Eyıdoğan
NİĞDE
Tevfik
îneı
İzzet Gener
CUMHURBAŞKANIN
ORDU
CA SEÇİLEN ÜYELER
Şevket Koksal
Muzaffer Alankuş
Zeki Kumrulu
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Âmil Ar tu s
Hasan A takarı
Ömer Ergün

Hasan Kangal
Osman Koksal
Sahir Kurutluoğlu

ANTALYA
Mehmet Pırıltı
HATAY
M. Enver Bahadırlı

[Çekinserler]
İZMİR
Enis Kansu
KONYA
Mustafa Dinekli

0:2

Nadir Nadi
N. Zerin Tüzün
Âdil Ünlü
CUMHURBAŞKANINOA SEÇİLEN ÜYE
Enver Kök

I Oya kntılmıyan larj
TABÎI ÜYELER
Ekrem Acuner
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü
Kadri Kaplan
Sezai O'Kan
Mehmet özgüneş
Mehmet Şükran özka
ya
Sıtkı Ulay
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
Mehmet Nuri Âdenvoğh
Mehmet Ünaldı
Snkvp önal
ADIYAMAN
Halil Ağar (t.)
AFYON KARAHÎSAR
Rasim Hancıoğlu
AĞRI
Salih Türkmen
AMASYA
Macit Zercn (B.)
ANKARA
Hıfzı Oğuz I'ekata
Rifat Etker
Sabit Kocabeyoğlu
Mansur Ulusoy
AYDIN
iskender Cenap Ege
Osman Saim Sarıgöllü
Fikret Turhangil
(Bşk. V.)

BALIKESİR
Enver Aka (Başkan)
Mehmet Güler
BOLU
Rahmi An kan
Sırrı Uzur.ha.sanoğlu
BURSA
İhsan Sabri Çağlayangil (B.)
Baki Güzey
Şeref Kayalar (î.)
ÇANAKKALE
Ziya Termen (I.)
ÇANKIRI
Hazım Dağlı
ÇORUM
Alâeddin Çetin
Safa Yaleuk
DENİZLİ
Cahit Akyar
DİYARBAKIR
ihsan Ha m it Tigrel
(Bşk. V.)
EDİRNE
Tahsin Banguoğlu
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Osman Alihocagil
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuz al
GAZİANTEP
Nizamettin özgül

GİRESUN
Mehmet tzmen
HAKKÂRİ
Necip Seyhan (1. Ü.)
HATAY
Mustafa Oeiiveli
İÇEL
Cavit Tevfik Okyayuz
Talip özdolay
İSTANBUL
M. Tekin Arıburun
Fikret Gündoğan
O. Zeki Gümüşoğlu
Ekrem özden
IZMIR
Cahit Okurer
KARS
Sırrı Atalay
Mehmet Hazer
KASTAMONU
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Su a d Hayri Ürgüplü
(Başbakan)
KIRŞEHİR
Ali I»!-/;) Ulusman
KOCAELİ
Rifat özdeş
KONYA
Sedat Çunıralı (I.)
Muhittin Kılıç
(Bşk. V.)
MANİSA
Orhan Süersan

[Açık üyelikler]
istanbul
Tekirdağ

1
1
Yekûn
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Refik Ulusoy
MARAŞ
Nedim Evliya
MARDİN
Abdurrahman Bayar
Abdülkerim Saracjoğhı
MUŞ
Isa Hisan Bingöl
NİĞDE
Kudret Bayhan
ORDU
Eşref Ayhan
RİZE
Osman Mecdi Agun
SAKARYA
Turhan Kapanlı (B.)
Kâzım Yurdakul
SİVAS
Ahmet ÇekemoğUn
Rifat öçten
URFA
Vasfi Gerger
UŞAK
Kâmil Coşkunoğlu
VAN
Ferid Melen
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Cevat Açıkalın
Sadi Koçaş
Necati özdeniz
Ragıp Üner

O. Senatosu
Siyasi

Partiler

kanunu

B : 103 29 . 6 .1965 O : 2

tasarısının 65 nci maddesine verilen oyların sonucu
(Salt çoğunluk sağlanmıştır.
üye sayısı

184

Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinscrler
Oya katümıyaniar
Açık üyelikler

93
89
o
o
89
9

[Kabul edenle?*]
ÇANAKKALE
TABİÎ ÜYELER
Nahit Altan
Ekrem Acuııer
Mucip Ataklı
DİYARBAKIR
Suphi Oürsoytrak
Azmi Erdoğan
Suphi Karaman
EDİRNE
Kâmil Karavelioğlu
Tahsin Banguoğlu
Sami Küçük
ELAZIĞ
Fahri özdilek
Celâl Ertuğ
Selâhattin Özgür
ERZİNCAN
Haydar Tunçkanat
Fehmi Baysoy
ADANA
ERZURUM
Galip Afşar
Sakıp Hatunoğlu
AFYON KARAHlSAR
ESKİŞEHİR
Celâl Tevfik Karasapan
Gavsi Uçagök
AĞRI
Ömer Ucuzal
Salih Türkmen
GAZİANTEP
ARTVİN
Zeki
İslâm
Fehmi Alpaslan
GİRESUN
AYDIN
Sabahattin Orhon
Fikret Ttırhangril
GÜMÜŞANE
BALIKESİR
Halit Zarbım
Nejat Sarlıealı
Hasan Ali Türker
HATAY
BİLECİK
M. Enver Bahadırlı
Talât Oran
İÇEL
BİNGÖL
Talip özdolay
Sabrı Topçu oğlu
İSPARTA
BİTLİS
Mustafa Güleügil
Ziya Nanıi ŞerefhanİSTANBUL
oğlu
M, Erdoğan Adalı
BOLU
Mebrure Aksoley
Rahmi Arıkan
Şevket Akyürek
BURDUR
O. Zeki Gümüşoğlu
ö. Faruk Kınaytürk
Rifat öztürkçine
BURSA
M. Cemâl Yüdırım
Caihit Ortaç

İZMİR
izzet Birand
Ömer Lûtfi Bozcah
Enis Kansn
Hilmi Onat
Nevzat özerdendi
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçiigil
Hüseyin Kalpaklıoğlu
KIRKLARELİ
Ahmet Naei Arı
KOCAELİ
liifat özdeş
KONYA
Mustafa Dinekli
Al uammer O buz
Ahmet Onar
KÜTAHYA
Ahmet Orhan Akça
t. Etem Erdinç
MALATYA
Nüvit Yetkin
MANİSA
Emin Açar
Ferit Alpiskender
MARAŞ
Cenap Aksu
NEVŞEHİR
İbrahim Şevki .Atasalı*ORDU
Şevket Koksal
SAMSUN
lîıza Isıtan
Refet Rendeci
SİİRT
Abdurrahman Kavak
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SİNOP
Huphi Batur
SİVAS
Ziya önder
Hulusi Söy)emezo£rlı(
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan
TOKAT
Ali Altuntaş
Zihni Betil
TRABZON
Yusuf Demirdağ
Reşat Zaloğln
TUNCELİ
Mehmet Ali Demir
URFA
Esat Mahmut Karakurt
YOZGAT
Sadık Artukmaç
îsma ; l Yeşilyurt
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Akif Eyidoğan
Tevfik U^
0. BAŞKANINCA SE
ÇÎLEN ÜYELER
Cevat Acı kalın
Âmil A.rtUH
Hasan Alakan
Hasan Kangal
Sahiî^ K u r 111 i u og-î u
Nadir Nadi
N. Zerin Tüzün
Ragıp Uner
Âdil Ünlü
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[Reddedenler]
TABtî ÜYE
R-efet AfcsovoâJu

|
KASTAMONU
I Mehmet Camlıca

[Çekinsorlerj
TRABZON

CUMHURBAŞKANIN.
OA SEÇİLEN ÜYE
Enver Kök

Şevket Buladoğlu

I Oya katılmayanlar]
TABİÎ ÜYELER
î Osman Saim Sarıgoiiu
Emanullah Çelebi
j
BALIKESİR
Vehbi Ersü
1 tönvcr Aka (Başkan)
Kadri Kaplan
Mehmet (Kiler
Sezai O'Karı
BOLU
Mehmet üzgüneş
Sırrı Uzunhasanoğlu
Mehmet Şükran özkn
BURSA
ya
ihsan Sabrı ÇağlayangiJ
Sıtkı Ulay
(B.)
Ahmet Yıldız
Baki Güzey
Muzaffer Yurdakuler
Şeref Kayalar (1.)
ADANA
ÇANAKKALE
Mehmet Nuri Ademoğlu
Ziya Termen (1.)
Mehmet Ünaldı
ÇANKIRI
Sakıp Önal
ADIYAMAN
Hazım Dağlı
Halil Ağar (I.)
ÇORUM
Alâeddm Çetin
AFYON KARAHİSAR
Safa Yalçuk
İ va si; a Hancı oğlu
DENİZLİ
Mustafa Yılmaz îneeCahit Akyar
oğlu
Mehmet Emin Durul
AMASYA
DİYARBAKIR
Macit Zeren (B.)
İhsan Hamit Tigrel
ANKARA
(Bşk. V.)
Niyazi Ağırnash
ELÂZIĞ
Osman Âlişiroğlıı
R;ıfmn Giray
Hıfzı Oğuz Bekata
ERZURUM
Rifat Etker
Osman Alihocagil
Sabit Koeabeyoğkt
O, Edip Somunoğlu
İbrahim Saffet O m ay
GAZİANTEP
Man sur Ulusoy
Nizamettin özgü!
ANTALYA
GİRESUN
Mehmet Pırıltı
Mehmet İzm en
M. Akif Tekin
AYDIN
HAKKÂRİ
iskender Cenap Ege
Necip Seyhan (1. Ü.)

HATAY
Mustafa Deliveli
İÇEL
Cavit Tevfik Okyayıu
İSTANBUL
M. Tekin Arıburun
Fikret Gündoğan
Ekrem özden
İZMİR
Cahit Okur er
KARS
Sırrı Atalay
Y. Ziya Ayrım
Mehmet nazer
KASTAMONU
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Suad Hayri Ürgüp! ü
(Başbakan)
KIRŞEHİR
Ali Rıza Ulusmau
KOCAELİ
Lûtfi Tokoğlu
KONYA
Sedat Çumralı (1.)
Muhittin Kılıç
(Bşk. V.)
MALATYA
Mehmet Zeki Tulun«y
MANİSA
Orhan Süersan
Refik U)usoy
MARAŞ
Nedim Evliya
MARDİN
Abdurrahman Bayar
Abdülkerim Saraçoğlu
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MUĞLA
Muallâ Akarea
Haldun Menteşe* ~ Ü
MUŞ
İsa Hisan Bingöl
NİĞDE
Kudret Bayhan
İzzet Gener
ORDU
Eşref Ayhan
Zeki Kumrulu
RİZE
Osman Mecdi Agun
SAKARYA
Turhan Kapanlı (B.)
Kâzım Yurdakul
SAMSUN
H. Enver Işıklar
Fethi Tevetoğlu
SİVAS
Ahmet Çekemoğlu
Rifat öçten
URFA
Vasfî Gerger
UŞAK
Kâmil Coskı ı n oğlfâ
VAN
Ferid Melen
C. BAŞKANINCA SB
ÇİLEN ÜYELER
Muzaffer Alankuş
Ömer Ergim
Sadi Koçaş
Osman Koksal
Necati özdeniz
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[Açık üyelikler)
istanbul
Tekirdağ

î
1
Yekûn
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Siyasi Partiler kanunu tasarısının 68 nci maddesine verilen oyların sonucu
(Salt çoğunluk sağlanmıştır.)
Üye sayıcı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oy» katılnuyanla?
Açık üyelikler
[Kabul
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Mucip Ataklı
Su piki Gürsoytrak
Suphi Karaman
Kâmil Karaveüoğlu
Sami Küçük
Fahri özdü ek
Selâhattin özgür
Iiaydnr Tuııçkanat
ADANA
(lalip Afşar

BURSA
Cahit ortaç
ÇANAKKALE
T
\ ahit Altan
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
EDİRNE
Tahsin Banguoğlu
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
ERZİNCAN
[•Vhuıi Haysoy
ERZURUM
Sakıp Hatun oğlu

AFYON KARAHİSA&
Mustafa Yılmaz lııceoğhı
ESKİŞEHİR
AĞRI
Gavsi Uçagök
Salih Türkmen
Ömer Ucuzal
ARTVİN
GAZİANTEP
Fehmi Alnaslan
Zeki İslâm
AYDIN
ÖÜMÜŞANE
Fikret Turhangil
Halit Zarbun
BALIKESİR
HATAY
Nejat Sarlıcalı
Enver Bahadırlı
Hasarı Âli Türker
İÇEL
BİLECİK
Talip özdotay
Talât Oran
İSPARTA
BİNGÖL
Mustafa Oüleügil
Srtbri Topçnoğlu
İSTANBUL
BİTLİS
M. Erdoğan Adalı
Ziya Şerefhanoğlu
Mebrure Aksoley
BOLU
Şevket Akyürek
Rahmi A n kan
O. Zeki Gümüşoğlu
BURDUR
Rifat öztürkçine
Cemâl Yıldırım
ö. Faruk Kınaytürk

:
:
:
.•
:
;

S 84
93
87
5
î
89
2

edenler]
İZMİR
b:vet Birarıd
öıaer Lûtfi Bozcaiı
Enis Kansıt
Hilmi Onat
Nevzat özerdemli
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
Hüseyin Kalpaklıoğlu
KIRKLARELİ
Ahmet Naci Arı
KOCAELİ
Rifat özdeş
KONYA
Mustafa Dinekii
Maanımer öbuz
KÜTAHYA
Ahmet Orhan Akça
ibrahim Eteni Erdinç
MALATYA
Mehmet Zeiki Tulün ay
Nüvit Yetkin
MANİSA
Emin Açar
Ferit Alpiskender
MARAŞ
Cenap Aksu
NEVŞEHİR
î brahim Şevki Atasağun
ORDU
Şevket Koksal
Zeki Kum r ulu
SAMSUN
Rıza Isıtan
Refet Rendeci
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SİİRT
Abdurrahman Kavak
SİNOP
Suphi Batur
SİVAS
Ziya önder
Hulusi Söylemezoğl t
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan
TOKAT
Ali Altuntaş
Zihni Betil
TRABZON
Yusuf Demirdağ
Reşat Zaloğlu
TUNCELİ
Mehmet Ali Demir
YOZGAT
Sadık Artukmaç
İsmail Yeşilyurt
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Akif Eyidoğan
Tevfik inci
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Cevat Açıkalm
Âmil Artus
Hasan A takan
Hasan Kangal
Sahir Kurutluoğîu
N. Zerin Tüzün
Ragıp Üner
Âdil Ünlü

O. Senatosu
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[Reddedenler]

TABU ÜYE
Refet Aksoyoğlu
ANTALYA
Mehmet Pırıltı

GÎRESUN
Sabahattin Orhon
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca

KONYA
Ahmet Onar

[Çekinser]
ERZURUM
Osman Alihocagil

[Oya kattlmty anlar]
TABÎÎ ÜYELER
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 ön al
ADIYAMAN
Halil Ağar
(t)
AFYON KARAHISAR
Rasim Hancıoğlu
Celâl Tevf ik Karasapan
AMASYA
Macit Zeren (B.)
ANKARA
Niyazi Ağırnaslı
Osman Alişiroğlu
Hıfaı Oğuz Bekata
Rifat Etker
Sabit Kocabeyoğln
ibrahim Saffet Omay
Mansur Ulusoy
ANTALYA
Akif Tekin
AYDIN
iskender Cenap Ege
Osman Saim Sarıgöllü

BALIKESİR
Enver Alta (Başkan)
Mehmet Güler
BOLU
Sırrı Uzıınhasau-ogju
BURSA
ihsan Sabri Çağlayangil
(B.)
Baki Güzey
Şeref Kayalar (I.)
ÇANAKKALE
Ziya Termen (t.)
ÇANKIRI
Hazım Dağlı
ÇORUM
Alâeddin Çetin
Safa Yalçıık
DENİZLİ
Cahit Akyar
Mehmet Emin Durul
DİYARBAKIR
İhsan Hamit Tigrel
(Bşk. V.)
ELÂZIĞ
Rasim Giray
ERZURUM
Edip Somunoğlu
GAZİANTEP
Nizamettin özgül
GİRESUN
Mehmet Izmen
HAKKÂRİ
Necip Seyhan (t. Ü.)
HATAY
Mustafa Deliveli

MUŞ
İÇEL
Isa Hisan Bingöl
Cavit Tevfik Okyayuz
NÎGDE
İSTANBUL
Mehmet Tekin Arıburun Kudret Bayhan
izzet G-eiicr (t.)
Fikret Gündoğan
Hasan Ekrem özden
ORDU
Eşref Ayhan
IZMÎR
RİZE
Cahit Okurer
O. Mecdi Agun
KARS
SAKARYA
Sırrı Atalay
Turhan Kapanlı (B.)
Y. Ziya Ayrım
Kâzım Yurdakul
Mehmet Hazer
^
SAMSUN
KASTAMONU
Hüseyin Enver İşıklar
Ahmet Nusret Tuna
Fethi Tevetoglu
KAYSERİ
SİVAS
Su a d Hayri Ürgüplü
Ahmet Çekemoğlu
(Başbakan)
Rifat öçten
KIRŞEHİR
TRABZON
Ali Rıza Ulusman
Şevket Buladoğlu
KOCAELİ
URFA
Lûtfi Tokoğlu
Vasfi Gerger
Esat Mahmut Karakurt
KONYA
Sedat Çumrah (t.)
UŞAK
Muhittin Kılıç (Bşk. V.)| Kâmil Coşkunoğlu
MANİSA
VAN
Orhan Süersan
Ferid Melen
Refik Ulusoy
CUMHURBAŞKANIN
MARAŞ
CA SEÇİLEN ÜYELER
Nedim Evliva
Muzaffer Alankuş
Ömer Ergün ,
MARDİN
Sadi Koçaş
Abdurrahman Bayar
Enver Kök
Abdülkerim Saraçoğlu
Osman Koksal
MUĞLA
Nadir Nadi
Muallâ Akarca
Necati Özdeniz
llaldun Menteşeoğlu
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İstanbul
Teldrdag

1
1
Yekûn
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Cumhuriyet Senatosu
GÜNDEMİ
106. NCI BİRLEŞİM
29 . 6 . 1965

Salı

Saat : 10.00

I
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — Denizcilik Bankası Deniz
Nakliyatı
Türk Anonim Şirketinde mevcudiyeti iddia edi
len yolsuzluklar hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Araştırma Komisyonu raporu (10/3, 10/5)
2. — Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi.
• >. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri se
cimi.
B - İKİNCİ D E F A OYA KONULACAK İŞLER
SORULAR

VE

II
GENEL

GÖRÜŞME

III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER

rv
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARART
VERİLEN İŞLER
X I . — Siyasi partiler kanunu tasarısının
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Geçici Komisyon raporu Millet
Meclisi 1/560; Cumhuriyet Senatosu : 1/551)
(S. Sayısı : 649) [Dağıtma tarihi : 17 . G . 1965]
(Bitiş tarihi : 17 . 8 . 1964)
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
X 1. — Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de İm
lini versite kurulması hakkındaki 6595 sayılı
Kanunun geçici 4 ncü maddesinin
değiştiril
mesine dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi : 1/638; Cum
huriyet Senatosu : 1/547) (S. Sayısı : 644) [Da
ğıtma tarihi : 16 . 6 . 19651 (Bitiş tarihi :
11 . 8 . 1965) (Ret;»

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1964 aylarına
ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/8)
(S. Sayısı : 650) [Dağıtma tarihi : 23.6.1965]
3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının 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 Sayman
lığının Aralık, 1964 ve Ocak, Şubat 1965 ayla
rına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu
raporu
(5/10) (S. Sayısı : 652) [Dağıtma tarihi :
22 . 6 . 1965]
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER
n - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
X I. — 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Ka
nunun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince
kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Ma
lî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonla
rı raporları (Millet Meclisi : 1/843; Cumhuriyet
Senatosu : 1/559) (S. Sayısı : 646) [Dağıtma
tarihi : 16 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi : 29 . 6 . 1965)
2. —Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf
tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince
kabul edilen metni ve Geçici Komisyon raporu
(Millet Meclisi 1/861; Cumhuriyet
Senatosu
1/562) (S. Sayısı : 653) [Dağıtma tarihi :
22 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi : 3 . 7 . 1965)
3. — Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı
hükümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı-

nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu
(Millet Meclisi 1/841; Cumhuriyet
Senatosu
1/561) (S. Sayısı : 654) [Dağıtma tarihi :
23 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi : 29 . 7 . 1965)
4. — Hâkimler Kuruluna ek 5017 sayılı Ka

nuna bağlı ve 7168 ve 45 sayılı kanunlarla de
ğiştirilmiş bulunan cetvelin değiştirilmesine da
ir kanun teklifinin Millet Meclisince kaibul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 2/676; Cumhuri
yet Senatosu 2/163) (S. Sayısı : 655) [Dağıtma
tarihi : 24 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi : 25 . 9 . 1965)

Dönem

: 1

Toplantı : 4

CUMHURİYET

SENATOSU

S. Sayısı :

646

19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesinin
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısımn Millet Meclisince kabul
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/843; Cumhuriyet
Senatosu 1 /5S9)
<Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 953)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı: 11073 - 63505

31 . 5 . 1965

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Millet Meclisinin 29 . 5 . 1965 tarihli 119 ncıı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
ıtçık oy ile kabul edilen, 1.9 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, dosyası'ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Millet Meclisi Başkanı
Fuad Sirmen

Not: Bu tasan 27 . 4 . 1965 tarihinde Başkanlıkça ilk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 28 ve 29 . 5 . 1965 tarihli 118 ve 119 ncıı birleşimlerinde
öncelik ve ivedilikle görüşülerek
kaimi edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 935)

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Malî ve iktisadi İşler Komisyonu
Esas No. 1/559
Karar No. 49

5 . 6 . 1965

Yüksek Başkanlığa
Komisyonumuza havale huyurulan, «19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun geçici 4 ncü
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı», ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştiraklariyle
tetkik ve müzakere edildi.
Tasarı gerekçesinde taisilen belirtilen hususlar ve temsilcilerin bunlara mütedair verdikleri ta
mamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek nahis konusu kanun tasarısı Millet
Meclisi Genel. Kurulunca kaimi edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir.

— 2 —
Havalesi gereğince •Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Sözcü
Balıkesir
Gaziantep
Manisa
Sinop
II. Â. Türker
Z. İslâm
R. Vlusoy
S. Batur
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
E. Kök

Ankara
R. Etker

Kütahya
O. Akça

Gümüşane
H. Zarbun

Antalya
A. Tekin

E.

Erzurum
Somunoğlu

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Bütçe ve Plân Komisyonu
Esas No. : 1/559
Karar No. : 57

9.6.

1965

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 29 Mayıs 1965 tarihli 119 ucu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
açık oy ile kabul edilen, 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı Millet Meclisi Başkanlığının 31 Mayıs 1965 tarihli ve
11073 - 63505 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumu
zun 9 Haziran 1965 tarihli Birleşiminde Hükümet temsilcileri hazır (bulunduğu halde tetkik ve
müzakere olundu.
I - Tasarı, vergi reform çalışmaları uygulama alanına intikal ettirilineeye kadar Zirai Kazanç
Vergisi mükelleflerinin (çiftçilerin), defter tutma konusunda karşılaştıkları güçlükleri bertaraf
atmacı ile, 202 sayılı Kanunla 1964 yılına kadar tanınmış olan «götürü gider» usulünden daha
iki yıl istifade edebilmelerini öngörmektedir.
Bilindiği gibi, 193 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi •mevzuuna ithal edilmiş bulunan zirai kazanç
ların fiilen vergilendirilmesine 1962 yılından itibaren başlanılmış ve üç yıllık uygulama süre
sinde Zirai Gelir Vergisine ait -muafiyet, istisna ve vergileme hükümleri 1963 yılında 202 sayılı
Kanunla ve 1964 yılında da 484 sayılı Kanunla değişikliğe tabi tutulmuştur..
Sözü edilen 202 sayılı Kanun, uygulamada karşılaşılan güçlükleri göz önünde tutarak geçici
4 ncü maddesiyle mükelleflere 1964 yılma kadar zirai kazançları götürü gider usulüne göre tesbit
edebilme imkânı tanınmıştı. 1964 yılma kadar ki vergi uygulama sonuçları, kanunda yazılı had
leri aşan Zirai Gelir Vergisi mükelleflerinin henüz defter tutmaya hazır bulunmadıklarını ve bu
konuda güçlüğe uğrıyacaklarını ortaya koymuştur.
İşte bu müşkülü önlemek ve ilgili mükelleflere kolaylık sağlamak gerekçesiyle tasarı getirilmiş
tir.
Tasarı, Komisyonumuzca da 'benimsenmiştir.
II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul ediltn iştir.

C. Senatosu

( S. Sayısı : 646 )
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Genel Kurulun tasviplerine ar/ olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
içel
C. T. Okyayuz

Bu kanunda sözcü
istanbul
E. Özden

Tabiî Üye
8. Küçük

Millet Meclisinin kabul ettiği

metin

Sözcü
istanbul
O. Z. Gümüşoğkı
imzada bulunamadı.
Kayseri
H. Dikeçligil

Denizli
C. Akyar

Kâtip
Tunceli
M. A. Demir
imzada bulunamadı.

/.

Yozgat
Yeşilyurt

Malî ve İktisadi İşler Komisyo- j Bütçe ve Plân Komisyonunun
kabul ettiği metin
nunun kabul ettiği metin

19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayı
lı Kanunun geçici 4 ncü madde
sinin değiştirilmesi
hakkında
kanun tasarısı

19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayı
lı Kanunun geçici 4 ncü madde
sinin değiştirilmesi
hakkında
kanun tasarısı

19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayı
lı Kanunun geçici i ncü madde
sinin değiştirilmesi
hakkında
Kanun

MADDE 1. — 19 . 2 . 1968
tarihli ve 202 sayılı Kanunun
geçici 4 ncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
GEÇİCİ M'A DDE 4. — 1962,
1963, 1964, 1965 ve 1966 yılla
rında elde edeceği zirai kazan
cını bilanço veya işletme hesabı
esasına, göre, tesbite mecbur olan
çiftçiler, diledikleri takdirde
adı geçen yıllar zirai kazançları
üzerinden götürü gider usul üne
göre vergi 1 endirilir.
Mükellefler bu hususu beyan
namelerinde belirtmeye mecbur
dur! ar.

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen T nci madde
aynen kaimi edilmiştir.

MA DDK 1. —Millet Meclisi
nin 1 nci maddesi aynen kabul
edilmiştir.

MA DDK 2. — Bu kanun
1 . 1 . 1965 tarihinde yürürlüğe
girer.

MA DDK 2. - Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Millet Mecli
sinin 2 nci maddesi aynen kabul
edilmiştir.

MADDK 3. — Bu kanunun
hükümlerini Maliye Bakanı yü
rütür.

MADDE 3. - - Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde
avnen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Millet Mecli
sinin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

mmm

C. Senatosu
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