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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ
Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer, Çanak
kale Zaferinin 50 nci yıl dönümü dolayısiyle,
başta Mustafa Kemal olmak üzere o zafere ka
tılmış olan bütün kumandanları ve şanlı Meh
metçiği tebcil ettiğini ve sevgili yurdumuz uğ
runa canlarını esirgememiş kutsal şehitlerin
ruhlarını rahmetle andığını açıklıyan bir de
meç verdi.
Tunus Millî Meclisindekine paralel olarak
T. B. M. Meclisi içinde bir Türk - Tunus Parlâ
mento Dostluk Grupu kurulması için bir ko
misyon teşkiline da T Cumhuriyet Senatosu ve
Millet Meclisi Başkanlık Divanının almış oldu-1,
ğu karar, oya sunularak kabul edildi.

Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis Araştırma Komisyonu kurulmasına dair
önergesi okundu ve bu konuda karara varıl
mak üzere meselenin 19 Mart 1965 Cuma gün
demine alınacağı bildirildi.
Siyasi Partiler Kanun tasarısı ve teklifleri
nin kısım ve bölümleri üzerindeki görüşmelere
devam olundu.
19 Mart 1965 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere (saat 18,20 de) Birleşime son ve
rildi.
Başkan
Başkanvekili
Ferruh Bozbeyli

Aydın Milletvekili Rsşât özarda'nın, Ereğli
Demir ve Çelik fabrikaları Türk Anonim Şir
ketindeki yolsuzluk iddialarını incelemek üzere,

Kâtip
Yozgat
Veli Uyar

Kâtip
Kastamonu
Sabri Keskin

SORULAR
Yazılı 8oru7ar
1. — îzmir Milletvekili Osman Sabri Ada!'in,
1962 - 1963 yıllarından tüccar n ve tekelin elin
de ne miktar tütün stoku kaldığıma dair yazılı
soru önergesi, (Gümrük ve Tekel, Ticaret ve
Maliye bakanlıklarına gönderilmiştir) (7/689)
2. — îzmir Milletvekili Şeref Bakşık'ın, 1963
ve 1965 Türkiye tütün rekoltesinin bölgelere
göre miktarına ve Tekel ve tüccar tarafından
ne miktar tütün satmalının^ olduğuna dair ya
zılı soru önergesi, (Gümrük ve Tekel Bakanlığı
na gönderilmiştir.) (7/690)
3. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'in, tütün müstahsılmdan bir banka veya koope
ratif kurulması maksadiyle kesilen % 5 bedel
lerin miktarına ve halen nerede bulunduğuna
dair yazılı soru önergesi, (Gümrük ve Tekel
ve Ticaret bakanlıklarına gönderilmiştir.)
(7/691)
4. — Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un,
Türkiye'nin bütün bölgelerinde bir kilo tütü-

nün maliyet fiyatının ne olduğuna dair yazılı
soru önergesi, (Gümrük ve Tekel ve Tarım
bakanlıklarına gönderilmiştir.) (7/692)
5. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun,
1963 - 1964 ve 1964 - 1965 Ege ekici tütün pi
yasasından satmalınan tütünlerin ortalama fi
yatlarının ne olduğuna dair yazılı soru önergesi,
(Gümrük ve Tekel Bakanlığına gönderilmiştir.)
(7/693)
6. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'm, Mardin avukatlarından ismail Mungan'ın, Maliyeye ne miktar vergi borcu oldu
ğuna dair yazılı soru önergesi, (Maliye Bakan
lığına gönderilmiştir.) (7/694)
7. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'ın, 3 Ağustos 1962 günü ikinci Piyade Er
Eğitim Kumandanlığı emrine er olarak sevk
edilen ismail Mungan'ın, firar etmiş olup ol
madığına dair yazılı soru önergesi, (Millî Sa
vunma Bakanlığına gönderilmiştir.) (7/695)

2. — GELEN KAĞITLAR
Tasarılar
1. — Fındık ziraati hakkında kanun tasarısı
(1/823) (içişleri, Adalet, Ticaret, Tarım ve
Plân komisyonlarına).

2. — 1316 doğumlu Alioğlu Sezai Şanver'e
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına da
ir kanun tasarısı (1/824) (Maliye ve Plân ko
misyonlarına)
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porlannın sunulduğu hakkında Başbakanlık
tezkeresi (3/1151) (Kamu İktisadi Teşebbüs
leri Karma Komisyonuna)

Tezkere
3. — Et ve Balık Kurumu Genel Müdür
lüğünün 1961 - 1962 yıllarına ait kâr ve zarar
hesaplarına dair Yüksek Denetleme Kurulu ra•<•—ıı

BÎRÎNCI

OTURUM

Açılma saati : 15.00
BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli
KATİPLER : Sabri Keskin (Kastamonu), Veli Uyar (Yozgat)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 78 nci Birleşimini açıyarum.
3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır; sayın
üyelerin kabul düğmelerine basmalarını rica
ediyorum.

(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ço
ğunluğumuz vardır, müzakerelere başlıyoruz.

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
BAŞKAN — Gündem dışı üç arkadaşımız
söz istemiştir; Sayın Tarım Bakanı Turhan Kapanlı, Sayın Ata Topaloğlu ve Sayın Mustafa
Kaptan. Baştan bir arkadaşımıza söz verilecek
tir.
1. — Tarım Bakam Turhan Kapanh'mn;
76 net Birleşimde Bursa Milletvekili Sadrettin
Çanga'nm, Bursa ve dolaylarında sel, don ve
yer sarsıntısından zarar gören müstahsila merkez
den yardım yapılması hakkındaki demecine ce
vabı.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tarım Bakanı.
TARIM BAKANI TURHAN KAPANLİ
(Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi) — Muh
terem Başkan, muhterem milletvekilleri;
Bursa Milletvekili Sayın Sadrettin Çanga'
nm, iki gün evvel Millet Meclisinde yapmış ol
duğu gündem dışı konuşmalarının Tarım Ba
kanlığını kapsıyan kısımlarına cevaplarımı arz
ediyorum.
3 . 2 . 1965 Çarşamba günü saat 0.30 - 8.00
arasında yağan yağmur ve kardan dolayı Bur

sa Merkez ilçesi ile Mudanya, Gemlik ve Or
hangazi ilçeleri zeytinci köylerinde zeytin ağaç
larında mahsul dallarının kırılması suretiyle
maalesef önemli hasar olmuştur.
Olayın-mahallen tetkiki için Bakanlığımızca
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü temsilcileri
nin katıldığı bir heyet 17 . 2 . 1965 tarihinde
hasar gören mahallere giderek bir taraftan za
rarı bir taraftan da tedbirleri tesbit etmiş bulun
maktadır. Adı geçen ilçelerde hasar gören her
zeytinci köyde zeytinliklerin mevkilerine göre
tesbit ettirilen zarara ait raporlara nazaran bu
olayın etkisi altında 1965 yılı zeytin mahsulü
nün noksan olacağı ve noksanlığın 4 - 5 yıl de
vam edeceği anlaşılmaktadır. Hasarın tesbiti
sırasında yüksek rakımlı köylerde 1 - 2 senelik
filizlerde dondan mütevellit kabuk açılmaları ve
göz yanıklığı müşahade edilmiş ise de buna ait
zarar mevsim dolayısiyle tâyin edilememiş, bu
husus ancak Nisan ayı içinde tesbit edilecektir.
Hasar olayının vukuunu mütaakıp mahallin
ce köylere gönderilen teşkilâtımız elemanları vasıtasiyle gerek kardan dalı kırılan ve gerekse
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dondan zarar gören zeytin ağaçlarında yapıl
ması zaruri olan budama ve ilaçlama hususunda müstahsıllar uyartılmış ve ayrıca bu konuda
hazırlanan sirküler zeytincilere dağıtılmıştır.
Ankara'dan gönderilen heyetin zeytin müstah
sili ile yaptığı toplantıda tesbit edilen :
1. 1962 - 1963 - 1964 yıllarına ait Zeytin Ta
rım Satış kooperatiflerine ortak olanların % 20
1 erinin ödenmesi
2. Çevirme kredilerinin ve kimyevi güb
relerin zamanında verilmesi.
3. Gübre dâhil çevirme kredisi borçlarının
ertelenmesi.
4. Tapusu olmıyan üreticilere zilliyetlik
üzerinden işlem yapılması.
5. Sürmarşandiz kredisinin evlerde salamu
ra zeytini bulunan müstahsıla da uygulanması.
İhtiyaç ve taleplerinin gerçekleştirilmesi hu
susu ilgisi cihetiyle Ticaret Bakanlığına ve
T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne filhal
intikal ettirilmiş bulunmaktadır.
Zirai mücadeleye taallûk eden hususlardan,
a) Don hâdisesi görülecek zeytinliklerde
vukuu muhtemel zeytin kanseri hastalığına kar
şı yapılması lüzumlu mücadele ilâç yardımının
sağlanması.
b) Hasar gören köylerde zeytin güvesi ve
zeytin sineği mücadelelerinde ilâç ve malzeme
yardımı yapılmasına devam edilmesi hususları
da zirai mücadele ve Zirai Kanrantina Genel
Müdürlüğü tarafından ele alınmıştır.
Hürmetle arz ederim.
2. — Aydın Milletvekili Reşat
Özerda'nın,
Ereğli Demir ve Çölik fabrikaları Türk Anonim
Şirketindeki
yolsuzluk
iddialarını
incelemek
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir
Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına, dair
önergesi (10/18)
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Özet : Ereğli Demir ve Çelik Fab
rikaları T. A. Şirketindeki yolsuzluk
iddiaları
hakkında
Anayasanın
88 nci maddesi gereğince Meclis
araştırması talebinden ibarettir.
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Şir* ketinde yüz milyonları bulan suistimaller oldu-
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ğuna ve bu yolsuzlukları yapanların bâzı res
mî makanlar tarafın/dan himaye edildiklerine
dair uzun süreden beri basında devam eden neş
riyat üzerine, bundan bir müddet evvel şirket
hissedarlarından Sümerbank ve Karabük Demir
ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünün teşeb
büsü ile, şirket umumi heyetinin yolsuzluk id
dialarını tahkik etmek üzere fevkalâde toplan
tıya çağırılacağı radyo ve basında ilân edildiği
halde, sonradan bundan sarfınazar edilerek,
Hissedarlar Umumi Heyetinin 25 Mart 1965
günü adi umumi heyet toplantısına çağrıldığı
ve gündemin birinci maddesini : (İdare Meclisi
üyeleri ve murakıpların ibrası) ve ikinci mad
desini de : (Şirket hakkında ileri sürülen bâzı
iddialar dolayısiylc hususu murakıplar seçimi)
teşkil ettiği öğrenilmiş bulunmaktadır.
Halen ağır ithamlar altında bulunan şirket
yöneticilerinin bu durumdan kurtulabilmeleri
ve Türkiye'nin iktisadi kalkınmasında bel ke
miği teşkil eden bir büyük müessesenin zedele
nen haysiyet ve itibarının iade edilmesi kati za
rureti aşikârdır.
Yukarıdaki sebepler ve aylardan beri şah
san yaptığım incelemeler neticesine dayanarak,
T. C. Anayasasının 88 nci maddesine göre Mec
lis arattırması isteriıek zaruretini duydum :
1. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları ile
ilgili olarak müzakereler sırasında izah edece
ğim yolsuzlukların ve diğer iddia ve isnadlarm
vâridolup olmadığının, varid ise bunların şir
ket yöneticileri ve sorumlularından kimler tara
fından ne suretle ve ne nisbette irtikâbetdildiğinin, kimlere ne miktarda haksız menfaat sağ
landığının ve netice olarak meydana gelen millî
zararın kaç milyondan ibaret bulunduğunun tesbiti.
2. Bu yolsuzluklara doğrudan doğruya iş
tirak eden veya bunları himaye etmek suretiyle
suiistimallerin dolaylaştırılmasma yardımcı olan
resmî memurlarla Bakanların bulunup bulun
madığının, varsa mesuliyetleri derecesinin tesbiti.
3. Yukardaki iki maddede yazılı inceleme^.
leri yapmak üzere Millet Meclisinde grupu buliman beş siyasi partiden ikişer ve müstakiller-.
den bir olmak üzere 11 kişilik Meclis Araştırma
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Komisyonu seçilmesini ve \m Komisyon lüzum
göreceği yerlere giderek iricelömeler yapmaya
yetkili kılınmasını arz ve teklif ederim.
Aydın
Reşat özarda

SANAYİ BAKANI ALI NAlLÎ ERDEM
(İzmir) — Sayın Başkan muhterem arkadaşla
rım, Sayın Reşat özarda'nın, Ereğli Demir ve
Çelik fabrikaları T. A. Ş. hakkında Meclis so
ruşturması talebeden önergesi dolayısiyle mâ
ruzâtta bulunacağım.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Anaya
Mesele :
sanın 88 nci maddesinde yer alan Meclîs araştır
Aydın Milletvekili
Reşat özarda, Ereğli
ması müessesesi, içtüzüğümüzün 177 nci madde
Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. nde bâzı
sinde ifadesini .bulan, «belli bir konu hakkında
yolsuzluklar vukubulduğu yolunda iddiaların
Meclis tenevvür etmek isterse bir komisyon
ileri sürüldüğünden bahsile, bunların vâridolup
teşkil eder, yolundaki hükme muvazi olarak
olmadığının, varit ise şirket yöneticilerinden
şimdiye kadar tatbik edilegelmiştir. Bundan bir
kimlerin ne miktarda haksız menfaat sağladık
müddet evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi
larının, bunlara yardımcı olan resmî memurlar
birleşik toplantısı İçtüzüğü yapıldığı zaman
bulunup bulunmadığının, varsa mesuliyet de
tahkikat, Meclis soruşturması mevzuları Tür
recelenin tesbiti. için, Anayasanın 88 nci mad
kiye Büyük Millet Meclisinin salâhiyeti cüm
desine göre Meclis araştırması yapılmasını tek
lenindin olması hasebiyle, İçtüzüğümüzün 16
lif etmektedir. Bu takrir münasebetiyle Muh
nci -babında 169 ncu maddesiyle başlıyan ve
terem Heyetinize Anayasanın 88 noi madde
176 nci maddesine kadar gelen kısımları, Bü
sinden neler anlaşıldığını kısaca ifadeye gayret
yük Millet Meclisi Birleşik Toplantı İçtüzüğü
sari' edeceğim.
nün 30 ncu maddesinin hükmü ile ilga edil
Anayasanın 88 nci maddesi, (T. B. M. M.
miştir. Bu suretle şimdiye kadar yaptığımız
nin denetim yolları) matl'aıbım -taşımakta ve ge
tatbikatta, araştırma komisyonlarının, 177 nci
nel olarak) bu denetim yollarının nelerden iba
maddede derpiş edilen ve 16 nci babın içinde
ret» olduğunu 1 nci fıkrasında saydıktan sonra,
bulunması hasebiyle bu komisyonların vazife ve
2 nci fıkrasında : «Meclis araştırması, belli bir
salâhiyetleri, araştırması, yürütmeleni ve Meckonuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden
lislerdeki müzakere usulleri 16 nci babın için
ibarettik.» demektedir.
deki hükümlere göre yürütülmüştür. Bu hü
I. Bu maddenin, Sayın Reşat özarda ta
kümler bugün mülga bulunduğuna göre, ve yeni
rafından talebedilen şekilde uygulanmaya elve
bir içtüzükle de aragtârma keraasyoniarınm su
rişli olup olmadığının anlaşılabilmesi için,
reti teşikli ve vazifelerine ne yolda, hangi sa
özarda 'nın önergesini iki kısma ayırmak gere
lâhiyetle devam edeceği hakkında kati bir hü- ' kir :
küm bulunmaması hasebiyle biz Riyaset Divanı
a) önergenin birinci kısmı, Ereğli Şirke
olarak Meclis araştırmalarında tahkikat sa- '
tinde bâzı yolsuzlukların olup olmadığı ve
lâhiyeti yönünden değil, soruşturma hakkı ba
b) ikinci kısmı ise, bu yolsuzlukların sükımından değil, fakat sadece
komisyonların
butu halinde, bunlara iştirak veya yardım
vazife ve salâhiyetleri, vaziefferini yürütmeleri
eden resmî memurların bulunup bııİunmadığıve müzakere usulleri bakımından yine 16 nci
dıı*.
bab içindeki, hükümlerin tatbik edilmesini
II - 88 nci madde, T. B. M. M. nin her iki
Yüksek Meclisin tasvibine sunuyoruz. Kabul
Meclisine de belli bir konuda inceleme yapabil
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
mek yetkisini vermektedir.
Bu hükümler gereğince müzakere usulü
171 nci maddeye göre cereyan edecektir. Yani
alâkadar vekil ve takriri venen konuştuktan
sonra bilmüzakere bir araştırma komisyonunun
kurulup, kurulmıyacağı konusunda Meclis ka
rar verecektir. Söz sırası Sayın Bakanındır.
Buyurun Sayın Bakan.

Anıcak, derhal kabul etmek gerekir ki, 88 nci
maddenin tatbiki için, evvelâ, mevzıuıbahis hal
li konuda hangi yetki sahipleri tarafından,
ne suretle, ne gibi usuller dairesinde incele
me ve araştırma yapılabilir olduğunun muay
yen bir kanunla testoit edilmemiş olması, sani
yen, inceleme yapılacak konunun Anayasa ile
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teminat altına alınmış hürriyetler meyanında
bulunmaması lâzımdır. Bu itibarla, 88 nci mardedeki «inceleme» yetkisini, bugünkü Anayasa
nizamı içinde mutlak bir mânaya almak ve bel
li her konuda. T. B. M. M. nce araştırma ve
inceleme yapılabileceğini kabul etmek bilmem
ne dereceye kadar mümkündür.
Basit 1 - 2 misali Muhterem Heyetinize arz
etmek isterim.
Bir suçun failinin kim olduğunu tesbit için
Meclis araştırılması yapılabileceğini zannetmi
yorum. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu,
bu belli konuda, araştırmaya kimlerin yetkili
olduğunu tesbit etmiştir. T. B. M. M. Ceza
Muhakemeleri Usulü Kanununu değiştirmedik
çe - ki, yine Anayasa nizamı içinde kaza fonksi
yonuna böyle bir müdahalenin mümkün olmadığı
kabili münakaşadır, - 88 nci maddeye göre Mec
lis araştırması caiz ve mümkün değildir kanaa
tindeyim.
Aynı şekilde, bir kimsenin diğerinin hak
ve menfaatlerini ihlâl etmekte olup olmadığı
nın, iki fertten hangisinin alacaklı hangisi
nin ıborçlu olduğunun Meclis araştırmasiyle
tesbiti caiz ve mümkün müdür, bilmiyorum.
Bir şahsın gelirinin ne olduğunun, bu ge
lir üzerinden vermesi gerekli vergiyi verip
vermediğinin; bir vatandaşın, icra eylemekte
olduğu meslek veya sanat alanında Devletin
kanun ve nizamlarına uyup uymadığının da
Meclis araştırmasına konu teşkil edebilmesi ka
bili münakaşadır.,
Bu araştırmaları yapma yetkisi münhası
ran kendilerine tanınmış merciler veya baş
ka vatandaşlar, özel kişiler vardır. Mer'i ka
nunlar, Moslis araştırmasına konu teşkil ede
bilecek hususlara, mahiyet bakımından istisna
lar koymuştur; o kanunlar, değiştirilmedikçe,
onların hükümleri T. B. M. M. ni de tabiatiyle bağlar.
Bir, de Anayasa ile teminat altına alınmış
olan hüriyetler itibariyle bir iki misal ver
mek istiyorum;
Meselâ: Anayasanın 15 nci maddesine göre,
«özel hayatın gizliliğine dokunulamaz.» 17 nci
maddesine göre «haberleşmenin gizliliği esas
tır». Şüphesiz, özel hayat da, haberleşme de,
bir Meclis araştırmasına konu teşkil edemez.
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Anayasamızın (kişi) ye bahşettiği bu anahak
ve hürriyetleri, «gerçek kişi» mânasına alma
mak icabeder kanaatindeyim. Tüzel kişiler de,
Anayasa ve hukuk dilinde kişidir.
O halde, 88 nci maddede yer alan Meclis
araştırması, araştırılması ve incelenmesi, kanun
larla idari veya kazai mercilere bırakılmamış,
hak sahibi veya menfaattar olan vatandaşla
rın (gerçek veya tüzel kişilerin) kendi tak
dir ve teşebbüslerine terkedilmemiş belli ko
nularda yapılabilir ve kaideten yürütme or
ganının Yasama Organı tarafından murakabe
sine müncer olabilecek imkân ve vasıtaların
ihzarına matuftur.
İddia edilen yolsuzlukların araştırılması
na gelince;
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş.
kendi hususi Kanununa, T. B. M. M. nce (Ku
rucu Meclis) tasdik edilen beynelmilel anlaş
malar ahkâmına ve İktisadi Devlet Teşekkül
leriyle kamu teşebbüslerinin denetlenmesi hak
kındaki kanunlar hükümlerine göre, her han
gi bir vatandaş gtupu tarafından tesis edilen
her hangi bir anonim şirketten farkı olmıyan,
tamamen hususi hukuk hükümlerine, Ticaret
Kanununun mahsus maddeleri ahkâmına tabi,
hususi bir şirkettir.
Her ne kadar, biri Karabük ve diğeri Sümerbank olmak üzere, iki İktisadi Devlet Te
şekkülü, bu şirketin sermayesine yarıdan faz
la bir nisbet dairesinde iştirak etmiş iseler de,
bu şirketin murakabesi, onun ortaklarına ait
tir; başkaca resmî bir murakabe yoktur.
Ortaklardan Karabük ve Sümerbankm,
9 kişilik İdare Meclisinde 4 üyesi vardır; bun
ların iltihakı olmaksızın, idare meclisinin karar
ittihazı mümkün değildir.
Şirketin iki muvazzaf murakıbı da, kurulu
şundan bugüne, daima Karabük ve Sümerbanktan seçilegelmiştir. Hisedarlar umumi heyetin
de de, rey hâkimiyeti Karabük ve Sümerbanktadır.
Bu durum muvacehesinde şirkette yolsuz
luk olup olmadığının araştırılması, onun or
taklarına taallûk eden bir meseledir kanaatin
deyiz. Ortakların tutumu ise, Karabük ve Sümerbank kanaliyle, Hükümetin direktiflerine
tabidu*.
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Yolsuzluk iddiaları, T. B. M. M. ne olduğu
gibi Hükümete ve Karabük ile Sümeribanka da
intikal ettirilmiştir. Tahkikat için teşebbüse
geçilmiştir. Ortaklar, iddia edilen yolsuzlukla
rı tahkik için, 25 Murt 1965 günü akdedilecek
hissedarlar umumi heyeti toplantısında bir
(özel murakıplar heyeti) ni, Türk Ticaret Ka
nunu hükümlerine göre seçme hususunda mu
tabık kalmışlardır. Bu heyet, murakabesini ya
pacak ve neticeyi bir raporla, yine hissedarlar
umumi heyetine (bu meyanda Karabük ve Sümerbanka) bildirilecektir.
Bu durumda, Ereğli Demir ve Çelik Fab
rikaları T.A.Ş. nde bir takım yolsuzluklar olup
olmadığı hususunda, Anayasının 88 nci mad
desine göre «Meclis Araştırması» na karar
verilmesi ve bu hususta teşkiledileecek heyetin
Ereğli Şirketini murakabeye girişmesi onun
idarecilerini sorguya çekmesi, Şirket evrakına
el koyması, Şirket muhaberatını, dosyalarını
tetkika kalkışması, bir Anonim Şirketin mu
rakabesi hakknda Türk Ticaret Kanununda
gösterilmiş olan yolların fevkinde ve dışında
bir denet teşkiledecektir ki, gerek bu husus
taki mevzuatımız, gerek Anayasanın kişiye
tanıdığı hak ve hürriyetlerle, çeşitli dokunul
mazlıklarla kabili telif olmıyacaktır kanaatin
deyim. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları,
T.A.Ş. bir İktisâdi Devlet Teşekkülü değildir;
bir Devlet dairesi niteliğinde de bulunmamak
tadır.
Hukukî durum vo münasebetler ve Tica
ret Kanunu hükümleri muvacehesinde Ereğli
Şirketi hakkında Meclis Araştırmasına karar
verilmesiyle memleketin her hangi bir tara
fındaki, herhhangi bir hususi şirket hakkın
da Meclis araştırmasına karar verilmesi veya
her hangi bir vatandaşın durumunun böyle
bir araştırmaya
konu yapılması arasında
fark olmasa gerek.
Suiistimal ve yolsuzluk iddialarına Hükümet
adına veya kendi hesaplarına, şirket ortaklan
ve bunların içinde rey hâkimiyetine sahibolan
Karabük ve Sümerbank, el koymuşlardır. Ka
nuni muamelenin neticesini beklemenin daha
doğru olacağı kanaatindeyiz.
Ereğli Şirketindeki yolsuzluklara, resmî me
murların yardım etmiş olup olmadıkları veya
(her hangi bir şekilde methaldar bulunup bulun
madıkları meselesine gelince:
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Bu hususta da bir Meclis araştırması yapı
labilmesi için evvelemirde Ticaret Kanunu hü
kümlerine göre Ereğli Şirketinin muamelâtı hak
kında girişilmiş olan araştırmanın neticesi alın
malıdır, zannediyoruz. Ortakların yapacakları
tahkikata göre her hangi bir yolsuzluk sabit
olursa, bunda reamî memurların da methaldar
bulunup bulunmadıkları, Yüksek Meclisçe tasvibedilecefc bir sureti hal ile, ya normal resmî
teftiş mekanizması vasıtasiyle tesblt edilir veya
o zaman bir araştırma karan alınarak Komis
yonu da kurulabilir.
Muhterem Milletvekilleri; 88 nci madde mu
vacehesinde Ereğli Demir ve Çelik Şirketinin hu
kukî durumunu sizlere kısaca belirtmeye çalış
tım. Ancak 88 nci madde Muhterem Heyetinizce
en geniş anlamıyla mütalâa edilebilir ve bu ge
niş anlamın içinde Muhterem Reşat özarda ta
rafından verilmiş olan takririn gündeme alın
ması Muhterem Heyetinizce kabul edilebilir. Kıy
metli zamanlarınızı heder etmemeye gayret sarf
ederefk beyana çalıştığım hususların tamamiyle
aksine hususlar mütalâalar, içtihatlar buradan
ifade edilebilir ve muhtemeldir ki, bizim görüş
lerimizin dışındaki mütalâalar doğru olabilir.
Biz sadece kendi görüşlerimizi belirtmeye çalış
tık, takdir Muhterem Heyetinizindir. Hürmetle
rimle.
BAŞKAN — Buyurun Sayın özarda, takrir
sahibi olarak.
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri, araştırma konusu
yapılmak istenen müessese her ne kadar kendi
anamukavelienamesine ve özel kanuna göre özel
bir şirket mahiyetinde sayılmakta ise de serma
yesi üç milyarı bulan bu şirketin hissesinin ya
ndan fazlası % 51 i Devlet malı olan Sümerbank
ve Karabük Demir ve Çelik Fabrikalan tarafın
dan yatırılmış olduğu gibi, zaanan zaman Türk
Maliyesi Hazinesinden de yüz milyonlarca lira
verilmek suretiyle bu şirket takviye edilmiş bu
lunmaktadır. Maliye Vekâletinin ödediği yüzmilyonlar bu Meclisin karariyle verilmektedir.
Meclisin karariyle millete faydalı olacağı mülâhazasiyle bir müesseseye yatırılan yüz milyonlann hesabını bu Meclis soramıyacaksa, artık
burada millî iradeden bahsedip kendi kendimizi
oyalamaya hiç de sebep yoktur kanaatindeyim.
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. . Muhterem arkadaşlarım, biz bu mevzuu tet- I sine tesir ederek çeşitli yollarda suiistimallerle
bu fakir milletin bünyesini kemirmeye çalışan
kik ederiz; şayet çıkarılmış olan kanun, şirket
lara bir gözdağı vereceğiz. Bu memlekette her
kurulmasına vücut veren kanun bugünkü Türk
türlü yolsuzluğa zamanında el koyacak, hiçbir
Hükümetinin, Türk Milletinin, Türk Devletinin
tesir altında kalmıyan, vicdanından ve Allah'ın
yarı sermayesinden fazlasını yatırmış olmasına
dan başka yoldan ayrılmıyan bir Meclis vardır,
rağmen onu Devletin Hükümotin, Meclisin her
el koyacaktır diye onlara bir gözdağı vereceğiz
türlü kontrol vo murakabesinden azade olduğu
ve bu memlekette her türlü suiistimali önliyecek
gibi bir inceleme kcnusu dahi yapılmaktan mah
bir teamülü burada kurmuş oluruz sevgili kar
rum edecek kadar millî hâkimiyet prensiplerine
deşlerim.
ve hükümranlık haklarına aykırı ise, o kanunu
da değiştirmek cihetine o zaman gideriz muhte- I
Muhterem arkadaşlarım; şimdi mevzuun içi
rem. arkadaşlarım. Binaenaleyh, bendenizin esa- I ne girerken peşinen şunu arz edeyim; buradaki
sen bu takriri buraya gotirmekteki gayem, mak
yolsuzluklar pek çok maddelere istinadetmektesadım şudur; 9 ayı mütecaviz bir zamandan beri I dir. Bendeniz burada bunları teker teker dile
ıbu müessesede çeşitli suiistimaller olduğu hak- I getirecek değilim. Ancak birer tipik örnek teşkil
kında basında neşriyat devam edip gitmektedir.
©bmjesi bakımından ayrı ayrı vasıfta birkaç hâ
Bu basını yakından izlediğimiz takdirde, bun
diseyi yüksek huzurlarınıza ve ıttılaınıza arz
ların içinde mühim bir kısmının cidden mesele- I edeceğim. Bunlardan evvelâ yarı mamul madde
ye vatanperverane bir görüşle eğildiklerini, ha- I ithalindeki yolsuzlukları ara ile işe başlıyacağım.
kikaıtleri ifade etmeye çalıştıklarını müşahede I
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarının so
ederiz. Ancak bunun yanında böyle millî bir mü
ğuk ve sıcak haddehanelerinin, yüksek fırın ve
esseseyi dejenere ötmek, itibarını saramak ve is- I çelikhaneden daha evvel ikmalinin imkân dâ
tismar etmek maksadiyle hareketlerde bulunan- I hiline girmesi karşısında, gerek memlekette
lan da müşahede ederiz. Biz bu meselenin üze- I döviz tasarrufu sağlanması ve gerekse imalâta
rine bir Parlâmento olarak eğilmez ve derdin de- I biran evvel başlanmak suretiyle şirkete hergün
vasini aramazsak bu müessese, itibarından bir şey I yüzbinlerce liralık kâr temini gibi cidden ye
mi kazanacaktır? Biz burada Meclis araştırması- I rinde ve isabetli bir düşüncenin mahsulü olmak
na mâni olınken basının her gün yalanla iftira I üzere, teneke ve sac imaline yarıyacak yarı
ile ve saire ile bu müesseseyi yerden yere ba- I namul madde ithali karar altına alınmış ve bu
tırmasma şahısları lekelemesine mâni olacak I maksatla 1963 senesi Aralık a y n d a bu ihale
kuvvet vo kudrete sahip miyiz? Binaenaleyh I nin şartnamesi hazırlanarak 2 Mart 1964 tarihi
sevgili kardeşlerim, bizim için yapılacak iş, bu I de ihale günü olarak tesbit edilmiştir.
müessesenin itibarını, haysiyetini koruyabilmek
için bir inceleme yapmaik, millet malını babasınm çiftliği gibi kullananlar varsa bunları meydana çıkarıp hadlerini bildirmek, Millet parasını
çarçur edip, suiistimal edenler varsa onları ortaya çıkarmak bu şiılkotin başından onları temizlemek ve nihayet bu şirketin namusunu temiz ellerc teslim etmek suretiyle memleketin hakikaten
güveneceği itibar edeceği, bir müessese haline
getirmektir. Gaye ve maksadımız budur.
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Muhterem arkadaşlarım, biz bu incelemeyi
yaptığımız ve burada cereyan eden yüz milyonlarca liralık suiistimalleri ortaya koyduğumuz
takdirde yalnız bu müessesenin itibarını, haysiyetini korumuş olmaktan daha fazla yapacağımız hizmetler de vardır memlekete. Bugün kanunların açık kapısını bulup şu veya bu yoldan
Hükümet mekanizması içerisine, memur kademe-
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İşin müstaceliyeti ve önemi göz önünde bu
£ lundurularak, bayram olmasına rağmen der-

Muayyen günde bu ihaleye iştirak
Amerikan firmaları arasında Associated
inci Minerals Corporation Firması ile
Steel Corporation Firmasının müşterek
1
erinin, bundan sonra gelen BethleTıem
-vndan 300 000 dolar noksan olduğu
müştür.

eden
Metals
Kaiser
tcklifFirmagörül

Dünyaca tanınmış iki firmanın en müsaidolan müşterek tekliflerinin kabulünden ve işin
bunlara ihalesinden daha tabiî bir şey olamaz
dı. Nitekim Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları
da böyle yaptı ve mukaveleyi imza etmek için
vâki davet üzerine bu firmaların temsilcisi
Mr. Ballein 23 Nisan 1964 tarihinde Ankara'ya
geldi.
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hal görüşmelere başlandı. Fakat Ereğli De
mir ve Çelik Fabrikalarının satmalma kısmı
mesulleri, tek basma gelen ve resmî işler dı
şında özel anlaşmalara yanaşmak istemiyen
Amerikalı temsilcinin şahsına karşı sempati
duymamışlar, daha sonraları bu şahsa karşı
husumetlerini açığa vurmuşlardır. Fabrika
nın biran evvel faaliyete geçebilmesi için muh
taç bulunduğu yarı mamul maddeyi ve sağla
nacak döviz tasarrufunu unutarak kendisini
25 gün oyaladıktan sonra 20 Mayıs 1964 tari
hinde hiçbir ciddî sebep gösterilmeksizin tek
lif sahibi firmalarla alâkalarını kesmişlerdir.
Bundan sonra 300 000 dolar daha ucuza ala
bilecekleri bir malm sağbyacağı faydalar ve
zaman kaybmm hergün meydana getirdiği za
rarlar bir tarafa iti mis, daha pahalı mal ve
ren firmaya dönülmüştür. Bu firmanın şart
ları belli ve durum zaman kaybına asla nıüsaidolmadığı halde, müzakereler 35 gün de
vam etmiş ve nihayet 26 Haziran 1964 te mu- I
kavele imzalanmıştır.
Bir taraftan Ereğli Domir ve Çelik Fabri
kaları idarecileri bu şekilde faaliyetlerde bulunup işi geciktirirken bunlardan haberi olnryan ve hakikaten hüsnüniyetle hareket eden
zamanın Sanayi Bakanı Sayın Muammer Erten'de Temmuz aymda piyasaya ilk defa Türk
tenekesi ve dckapc sacın Ereğli'den istihsal edileceğini efkârı umumiyeye ilân etmekte idi..
Saym Muammer Erten'i bu yolda beyanat
lar vermeye ve bâzı kararlar almaya sevk eden
ciddî sebenler vardı. Zira müessese 4 . 5 . 1964
taHh ve 205 snvılı ya^ı üe Sanavi B ı k a n ı n ı n
müracaatla 1964 yılı ikinci yarısında 25 000 ton
pik, 4 850 ton boru bandı, 1 000 ton levha
3 820 ton sıcak çekilmiş dekape sac, 5 910 t'T>
s^ğuk çekilmiş sae, 3 610 ton teneke imal oAccebini, bu sebeple 13 ncü kotadan bunların çı
karılmasını istemiş, haddehanenin
Temmuz
1964 de işletmeye açılacağını bildirerek yarı
mamul ithali için talepte bulunmuştu. Bunun
üzerine daha 12 nci kota yürürlükte iiken. Ma
yıs 1964 sonlarında 4 318 000 dolar tahsis ayrılmış ve 13 ncü kotadan yukarda bildirdiğimiz mamuller, istihsal edilecekleri miktarlar
nisbetmde tenzil edilmişti.
frte bu sfibenlore dayanan S a v n Muammer
Erten de Türk Milletine bu müjdeli haberi duyurmayı kendisi için vazife bilmişti.
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Her ne kadar Ereğli Demir ve Çelik Fabri
kalarının yöneticileri 300 000 dolar daha paha
lı teklif yapan firma ile 26 Haziran 1964 de
mukavele imzalamışlarsa da, AID parasiyle ya
pılan bu işin vecibelerinden olan Amerikan
Hükümetinin Resmî Gazetesi Small Business
Cireuler'de ihale şartlarını ilân etmeyi ihmal
etmişlerdi. Vâki itiraz üzerine, Amerikan Hü
kümeti usulsüz bulduğu ihaleyi feshetti.
Bundan sonra usulüne uygun olarak ilân
yapmak suretiyle 22 Temmuz 1964 günü bütün
Amerikan firmalarından yeniden teklif istendi.
Birinci ihaleye iştirak eden firmalar ikinci iha
leye de eski teklifleriyle katıldılar. Fakat pe
şin hükümlü fabrika idarecileri, teklifleri in
celeme lüzumunu dahi duymadan 40 000 ton
luk yarı mamul maddeyi 300 000 dolar daha
pahalı satan firmadan almayı 4 Ağustos 1964
tarihinde idare heyetine teklif ve kaıbul ettir
diler.
işin hu safhasında, transfer müsaadesi ba
kımından Türk Hükümetinin muhalefeti ile
karşılaşan Ereğliciler, 300 000 dolârbk pahalı
lığı kitabına uydurabilmenin yolunu da buldu
lar. Maliye Vekâletinin Hazine Umum Mü
dürlüğü mensuplarına, Doğu - Amerika sahil
lerinden pahalıya alacakları malın tamamını
Türk gemileriyle getireceklerini ve dolayısiyle
her ne kadar aleyhte 300 000 dolarlık bir fark
gözükmekte ise de, neticede memlekete 500 000
dolar tutarında navlundan döviz kazandıracak
larım söylemek suretiyle, mevcut Türk - Ame
rikan Anlaşmasının şartları da bu makamlar
tarafından bilinmesine rağmen Maliye Vekâle
tini de iknaa muvaffak olarak transfer müsaa
desini aldılar.
Bunun üzerine Denizcilik Bankasının Deniz
Nakliyat Şirketi ile 40 000 tonluk ham madde
nin taraammm Amerika'dan Türkiye'ye nakli
hususunda anlaşmalar yapıldı, malları almak
üzere Türk gemileri Amerika yolunu tuttu.
Halbuki AID Anlaşmasına göre bu malların
yansının Amerikan gemileriyle ve yarısının
da Türk gemileriyle nakli mecburiyeti oldu
ğunda, bizim gemiler Amerika yolunda iken
satıcı firmanın elinde mevcut ve siparişin yarı
sını teşkil eden 20 000 ton yarı mamul madde
çoktan Amerikan gemilerine yüklenmeye baş-
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lanmıştı. Böylece bizim gemiler Amerikan li
manlarına kadar boş gidip boş döndüler, bir
kısmı da Atlantik ortasında geri çevrildi.
Bu durum karşısında, Ereğli Demir ve Çe
lik Fabrikaları mesulleri, % 50 Amerikan ge
mi nakliyatını, tonunu 18 dolardan teklif edip
temsilcisi sempatik bulunmadığından talebi red
dedilen firmanın yerine, bu defa yaptıkları
anlaşmalarla, yükleme ve boşartma masrafla
rı hariç, tonu 25 60 dolardan navlun ödemek
suretiyle malî Amerika'dan Türkiye'ye getir
diler. Böylece 20 000 ton için navlundan
500 000 dolar döviz tasarrufu iddiasına karşı
lık, 512 000 dolarlık bir meblâğ Amerikan ge
milerine navlun ücreti olarak ödenmiş oldu.
Bu işler perde arkasında çevrilirken, yine
zamanın Sanayi Bakam hr şeyden habersiz, bu
defa da Ereğli fabrikalarının Eylül ayı içinde
piyasaya yerli teneke ve saç çıkaracağını tebşir
etmekle meşguldü. İlk defa ilân edilen Tem
muz ayı Eylül olmuş, daha sonra Eylül ayı
Ekim olmuş, Ekim, Kasım olmuş ve bu min*
val üzere beş aylık bir gecikme ile nihayet Türk
tenekesi piyasada arzı endam etmiştir.
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Ereğli idarecilerinin tutumları neticesinde,
piyasa darlığı, karaborsa, döviz karşılığı ha
riçten mal ithali gibi büyük zararlar bir tara
fa bırakılsa dahi, yalnız Ereğli Demir ve Çe
lik Fabrikalarının fazla ve lüzumsuz paralar
ödemek, beş aylık kârdan mahrum olmak gibi
sebeplerle uğradığı zararın 100 milyon liranın
üstünde olduğu, yetkili yerli ve yabancı uzman
lar tarafından hesaplanmış ve ifade edilmiştir.
Şimdi muhterem arkadaşlar sizlere hitab r
ediyorum.
Millî bir müesseseyi bir kalemde 100 milyon
lira gibi fahiş bir zarara uğratan, ayrıca Hü
kümetin dört Bakanlığını 'iğfal edip çeşitli yol
suzluklara âlet eden, iktisadi nizamı alt - üst
edip memlekette karaborsa yaratan mesullerin
kimler olduğunu meydana çıkarmıyalım mı?
Bunlardan yaptıklarının hesabını sormıyalım
mı? Bu adamları hâlâ daha millî bir mües
sesenin başında Devlet sermayesinin temsilcile
ri olarak otrutmakta devam edelim mi? Bu so
rulara evet veya hayır diyecek olan sizlersiniz.
Şimdi bir de tesislerin temel inşaatındaki yol
suzluklardan kısaca bahsedeceğim;

Ancak bu süre içinde yukarda
nevilerini
Bu konunun Heyeti Umumiyece daha iyi an
bildirdiğim saç ve teneke dâhil 6 çeşit madde,
laşılabilmesi için Daniş Koper hakkında, gay13 ncü kotadan çıkarılmış olduğundan, mem
rişahsi bâzı bilgiler vermek isterim. Daniş Ko
lekette bu maddelerin yokluğu baş göstermiş,
per,
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk
evvelden buna göre Ihazırlanmış olanlar, bu I
Anonim
Şirketinin en büyük hissedarı olan Sümaddeleri karaborsaya intikal ettirerek fahiş
merbank tarafından şirkete temsilci olarak ve
kazançlar sağlamışlardır.
rilmiş olup, halen şirketin idare meclisi ve ic
Diğer taraftan bu maddeler ve bunların
ra komitesi başkanlıklarını yapmaktadır.
sanayii ile geçimlerini temin eden büyük ve kü
Daniş Koper aynı zamanda birtakım karan
çük esnaf buhranlar geçirmiş, piyasaya mal
lık işlerle meşgul iki büyük şirketin de üç orta
temini için Hükümet büyük sıkıntılar çekmiş
ğından birisidir.
ve sonunda ne acıdır ki döviz mukabilinde Rus
BAŞKAN — Sayın özarda Mecliste bulunya'dan bir miktar mal ithal etmek suretiyle
nııyan bir kimse hakkında bu şekilde ifade
piyasadaki darlığı önlemeye çalışmıştır.
kullanmayınız. Sadece meselenizi aydınlatmak
Verdiğim şu izahattan anlaşılacağı üzere,
yolunda konuşunuz.
2 Mart 1964 de 40 000 ton yarı mamul madde
REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Burada kı
için tekliflerin Ereğli Demir ve Çelik Fabrika
larının eline geçmesi sağlanmış olduğuna göre, I saca bunlardan bahsetmemdeki sebep, bir yön
şahsi küçük menfaatler bir tarafa itilerek, en I den Ereğli fabrikalarındaki yolsuzluklarla olan
ucuz teklif sahibi firma ile mukavele imzalan- I ilgisi dolayısiyle idi.
Bu üç ortağın inşaat işlerinde kullandıkları
mış olsaydı, Haziran 1964 den itibaren ima- I
lata hazır olan sıcak ve soğuk haddehaneler
makinalar ve personel, Ereğli Demir ve Çelik
den Temmuz 1964 de piyasaya ilk defa Türk te
Fabrikalarının temel inşaatında da fahiş üc
nekesi ve saçı çıkabilecek ve beş aylık gecik
retler karşılığında kullanılmak istenmiştir. An
me olmıyacaktı.
| cak bunun mahzurluları ve kanuni imkânsız-
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lıkları göz önüne alınarak hilei şer'iyesi bulun
muştur.
Danış Koper'in ortağı bulunduğu şirkete
ait milyonluk inşaat makina ve malzemeleri
muvazaa yolu ile yine kendi adamı olan mete
liksiz bir şahsa kiralanıyor ve ondan sonra da
bu makinalar çok fahiş ücret karşılığında fab
rika temel inşaatını üzerine alan firmaya ki
raya veriliyor. Böylece bu dolambaçV yoldan
geçmek suretiyle Daniş Koper ve ortakları tak
riben sekiz buçuk milyon lira icar bedeli alı
yorlar.
Liman inşaatmdaki yolsuzluk;
Liman inşaatı ihalesinde memleketimizde
bu sahada mütehassıs olup eski Ereğli limanı
da dâhil olmak üzere, Salıpazarı, Haydarpaşa
ve sayısız limanlar inşa eden Arı ve Cemal Okçuoğlu firmaları 35 şer milyon lira teklif et
tikleri halde diğer işlerde de himaye edilerek
şirketi büyük zararlara sokan Feyzi Türkeş Sezai Akkaya Firmasına 11 milyon lira fazlasiyle 46 milyon liraya ihale edilmiştir. Sonra
bu bedel 53 milyona yükseltilmek suretiyle fi
yat farkı 18 milyonu bulmuştur.
Kireçtaşı işindeki yolsuzluklar;
Fabrikanın üç analhammaddesinden biri
olan kireçtaşı, fabrikanın çalışmasında önemli
bir yer işgal etmektedir. Böyle olduğu halde
kireçtaşı işi; bu maddeye sahibolmıyan ve ay
nı zamanda bu ia için lüzumlu makina ve teçhi
zata malik bulunmıyan fakat Daniş Koper'e
yakınlığı olan bir firmaya, yani liman inşaa
tını 11 milyon lira fazla fiyatla ihale ettikleri
Feyzi Türkeş - Sezai Akkaya Firmasına veril
miş ve böylece müessese büyük zararlara so
kulmuştur.
Bu işin geçirdiği safahatı gayet muhtasar
olarak izah edeyim:
Kireçtaşı, demir cevherinde olduğu gibi
temini mümkün olduğu halde müessesece iha
leye çıkarılarak 8 firmaya 2 Mart 1963 tarihin
de şartname gönderilmesi ve 8 Nisan 1963 ta
rihine kadar kati fiyat tekliflerinin kapalı
zarfla şirkete gönderilmesi istenmiştir. Ancak
mezkûr tarihte bu sekiz firmadan birinden gay
rı diğer yedisinin elinde kireçtaşı ocağı olma
dığından şirket tarafından gösterilen ocaklarda
etütler yapabilmelerini teminen fiyat verme
müddeti 3 Haziran 1963 tarihine talik edilmiş
tir.
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Bu etütler neticesinde sekiz firmadan beşi
istenilen evsafta kireçtaşmı temin edemiyeceklerinden ihaleden çekilmişler, elinde büyük
rezervler bulunan bir firma usulüne uygun şe
kilde ve süresi içinde tekliflerini şirkete bil
dirmiş, diğer iki firma ise fiyat vermeyip mu
kabil teklifler ileri sürmüşlerdir. Şirket, ihti
yacı olan kireçtaşmı, müsait şartlarla vermeye
hazır firmaya ihale etmemiş, 17 . 7 . 1963 tari
hinde yeni bir teklif isteme mektubu ve yeni
bir şartname ile -işi yeniden ihaleye çıkarmıştır.
Bu ihaledeki şartnamelerin bir özelliği de
şu idi: Teklif isteme mektubunu alan firma
lar en kısa zamanda fabrikanın kurulduğu böl
gede etüt ve araştırmalar yapmaya ve isteni
len evsafta kireçtaşı yataklarını tesbit ederek
işletme ruhsatnamelerini iktisabetmeye teşvik
ve davet ediliyorlardı. Bu arada şirketin de
uygun ocaklar aradığı ve böyle ocaklar bul
duğunda davetli firmalara 30 . 8 . 1963 tarihine
kadar bilgi verileceği ilâve ediliyordu. İşte bu
davet ve tavsiye üzerine firmalardan birisi ara
nılan evsafta kireçtaşı ihtiva eden ve işletme
müsaadesi bulunan yatakları tesbit ile işletme
ruhsatına raptetmeye başlamıştır.
Ereğli Demir ve Çelik İşletmecileri bu kireç
taşı işini kendi şahsi menfaatlerine uygun bir
şekilde halledebilmek için işi günden güne at
mışlar, evsaf ve kalitesi üstün, en az yüz sene
lik ihtiyacı karşılıyacak stoklar mevcudolduğu
halde, bu ocakların sahibi firmalara işi verme
mişler ve nihayet 23 Ocak 1964 tarihinde, bir
den bire hiç davet edilmediği halde ve hilafı
hakikat beyana dayanan bir teklif mektubu ile
Sezai Türkeş - Feyzi Akkaya firması ortaya
çıkarılmış ve bu firmaya diğer taliplerin fiya
tından en az tonda on lira bir fazlalıkla ve her
sene milyonları bulan bir fiyat farkı ile kireç
taşı işi ihale edilmiştir. İhale şartnamelerinde
kesin bir hüküm vardır : 30 . 9 . 1964 tarihine
kadar stok sahasında 30 000 ton kırılmış ve
elenmiş kireçtaşınm ihzar edilmesi mecburiyeti
ve ayrıca işletme ruhsatnamesini haiz kâfi mik
tarda rezervi bulunan ocağa hasibolmak. Hal
buki mezkûr tarihte ihaleyi alan şirket değil
stok mahallinde, uzak veya yakın her hangi
bir yerde bir ton dahi kireçtaşı bulunduramamıştır. Diğer taraftan bu firma Nafia Vekâleti
ne ait bir ocağın ruhsatname tarih ve numara*
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sim kendisine aitmiş gibi göstermiş ve bu sah
tekârlık şirket yöneticileri tarafından bilinerek,
himaye edilmiştir. Bu sahtekârlığı sizlere şimdi
şirketin resmî iki arı ile ifade
edeceğim.
Şirket tarafından Zonguldak Valiliğine yazı
lan 14 . 7 . 1964 tarih 64-337/14528 sayılı resmî
mektubun suretini okuyorum;
«Zonguldak Valiliğine;
Şirketimizin yüksek fırın ve çelikhanelerimizde kullanılacak olan kırılmış, elenmiş kireç
taşı ihtiyacının karşılanması için 10 yıllık bir
mukavele ile Sezai Türkeş - Fevzi Akkaya fir
masına verilmiş ve mukavelesi akdedilmiştir.
Fabrikamızın 1964 yılı sonuna doğru faaliye
te geçeceği yüksek malûmlarıdır. Bu itibarla
1964 yılı sonundan evvel 30 000 ton kireetaşmm
hazırlanarak fabrikaya şevki gerekmektedir. Bu
ihtiyaç 1965 ve mütaakıp yıllarda yılda ortala
ma 270 000 ton ve günde ortalama 1 000 ton
raddesin dedir. Bu çapta bir işin hazır olabil
mesi için birçok mekanik tesislerin kurulması
gerekmektedir. Bu tesislerin kurulması en
az üç ay gibi bir zamana vabeste bulunduğun
dan ocak hazırlığıyla inşaat ve montaj işine he
men başlanamadığı takdirde işin başarılma şan
sı selbedilmiş olacak ve tesislerimizin çalışma
emniyeti haleldar olabilecektir. Adı geçen mütaahhit firma Bartın boğazında bir taş ocağı
ruhsatnamesi için Makamınıza müracaatta bu
lunmuştur. Mütaahhit bugüne kadar bir ruh
satname alamamış olması dolayısiyle sahada
hiçbir hazırlık ve montaja girişememiştir. Te
sislerin bîr an evvel kurulabilmesinin sağlanma
sı için Bartın, boğazında kendi müracaatleri çer
çevesi dâhilinde bir taşocağı sahası ruhsatna
mesinin verilmesine delâlet ve müsaadelerinizi
arz ve ri---ı ederim. Saygılarımla.
İmzalar»
Şimdi muhterem arkadaşlar; bir taraftan
ımukavcle hüküm 1 erine göre kireç taşı ihalesini
yaptıkları şahsın, diğerlerine nazaran en az ton
da 10 lira fazla para verdikleri gibi, muikavele
şartnamesine göre mutlaka elinde hazır kireç
ocağı ruıhs.atnıa.mcsi bulunacak ve 30 Eylüle ka
dar 30.000 ton kireç taşını stok etmiş olacak.
Bu şahıs Nafia Vekâletine ait bir kireç taşı oeağırrn ruhsatnamesini kendi namına gösteriyor,
şiriket idareci!eriyle anlaşarak. Ondan sonra ki- |

— 504

19.3.1985

0:1

reç taşı çıkarmak zamanı geliyor, elinde kireç
taşı yok. işte şirketin burada da resmî 'bir ma
kama, Zonguldak
valisine yazdığı yazıda,
elinde hiç bir ruhsatname olmadığı kabul ve iti
raz ediliyor. Bu şirket, bir müteahhide kireç
taşı ocağı ruhsatnamesi temin edebilmek için
bizzat kendisi müteahhit namına tavassuta giri
şiyor. Bu da gösteriyor »ki, muhterem arkadaş
lardım, şayet komisyon kurulursa elimde vere
bileceğim çok dokümanlar vardır. Burada hep
sini açıklamak istemem.
Bu şirket, milletin parasiyle kuıulan bir şir
ket, muayyen şahısların çiftliği gibi - istis
mar edilmekte, bir avuç insan bir birini kollayarak milyonlar ve milyonlarca gayrımeşru ik
tisaplarda (bulunan aktadırlar.
Sayın Sanayi Bakanı arkadşrm işin mura
kıplara havale edildiğini-ve neticeleneceğini bu
yurdular. Çok teşekkür edenim. Bundan evvel
ki Sanayi Bakanımız Sayın Muammer Erten
de aynı yolda hassasiyet göstermişler, murakıp
lar tâyin ettirmişlerdi, Sümerbank ve Karabüke. Fakat üzüntüyle ifade edeyim ki, sekiz
ay içinde üç defa murakıpları değiştirmek .mec
buriyeti hâsıl olmuştur. Çünkü arkadaşlarıım, üç
milyar liral.k bir müessesenin hesaplarını tetkik
ve murakabeye 800 lira aylıklı memur mura
kıp olarak gidiyor. Ve nihayet bir kaç ay son
ra bunlar iş yapamaz hale geliyor. Muhterem
arkadaşlarım, düşününüz, orada her memur üç,
beş bin iira ayda alır. 800 lira aylıklı bir memur
oraya gidiyor. Ona yeni bir memuriyet vaadedildiği takdirde yapacağı işten ne hayır gele
ceğini siz düşünün. Bütün bunları düşünerek
ve Hükümetin bugün bütün hüsnüniyetine rağ
men ıbir kontrol ve murakabe imkânından mah
rum olduğunu düşünerek, millî iradenin temsil•'isi olan ve karaniyle her şeye hâkim olan Yük
sek Meclisin huzuruna bu meseleyi gefcirmeik
ve böylelikle millî 'bir derde parmak basmak
suretiyle, hakikaten memleketin millî müesse
selerini 'tehlikeye, felâkete götürecek suiistimal
ler mevcut ise, ıbnnları tesbit ve icabında MecM,s Kararı, icabında kanunla bu hadiselere, bu
soygunlara, bu suiistimallere son verilmesi lâ
zım geldiği kanaatine bütün vicdanımla inan
mış bulunuyorum. Beni buraya sevkeden de
budur.
Muhterem arkadaşlar; peşinen arz ettiğim
gibi, bütün hadiseleri burada teik tek dökecek
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değilim. Ancak bir komisyon kurulmasını tas
vip buyurduğunuz 'takdirde o zaman bütün ha
kikat meydana çıkacak ve Millet Meclisi olarak
da vazifemizi yapmanın huzurunu duyacağız.
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Soldan alkışlar.)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; bir ka
nunun vuzuhla tesbiti gerekir. Evvelemirde sa
yın Bakan Meclisimizin bu konuyu bir araştır
ma konusu yapamıyacağı ve bunun usûle aykırı
olacağı kanaatmda mıdır, değil midir?
Buyurun efendim.
SANAYÎ BAKANI ALÎ NAlLl ERDEM
(izmir) — Sayın Riyasete teşekkür ederim. Sa
yın Reşat özarda konuşmaları sırasında muh
temelen benim bir konuşmamı yanlış anlamış
olacak ki, konuşmasının esas temasını buna gö
re bina ettiler. Bendeniz konuşmalarım sıra
sında bir hususu Muhterem Heyetinizin na
zarı dikkatine arz etmekle yetindim. Arza gay
ret sarf ettiğimiz husus şudur; her hangi bir
tahkikatın tekemmül etmesi için bir Meclis araş
tırmasının açılmasını istemiyoruz gibi bir hava
nın içerisinde değiliz, dedim. Yalnız ortaya koy
maya çalıştığımız şey şu; Anayasanın 88 nci mad
desinin esprisi içinde ise ve Muhterem Heyetiniz
de böyle bir kanaate varıyorsa, Meclis tahkika
tı açılmasını talebeden önergeye müspet isti
kâmette biz de evet diyoruz. Ama, 88 nci mad
denin belli bir konudaki tâbiri esprisi içerisin
de kişilere tanınan hürriyetlerin tüzel kişi
liklere de tanınması icabettiği esprisine itibar
ediliyorsa ve bunun hakkında belli bir kanun
var olduğuna göre, Ticaret Kanunu olduğu
na göre, özel
kanunları bulunduğuna göre,
Anayasanın 15 nci ve 17 nıci maddelerinin ze
delenip zedelenmiyeceği keyfiyeti, Muhterem
. Heyetinize reylerin istimali sırasında tetkik .buyurulur ve ona göre reyleriniz istimal edilir,
dedim. Binaenaleyh, biz görüşümüzü bu şek
liyle ifade ettik. Bunu belirtmek isterim. Ma
ruzatım bundan ibarettir.
BAŞKAN — Sayın Bakan, Riyaset olarak,
böyle bir mevzu
Meclisimizce bir araştır
ma konusu yapılabilir ve tatbikat bu yolda
yürüyecektir, şayet sizin buna bir itirazınız
varsa açıkça ifade ediniz.
SANAYİ BAKANI ALI NAlLl ERDEM
(Devamla) — Hayır efendim, buna bir itirazı
mız yok.
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BAŞKAN — Mesele yok öyleyse, o halde
müzakereye devam ediyoruz.
Şimdi söz alan arkadaşların isimlerini oku
yorum; ismet Kapısız, Nihat Diler, Naznıi Ö/o~
ğul, Ata Topaloğlu, Coşkun Kırca, Kadri özek,
Halûk Nur Baki,
Şimdi söz sırası Sayın İsmet Kap ısız'm.
Buyurun efendim.
ÎSMET KAPISIZ (Yozgat) — Muhterem
Başkan, çok muhterem arkadaşlarım; «ivasi ta
rihimizde vukubulmuş suiistimaller, kanaatim
ce milletin kalbine
saplanmış hançer gibi
dir. Ben dünyaya
geldiğimde 1930 yılında
- Cumhuriyetimiz 1923 yılında ilân edilmişti o günden bugüne kadar Cumhuriyet Hükümet
lerinin bu memleketin sorumluluğunu üzeri
ne aldıkları müddet zarfında çeşitli suiistimal
ler iddiası ortaya atılmış, Yüce divanlara ka
dar gitmiş, şahıslar Yüce divanlardan iberaet
kararı alarak âmme vicdanının karşısına ter
temiz çıkmışlardır.
Çok sevgili arkadaşlarım, benden önce ko
nuşan takrir sahibi Reşat özarda arkadaşım,
, daha önce konuşan Muhterem Sanayi Baka
nı arkadaşım, Ereğli Demir ve Çelik fabrika
larına üç milyar liralık yatırın mevzuunda
günlerden beri, hattâ aylardan beri kamu oyun
da büyük yankılar uyandıran suiistimal iddia
larının vâridolduğu .söylenen konuda ben ar
kadaşınız da karınca kaderince bu mevzua eğil
miş bulunuyorum. Zamanınızı fazla işgal etmiyeceğim. Şurasını da peşinen söyliyeyim ki, ben
do Reşat özarda arkadaşınım burada temas
ettiği konulara aynen iştirak ediyorum. Muh
terem Riyaset Divanının da işaret buyurduk
ları ve Sayın Sanayi Bakanımızın da açıkça
beyan buyurdukları gibi, bir Meclis inceleme
Komisyonu kurulması fikrinin lehinde bulunu
yorum. 24 Aralık 1964 tarihinde C. II. P. Grupunda Sayın Sanayi Bakanı Muammer Er
ten arkadaşımız, bu mevzu grupta müzakere
edilirken söylenmiş olduğu bir sözden sonra
ben, gündemde bulunan ve Ereğli Demir ve
Çelik mevzuundaki suiistimal iddialarının vâridolup olmadığı hususunda bir sözlü soru öner
gemi Meclis Riyasetine arz etmiş bulunuyor
dum. O zamanki Sayın Sanayi Bakanı Muam
mer Erten arkadaşımız, yolsuzluk iddiası kar
şısında aynen şöyle demekte idi; «Ereğli Demir
ve Çelik tesisinin çalışmasından memnun bir
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Bakan değilim. Mesele Bakanlığımıza intikal et
miştir. Üzerinde hassasiyetle duruyoruz.»
Sevgili arkadaşlarım, Sayın Sanayi Baka
nı kendi görevi cümlesinden olarak, gerek ga
zetelere verdikleri uzun beyanatlarında, ge
rekse 1965 bütçesinin müzakeresi komisyonda
cereyan ederken oradaki beyanlarında, Ereğli
Demir ve Çelik mevzuunu geniş ve etraflı bir
şekilde Türk milletinin temsilcileri olan sizle
rin gözleri önüne sermiş bulunuyordu. Bende
niz matbuatta Aralık 1964 ten bugüne kadar
çıkan çeşitli yazıları birer birer tetkik etaniş
bulunan bir arkadaşınızım. Elan da tetkikleri
me devam ediyorum. Benim de gazetelerde muh
telif beyanlarım çıkmıştı. Bu beyanlarımın ana
fikri şuna istinadediyordu; ben de Türk iktisa
di hayatında büyük vazifeler yüklenmiş olan
Ereğli Demir ve Çelik müessesesini her tür
lü şaibeden kurtarmak, kurucularının mâruz
bırakıldıkları ithamların ortadan kaldırılma
sını teminen bir Meclis araştırma komisyo
nunun kurulması, hazırlıklarının da muhtelif
gruplardaki arkadaşlarımla zaman zaman isti
şare ederek görüş birliğine varmıştık. Bende
niz Sayın Reşat özarda'nm böyle bir mese
leyi Meclise getirmiş olmasından da ayrıca
memnuniyet duyuyorum.
Muhterem arkadaşlarım, zamanınızı fazla
almıyacağım noktasında da yine İsrarlıyım. Bir
kaç noktaya da temas ettikten sonra sözlerime
son vereceğim. Bugünkü gazetelerde 25 Mart
1965 tarihinde toplanması kararlaştırılmış bu
lunan ve sermayesinin % 51 i Sümerbankla
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası tarafından
temin edilmiş bulunan iki büyük kurulun ge
nel idare kurulunun toplantısı 25 Mart'ta yapı
lacak diye bir havadise muttali bulunmuştuk.
Bugün gazetelere intikal eden ve Ereğli Demir
ve Çelik tesislerindeki ylosuzluğu 19 madde
halinde sıralıyan beyanlar da dikkatinizden
kaçmamış olsa gerektir.
Bir ara, Sayın Başbakan İsmet İnönü'ye,
iktidar değişmesinden önce, vâki müracaatlardaki, bu müracaatlardan bir tanesi yıldırım teli
halinde dosyamdadır, Sayın Başbakana çekilen
telde; «Paşam, bir sözünüze güvenerek bu me
sele üzerinde hassasiyetle durmanızı istirham
ediyoruz. Yemedik, yedirmiyeceğiz, diye Ibuyurmuşdunuz. Bu bakımdan bu hususa el koy
manızı istirham ediyoruz» diye kendisine bir
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müracaat vaki olmuştu. Sayın Başbakan o ta
rihte, eğer hafızam beni yanıtmıyorsa, Ocak
ayı içerisinde Ereğli Demir ve Çelik tesisleri
ni gezmek üzere gitti kendisinin verdiği be
yanat da aynen gazetelere intikal etti. Bu be
nim anladığıma göre, çünkü beyenatını okuyo
rum; benim anladığıma göre Sayın Başbakan
o zaman, her türlü şaibeden uzak tutulmasını
!ben bu müessese için arzu ederim ve her hangi
bir şekilde aksaklık gösterilmesi hususunu
duymaktan da içtinabederim, diye bir ifade
de bulunmuşlardı.
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Bütün bu hâdiseler vukubulmuş iken Muh
terem Meclisinizin böyle bir takrir lehinde
bulunacağını ve belli bir konuda bilgi edin
mek üzere bir inceleme komisyonunun kurul
masına mütedair önergenin lehinde hareket
edeceğini ümidetmekteyim. Şahsan önergenin
lehindeyim. Sözlerime nihayet verir, sepinizi
hürmetle selâmlarım.
BAŞKAN — Sayın İsmet Kapısız, konuş
manızın bir yerinde «ben de Muhterem Riya
set Divanı ve Sayın Bakanın ifade ettiği gibi
bir inceleme komisyonunun kurulmasına ta
raftarım» şeklinde bir beyanda bulundunuz.
Herhalde toir zühul olacak, Riyaset Divanı
bu yolda bir mütalâa beyan etmek durumun
da değildir.
İSMET KAPISIZ (Devamla) — Ben Sa
yın Riyaset Divanının, Sayın Bakanın ikinci
konuşmasından sonra hassaten Bakana vâki
sualinde, Anayasanın 88 nci maddesine göreı
Sayın Bakan böyle bir inceleme komisyonunun
kurulmasını istiyor mu, şeklindeki sualini dik
katle dinledim. Bakan da, «muhakkak, istiyo
ruz», demiştir. Zabıtlara geçmiştir. Bu beya
nından önce Saym Riyaset Divanının, Ana
yasanın 88 nci madesine göre Meclis araştır
ması belli bir konu üzerinde bilgi edinmek üze
re yapılan bir incelemeden ibarettir, hükmü
nün de kabul edilmiş olduğunu kabul ederek
bu ifadede bulundum. Mesele, bu hususta aslolan, benim Anayasanın 88 nci maddesine da
yanarak ifade ettiğin husustur. Belki bir
zühul de olmuş olabilir. Böylece bu noktayı da
Saym Riyasetin arzusu üzerine tavzih ede
rim.
BAŞKAN — Saym Nihat Diler.
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NÎHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem
Başkan, muhterem arkadaşlar; Ereğii Demir ve
Çelik Fabrikaları Anonim Şirketinde büyük sui
istimal olduğu yolunda öteden beri basınımızda
neşriyat yapılmış ve bunun üzerinde durulması
istenmişti, Bütçe müzakereleri sırasında sayın
basının ileri sürmüş olduğu suiistimal iddialarını
ilgili bakanlardan sorduk, cevaplar aldık. Bu
nun neticesinde efkârı umumiyenin aydınlandığı
nı zannediyorduk. Fakat halen efkârı umumiye
aydınlanmamış olacak ki, yine suiistimal iddiaları
varit ve mümkün olacak bir durum arz etmekte
dir ki, yine basın bu mevzu üzerinde durmakta
ve bugünkü Yeni Gazetede 19 madde halinde sui
istimal iddiaları ortaya konulmaktadır. Bunun
araştırılması lâzımgelmektedir. Demir ve Çelik
fabrikaları iktisadi hayatımızın üzerinde cidden
müessir rol oynıyacak bir tesistir. Bunun hakika
ten memleketimizin menfaatlerine uygun şekil
de çalışmasını kontrol etmek ilgili organların bir
vazifesi ise de, bunun içinde mevcut suiistimalle
rin memleketimizin iktisadiyatı üzerinde son de
rece müessir olması dolayısiyle Hükümetin ve
dolayısiyle bizlerin de vazifelerimiz cümlesinden
olması icabetmektedir. Ayrıca bu müessesenin
sermayesinin % 51 inin Devlet Hazinesinden
konduğu da bir hakikattir. Bunun suiistimali de
yine Hükümetin murakabesini gerektirmektedir.
Ayrıca efkârı umumiyeye bu suistimal iddiaları
nakledildiği zaman her Hükümetin veya ilgili
bakanlıkların bu işle ilgili olduğu ileri sürülerek
suiistimal hamilerinin Hükümet veya ilgili ba
kanlıklar olduğu da ifade edilmektedir, kapalı
veya açık şekilde. Bu bakımdan Meclis araştır
masının yapılması ve aynı zamanda bir komis
yonun kurulması gerekmektedir. Yeni Gazetede
murakıpların ileri sürmüş olduğu ondokuz suiis
timal iddiasına mukabil benim de bir açıklamam
olacaktır. Çünkü o zaman ileri sürülmüştü, Ba- i
yındırlık Bakanlığı tarafından kireç ocaklarına
taş kırma makinaları verilmiş. Bunlar amortis
man bedeli fiyatında kiraya verilmiş. Bu hu
susta ilgili bakana o zaman sual sormuştuk, bize I
cevap vermişlerdi. Fakat o zaman bu verilen ce
vaplar da yine mutmain bir mahiyet arz etmemek
tedir. Niçin?
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içinde normal ve faydalı şekilde çalışması bakı
mından da mühimdir. Bunların araştırılması ge
rekmektedir. Araştırma Komisyonunun kurul
masına delâlet buyurmanızı arz ve istirham ede
rim.
Hepinizi hürmetle selâmlarım.
BAŞKAN — Sayın Nazmi özoğul.
NAZMI ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem
arkadaşlar, Reşat özarda arkadaşıma bu mevzuu
Millet Meclisine getirdiğinden dolayı peşinen te
şekkür ederim. Bu mevzular gazetelere intikal
ettiği tarihten itibaren bir parlâmento üyesi ola
rak, meVzuları geniş olarak tetkik etmiş bulunu
yorum. Komisyon kurulduğu zaman bâzı entri
kacıların da bu olayın içine katıldıkları sabit ola
caktır.

Arkadaşlar, hakikaten muhterem basınımızın
bâzı kanaati doğru istikamette fakat maalesef
bâzı cereyanların aleti olanlar da bu tahkikatı
millet efkârı umumiyesinde başka istikamete
sevk etmek suretiyle, maalesef iş hayatımızda bü
yük darbeler olduğu meydana çıkacaktır. Ve yi
ne maalesef namuslu iş adamlarının hangi gayeyelerle hangi istikametlere tevcih edildiği, eğer
araştırma komisyonu kurulursa, sabit olacaktır.
Arkadaşlar, seçim mevsimine gidiyoruz. Gitme
den evvel bu yaraya mutlaka neşter atmak lâzım
dır. Çünkü bu neşter atılmadığı takdirde bunun
maalesef başka maksat ve başka gayelerle kulla
nılacağına muhakkak nazariyle bakılması şart ve
elzemdir. Bu mühim fabrikanın asıl gayesi olan
izabe suretiyle istihsale geçilmesi, şahsi menfa
atler uğruna geciktirilmiştir. Milyarlar sarfiyle
ve fakir milletimizin katlandığı sıkıntılarla mey
dana getirilen bu fabrjkanm işletilmesinin şahsi
husumet, şahsi ve zümre menfaati gibi gayet kü
çük hesaplar uğruna tehlikeye düşürülmüş ol
ması ve yumurta kapıya dayandığı halde en
önemli bir ham madde işinin halledilememiş olu
şu ve masum, vatanperver kimselere iftira ede
rek kendilerini kahraman ve vatanperver gös
termeye çalışanların yalan beyanlariyle değil,
hiçbir şekilde tesir altında kalmıyacağından
emin olunan, Millet Meclisince teşkil edeceği
miz araştırma komisyonunun tarafsız tetkik ve
Bu 19 madde suiistimal iddiasiyle ve bir de
incelemeleriyle
gün ışığına çıkacaktır. Bu araş
benim arz ettiğim suiistimal iddialarının topye- I
tırma
sonucunda
iki mühim netice istihsal et
kûn Türk efkârı umumiyesinee aydınlanması,
miş
olacağız.
şirketin, memleketin iktisadi hayatında huzur I
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Türkiye'de kanuni salâhiyetlerini millî men
faatler aleyhine kullananların kimler olduğu
nu açık olarak büyük Türk Milleti görmüş ola
cak ve Cumhuriyet tarihimizde misli görülme
mi§ cüret ve pervasızlıkla yapılan suiistimalin
hesabı Meclisimizce sorulmuş olacaktır. Vatanı
mızın kalkınması için vatan sevgisiyle dolu iş
adamlarımızın karşısına dikilen entrikacılardan
hesap sormakla iş hayatının normal zemini ve
ferahlığı hazırlanmış olacaktır, önerge lehinde
'muhterem arkadaşlarımın müspet rey kullan
malarını istirham ederim. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Ata Topaloğlu.
ATA TOPALOĞLU
(Ordu) — Muhterem
arkadaşlar, Aydın Milletvekili Sayın Reşat
özarda, Ereğli Demir ve Çelik
Fabrikaları
Türk Anonim Şirketinde suiistimaller ve yol
suzluklar bulunduğunu ileri sürerek, bu suiisti
mallerin vâridolup olmadığı, var ise şirket ida
recilerinin hangisinin ne miktarda menfaat sağ
ladıklarının, bunlara yardımcı olan resmî me
murlar bulunup bulunnıadığuun ve mesuliyet
derecelerinin tesbiti için Anayasanın 88 nci
maddesine göre Meclis araştırması yapılmasını
ve bu konu ile ilgili bir.komisyonun kurulma
sını okunan önergesiyle istemektedir.

19.3.1985

0:1

Ereğli Şirketi 7462 sayılı Kanunla kurul
muş olup ortakları şunlardır :
1. — Sümerbank Genel Müdürlüğü.
2. — Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel
Müdürlüğü; yani Karabük,
3. — Türkiye îş Bankası,
4. — Ankara Ticaret ve Sanayi Odası,
5. — Koopers grupu (ki 3 büyük Amerikan
firmasından müteşekkildir)
6. — Halen 85 milyon kadar iştiraki olan
binlerce vatandaşlardır. Şimdi bu şirketin hu
kukî statüsü neyi ifade etmektedir, bu hususu
inceliydim.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. S.
nin kuruluşundaki hâkim fikir, bunun tama
men ve katî surette bir hususi teşebbüs vasıf ve
mahiyetiyle tesisi ve öylece faaliyette bulunma
sı olmuştur. Gerek Türk ve Amerikan Hükü
metleri, gerek Şirket kurucuları bu istikamette
birtakım tedbirler almışlar, hayatının ve .faali
yetinin her hangi bir anında, memleketimizde
tamamen hususi teşebbüs mahiyetinde olan mü
esseselerle hususi teşebbüs sahasında faaliyette
bulunan yarı resmî müesseseleri ve Devlet te
şekküllerini birbirinden ayırmak için kullanıl a gelen (sermayenin yarısından fazlası Hazineye
aidolmak)
yahut (hususi bir kanunla kurul
Anayasamızın 88 nci maddesinin 2 nci fık
muş bulunmak) gibi kıstasların, bu şirkete tat
rası : (Meclis araştırması belli bir konuda bilgi
bikini önliyecek şirketin hüviyetinin, hukukî
edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir)
statüsünün, tabi ve dâhil olacağı yüzde yüz hu
hükmünü koymakla beraber belli konuların
susi hukuk rejiminin, ancak müdir fikrin zavi
hangi makamlar ve şahıslar tarafından incele
yesinden
tavsifini temine çalışmışlardır.
nip ve araştırma yapabileceklerini göstermedi
ği gibi bu inceleme şekli bir kanunla da düzen
Bu saikledir ki, 4662 sayılı (Ereğli Demir ve
lenmemiştir. Böyle olunca her konuda T. B. M.
Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi Kanu
Meclisinin araştırma ve inceleme yapabileceğini
nu) na, bu şirketin «... bu kanun ve hususi hu
kabul etmek do mümkün değildir. Meselâ bir
kuk hükümlerine tabi...» olduğu, «Şirket ser
suçun failinin kim olduğunun tesbiti için Mec- . mayesinden resmî sektörün hissesi ne nisbette
lis araştırılması yapılamaz. Meri kanunlarımız
olursa olsun...» şirketin, Muihasebei Umumiye,
bu belli konuda araştırmayı yapacak yetkilile
Artırma - Eksiltme ve îhale kanunlarına, İkti
rin kimler olduğunu tesbit etmiştir. Yine şahıs
sadi Devlet Teşekkülleri hakkındaki kanuna.
lar ve özel şirketler içerisindeki suiistimaller
Divan vize murakabesine 3656, 3659, 6245 ve
üzerinde de Meclislerce inceleme yapılamaz.
7244 sayılı kanunlara tabi olamayacağına dair
Çünkü bunların ne şekilde denetleneceği tüzükmahsus hüküm konulmuş, aynı esaslar daha ge
leriyle ve hususi kanunları ile teminat altına
niş ölçüde ihtiva ve tekrar eden kurucular an
alınmıştır. Konumuz Ereğli Demir ve Çelik Fab
laşması ile şirket esas mukavelenamesi, Hükü
rikaları Türk Anonim Şirketidir. Şimdi bu şir
metçe tasdik edilmiş, Amerika Birleşik Devlet
ket nasıl kurulmuştur ve iştirakçileri kimler
leri Hükümetiyle (DLF) Türkiye Cumhuriyeti
dir. murakabesi ne şekilde yapılacaktır, müsa
Hükümeti arasında münakit olup 313 sayılı Ka
adenizle kısa olarak arz etmek isterim.
' nunla tasdik edilmek suretiyle bizatihi kanuni-
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yet kesbeden 9 Ocak 1961 tarih ve 169 - B sayılı I bu alanda bir şirketin kurulabilmesi tamamen
serbesttir. Kanuna ihtiyaç göstermez.
İkaz Anlaşması, şirketin kontrolünün hususi eş
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş.
has elinde kalacağı, «... hususi eşhas elinde bu
I
nin
hukukî statüsü ve rejimini tesbit ve tâyin
lunacağı..» hükmünü tekrar tekrar ifade ve ay
eden hükümler, ikinci ağır sanayiin müdir fikrini
nen beyan etmiştir.
teşkil eden (hususi teşebbüs) pıensibi zaviyesin
den ve yukarki mülâhazaların ışığı altında ele alı
Bu esaslara rağmen, zaman zaman Ereğli
nırsa,
bunun hukukan, her hangi bir anonim şir
Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. nin, hali
ketten
hiçbir farkı bulunmadığı anlaşılır. Esasen
hazır ödenmiş sermayesinin yarısından fazlası
Kamu
İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük
nın Hazineye aidoluşu ve bu şiı-kete mütaallik
Millet Meclisince; denetlenmesinin düzenlenmesi
hususi bir kanunun çıkarılmış bulunuşuna ba
hakkındaki 468 numaralı Kanunun 4 neü
kılarak bunun bir «resmî» veya «yarıresmî» şir
fıkrası
(Milletlerarası
Andlaşmalar
gere
ket şeklinde tavsife çalışıldığı da görülmekte
ğince
özel
teşebbüsün
idaresine
bırakılan
kurum
dir.
lar bu kanunla konulan denetime tabi değildir
Filhakika, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikala
ler) demek suretiyle sarih olarak Milletlerarası
rı T. A. Ş. için hususi bir kanun çıkarılmış ve
Anlaşmalara göre kurulan Ereğli Demir ve Çelik
hu şirkete Türk Resmî sektörü geniş ölçüde iş
fabrikaları Türk Anonim Şirketini denetleme
tirak etmiştir. Ancak iki husus da bu şirkette
nin dışında bırakmıştır. Bu sarih hüküm karşı
resmî veya nîmresmî bir vasıf ve mahiyetin müsında Meclis araştırması açılamaz, öyle ise bu
şahadesine müncer olmamak iktiza eder. Zira:
şirketi kim denetliyeeek? Arkadaşlar bu şirke
1. — Çıkarılan hususi kanundan maksat iki
ti kendi ortakları denetliyecektir ve dolayısiydir :
le murakabesini umumi heyetleri yapacaklardır.
Nitekim 25 Mart 1965 tarihinde toplanacak
a> Hazineyi 300 000 000 lirayı aşan bir ma
olan hissedarlar genel kurulundu elbetteki ileri
lî taahhüde girişmeye mezun kılmak.
sürülen iddiaları tahkik ve tetkik yolunda gere
b) Bir Anonim şirket hüviyetivle meyda
ken tedbirlere başvuracaklardır.
na getirilecek entegre bir Demir - Çelik sanayi
Ereğli şirketinin bir Kamu İktisadi Teşekkü
inin tesisini malî ve hukukî bâzı muafivetler is
lü olmadığı yukarıda arz etmiş olduğumuz husus
tisnalar tanımak suretiyle mümkün kılmak.
lardan anlaşılmış bulunmaktadır..
2. — Haz'nemn iştiraki keyfiyetini de di"er
Muhterem arkadaşlar her birisi birer kamu
resmî iştiraklerin ışığı ve paralelizmi altında I iktisadi teşekkülü olan Karabük Demir - Çelik
mütalâa etmemek lâzımdır. Bn iştirak, 99 sene
işletmeleri ile Sümerbank Genel Müdürlüğünün
olan şirket hayatının ancak 7 senesine mütaalU regli şirketine iştiraki vardır. Bu iştiraki olan
liktir. Şirketin kuruluşundan itibaren 7 yıl so
teşekküller birer Devlet sektörüdür. Ereğli şir
nunda, Hazine, elindeki hisse senetlerini tasfi
ketine vermiş oldukları sermayeden dolayı bir
ye etmiş olacaktır. Saniyen, şirketin kuruluşr
zarara uğramışlarsa veya bu sermayeler çarçur
anında, bu iştirak % 35 ten ibarettir: înşa dev
edilmişse bundan mesul Karabük İşletmesi ile
resinde âzami haddi olan 308 000 000 Tl. nı bu
Sümerbanktır. Yüksek Meclis mutlak surette bir
larak, muayyen bir noktada % 51 olur ve sü
araştırma yapmak kararında ve emrinde ise bu
ratle azalarak 7 nci yılın sonunda Hazine şir
araştırmanın Samerbankla Karabük Demir - Çe
ketten tamamen çekilir. Görüldüğü gibi Hazi
lik işletmeleri al'eyhino açılması gerekmektedir.
nenin iştiraki, devamlılık vasfını haiz bir t - ^ v
Bu takdirde Sayın Reşat özarda arkadaşımızın
hüt teşkil etmey'p bir nevi (finansman u s l ü ) n
takririnin muhatabı Ereğli Şirketi değil, Kara
den ibarettir: Yani geçicidir. Hususi kanun ise,
bük İşletmesi ile Sümerbank olmalıdır.
Demir - Çelik sanayii kuracak bir şirketin teessü
Bu müesseselerde kendileri Ereğli Demir
süne müsaade için değildir: Hazineye bu şirkete
ve Çelik T. A. Şirketi nezdinde soruşturmalarını
iştirak imkânını vermek ve şirkete bâzı muafiyet
denetlemelerini kurucı ortak olarak yanarlar.
ler tanımak maksadına matuftur Memleketimiz
Acaba bugüne kadar denetleme vazifelerini lâyıde Demir - Çelik-sanayii inhisarda olmadığı ioin, | kiyle yapm:şlar mıdır? Gereni ğimze g'Jre s^n bir
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sene içerisinde tâyini kendilerine aidolan iki
murakıp 4 defa değiştirilmiştir. Asıl bunların
sebebi üzerine eğilmek lâzımdır.
Muhterem arkadaşlar: Yukarıda arz etmiş ol
duğum mucip sebepler muvacehesinde Anayasa
mızın 88 nci maddesi gereğince Meclis araştır
ması açılması Anayasa ruhuna bu konuda uy
gun değildir. Bu yola girdiğimi-/ takdirde bütün
hususi şirketler üzerinde de Meclis Soruşturma
sı açılabilmek gibi sakîm ve insan hakları dışı bir
durutma düşeceğimiz gibi Anayasamızın 15 nci
maddesi ruhuna da aykırı hareket etmiş oluruz,
Yurdumuzda ikibuçuk milyar sarfı ile mey
dana getirdiğimiz ve hepimizin üzerine titremesi
gereken bu millî varlığın zedelenmesini günlük
politika dedikodularından ayırmak zaruridir,
öğündüğümüz en büyük çelik sanayiimizin içe
risinde vukubulacak aksaklıkları kendi bünyeleri,
Statüsü, Ticaret kanunu hükümleri dâhilinde tesbitle halledeceklerine şahsan inandığından Sayın
Reşat özarda arkadaşımızın Meclis araştırması
hakkındaki takririnin birer kamu iktisadi teşekkülü olan Sümerbank ve Karabük Demir İşletmelerine tevcih edilmesi kanaatindeyim.- Saygılarımla.
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I bendeniz yine peşin olarak ifade edeyim ki, böy
le bir konuda Yüce Meclisin. Meclis araştırma
sı denilen murakabe yoluna başvurmaya hakkı,
yetkisi olduğuna inananlardan birisiyim.

I
I
I
I
I
I
I

BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca.
COŞKUN KİRCA (İstanbul) — Muhterem
arkadaşlarım, Sayın Sanayi Bakanı konuşmasın- I
da, böyle bir konuda, Anayasanın 88 nci madde
sinin 2 nci fıkrası gereğince Meclis Araştırması
açılıp açılmaması hususunda bâzı tereddütler iz- I
har buyurnmmış olsalardı, huzurunuza çıkmıyacak idim.
I
Aslında bundan önce de Meclis araştırması
açılması teklifleri vesilesiyle bu kürsüde yaptı
ğım bâzı konuşmalarda Meclislerin bu muraka
be yolunu kullanmakta hayli teenni ve imsakla
hareket etmesi lüzumundan bahsedenlerden biri
siyim. Sayın Sanayi Bakanının sözlerini bu ba
kımdan, incelediğimiz zaman, hakikaten imsak ve
teenni ile hareket etmek lüzumunun nerden doğ
duğunu görmek mümkündür.
Bununla, beraber hemen kon usananım başın
da, şunu belirteyim ki, Meclislerin, Meclis araş
tırın ası denilen murakabe yoluna başvurmakta
imsakli ve teennili hareket etmesi zarureti ayrı
şeydir, Meclis araştırmasının bugün Sayın özar
da tarafından huzurunuza getirilmiş olan konu
da açılıp açılmaması meselesi başka şeydir. Ve |

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Sanayi Ba
kanı ve biraz önce de Sayın Ata Topaloğlu ar
kadaşlarımız, tüzel kişilerin gerçek kişilerden
farklı bir muameleye tabi tutulamıyacağı gibi
çok yerinde bir prensibe istinadetmekle bera
ber, bu konuda Sayın Bakan, Meclis araştırma
sı açılıp alılaımıyacağmı tereddütle karşıladığı
nı ifade eden beyanlarını Sayın Ata Topaloğlu
arkadaşımız da kesin olarak bu konuda Meclis
araştırması açılmasının gereksiz olduğu yolun
daki kanısını Anayasanın bâzı maddelerine istinadettirmek istediler. Bu maddelerden bir ta
nesi, Anayasamızın 15 nci maddesine göre özel
hayatın gizliliğine dokunulmaması, diğer bir
tanesi Anayasamızın 17 nci maddesinde haber
leşmenin gizliliği yolunda yer alan prensiptir.
Diğer bir hüküm, kazai ihtilâflarda cezada ve
ya hukukta hakkı izhar veya cezayı verme yet
kisinin adlî mercilere tanınmış olduğu prensibi
dir. Bir diğeri de nihayet Anayasanın 127 nci
maddesinin son fıkrasına istinaden ısdar edil
miş olan 468 sayılı ve 12 Mayıs 1964 tarihli
kamu iktisadi teşebbüslerinin, Türkiye Büyük
Millet Meclisince denetlenunesinin düzenlenme
si hakkındaki kanunda yer alan, Milletlerarası
Andlaşmalar tarafından özel teşebbüsten sayı
lan teşebbüslerin 'bu kanunun derpiş ettiği mu
rakabeye tabi tutulmıyacağı yolundaki ilkedir.
BAŞKAN — Sayın Kırca, Riyasete bu yolda
bir usulî itiraz intikal etmemiştir, esasen, Mec
lis bu araştırma konusunda müzakere yapatbilir,
Bu sebeple müzakereye devam ediyoruz. Bu ko
nudaki mütalâalarınızı kısaca ifade edip esasa
giriniz lütfen.
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Sayın Baş
kana şunu belirtmek isterim ki; Yüce Meclisin
bu hususu müzakere edebileceği çok haklı ola
rak Sayın Başkan tarafından belirtilmiş ise de.
böyle bir konuda müzakere açmaya karar ver
menin yani araştırma komisyonunu kurmanın
şu gerekçeler d'olayısiylc yerinde olmıyaeağı
burada ifade edilmiş olduğuna ve bu ifadeler
de netice itibariyle arkadaşlarımızın vicdanla
rına tesir edebilecek ifadeler bulunduğuna gö
re, bu gibi sakıncaların mevcudo] madiğini
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izahta usulî bakımdan bir mahzur bulunmadı
ğını sanıyorum.
BAŞKAN — Az yer vermenizi ve esasa geç
menizi rica ediyorum.
COŞKUN KIRCA (Devamla) — O hususu
benim takdirime terk etmenizi istirham ederim
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Kırca, bu sizin takdirini
ze göre değil, Riyasetin takdirine ait bir konu
dur. Bu sebeple daha evvel, mademki bu tür
lü usulü meselelere temas edilmiştir, açıkça Ri
yasete, Meclis bu konuyu müzakere etmeye yet
kili değildir yolunda bir itiraz intikal etmemiş
ve size usulü yönden söz verilmemiştir. Esas
hakkında söz verilmiştir. Lütfen mütalâaları
nızı, başladığınız için tamamlayınız ve ondan
sonra esas hakkında konuşunuz.
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Tekrar şu
nu Sayın Başkanlığa büyük saygıyla hatırlat
mak zorundayım ki, burada müzakerenin açılıp
açılmaması hususunda bir görüşme yapılmıyor.
Yapılan görüşme Araştırma Komisyonunun ku
rulup kurulmaması hususundadır ve biraz ev
vel böyle bir komisyonun bu konuda kurulması
nı tereddütle karşılıyan veya hattâ mümkün ol
madığını ifade eden beyanlar karşısında bunun
olduğunu ifade etmek müzakerenin esasiyle il
gili bir konudur. Kaldı ki daha önce Sayın
Bakan ve biraz evvel Ata Topaloğlu arkadaşı
mız şimdi ifade etmeye başladığım görüşlere tamamiyle zıt görüşleri ifade ettikleri zaman Sa
yın Başkanlık tarafından bir müdahale ile karşı
lanmadıklarına göre eşit muamele esasına istina
den benim de bu sözlerimi müsamaha ile karşı
lamalarını kendilerinden kemali hürmetle istir
ham ederim.
BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlar, Sayın
Kırca'ya bir konuda hak vermemek mümkün
değildir. Çünkü içtüzüğün müesseseyi kema
liyle tanzim etmediği ve sadece Meclis araştır
ması diye bir isimden ibaret olan Anayasa hük
münü tatbik etmek durumundayız. Elbette bu
konunun ilaride daha açık bir tatbikata esas
olacak görüşmeleri de müsamaha ile karşılamak
zarureti vardır. İşte bu ölçü içinde konuşmanın
tamamının usule ait mesele olmayıp, daha ziya
de esasa ait meselelere temas edilmesini usulü
meselelerin daha az olmasını işaret etmiş ol
dum.

19 . 3 .1965 O : 1
Buyurun, devam edin.
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Kendileri
ne teşekkür ederim.
Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın 15 nci
maddesi özel hayatın gizliliği esasını.' vaz'ederken, Meclis Araştırması komisyonlarının sanki
özel hayatın gizliliğini ihlâl etmek yetkisine sa
dece Anayasamız bakımından sahibolan hâkim
lerin salâhiyetlerini kullanmayacakları aşikâr
dır. Meclisin kurduğu bir Araştırma Komisyo
nu elbette ki kendisini Anyasamızm 15 nci
maddesinde bahis mevzuu kanunen yetkili hâ
kim yerine koyup özel hayatın gizliliğini za
ten ihlâl etmesi bahis konusu olmıyan bir teşek
küldür. Bunun gibi haberleşmenin gizliliği de
ancak kanuna uygun olarak hâkim karariyle ih
lâl edilebilir. Araştırma Komisyonunun hâkim
olmadığı besbellidir. Binaenaleyh böyle bir sa
lâhiyeti yoktur ki Araştırma Komisyonunun,
bu yollardan Anayasanın 17 nci ve 15 nci mad
dedeki ihlâl edilebilsin
Kazai ihtilâflarda
hakkı izhar ve ceza verme yetkisinin cezada
borçların tesbitinde delillerin araştırılmasın
da adlî mercilere aidolması keyfiyetine ge
lince; bu kaza fonksiyonu ile ilgili olmıyan bir
konudur. Çünkü araştırma komisyonunun ve
receği karar, Mecliste bir genel görüşme sırasın
da müzakere edildikten sonra her hangi bir oy
lama yapılıp bir teşriî kararın istihsali esasen
mevzuubahis değildir. Bu itibarla Meclis Araş
tırma Komisyonunun rapora da münhasıran
Meclis Genel Kuruluna hitabettiğine göre ve
Meclis de bu konuda her hangi bir teşriî ka
rar izhar edememek durumunda olduğuna göre
Meclisin bir kararı ile kaza fonksiyonunun
yetkisine müdahale etmek, de elbetteki bahis ko
nusu olamaz. 12 Mayıs 1964 tarihli 400 ve 468
sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisince- denetlenmesinin
düzenlenmesi hakkındaki Kanunun 4 ncü mad
desinin 4 ncü fıkrası, gerçi milletler
arası
andlaşmalar gereğince özel teşebbüsün idaresine
bırakılan kurumlar bu kanunla konulan deneti
me tabi değildirler, demektir. Ancak burada
mevzuubahsolan fıkranın içine, mevzuubahis
Ereğli Demir \ie Çelik teşekkülü girer. Girer
ama burada istisna edilen prosedür 468 sa
yılı Kanunla Anayasanın 127 nci maddesinin
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?. ncü fıkrasına istinaden kurulmuş olan mura
kabe prosedürüdür. Bu murakabe prosedürü
Meclisler tarafından periyodik, yıllık bir murakebcyi gerektirir v»o bâzı teşekküller bakımın
dan da Meclisinin ibra kararı vermesini gerek
tirir. Anayasanın 88 nci maddesinin 2 nei fık
rasında derpiş edilen Meclis araştırması prose
dürü ile Anayasamızın 127 nci maddesinin 3 ncü
fıkrasında ve bu 3 ncü fıkraya istinaden ıs
dar edilmiş olan 12 Mayıs 196-1 tarihli ve 468 sa
yılı Kanunda derpiş edilen murakabe yolları
birbirinden tamamiylc farklı murakabe yolla
rıdır. Âmme Hukuku kaidelerinde kıyas caiz
olmadığına göre söz konusu 468 sayılı Kanun
da yer alan murakabe prosedüründen istisna
edilmiş olmanın Anayasanın 88 nci maddesinin
ikinci fıkrasında yer alan Meclis araştırması
voliyle murakabe usulünden istisna cdikLği
mânası çırarılamıyacağı kanaatindeyim.
Muhterem arkadaşlarım, şunu da belirtmek
isterim ki, özel teşebbüsün vo özel hürriyetlerin
en büyük hürmeti gördüğü memleketlerden bir
tanesi olan Amerika Birleşik Devletlerinde Se
nato vo Temsilciler Meclisi özel hukuk tüzel ki
şileri hakkında, hattâ gerçek kişileri hakkında
sık sık Meclis araştırması prosedürüne başvu
rurlar. Amerikan siyasi hayatının, iktisadi vo
sosyal hayatının belâsını teşkil eden karteİlier,
trösler, işçi sendikaları gangsterleri, meselâ
Hoffa olayında görüldüğü gibi çok kere bu
tarz Meclis araştırmaları ilo efkârı umumiyenr.» huzurunda maskejerini düşmüş görmüşler
dir. Bu itibarla başka memleketlerde, demok
ratik memleketlerdeki prensipler do özel te
şebbüsün bulunduğu özel hak ve hürriyetlerin
caıü olduğu hususlarda Meclis araştırması
usulüne gidilemez diye bir prensibi kabul et
mek şöyle dursun, bunun tamamiylc aksino
bir tatbikatın içine girmişlerdir. Ayrıca bu
bakımdan Yüksek Meclisin dikkatine Anayasa
mızın 40 nci maddesinin son fıkrasını da hatır
latmak isterim. Anayasamızın 40 nci maddesi
nin son fıkrası şöyle demktedir; «Devlet, özel
teşebbüsl erinin millî iktisadın gereklerine ve
sosyal amaçlara uygun yürümemesi, güvenlik
vo karanlık içineta çalışmasını sağlıyacak ted
birleri alır.» Ne diyor; Devlet özel teşebbüslerin
millî iktisadın gereklerine ve sosyal amaçlara
uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık için-
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do çalışmasını sağlıyacak tedbirleri alır. Anaya
samız sarihtir. Anayasamızın bu hükmü gere
ğince Türkiye'de özel sektörün ve kamu sektö
rünün yanyana yaşadığı ibr karma ekonomi
vardır. Ama bir özel sektör kendi hak ve menfatler olarak telâkki edemez. Bunu telâkki etmenino Anayasanın bu maddesi sarahaten mâ
nidir vo Devletin bu gibi tedbirleri alması
nın lüzumu olup olmadığım tetkik konusunda,
elbetteki, 65 bin işçi istihdamı mevzuubahsolan
vo Türkûyo'nin millî gelirinde şimdiden tahmini
mümkün olmıyan ölçüde büyük artışlar sağlıyabilccek olan ve sadece başındaki kimselerin
istihsal ve yatırım kararlariyle Türkiye Dev
letinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinden ge
çirerek kesinleştirdiği bir kalkınma plânının
mukadderatına hâkim olmak imkân1 na sahibolan bir teşebbüsün içinde cereyan ettiği iddia
olunan suiistimalleri tetkik edememesini iddia
etmek bu memlekette Devbtin, bırakınız Yüce
Meclisin, Devletin hakkı hükümranisinin mevcudolmadığını söylemekten farksızdır arkadaş
larım. (Alkışlar.)
Muhterem arkadaşlarım; şunu da belirtmek
isterim ki, karşımızda mevcudolan şirket alelâfjj bir özel teşebbüs şirketi değildir. Bu bakım
dan da kamu ito, kamu işleriyle, Devletle ve
Kamu iktisadi Teşebbüsleriyle sıkı alâkaları
olan, tamamiyle nevi şahsına münhasır bir özel
teşebbüs ile karşı karşıya o kadar bu böyledir
ki, söz ÎCOJ.IUSM -'-68 sav ılı Kanun da bu teşeb
büs o kauıın!;; koırv.n murakabe usulün 1 «m is
tisna edilmek istenirken .kullanılan ibare mil
letlerarası andlaşmalar gereğince özel teşeb
büsten sayılan teşebbüs ibaresi olmuştur. Çünkü
hakikat şudur iki, bu teşebbüs hakikatte özel
teşebbüsten de değildir. Devletin seımayesinin
yarısından fazlasnı temin ettiği, Devletin ya
bancı bir memleketle kredi anlaşması imzalıyarak bu kredinin resul malinden öteye faizini o
Devlete ödemek mükellefiyeti altına girdiği,
Devletin ve kamu iktisadi teşebbüslerinin o şir
ket lehine Kanuna binaen istimlâk yapabildiği
bir şirketi aslında özel teşebbüs telâkki etmeğe
bu memleketin vicdanı müsait değildir arka
daşlarım-. Ancak çok eskiden imzalanmış olan
bir andlaşma gereğince, bunu özel teşebbüsten
olmamakla beraber özel teşebbüsten saymayı
Devletimiz maalesef taahhüdetmiş olmak duru-
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munda olduğundan bunu özel teşebbüsten say
maya da milletlerarası andlaşmaların devamlı
lığı ve beynelmilel taahhütlerimize riayet bakı
mından istemiyerek, benim şahsan istemiyerek
yüklenmek durumunda olduğumuzu telâkki et
tiğim (bir husus olarak sayıyorum şahsan ben.
Muhterem arkadaşlarım; önümüzde
mevzuubahsolan şirket öyle bir şirkettir ki ve kamu ile
ilgisi o kadar fazladır ki, bütün bunların için
de cereyan ettiği iddia olunan suiistimallerin
Meclis tarafından inceleme mevzuu yapılması
nın önemi bakırcımdan arz ediyorum, Anayasa
mızın 39 neu maddesinde kamu hizmeti niteliği
olan ki, bunun içine müelliflerin, istisnasız he
men bütün müelliflerin inhisar halini alan özel
teşebbüslerin kamu hizmeti niteliğini aldığını
kabul ettiklerimi zikretmeni gerekir. Kamu hiz
meti niteliğini alan özel teşebbüslerin devletleştirilmesin'e cevaz veren bir hüküm Anayasa
mızın 39 ncu maddesinde yer aldığı halde, ha
len kabul etmekle mükellef olduğumuz, bu müikellefiyeti inkâr etmiyorum, bir
beynelmilel
andlaşma ile Devletimiz bir yabancı Devlete
karşı bu şirketi devletleştirmemek taahhüdünde
bulunmuştur. Bunu dahi hakkı hükümrani pren
sipleriyle izah etmiye imkân yoktur. Binaena
leyh, bunda o kadar büyük kamu menfaatleri
görülmüştür ki, bu tesisin kurulmasında o ka
dar büyük önem görülmüştür iki, büyle bir ta
ahhüde girmeyi dahi Devlet kabullenmek zo
runda kalmıştır. Böylesine istisnai taahhütler
altına girdiğimiz 'bir şirket bahis konusu oldu
ğu zaman, o şirketin içinde cereyan eden suiis
timal iddialarının üzerinde durmak bu Mec
lislin şeref borcudur arkadaşlarım.
Muhterem arkadaşlarım, Ticaret Kanununun
içinde, ani ve tedrici teşekküle aynî ve nakdi
sermayenin vaz'in a dair kaideler bu şirkete tat
bik edilmemektedir. Şirketin kendi hisselerini
bizzat temellük edememesi prensibine, Genel
kurulun yani şirketi idare edecek olan esas ku
rulun, toplantının ilânı ve daveti şekline his
sedarlardan şirketin idaresine katılanların ib
rası bahis konusu olduğunu da bunların genel
kurulda reye iştirak 'edememeleri kaidesine,
tahvillerin esas sermayenin ödenmiş mıısaddak
son bilançodaki miktarı aşamıyacağı kaidesine
istisnalar vardır, öylesine istisnalar vardır ki
arkadaşlarım, genel (kurul tarafından ibra
bahis konusu olduğu zaman şirketin yönetim
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kuruluna katılan bir kimse yahut bir tüzel kişi
kendi (kendisinin ibrası için rey verme imkânına
hususi kanun hükümleriyle kavuşturulmuştur.
Böyle olmasının suiistimallere ne kadar müsait
bir hüküm olduğu açıktır. Böyle bir hükmü
jsıai bölüşünde bulunduran bir şirketi in
celeme mevzuu yapması elbette ki Yüce Mecli
sin hakkıdır. Bunun gibi muhterem arkadaş
larım, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi ödenmiş
sermayesinin yılda yüzde 6 sı kadar kâr temin
edemediği takdirde beş yıl için bu farkı öde
mek ınükeUefiyetini taşımaktadır. Beş yıl sonra
bu ödemeler peyderpey Hazineye iade edilecek
tir. Yine yapılmış olan andlaşmaya göre Dev
let halen her sene Bütçe Kanunu ile bir mıükelLefılyet olarak bu şirketin yatırımlarının fi
nansmanı için sübvansiyonda bulunmaktadır. îstiimlâk konusundaki durumu izah ettim. Şir
ketin Damga Rosmmden, Belediye ilân Resminden,
Ticaret ve Sanayi Odası Kaydiyle ücretlerinden,
her nev'i Gümrük İptal Vergi ve Resimlerinden
muaf tutulduğunu, İstimlâk Resimlerinden muaf
olduğunu, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi
bakımından da türlü kolaylıklara yine kanun
larla mazhar kılındığını unutmamak lâzımdır.
Ayrıca Trükiye'de hiçbir özel şirketin sahibolmadığı obsiyon senetlerine mütaallik bâzı imtiv.iz1 arla vahan cı sigorta şirketleriyle sigorta
mukavelesi akdetme imtiyazı da bu şirkete ta*
ııınmıştır. Muhterem arkadaşlarım, işte şirketin
Ir.nimu 'budur. Bu şirketi tamamiyle özel sek
töre mensup diğer tüzel kişiler gibi telâkki et
meye imkân mevcut değildir. Bu şirket eğer
devlet içinde bir devlet değilse, Devlet tara
fından ciddiyetle murakabesi icabeden ve millî
hayatımızda, kamu hayatımızda yer alışının
müspet olması isteniyorsa bu murakabenin âzamıl ölçüde yürütülmesi icabeden bir şirkettir.
Eğer bu murakabeyi Devlet bağlandığı muahede
ler dolayısiyle yapamıyorsa, Millet Meclisinin
bu murakabeyi yapması Anayasanın 88 nci mad
desinin ikinci fıkrasından doğan en basit hak
larından bir tanesidir. Bu itibarla Sayın özarda
arkadaşımıza bu konuyu Meclis huzuruna ge
tirdikleri için teşekkür ederim ve !bu ikonuda
gerekli araştırma komisyonu kurulması hususun
daki kararın Yüce Meclisçe istihsal edilmesini
dilerim.
Hürmetlerimle. (Alkışlar)
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BAŞKAN — B i ' kifayet önergesi gelmiştir.
Şimdiye kadar söz almış olan altı arkadaşımız
konuşmuşlardır. Ge miış olan önergeyi okutu
yorum.
Yüksek Başkanlığa
Görüşmelerin yeterliğini arz ve teklif ede
rim.
Mardin
Şevki Aysan
BAŞKAN — Önerge aleyhinde
d ı ço ğlu, buyurun.

Sayın

Ar-

NURETTİN ARDIÇOĞLU (Elazığ) — Efen
dim, kifayetin aleyhindeyim, çünkü burada ya
pılan konuşmalar maalesef, bu kelimemin üzeri
ne basarak ifade, edeyim, biraz mrecrasundan
çıktı. Sarih bir hakkı vardır Meclisin. Belli bir
konu hakkında Ibilgi edinmek üzere bir heyeti
memur eder. Bu heyet gelir Meclise a,rz eder.

İ9.3.196Ö

O.İ

«Eğer bu konuşmalar takyidedilir, bu takdir
de yabancı sermaye için, Konsorsiyum için ge
nel meselelere de veda edelim, çekelim, gide
lim. Böyle şey olmaz. («Bununla alâkası
yok», «oylıyalım» sesleri)
BAŞKAN — Okunmuş olan kifayet önerge
sini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Önerge kabul edilmiştir.
Muhterem arkadaşlarım, Sayın özarda öner
gesinde bu komisyonun 11 üyeden teşekkül et
mesini, Siyasi partilerden ikişer ve bağımsız
lardan da bir üye alınmasını istemiştir. Ayrı
ca, şayet böyle bir komisyon kurulacaksa bu
komisyonun ne kadar müddetle vazife görece
ği ve Ankara dışında bir yere gitmesi halinde
ona bu müsaadenin verilip vcrilmiyeceğinin de
kararlaştırılması lâzımdır.
Evvelâ önergeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kaimi edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Önergede tebarüz ettirilen, her partiden iki
şer ve bağımsızlardan bir üye alınmak suretiy
le bir komisyon teşkili teklif edilmiştir. Bu
teklifi de oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Bu kadar basit bir mevzuudur Ve Mecli
sin de buna hakkı vardır. Tartışılacak nokta
budur. Halbuki Sayın Coşkun Kırca arkada
şımızın ve bâzı arkadaşlarımızın burada konuş
malarından sonra iş tabiî mecrasından çıktı I
Riyasete bu komisyonun vazife süresi için
ve ihtilâflar yapabilecek bir duruma geldi! Bu
bir teklif intikal etmemiştir. Bir aylık... («iki
rada konuşulan sözlerin ehemmiyeti vardır,
ay olsun, bir ay olsun» sesleri)
kıymeti vardır, beynelmilel, bir mahiyeti var
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Meclis ieabdır. Bu şekildeki konuşmaları, mademki aç
ederse uzatır.
tılar, görüşülmesi icabeder, konuşulması icabeder. Aksi halde bu şekilde yapılan konuşma
BAŞKAN — Bu komisyonun vazife süresi
lar cevapsız bırakılırsa, güya Mecliste böyle
nin bir ayla tahdidedilmesi hususunu oyunuza
bir hava esiyormuş gibi, bize de sirayeti müm
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
kün olan bir nahoş vadiye işlerin girmesini inler... Kabul edilmiştir.
taceder. Bu bakımdan müsaade buyurun da,
Başka mahallere gidip, gitmemesi konusun
mademki iş 88 nci maddenin basit bir tahki
da da komisyona salâhiyet verilmesi hususunu
kat vesilesi olmaktan çıkarılarak esas mevzuun
oyunuza sunuyorum: («Mahalline kelimesi ile
dışına taşılarak, meselâ Türkiye için benim
neyi
kasdediyorsunuz, Başkanıma sesleri.)
kanaatim tamamen kendilerinin
aksinedir,
COŞKUN
KIRCA (İstanbul) — Türkiye
Türkiye için hakikaten faydalı olan yabancı
içi...
bir dost memleketin yardımı ile kurulan bir
müessesenin aleyhine son zamanlarda
müfrit
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, «baş
solcu neşriyatta görülen tiradlar gibi burada
ka mahallere» sözü, Türkiye içerisinde bir
Meclis kürsüsünde konuşmalara
şahidolursak
başka mahaldir. Ayrıca bu hususu oyunuza
müsaade buyurunuz da, biz de bu Meclislin bir j sunacağım. Kabul etmek de, reddetmek de si
mensubu sıfatiyle kanaatleri Mecliste bunun
zin elinizdedir. Onun için münakaşasından zi
aksinde veya başka bir istikâmette olan arka
yade oylamasını sağlamak lâzımgelir. Başka
daşların da bulunduğunu ifade etmek üzere
mahallere gitmesi hususunda da kendilerine sa
bize de konuşma hakkı vermek üzere bu kifa
lâhiyet verilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul
yeti kabul bu vurmamanızı istirham ederim.
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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BAŞKAN — Parti grupları

Seçim yapabilmek için partilerin adayları
nı tesbit etmeleri iktiza eder. Şimdi partiler
adaylarını verebilecek durumda mıdırlar? (Salı
günüe kalsın sesleri)
İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Muhterem
Başkan, parti grup idarecileriyle temas temin
etmek için bu hususu 10 - 15 dakika sonraya
bırakalım.

di veremiyeceklerine göre,

adaylarını şim

başka bir birleşim

de verecekleri isimler üzerine seçim yapılacak
tır.
Muhterem
oturalım,

arkadaşlar,

lütfen yerlerimize

Meclis müzakereleri devam ediyor.

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
b) İlçe, il ve merkez yönetim kurullarının
aded, unvan ve yetkileri,

1. — Siyasi Partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Oülek ve Kemal Sarıibrahimoğlu'nun^
Siyasi partiler kanun teklifleri
ve Geçici Komisyon raporu
(1/560,
2/378,
9/591) (S. Sayısı: 527) (1)

c) Disiplin ve murakabe kurullarının aded
ve yetkileri,
d) Siyasi partilerin T. B. M. Meclisi üye
liği için gösterecekleri adayların tesbiti,

BAŞKAN — Arkadaşlar lütfen yerlerine
otursunlar. 2 nci kısım 3 bölüm üzerinde mü
zakereler bitmişti. 11 nci madde üzerinde ve
rilmiş olan takrirlere sıra gelmiş. Sayın ko
misyon lütfen yerini alsın. 11 nci madde ile
ilgili verilmiş olan önergeleri sırasiiyle okuya
lım.

e)

Gibi lişlem ve faaliyetleri; bütün partileri
bir potada kaynatıp bir tip kalıba döker ma
hiyette düzenliyen 11 nci maddenin dernekle
rin muhtar yapılarına müdahale ve Anayasa
nın 56 nci ve 57 nci maddesine aykırı buldu
ğumdan yukarıki şekilde değiştirilmesinin oya
sunulmasını arz ederim.
Ankara
Ahmet Üstün

Sayın Başkanlığa
Tasarının 11 nci maddesi partilerin iç bün
yelerini, içtüzüklerini ilgilendiren bir mevzu
dur.
Cezai, hukukî, siyasi mesuliyetler ancak
muhtar hakiki hükmi şahıslara izafe edilebilir.
Bu madde üle partilerin muhtariyetleri selbedilmekte vesayet altına alınmaktadır. Bu ba
kımdan Anayasanın ruh ve maksadına aykı
rıdır. Bu itibarla tasarıdan çıkarılmasını arz
ve rica ederim.
Erzurum
Nihat Diler
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Anayasanın 56 nci ve 57 nci maddesinde yer
alan siyasi partilerin içişleri olup serbest ça
lışmaları ile ilgili bulunan ve tüzüklerinde ken
di yetkili organlarınca düzenlenmesi gereken;
a) İlçe, il ve büyük kongrelerinin
adedi, delegelerin seçim şekli,

delege

Merkez kontenjanı,

Başkanlığa
Siyasi partiler Kanununun 11 nci maddesi
nin ikinci fıkrasına «ve o partiye mensup eski
bakanlar» 1 cümlesinin ilâvesini arz ve teklif
ederim.
Adana
Kasım Gül ele
Saym Başkanlığa
Protokolün 10 ncu (eski 11 nci) maddesin
de (2 nci sayfadaki) (b) bendinin 3 ncü fık
rasına, 4 ncü satırının sonunda (reddetmek)
kelimesinden sonra (gerekirse merkez karar ve
yönetim organlarını veya bir kısım üyelerini
merkez disiplin organına sevk ederek disiplin
kovuşturmasını ve disiplin cezaları ile ceza
landırılmalarını istemek;) ibaresinin eklenmesi
ni saygı ile arz ve teklif ederim.

(1) 527 S. Sayılı basmayazı 6 . 2 . 1964 ta
rihli 49 ncu Birleşim tutanağının sonundadır.
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:
I 5 nci fıkrasının normal toplantı şekline ait hük
mün aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunu
hiçbir maddede (parti merkez or
arz ve teklif eylerim.
suç işlemesine karşı disiplin orga
Ankara
sevk edeceği yazılı değildir.
İbrahim îmirzalıoğlu
• Yüksek Başkanlığa
«Genel kongre her yıl toplanır. Ancak par
11 nci maddenin 2 nci fıkrasının sonuna:
ti tüzüklerinde gösterilecek zaruret hallerinde,
(Genel kongre üyelerinin tümü, delege sayılır
alt kademeler kongrelerinin yenilenip yenilen
lar.) Cümlesinin eklenmesini saygı ile arz ve
mediğine bakılmaksızın mevcut delegelerle en
teklif ederim.
geç on sekizinci ay sonunda genel kongre mut
Niğde
laka toplanır.»
Asım Eren
Gerekçe
Metinde
ganlarının
nına kimin

Gerekçe :
11 nci madddeeki (delege) deyimi, yalnız
secimle gelenlerin (delege) anlamına münhasır
görüldüğünden açık bir ifade ile anlamın şü
mulünü tesbit zarureti kendisini hissettirmiştir.
Yüksek Başkanlığa
11 nci maddenin 2 nci fıkrasının 1 nci satı
rı sonundaki (genel oyla seçilen) kelimelerinin
silinmesini saygı ile arz ve teklif ederim.
Niğde
Asım Eren
Gerekçe :
Anayasaya göre meşru ve mer'i olan (Cum
hurbaşkanı Kontenjanı) ve (Tabiî Üyeler) adlı
(senatörler) in sayısmm da, kıstasa girmesi bir
zaruret olup metinde bu iki nevi üyenin görül
memesi sebebi tasarının gerekçesinde yoktur ve
bir (Alman mehaz tercümesi) olduğu anlaşıl
maktadır. (T. B. M. Meclisinin üye tamsayısı)
nı kıstas almak, mevcut Anayasa düzenine uy
gun olur, ciddi bir sebep yok iken bu düzeni
bozmamalıyız.
Millet Meclisi Başkanlığına
Tasarının 11 nci maddesinin 5 nci fıkrasının
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif
ederim.
Adana
Kasım Gülek
«Genel kongre her yıl toplanır. Zorunlu hal
lerde yetkili organ tarafından en çok bir yıl
daha uzatılabilir. Uzatma sebeplerini yapılacak
ilk genel kongreye arz ve izah şarttır.»

Yüksek Başkanlığa
11 nci maddenin 5 nci fıkrasının 1 nci satır
başındaki (iki veya üç) kelimeleri yerine (bir
veya iki) kelimelerinin konmasını saygı ile arz
ve teklif ederim.
Niğde
Asım Eren
Gerekçe .Genci koııgflcrin geç değil, erken, yani sık
fasılalarla toplanması partilerin liderlerinin
keyfî tutumlarını önler: Halkın siyasal eğilim
lerinin günü gününe tecellisine imkân verir. Me
tinde gelen (2 - 3 yıl) bu imkânı azaltır.
Yüksek Başkanlığa
10 ncu madde çok uzun ve çok karışık bir
şokildo redakte edilmiştir. 3 - 4 maddeye ayır
mak ve kısaltmak suretiyle bağlı maddeler ha
linde tedvininde fayda olduğu kanısındayım.
Yüksek Heyete arzını rica ederim.
Kırşehir
Ahmet Bilgin
İlk genel kongre
Madde 10. — Siyasi parti kurucuları ilk
genel kongreyi, partinin tüzel kişilik kazanması
tarihinden itibaren iki yıl içinde toplamak zo
rundadırlar. Kurucular ilk kongrenin tabiî
üyeleridirler. Ancak bu hüküm parti tüzüğüne
göre seçilecek genel kongre delegelerinin kuru
cuların sayısından az olduğu hallerde uygulan
maz.
Genel kongre ilk toplantısını yapıncaya ka
dar, genel kongre yetkisini kurucular meclisi kul
lanır.

Millet Me2İisi Sayın Başkanlığına
Genel kongre veya kurultay
Siyasi Partiler kanunu tasarısının 11 nci
Madde 11. — Siyasi partilerin en
maddesinin genel kongre toplanması ile ilgili | organı genel kongre veya kurultaydır.

yüksek
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a) Kademe kongreleri kendi çevrelerindeki
meseleleri müzakere eder ve genel kongreye ha
zırlık işlerini tamamlar.
b) Genel kongre yılda bir toplanır olağan
üstü toplantılar parti tüzüklerinde gösterilecek
usullere tabidir.

rarlar vermek genel kongrenin vazifelerindendiı-.
c) Kongrelerde (Başkanlık Divanı, komis
yonlar ve üst kongrelere delege seçimleri ha
riç) bilûmum seçimler gizli oy açık tasnif usu
lüyle yapılır.

Kongrenin toplantı ve nisabı
Madde 12. — Kongrelerin yeter sayısı, kon
greler üye tamsayısının salt çoğunluğudur. İlk
toplantıca yeterlik sağlanmazsa, b"r gün sonra
ya bırakılır. Bir gün sonraki toplantıda yeter
lik aranmaz.
Kongrelerin karar yeter sayısı için kanunda
veya parti tüzüğünde daha büyük bir sayı gös
terilmediği hallerde hazır bulunan üyelerin salt
çoğunluğudur.

Yüksek Başkanlığa
11 nci maddenin 6 ncı fıkrasının 3 ncü ve
4 ncü satılan müphemdir.. Bu sebeple şu şekil
de değiştirilmesini saygı ile arz ve teklif edfe»
rim.
Niğde
Asım Eren

Genel kongrelerin vazifeleri
Madde 13. — a) Kongelerin başkanlık di
vanini seçmek (başkanlık divanlarının teşekkül
tarzı parti tüzüklerinde gösterilir.)
b) Parti tüzük ve programlarında değişik
lik yapılmasına dair olan teklifleri, toplum ve
Devlet düzeni veya kamu faaliyetlerini yahut
parti politikasını ilgilendiren konularda karar
alınmasına dair teklifleri karara bağlamak,
c) Bütçe gelir ve giderlerini tetkik ile kesinhesap hülâsalarını inceliyerek sorumlu organ
ları ibra etmek veya etmemek ve yeni yıl büt
çesini yaparak kabul etmek, kongrelerin baş
lıca görevleri meyanmdadır. (Yukarıda adı
geçen tekliflerin kongrelere sunuş şekilleri par-ti tüzüklerinde belirtilir).
d) Kongrelere sunulan çeşitli konuların
adedine göre, komisyonlar seçilir. Her komis
yonun üye sayısı kongrece tâyin edilir. Sonuç
lar komisyonlara verilir. Komisyonlar sunuçları inceliyerek bir rapor hazırlar ve kongre
başkanlığına verir. Başkanlık bu raporlar üze
rinde müzakere açar ve karara bağlar.
Kongrelerde yapılacak seçimler Ve vazifeler
Madde 14. — a) Parti tüzüğünde genel
başkan il ve ilçe başkanlarının kongrelerce se
çilmesi öngörülmüş ise, parti başkanlarını, par
ti tüzüğünde genel kongrece seçilmesi öngörül
müş bulunan bütün organları seçmek.
b) Partinin feshine veya bir başka parti
ile birleşmesine ve böylece hukukî varlığı sona
erecek parti mallarının tasfiye suretine dair ka-

Değiştirge : 6 ncı fıkra 3 ncü ve 4 ncü sa
tırı :
«Bu hüküm, parti tüzüğüne göre seçilecek
genel kongre delegelerinin, kurucuların sayısın
dan az olduğu hallerde en çok üç yıl uygulan
maz.»
Gerekçe : Gelen metne vuzuh ve sınırlama
getirilmesi lüzumu hissedilmektedir. Partiyi
uzun müddet kurucuların eline terk edilmesi,
demokratik ilkeye aykırıdır.
Millet Meclisi Başkanlığına
Tasarının 11 nci maddesine aşağıdaki fıkra
nın ilâvesini arz ve teklif ederiz.
Adana
Adana
Kasım Gülek
Kemal Sarıibrahimoğlu
«Büyük kongreler, yapıldığı yerin en kı
demli hâkiminin denetimi altında yapılır. Bü
seçimlere itirazların inceleme mercii Yüksek Se
sim Kuruludur.
Millet Meclisi Başkanlığına
Partiler kanun tasarmsının 10 ncü madde
sinde, 4 ncü pragrafında genel kongrenin «2 ve
ya 3 yılda bir olanğan toplanacağını öngören
hükmünün.
a) Diğer maddelerdeki hükümlerle birlik
te mütalâa edildiğinde bir parti merkezi hâki
miyetine müncer olması;
b) Parti içinde ve idarede hesap verme gü
nünün uzak olması sebebiyle gerçek çalışmaya
imkân vermesi,
c) İdarecilerin seçiminde yapılan hatanın
uzun zaman düzeltilmesini önlemesi,
d) Teşkilâtta yeni elemanların çıkmasını
güçleştirmesi, ümütlerini kırması,

— 517 —

M. Meclisi

B : 78

İ9 . 3 . İÖ66

0:1

e) 2 veya 3 senede bir yapılan kongrenin ya I 'İterini gizli oyla seçmek; partimin tüzük ve
bir genel seçimden evvel veya sonra olması se
programında değişiklik yapmak; partinin kebebiyle gösteriş ve kuvvet tesanüt gösterisi ha
sinhesabını kabul ve merkez karar organını ibra
etmek yahut kesinhesabı reddetmek; toplumu
line gelmesi ve esas meseleleri konuşamaması,
ve Devleti ilgilendiren konularla kamu faa
f) Ve nihayet bütün derneklerin olağan
liyetleri ve parti politikası hakkında genel ni
olarak yılda bir hesap vermeleri esaslarına ve
telikte
olmak şartiyle temenni kararları veya
tüm olarak gerçek bir demokrasi tutumuna ay
bağlayıcı
kararlar almak; kanunun veya parti
kırı bulunmaktadır.
tüzüğünün gösterdiği sair hususları karara
Bu sebeple «Genel kongre en çok 2 senede
bağlamak; partinin feshÜne veya başka bir
bir toplanır» şeklinde değiştirilmesini, arz ve
I parti ile birleşmesine ve böylece hukukî var
teklif ederim.
lığı sona erecek partinin mallarının tasfiye
İstanbul
suretine dair kararlar vermek genel kongre
Reşit Ülker
nin yctkilerindendir.
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Genel kongre, iki veya üç yılda bir ola
Partiler kanunu tasarısının 10 neu maddesi
ğan toplantısını yapar. Olağanüstü toplantı
ne aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif
lar, genel başkanın veya merkez karar orga
ederim.
j nının yahut genel kongre üyelerinden en az
İstanbul
beşte birinin yazılı istemi üzerine yapılır.
Ecşit Ülker
Partinin kurucuları, ilk genel kongrenin
tabiî
üyeleridir. Parti kurucuları ilk genel
«Genel kongrelerin çalışmaları tutanağa ge
kongreyi, partinin tüzel kişilik kazanmasın
çirilir, ertesi kongreye kadar olduğu gibi yayım
dan
başlıyarak iki yıl • içinde toplamak zo
lanır.»
rundadırlar. Ancak bu hüküm, parti tüzü
Yüksek Başkanlığa
ğüne göre seçilecek genel kongre delegele
11 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril
rinin kurucuların sayısından az olduğu hal
mesini arz ve teklif ederiz.
lerde uygulanmaz.
Genel kongre ilk toplantısını yapıncaya ka
Genel kongro
I
dar; genel kongre yetkilerini kurucular ku
MADDE 10. — Siyasi partinin en yüksek or
rulu
kullanır. Partinin genel başkanı ve
ganı genel kongredir. Genel kongre parti tüzü
merkez karar, yönetim ve disiplin organları
ğünde başka türlü de adlandırılabilir.
üyeleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel kongrenin :
üyeleri, bu kurulun tabiî üyesidirler,
a) Seçilmiş üyeleri : Türkiye Büyük Millet
Genel kongrenin toplantı yeter sayısı, ge
Meclisinin gemel oyla seçilen üye tamsayısının
nel kongre üye tamsayısının salt çoğunluğu-,
iki katından fazla olmamaik kaydiyle, parti tüzü
dur. İlk çağrı üzerine yapılan toplantıda ye
ğünde gösterilen şekilde ve sayıda il kongrelerin
te ryası bulunamıyorsa, ikinci çağrı üzenime
ce seçilen delgeler; ve
yapılacak
toplantıda toplantı
yetersayısı
b) Talbiî üyeleri : Parti gıenel başkanı ile
aranmaz. Genel kongrenin karar yetersayısı,
parti tüzüğüne ,göre seçilen merkez organları üye
kanunda veya parti tüzüğünde daha büyük
leri; partinin üyesi olan Bakanlar Kurulu üyeleri
bir sayı gösterilmediği hallerde, hazır bu
ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleridir.
lunan üyelerin salt çoğunluğudur.
Taşıdıkları sıfat dolayısiyle genel kongre üye
si olan kimselerin, ayrıca il (kongrelerince delege
Partinin tüzük ve programında değişiklik
olarak seçilmeleri caiz değildir.
yapılmasına dair teklifleri ve toplum ve Dev
Parti tüzüğünde parti genel başkanının
let düzeni veya kamu faaliyetlerini yahut
genel kongrece seçilmesi Öngörülmüş ise parti
parti politikasını ilgilendiren konularda karar
genel başkanını, parti tüzüğünce genel kong- I alınmasına dair teklifleri karara bağlamak
rece seçilmesi öngörülmüş olan partinin mor- I için, bunların genel başkan yahut merkez ka
kez karar, yönetim ve disiplin organları üye- | rar veya yönetim organı veya genel kongre
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üyelerinin en az yirmide biri tarafından ileri
sürülmüş olması gerekir. Bu teklifler, genel
kongrece seçilecek bir komisyonda görüşül
dükten sonra, genel kongre komisyon rapo
runu inceler.»
A. P. Grup
Başkam
tzmir
Ali Nali Erdem
C. K. M. P. Grupu
adına
Konya
İrfan Baran

C. H. P. Grup
Başkanvekili
Maraş
Kemali Bayazıt
Y. T. P. Grup
Başkanvekili
Hatay
Sekip İnal
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BAŞKAN — Kifayet kararı verildi. Madde
nin müzakeresi sırasında önergeler de mevzuubasedilerek konuşuluyor.
Onun için ayrıca izah etmiye imkân yoktur.
(Adana Milletvekili Kasım Gülek'in öner
gesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Sayın komisyon bu önergeye
katılıyorlar mı?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN
KIRCA (istanbul) — Katılmıyoruz.

Yüksek Başkanlığa
11 nci maddenin (yeril 10 ncu madde) parti
grup başkanları tarafından verilen önergede
yer alan 5 nci fıkrasının ilk cümlesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini
arz ve teklif
ederim. «Genel kongremin olağan toplantısı
iki yılda bir yapılır.»
Geçici Komisyon Sözcüsü
İstanbul
Coşkun Kırca
BAŞKAN — Okunmuş olan önergeler için
de maddeye en aykırı olanı bu maddenin tayymı istiyen Sayın Nihat Diler'in önergesidir.
Evvelâ bu önergeyi oyunuza sunacağım. Ko
misyon bu önergeye katılmıyor.
(Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in öner
gesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir.
İkinci önerge Sayın Ahmet Üstün arkada
şı mızmdır. Okutuyorum.
(Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün öner
gesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor
mu?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN
KIRCA (İstanbul) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor.
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmemiştir.
Diğer bir önerge, Sayın Kasım Güleik ar
kadaşımıza aittir.
KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın Başkan,
önergemi izah edebilir miyim?

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
Sayın Asım Eren arkadaşımızın önergesi.
(Niğde Milletvekili Asım Eren'ân birinci
önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN
KIRCA (İstanbul) — Efendim Genel gongreye disiplin gücü isteme yetkisi vermenin çok
mahzurlu olacağı kanaatindeyiz. ..Bu itibarla ka
tılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir.
(Niğde Milletvekili Esim Eren'in ikinci
önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN —. Komisyon önergeye katılıyor
mu?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN
KIRCA (İstanbul) — Efendim, bu önergenin
maddenin tedvini bakımından herhangi bir açıiklık getireceği kanaatinde değiliz. Bu üyeler elbetteki kongrenin üyesidirler. Bu bakımdan
katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmemiştir.
Bu arada sayın komisyondan bir ricamız
var. Biz başlangıçta bölüm bölüm müzakere esp
risine uygun olarak müzakerenin kifayetle ve
ya söz istiyenin kalmaması sebebiyle sona er
mesi halinde önergeler üzerinde de ayrı mü
zakere açılmasının madde madde müzakere
ye tekrar dönüş olacağı düşüncesiyle önergeler
üzerinde söz vermiyoruz. Komisyon da lütfen
Riyaset, komisyon katılıyor mu diye sual sor
duğu zaman esbabı mucibe beyan etmesin. Çtin-
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Sayın Ahmet Bilgin burada yoklar. Öner
kü bu da takrir üzerine müessir 'beyandır. Sa- I
gesinde 11 nci maddeyi dört ayrı madde halin
dece katılıyoruz veya katılmıyoruz diye müta
de tefrik ederek değiştirme teklifinde bulun
lâa beyan etsin.
muşlardır. Biz sadece kendi takrirlerinde
Sayın Asım Eren arkadaşımıza ait üçüncü
önergeyi tekrar okutup oylarınıza sunacağım, j 11 nci madde olarak gösterdikleri kısmı okuyup
onu oylıyacağız.
(Niğde Milletvekili Asım Eren'in üçüncü
önergesi tekrar okundu.)
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZSÜCÜ COŞKUN
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor
KIRCA (tstanbul) — Oylama usulü hakkında
mu?
bir mâruzâtta bulunacağım, arz edebilir miyim?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
KIRCA (İstanbul) — Katamıyoruz.
GEÇİCİ. KOMİSYON SÖZSÜCÜ COŞKUN
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor.
KIRCA (istanbul) — Öyle zannediyorum ki,
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
Yüksek Başkanlık bu maddenin muhtelif mad
ler... Kabul etmiyenler... Kabul ed'.lımemiştir.
delere bölünmesinin prensibini oylarlarsa bu
Sayın Cülek arkadaşımızın bir diğer öner
prensibin kabulü veya reddine göre hareket et
gesi.
me imkânı hâsıl olur. Eğer Yüce Meclis 11 nci
(Adana Milletvekili Kas:m Gülek'in öner
maddenin muhtelif maddelere ayrılmasını pren
gesi tekrar okundu.)
sip itibariyle reddederse, Sayın Bilgin'in diğer
maddelerinin oylanmasına lü'um kalmaz. Yok
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor
eğer prensip itibariyle bu maddenin bölünmesi
mu?
kabul edilirse, o zaman Sayın Bilgin'in muhte
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN
lif maddelerinin oylanması imkân dâhiline gi
KIRCA (İstanbul) — Katılmıyoruz.
rer.
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, esasen
yor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Saym
Bilgin de burada olmadığı için kendileri
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
ne
ayrıca
bâzı hususları sorup, mütalâalarını
İbrahim Imirzalıoğlu bey arkadaşımızın
almaya imkân yoktur. Biz sadece kendi ifade
önergesi.
leriyle tesbit ettikleri cümleyi 11 nci madde ola
(Ankara Milletvekili İbrahim îmirzalıoğ'lurak teklif ettiklerine göre, biz sadece bu kısmı
nün önergesi tekrar okundu.)
okuyup 11 nci maddeyi aşağıdaki şekilde oya
koyunuzdan ibaret olan teklifi oyunuza suna
BAŞKAN — Komisyon katıl'yor mu?
cağız. (Bravo sesleri).
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN
(Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgi'nin öner
KIRCA (tstanbul) — Katılmıyoruz efendim.
gesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
Kaibul edilmemiştir.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZSÜCÜ COŞKUN
Savm Asım Eren arkadabımızm önergesi.
I KIRCA (tstannbul) —• Katılmıyoruz.
(Niğde Milletvekili Asım Eren'in dördüncü
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Oyunu
önergesi tekrar okundu.)
za
sunuyorum. Kabul edenler.... Kabul etmi
BAŞKAN — Okunmuş olan önergeye komis
yenler
Kabul edilmemiştir.
yon kaılıyor mu?
Bu arada arkadaşımızın önergesinde 12, 13,
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN
14 diye tefrik ettiği ve aslında tasarının 11 nci
KIRCA (İstanbul) — Katılmıyoruz.
maddesinde terkibi olarak mevcudolan diğer
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunu
maddeler de reddedilmiş durumdadır. Çünkü
za sunuyorum. Kaibul edenler... Kabul etmiyen
12 nci madde ora sen mahiyet itibariyle bundan
ler... Tekrar oyunuza arz edceğim. Arkadaşlar
çok farklı bir maddedir.
lütfen oylamaya katılırsanız daha kolay olur.
önergeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Sayın Asım Eren arkadaşımızın bir diğer
Kabul edilmemiştir.
| önergesi,
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(Niğde Milletvekili Asım E ren'in bejinci öner
gesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZSÜCÜ COŞKUN
KIRCA (istanbul) — Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir.
Sayın Sarıibrahimoğlu ve Sayın Gülek'in
müştereken verdikleri bir önerge var, okutuyo
rum.
(Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu
ve Kasım Gülek'in önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZSÜCÜ COŞKUN
KIRCA (istanbul) —• Katılmıyoruz,
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmemiştir.
Sayın Reşit Ülker arkadaşımızın önergesini
tekrar okutup oylarınıza sunacağım.
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in ikinci
önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor
mu?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZSÜCÜ COŞKUN
KIRCA (İstanbul) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN —• Komisyon önergeye katılmıyor.
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmemiştir.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Oylamanın
bir daha yapılmasını istirham edeceğim.
BAŞKAN — Riyaset Divanında bir tereddüt
yoktur. Arkalaşlarımız aynı şekilde aynı ra
kamı bulmuştur. Usule uygun olarak itiraz edi
yorsanız bir daha sayarız.
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Ediyorum.
BAŞKAN — Bir kişi değil de, beş kişi ola
rak ayağa kalkarak oylamaya itiraz edilmesi ge
rekil.
(Reşit Ülkor ve dört arkadaşı ayağa.kalka
rak oylamaya itiraz ettiler).
BAŞKAN — itiraz ediyorsunuz, tamam efen
dim. Yeniden oya arz edeceğiz.
Sayın Reşit Ülker arkadaşımızın önergesini
tekrar oyunuza sunuyorum. Önergeyi kabul
buyuranlar lütfen işaret buyursunlar... Kabul
etmiyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

19. 3 .19S5 O : 1
Sayın Ülker arkadaşımızın ikinci önergesini
tekrar okutuyorum.
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in birinci
önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZSÜCÜ COŞKUN
KIRCA (istanbul) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi oyunuza sunuyorum: Kabul edenler..... Etmiyenler...... Kabul edilmiştir.
GEÇİCİ KOMİSİ ÖI\ SÖZSÜCÜ COŞKUN
KIRCA (istanbul) — Takriri istiyoruz, filhal
katılmıyoruz.
BAŞKAN — Takrir komisyona verilmiştir.
Diğer takrirleri okutuyorum. Başkanlığa
Tasarının on birinci maddesinin «genel kon
gre, iki veya üç yılda bir olağan toplantısını
yapar» cümlesinin•;
«Genel kongre iki yılda bir olağan toplantı
sını yapar. Ancak, savaş hali veya seçimlerin
yenilenmesine karar verildiği takdirde merkez
karar organının kararı ile bir yıl uzatılabilir»
Şeklinde değiştirilmesini, arz ve teklif ede
rim.
istanbul
Nurettin Bulak
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZSÜCÜ COŞKUN
KIRCA (istanbul) — Katdmıyoraz.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmilcr... Kabul edilmemiştir.
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
11 nci madde büyük kongrenin 2 ilâ 3 yılda
bir olağan toplantı yapar yerine, büyük kongre
olağan toplantısı iki yılı geçemez, şeklinde ve;
Karar organı en az altı ayda bir toplanır ye
rine : karar organı en az üç ayda bir toplanır
şeklinde değiştirilmesinin oya sunulmasını arz
ederim.
Ankara
Ahmet Üstün
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZSÜCÜ COŞKUN
KIRCA (istanbul) — Sayın Başkanım, öner
genin ikinci kısmı diğer bir maddeye taallûk
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ediyor. Sadece birinci kısmını mı soruyorsu
nuz?
BAŞKAN — Evet efendim.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZSÜCÜ COŞKUN
KIRCA (Devamla) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
nin birinci kısmını oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu arkadaşımı
zın önergesini okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
1. 11 nci maddenin, 4 ncü satırdaki son ke
lime (ve)- 5 nci satır ve 6 ncı satırdan (tamsayı
sından fazla olmamak kaydiyle) ibaresinin çı
karılmasını,
2. 3 ncü fıkranın tamamen çıkarılmasını,
arz ve teklif ederim.
Eskişehir
Aziz Zeytinoğlu
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
GEÇİCt KOMİSYON SÖZSÜCÜ COŞKUN
KIRCA (İstanbul) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
Sayın Asım Eren arkadaşımızın bir yeni
önergesi var. Okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Protokoldeki 11 nci maddede en alttan
2 nci satırda (için çağrı,) kelimelerinden son
ra (re'sen veya merkez karar organının üye
tamsayısının üçte birinin yazılı müşterek, iste
mi üzerine) ibaresinin eklenmesini arz ve tek
lif ederim.
Niğde •
AsımEren
Gerekçe : Olağanüstü toplantıya çağrıyı,
yalnız (Başkan) m iradesine bağlamak, antide
mokratiktir. Önemli ve hele başkanla üyelerin
anlaşmazlık durumlarında üyelere de çağrı hak
ve iradesi verilmelidir.
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZSÜCÜ COŞKUN
KIRCA (İstanbul) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir.

19.3.196Ö
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Şimdi elimizde gruplar arası protokole uy
gun olarak hazırlanmış bir takrir ile, bir de
Sayın Kırcanın bu takrirdeki bir cümleyi tadil
eden bir önergesi vardır. Bunların komisyona
verilmesi lâzımgelir. Çünkü daha evvel bir me
tin kabul edilmiştir.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZSÜCÜ COŞKUN
KIRCA (İstanbul) — Sayın Başkanınm, ko
misyon adına verilen takrir iki yıllık meseleye
mütaalliktir. Bu takriri oylama lûtfunda bu
lunursanız zannedersem mesele halledilmiş ola
caktır. Daha evvel o takrir kabul edilirse, par
tiler arası takriri oylarsanız zannederim en uy
gun usul olur. İki yıla ait takrirleri bir arada
oyladığınıza göre, komisyon adına verdiğim
takriri de şimdi oylamanızı istirham ediyorum.
\ BAŞKAN — önergeyi okutuyorum.
(Geçici Komisyon Sözcüsü Coşkun Kırca'nm
öıiergesi tekrar okundu.)
I BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum.
Kkbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın Kırca, daha evvel kabul ettiğimiz .öner
ge, en çok iki yıl, ibaresi şeklinde idi. Şimdiki
kabul ettiğimiz, «iki yılda bir» şeklindedir. Bunfııı her halde Heyeti Umuraiyede şu anda
telefi mümkün olabilir. Komisyon olarak ikiş n i de telif eden bir ifade kullanırsanız, onu
^la oylarız ve bu maddeyi bitirmiş oluruz.
f GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN
[KIRCA (istanbul)_ — Çok özür dilerim, ikisifni de teklif etmek imkânının bulamıyorum.
< BAŞKAN — Yahut görüşünüzü, kabul edi
len bu iki, mesele hakkındaki görüşünüzü ifade
etmek suretiyle.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN
KIRCA (İstanbul) — Komisyon olarak filhal
iştirak ettiğimiz takrir kendi takririmiz olacak
tır, Sayın Başkan.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Usul hakkın
da söz istiyorum.
BAŞKAN — Usul hakkında, buyurun Sayın
Ülker.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem
arkadaşlar, Yüce Meclis biraz evvel bendenizin
bir takririni kabul etti. Bu takrirde, en çok
iki yılda bir deniliyor. Yani istiyen parti, ku
rultayında karar alırsa, tüzüğünde gösterirse,
kendisine güveniyorsa bir yılda yapar, istiyen
parti de iki yılda bir yapa,r. Böyle bir esas ka-
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bul edileli, ki, bu demokratik bir esastır. Şimdi
biz komisyondan gelen takrir ile iki yılda bir
hususunu esas olarak kabul edeceğiz, bir yılda
yapmak istiyen bunu yapamıyacak. Usul bakı
mından da komisyonun böyle bir teklifte bulun
ması doğru değildir. Demin kabul edilen esas
doğrudur, Meclisin iradesi bu noktada belli ol
muştur. Öbürkinin de zararı vardır, onun için
kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Bu partiler arası protokol met
nini komisyona iade edelim, bu konu halledil
dikten sonra, komisyon görüşü halledildikten
sonra bunu oylıyalım.
12 nci madde ile ilgili önergeleri okutuyo
rum.
Sayın Başkanlığa
Tasarının 12 nci maddesi partilerin iç bün
yelerini ilgilendirmekte, kabul edildiği surette
muhtariyetlerini selbederek, vesayet altına sebebolacak mahiyettedir. Anayasanın ruh ve
maksadına aykırıdır, tasarıdan çıkarılmasını
arz ve rica ederim.
Erzurum
Nihat Diler
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
12 nci maddenin birinci fıkrasının aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim.
içel
İhsan Önal
Siyasi partilerin merkez karar organları ge
nel kongrece seçilecek merkez yönetim kurulu
ile - varsa - partinin Türkiye Büyük Millet
Meclisindeki gruplarınca seçilecek üyeler ve il
lerin, merkez karar organı için gösterecekleri
birer delegelerin arasından, büyük kongrece se
çilecek üyelerden, parti tüzüklerinde gösterilen
şekilde kurulur.
Başkanlığa
Tasarının onikinci maddesinin son cümlesi
nin «olağanüstü toplantılar için, çağrı, genel
başkan veya merkez karar organı üyelerinin
üçte birinin yazılı isteği ile yapılır» şeklinde
değiştirilmesini arz ve teklif ederim.
istanbul
Nurettin Bulak

19 . 3 .1965 O : 1
Sayın Başkanlığa
12 nci maddenin 4 ncü fıkrasında, (program
ve genel kongre kararlarına uymak şartiyle)
kısmının çıkarılmasını arz ve teklif ederim.
Eskişehir
Aziz Zeytinoğlu
Yüksek Başkanlığa
12 nci maddenin 4 ncü fıkrasının 1 nci satı
rındaki (arasında) kelimesinden sonra (parti
tüzüğüne) kelimelerinin eklenmesini saygı ile
arz ve teklif ederim.
Niğde
Asım Eren
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Partiler kanunu tasarısının 11 nci maddesi
ne aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif
ederim.
İstanbul
Reşit Ülker
«Partilerin genel merkez teşkilâtı başkentte
dir.»
Yükseik Başkanlığa
12 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz :
«Merkez 'karar organı.
MADDE 11. — Siyasi partinin merkez ka
rar organı, parti tüzüğünde gösterilen şekilde
kurulur; merkez karar organının üye sayısı onbeşten az olamaz.
Merkez karar organı, iki genel (kongre ara
sında, parti tüzük ve programına ve genel
kongre kararlarına uymak şartiyle, partiyi il
gilendiren hususlarda karar almaik yetkisine
sahiptir. Parti işlerini düzenliyen parti1 yönet
melikleri de bu organ tarafından yapılır.
Merkez karar organı, zorlayıcı sebepler dolayısiyle genel kongrenin toplanamadığı hal
le ı-de, partinin hukukî varlığına son verilmesiy
le tüzük ve programının değiştirilimeısi dışında
bütün kararları alabilir.
Parti tüzüğü, merkez ikarar organını, aynı
zamanda, merkez yönetim organı olaraJk görev
lendirebilir veya ayrı bir merkez yönetim orga
nının .kurulmasını öngörebilir.
Merkez karar organının, parti tüzüğü ile
merkez yönetim organı olarak görevlendirilmediği hallerde en az altı ayda bir toplanması şarttır.
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olağanüstü toplantılar için çağrı, genel başkan
tarafından yapılır.»
C. H. P. Grup
A. P. Grup Başkanı
Başkanvekiü
îzımir
Maraş
Ali Naili Erdem
Dr. Kemali Beyazıt
Y. T. P. Grup
C. K. M. P. Grupu adına
Başkanvekili
Konya
Hatay
İrfan Baran
Şckip înal
BAŞKAN — Takrirleri yeniden okutup oyla
rınıza suncağız.
En aykırı olan takrir Sayın Diler arkadaşımı
za aittir. 12 nci maddenin metinden tayyını iste
mektedir. Okutuyorum.
(Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in önerge
si yeniden okundu)
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN
KIRCA (İstanbul) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir.
(İçel Milletve'kkili ihsan önal'ın önergesi ye
niden okundu)
BAŞKAN — Komisyon Katılıvor mu?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN
KİRCA (istanbul) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmemiştir.
(istanbul Milletvekili Nurettin Bulak'm öner
gesi tekrar okundu)
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
GEEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN
KIRCA (îstanbu 1 ) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir..
(Eskişehir milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun
önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN
KIRCA (istanbul) — Katlmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon 'katılmıyor. Oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
(Niğde mill'etvekiH Aşıra Eren'in önergesi
tekrar okundu.)
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN
KIRCA (istanbul) — Katürnıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon .katılmıyor. Oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu
dim?

efen

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN
KIRCA (istanbul) — Hayır efendim, katılmı
yoruz.
ASIM EREN (Niğde) — önergemi geri alı
yorum efendim.
BAŞKAN — Sayın Eren önergesini geri al
mışlardır.
(istanbul Miretvekili Reşit Ülker'in öner
gesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
GEçicî KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN
KIRCA (istanbul) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmâycnler... Kabul edilmemiştir.
(Grup
Başkanlarının
önergesi
teikrar
okundu.)
BAŞKAN — Sayın nözcü, bu maddeyi biz
11 nci maddn olamk oya sunacağız, değil mi?
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN
KTP.CA (istanbul) — Efendim zaten yazılışı da
öyledir; 11 nci madde.
BAŞKAN — 11 n,3İ madde olarak bu metni
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edi1 mistir. 10 ncu madde ile...
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN
KIRCA (istanbul) — Sayın Başkan, özür dile
nim, bunu - takrir nazarı itibare alındı - mad
de olarak oylamanızı istirham ediyorum.
BAŞKAN — Nazarı itibare alman bu öner
gen-n 11 nci madde olarak kabulünü oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmişir.
Biraz evvel yeni 10 ncu madde ile ilgili ola
rak Savın Ülker arkadaşımızın kabul edilen
takririnden sonra, Komisyonun görüşünü oku
tuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Komisyonun ve Say.n Ülker'in nazarı dikıkate alınması kabul edUen önergeleri muvacer.'ndc, parti grupları adına verilmiş önergenin,
söz konusu önergenin 5 nci fıkrasının ilk cüm-
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1 esinin aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olarak ko
misyonca 'benimsendiğini ve oylamanın bu şe
kilde yapılmasını arz ve teklif ederim.
- «Genel Kongrenin olağan toplantıları iki
yılda bir yapılır.»
Geçici Komisyon Sözcüsü
İstanbul
Coşkun Kırca
BAŞKAN — Komisyon kendi görüşünde ıs
rar ediyor ve heyetinizin kabul ettiği metni de
ğil, kendi görüşünün kabul edilmesini istiyor.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN
KIRCA (İstanbul) — Heyeti umumiyenin ka
bul ettiği metinlerden ikendi görüşünün kabul
edilmesini is+iyor, ikisini de kabul etmiştir
çünkü.
BAŞKAN — Okunmuş olan metni, yani iki
yılda bir şeklinde Komisyonun ısraretiği metni
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Partiler arası protokol metnini kalbul
edenler..
GEÇİŞİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN
KİRCA (İstanbul) — Sayın Başkan, bu madde
hakkında bâzı takrirler olduğunu zannediyo
rum. Ana muhalefet partisi lideri ile ilgili ola
rak bu madde üzerinde takrirler verilmemişmi
idi?
BAŞKAN — Bize hiç öyle »bir takrir in
tikal etmedi.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN
KIRCA (İstanbul) — özür dilerim efendim,
-karıştırmışım.
BAŞKAN — Şimdi partiler arası protokol
deki metni son şekliyle tekrar okutuyorum.
«Genel kongre.
MADDE 10. — Siyasi partinin en yüksek or
ganı genel kongredir. Genel kongre parti tüzü
ğünde başka türlü de adlandırılabilir.
Genel kongrenin :
a) Seçilmiş üyeleri : Türkiye Büyük Millet
Meclisinin genel oyla seçilen üye tamsayısının
iki katından fazla olmamak kaydiyle, parti tü
züğünde gösterilen şekilde ve sayıda il kongrele
rince seçilen delegeler; ve
b) Tabiî üyeleri : Parti genel başkanı ile
parti tüzüğüne göre seçilen merkez organları üye
leri; partinin üyesi olan Bakanlar Kurulu üyele
ri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleridir.
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Taşıdıkları sıfat dolayısiyle genel kongre üyesi
olan kimselerin, ayrıca il kongrelerince delege
olarak «seçilmeleri caiz değildir.
Parti tüzüğünde parti genel başkanının genel
kongrece seçilmesi öngörülmüş ise parti genel
başkanını, parti tüaüğünce genel kongrece seçil
mesi öngörülmüş olan .partinin merkez karar, yö
netim ve disiplin organları üyelerini gizli oyla
seçmek; partinin tüzük ve programında değişiklik
yapmak; partinin kesinesalbını kabul ve merkez
karar organını ilbra etmek yahut kesinihesaibı reddıedmek; toplumu ve Devleti ilgilendiren konular
la kamu faaliyetleri ve parti politikası hakkında
genel nitelikte olmak şartiyle temenni kararları
veya bağlayıcı kararlar almak; kanunun veya par
ti tüaüğünün gösterdiği sair hususları karara
bağlamak; partinin feshine veya başka bir parti
ile birleşmesine ve böylece hukukî varlığı sona
erecek partinin mallarının tasfiye suretine dair
kararlar vermek genel kongrenin yetkilerindendir.
Genjel kongrenin olağan toplantıları iki yılda
bir yapılır. Olağanüstü toplantılar, genel başka
nın veya merkez karar organının yahut genel
konre üyelerinden en az beşte birinin yazılı iste
mi üzerine yapılılr.
Partinin kurucuları, ilk genel kongrenin tabiî
üyeleridir. Parti kurucuları ilk genel kongreyi,
partinin tüzel kişilik kazanmasından başlıyarak
iki yıl içinde toplamak zorundadırlar. Ancak bu
hüküm, parti tüzüğüne göre seçilecek genel kon
gre delegelerinin kurucuların sayısından az ol
duğu hallerde uygulanmaz.
Genel kongre ilk toplantısını yapıncaya ka
dar; genel kongre yetkilerini kurucular kurulu
kullanır. Partinin genel balkanı ve merkez karar,
yönetim ve disiplin organlar üyeleri ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi üyeleri, bu kurulun tabiî
üyesidirler.
Genel kongrenin toplantı yetersayısı, genel
kongre üyıe tamsayısının salt çoğunluğudur. İlk
çağrı üzerine yapılan toplantuda Mantı yetersa
yısı bulunamıyorsa, ikinci çağrı üzerine yapıla
cak toplantıda toplantı yetersayısı aranmaz.
Genel kongrenin karar yetersayısı, kanunda ve
ya parti tüzüğünde daha büyük bir sayı göste
rilmediği hallerde, hazır bulunan üyelerin salt
çoğunluğudur.
Partinin tüzük ve programında değişiklik
yapılmasına dair teklifleri ve toplum ve Devlet
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düzenini veya kamu faaliyetlerini yallıut parti
politikasını ilgilendiren Ikonularida karar alın
masına dair teklifleri karara bağlamak için, bun
ların genel başkan yahut merkez karar veya yö
netim organı veya genel kongre üyelerinin en az
yirmide biri tarafından ileri sürülmüş olması
gerekir. Bu teklifler, genel kongrece seçilecek
bir komisyonda görüşüldükten sonra, genel kon
gre komisyon raporunu ineeler.»
BAŞKAN — Bu metinde daha evvelce ka
bul ettiğiniz bir önerge ile iki veya üç yılda bir
olağan toplantı yapılır ibaresi, iki yılda bir
toplanır şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişik
şekli ile oyunuza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Vuzuh hâsıl olmamıştır, tekrar
oylarınıza arz ediyorum, gruplar arası muta
bakat önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir.
Bu
kabul ettiğiniz, nazarı itibara aldığınız metnin
10 ncu madde olarak kalbulünü oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir
13 ncü madde hakkında üç önerge vardır,
ikisi tayyı istemektedir, birisi de metnin tadili
ni istemektedir. Bunları da okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Tasarının 13 ncü maddesi partilerin iç 1ninyeleriylc ilgili tüzüklerine mevzu teşkil etmek
tedir. Kabul edildiği surette partilerin siya
si »sorumluluklarının mesnedini teşkil eden muh
tariyetlerini selbetmektedir.
Bu bakımdan Anayasaya aykırıdır. Kaldı
rılmasını arz ve teklif ederim.
Erzurum
Nihat Diler
Yüksek Başkanlığa
13 ncü maddenin metinden çıkarılmasını
arz ve teklif ederiz.
A. P. Grup
C. H. P. Grup
Başkanı
Başkanvekili
İzmir
Maraş
Ali Naili Erdem
Kemali Bayazit
C. K. M. P. Ürupu
M. P. Grupu
adına
Başkanvekili
Konya
Yozgat
İrfan Baran
1. Hakkı Akdoğan
Y. T. P. Grup Başkanvekili
Hatay
Sekip İnal
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Partiler kanunu tasarısının 12 nei maddesi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve
teklif ederim.
İstanbul
Reşit Ülker
Madde 12. — Siyasi partinin merkez di
siplin organı, genel Başkan ve merkez karar
ve yönetim organları üyeleriyle, partiye men
sup Bakanlar Kurulu üyeleri hakkındaki di
siplin şikâyetlerini ve parti üyelerinin parti
ihtilâflarını ve tüzüğün tatbik ve tefsirinden
çıkan ihtilâfları son olarak karara bağlar.
Organ üyeleri en aşağı iki ve en çok 4 yıl
için seçilirler, parti yönetim, kurullarında gö
rev alamazlar, partiye bir görev ve hizmet ba
ğılıya bağlı olamazlar ve partiden gelir sağlıyatnazlar.
Tamamen bağımsızdırlar hiçbir emre tabi de
ğildirler.
Organ üyelerinde parti tüzüğünde belir
tilecek bâzı nitelikler aranabilir.
Partinin disiplin işlerini ilgilendiren yö
netmelikler merkez disiplin organı tarafından
yapılır.
BAŞKAN — Nihat Diler arkadaşımızın öner
gesiyle gruplar arası mutabakat önergesi bu
maddenin metinden tayymı istemektedir. En
aykırısı olması sebebiyle bu iki önergeyi evvelâ
oylarınıza sunacağım. Komisyon?..
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN
KIRCA (İstanbul) — Komisyon gruplar arası
önergeye katıİmaktadır.
BAŞKAN — Komisyon da katılıyor, önerge
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler.... Kabul edilmiş ve bu madde metin
den tayyedilmiştir. Diğer önergeyi oya sunma
ya lüzum kalmamıştır.
Son olarak 15 nci maddeyi de oyluyoruz,
yeni numarası 14 olacaktır. Bununla ilgili öner
geleri okutuyorum.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN
KIRCA (İstanbul) — Tasarıdaki 14 neü mad
de, 12 nci madde olacak, Sayın Başkanım.
Sayın Başkanlığa
Tasarının 14 ncü maddesi partilerin tü
züklerine mevzu teşkil eden, onların muhtari
yetleri selbeden mahiyette; bu bakımdan Ana-
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yasanın ruh ve maksadına aykırı olduğundan
kaldırılmasını arz ve teklif ederim.
Erzurum
Nihat Diler
Millet Meclisi Başkanlığına
Partiler Kanununun 14 neü maddesine aşa
ğıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ede
rim.
Çankırı.
Kâzım Arar
Disiplin organları tarafından verilecek ka
rarlar hakkında kararın mahiyetine göre teb
liğ tarihinden itibaren 15 gün içinde asliye
mahkemelerine itiraz edilebilir.
Sayın Başkanlığa
14 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim.
Eskişehir
Aziz Zeytinoğlu
Madde 14. — Siyasi partinin merkez disip
lin organı veya organları partisi tüzüğünde
gösterilen şekilde kurulur. Bu organların üye
sayısı yediden az olamaz.
Yüksek Başkanlığa
14 ncü maddenin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmelini arz ve teklif ederiz.
«Merkez disiplin organı.
MADDE 12. — Siyasi partinin merkez di
siplin organı veya organları parti tüzüğünde
gösterilen şekilde kurulur. Bu organların üye
sayısı yediden az olamaz.».
A. P. Grup
Başkanı
İzmir
Ali Naili Erdem
C. K. M. P. Grupu
adına
Konya
İrfan Baran
BAŞKAN
nacağım.
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN
KİRCA (İstanbul) — Sayın Başkanım, usul
hakkında bir mütalâam var. Bu husus esasen
8 nci bölümde derpiş edilmiştir. Bu itibarla
zannediyorum oylanması iktiza eder.
BAŞKAN — Sayın Arar, 8 nci bölümde bu
meselenin halledildiği söyleniyor,
önergenizde
ısrar ediyor musunuz?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN
KIRCA (İstanbul) — 8 nci bölümün 68 nci mad
desi.
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Geri alıyorum
efendim.
BAŞKAN — Sayın Kâzım Arar önergesi
ni geri alıyorlar. Diğer önergeyi okutuyorum.
(Eskişesir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun
önergesi tekrar okundu)
BAŞKAN — Komisyon?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN
KIRCA (İstanbul) — Gruplar arası takrirle
aynı mahiyettedir, ikisinin birlikte oylanması
icabeder.
(Parti grup başkanlarının önergesi tekrar
okundu)
BAŞKAN — Bu iki önergeye birden ko
misyon katılıyor. Önergeyi oyunuza
sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul
edilmiştir. Kabul edilmiş olan metni 12 ntci mad
de olarak oyunuza sunuyorum:. Kabul eden
ler.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir....
13 ncü madde ile ilgili önergeler:
Sayın Başkanlığa
Tasarının 15 nci maddesi tüzük mevzuudur.
Partilerin muhtariyetlerini ihlâl ettiğinden, Ana
yasanın ruh ve maksadına aykırıdır çıkarılma
sını arz ve teklif ederim.
Erzurum
Nihat Diler

O. H. P. Grup
Başkanvekili
Maraş
Kemali Bayazit
Y. T. P. Grup
Başkanvekili
Hatay
Sekip İnal

- Tekrar okutup oylarınıza su-

(Erzurum Miletvekili Nihat Diler'in öner
gesi tekrar okundu.)
BAŞKAN —• Kabul edenler... Kabul ctmiyenler... Kabul edilmemiştir....
(Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'in öner
gesi tekrar okundu)

Başkanlığa
Siyasi Partiler kanun tasarısının 15 nci mad
desine şu fıkranın eklenmesini arz ve teklif
ederim «Anamulıalefet partisi Genel Başka
nına, Başbakanınkine denk ödenek, yolluk tah
sisat ve taşıt aracı tahsis edilir. Protokolde ana
mulıalefet partisi genel başkanı Başbakan
dan hemen sonra yer alır»
Adana
Kasım Gülek
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Meclis Başkanlığına
15 ııci maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme
sini arz ve teklif ederim.
«Hükümete katılmıyaıı siyasi partilerden
en fazla milletvekiline sahibolanm genel baş
kanına, eğer. T. B. M. M. Üyesi ise, anamuhalefet partisi lideri sı fatiyle, Başbakanın aldığı
ödeneğe eşit ödenek ödenir. Kendisine şoförüy
le birlikte ıbir resmî taşıt tahsis olunur.»
istanbul
Oğuz Oran
Sayın Başkanlığa
15 nci maddeye, genel başkanın salâhiyet
leri meyanına, mal iktisabında partisi nâmın»
(takrir almak veya takrir vermek) salâhiyeti
nin de yazıknasmı arz ve teklif ederim.
Eskişehir
Aziz Zeytinoğlu

gesidir. Komisyon Ibuna katılmıyor. Bunu oyunu
za sunuyorum. KaJbul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
Diğer Önerge,.
(Adana Milletvekili Kasım Gülek'in öner
gesi tekrar okundu)
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN
KIRCA (istanbul) — Redaksiyonu hususunda
ki yetkimiz mahfuz kalmak şartiyle katılıyo
ruz.
BAŞKAN — Bunları alın redakte ediniz, ay
nı mahiyette Oğuz Oran arkadşımızm da öner
gesi var, onu da veriyoruz.
Diğer önergeyi okutuyorum.
(Eskişehir Miletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun
önergesi tekrar okundu)

Yüksek Başkanlığa
15 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederi/:.
«Genel başkan.
MADDE 13. — Parti genel başkanı, parti
tüzüğüne göre seçilir.
Partiyi temsil yetkisi genel başkana aittir.
Parti adına dâva açma yetkisi ve dâvada husu
met yetkisi, genel başkana veya ona izafeten bu
yetkileri kullanmak üzere parti tüzüğünün gös
tereceği parti mercilerine aittir.
Parti genel başkanı, merkez karar ve yöne
tim organlarının tabiî başkanıdır.
Parti tüzüğü, genel başkana görevinin yeri
ne getirilmesinde ve yetkilerinin kullanılmasın
da yardımcılık veya vekillik etmek üzere, genel
başkan yardımcısı, genel başkanvekili veya ge
nel sekreter gibi adlarla gerekli gördüğü sayı
da yardımcı mercileri öngörebilir. Bunların ne
suretle seçileceğini parti tüzüğü gösterir.».
A. P. Grup
Başkanı
izmir
Ali Naili Erdem
C. K. M. P. Grupu
adına
Konya
irfan Baran
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C. .11. P. Grup
Başkanvekili
Maraş
Kemalî Bayazit
Y. T. P. Grup
Başkanvekili
Hatay

Sekip inal

BAŞKAN — Yine en aykırı olan Sayın Di
ler arkadaşımızın, maddenin tayymı istiyen öner-

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN
KIRCA (istanbul) — Katılmıyor.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etaniy enler... Kabul edilmemiştir.
Komisyonun redakte ettikten sonra getirdiği
metni okutuyoruz.
Yüksek Başkanlığa
15 nci maddeye (yeni 13 ncü madde) son
fıkra olarak aşağıdaki fıkranın eklenmesini
Sayın Gülek'in ve Sayın Oran'ın önergeleri mu
vacehesinde arz ve teklif ederim.
«Hükümete katılmıyaıı siyasi partiler ara
sında en fazla milletvekiline sahibolan partinin
genel başkanına, anamuhalefet partisi lideri
sıfatiyle, (Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği,
ödenek ve yolluğu/ da dâhil olmak üzere) Baş
bakanın aldığı ödenek ve yolluğa eşit ödenek
ve yolluk ödenir ve kendisine bir resmî taşıt
aracı ayrılır. Anamuhalefet partisi lideri, Dev
let Protokolünde Başbakandan sonra ve diğer
Bakanlar Kurulu üyelerinden önce yer alır.»
Geçici Komisyon Sözcüsü
İstanbul
Coşkun Kırca
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Usul hak
kında söz istiyorum.
BAŞKAN — Usul hakkında mı söz istiyor
sunuz?
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AHMET BİLGİN (Kırşehir)' — Evet.
BAŞKAN —• Buyurunuz.
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem
arkadaşlar, siyasi partiler Anayasanın tâbiri
ne göre demokrasinin ayırdedilmez, ayrılmaz
bir unsuru olarak vasıflandırılmıştır. Binaen
aleyh, üye adedinin çokluğu veya azlığı gibi bir
tasnife tutulmadığına göre Anayasada, şimdi
bu takririn oylanması ve kabul edildiği takdirde
bunun Anayasaya aykırı olacağını arz ederim.
Bu hususta bu önergeye müspet oy kullanma
manızı arz ererim.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Bilgin, ne yönden Anaya
saya aykırı olduğunu ifade ediniz.
AHMET BİLGİN (Devamla) — Arz ettim
©fendim. Anayasa partilerin demokrasinin vaz
geçilmez unsurları olduğunu ifade ederken hep
sini aynı seviyede tutmuştur. Bu itibarla şimdi
burada sayısı az veya çok olduğuna göre anamuhalefet, baba muhalefet diye birşey yoktur. Ana
yasada. Binaenaleyh bu suretle Anayasaya ay
kırıdır.
BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşla
rım, evvelemirde bu maddeler hakkında müza
kereler bitti; kifayet kararı verildi, takrirlere
sıra geldi. Bu işi derpiş eden iki takrir dolayısiyle, de tam oylanacağı sırada bunun radekte
edilmesi için komisyon bunları aldı ve metni
tgetirdi. Bunun dışında ancak usul hakkında söz
istiyen bir arkadaşımıza söz verdim. Burada
usuli hiçbir hata ve Anayasaya aykırı bir husus
yoktur. Partilerin demokrasinin vazgeçilmez
unsuru olması; anamuhalefet partisi liderine
otomobil veya başka türlü bir tahsisat verilmek
le diğer partilerden vazgeçilmiş olduğu mânasına
gelmez. Bu bakımdan Anayasaya aykırı bir du
rum yoktur, usule aykırı bir durum yoktur. Bu
nu şimdi oylarınıza arz edeceğim.
Bu önergeyi oyunuza sunuyorum...
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN
KIRCA (İstanbul) — Sayın Başkanım bir daki
k a müsaade eder misiniz î
BAŞKAN — Buyurunuz.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN
KIRCA (İstanbul) — Arkadaşların bir nokta
da, daha evvel görüşülmemiş bir noktada, tek
nik bir meselede bâzı tereddütler var. Bu nok
tayı izah etmeme müsaade eder misiniz?
BAŞKAN — Buyurunuz.
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN
KIRCA (İstanbul) — Saym Başkanım, burada
mevzuubahsedilen «yolluk» şayet anamuhale
fet partisi lideri Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyesi değil ise ve Başbakanın T. B. M. Meclisi
üyesi olması mecbur olduğuna göre, Başbakana
da bu sıfatiyle ödenek ve yolluk verildiğine gö
re, buradaki yolluk milletvekili ve senatörlere
verilen yolluktan başka birşey değildir. Metin
de de tasrih edilmiştir. Ayrıca anamuhalefet
partisi liderinin seyahatlerinde, Başbakanın se
yahatleri misüllü kendisine bir yolluk verilme
si asla ve kat'a bahis mevzuu değildir. (C. H. P.
si sıralarından «ya bakansa» sesleri)
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN
KIRCA (Devamla) — Bakansa alır zaten. Ana
muhalefet liderinden bakan olur mu?
NİHAT DİLER (Erzurum) — Başkan, usul
hakkında söz istiyorum,
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Diler, siz de
usuli görüşünüzü ifade ediniz.
NlHAT DlLER (Erzurum) — Muhterem,
Başkan, muhterem arkadaşlar., bu şimdiki tek
lif tamamen metnin hilâfına yepyeni bir hüküm
getirmiş bulunmaktadır. Anayasanın hükümle
rine de aykırı bir teklif mahiyetindedir. Zira
Anayasamızın hükümlerini tetkik ettiğimiz za
man bu hükümlerinde... («Hangisine aykırı»
sesleri) Temel hak ve hürriyetler maddeleri oku
duğumuz zaman orada göreceksiniz. Hiçbir şah
sın, hiçbir zümrenin hâkimiyetini Anayasamız
himaye etmemektedir. Partiler arasında da bir
tefrika gözetmek bahis mevzuu değildir. Eğer
bu madde görüşülür de kabul edilirse Anayasaca
bir partiye imtiyaz tanınmış olacaktır. Bu esa
sen
iki
partili
olan
ingiltere'de
bahis
mevzuudur, ingiltere'de muhalefet
partisi
nin kendi vazifesini bihakkin yapabilmesi için
böyle bir imkân tanınmıştır. Halbuki birkaç par
ti eğer muhalefette olursa bunlardan en büyük
parti liderine böyle imkânlar tanındığı takdirde
öbür partilerin kendi fikirlerini müdafaa etme
lerine imkân bırakılmıyacaktır. Bu sebepten do
layı bir imtiyaz tanınmış olacaktır, Anayasanın
ruh ve maksadına aykırı olarak. Bu bakımdan
bu takririn oya konmaması icabetmektedir. Bu
sebepten usuli bir hata içindedir. Mâruzâtım
bundan ibarettir. Hürmetlerimle.
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İBRAHİM İMİRZALIOÖLU
(Ankara) —
İngiltere'de iki değil, dört parti var.
BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş, buyurun.
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem
arkadaşlar, Sayın Diler gibi düşünen arkadaş
lar için arz edeceğim, bilhassa. Bu yeni Ana
yasamız muvacehesinde Mecliste sık sık Ana
yasaya aykırılıktan bahsetmek isabetli olmasa
gerektir. Eğer bu ııoktai nazarda ise arkadaşlar,
bunun müracaat yeri var, Anayasa Mahkeme
sine müracaat ederler, mevzu halledilir. Bu iti
barla bu mevzuda söylenecek başka bir şey yok
tur, kanaatindeyim.
BAŞKAN — Bu önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN
KIRCA (İstanbul) - Saym Başkan bu hususla
ilgili «bir tasrih yapmak lâzım; ufak bir taikririmiz var. Şu unutulmasın: Başbakanın resmî
taşıt araç, seçim kampanyası sırasında Baş
bakan tarafından kullanılamaz. Bu hususu da
burada anamuhalefet partisi liderimin resmî
taşıt kararı için belirtmek icabeder. Buna dair
bir takrir hazırlıyorum, bir dakika müsaade
buyurmanızı istirham edeceğim.
BAŞKAN — Grupların mutabakat ile tesbit ettikleri metni oyunuza sunacağım. Bu metin
daha evvel okunmuştu, («tekrar okunsun» sesle
ri) Tekrar okunsun (Grup Başkanlarının öner
gesi tekrar okundu)
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor.
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir.
Diğer bir önerge vardır, okuyorum.
Yüksek Başkanlığa
13 ncü (eski 15 nci) maddeye en son fıkra
olarak şu fıkranın eklenmesini arz ve teklif eder
ini. «Anamuhalefet partisi liderine ayrılan
resmî taşıt aracının seçimlerde kullanılmasında,
Başbakana ait resmî taşıt aracının seçimlerde
kullanılmasına dair 'kanunî kayıtlamalar uygu
lanıl'.»
Geçici komisyon sözcüsü
İstanbul
Coşkun Kırca
BAŞKAN — Bu önergeyi oyunuza sunuyor
um. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
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Kabul buyurduğunuz üç önergenin, 13 madde
olarak kabulünü oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Bir madde daha kaldı. Bu madde için iki
tane takrir var. Bunları da okutup oylayalım
ve böylece bu bölüm de bitmiş oluyor. Bunun
la ilgili önergeleri okutuyorum.
Saym Başkanlığa
Ki ncı madde
tamamen tüzük
Çıkarıl ::msım arz ve +eklif ederim.

mevdudur..

Erzunıır.
Nihat Diler
Yüksek Başkanlığa
1.6 ncı maddenin birinci satırının sonuna (de)
edatının eklenmesini
saygı ile arz ve teklif
ederim.
Niğde
Asım Eren
Gerekçe: 3 ncü bölümdeki parti organları
na yenilerini eklemek hükmünü getiren bir mad
dede (dahi) anlamına gelecek bir (de) edatını
eklemek ibir gramer zaruretidir.
BAŞKAN — Nihat Diler arkadaşımız bu 16
ncı maddenin metinden tayyını istiyor. Evvelâ
bu önergeyi oyunuza sunacağım.
Komisyon katılmıyor.
önergeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul
edilmemiştir.
2 nci önerge Asım Eren arkadaşımıza aittir.
Tekrar okutuyorum.
(Niğde Milletvekili Asım Eren'in önergesi
tekrar okundu)
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZSÜSÜ COŞKUN
KIRCA (İstanbul) - Katılıyoruz efendim.
BAŞKAN — Komisyon katılıyor efendim.
Önergeyi oyunuza sunuyorum; Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
16 ncı maddeyi 14 ncü madde olarak şu
değişiklikle oylarınıza sunuyorum; Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. Ve 3 ncü bö
lümün müzakeresi bitmiştir.
Vakit de gecikmiş olduğundan 23 Mart Salı
günü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşimi ka
patıyorum.
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GÜNDEMI
78. BİRLEŞİM
19 . 3 .1965 Cuma
Saat • 15,00
I
A • BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın,
Ereğli Demir ve Çelik fabrikaları Türk Anonim
Şirketindeki yolsuzluk iddialarını incelemek
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir
Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına dair
önergesi (10/18)
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
II

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER
1. — Siyasi Partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sarıibrahimoğlu 'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri
ve Geçici Komisyon raporu (1/560; 2/378;
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağı.tma tarihi :
27 . 11 . 1963]
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK
İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK
İŞLER
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