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İrisleri, Turizm ve Tanıtma ve Adalet ko-
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dair kanun teldifi ve Adalet, Anryasa ve 
Plan- komisyonlarından C er üye seçilerek 
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1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Manisa Milletvekili Simi Binicioğlu'nun, 
millî kuruluşları ve bu arada yüksek öğrenim 
gençliği kuruluşlarını hedef alan ve gün geç
tikçe etkisini artıran yıkıcı a'amlara karşı cid
dî tedbir alınması göreliliğine dair demecine 
Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftaoğlu cevap 
verdi. 

Edirne Milletvekili Tarkan Seçkin, Trakya'
da Papazkarası üzümleri üreticilerinin zor du
rumda bulunduklarına, şarap fabrikası imkân 
vo veriminin artırılması gerektiğine dair gün
dem dışı demeçte bulundu. 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke
resinde gösterilen sure ve sebeplerle izin veril
mesi kabul olundu. 

Bâzı komisyonlarda bulunan açıklar için 
seçimlerin birlikle yapılması kabul olundu ve 
yapılan seçim sonucunda gruplarca gösterilen 
adayların ilgili komisyonlara seçilmiş olduk
ları bildirildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı
nın Aralık 1930 - Ocak - Şubat; Mart - Nisan -
Mayıs; Haziran - Temmuz Ağustos vo Eylül -

Ekim, Kasım 1C67 ayları hesapları hakkındaki 
Meclis Hesaplarını inceleme Komisyonu rapor
ları Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

istiklâl Madalyası verilmiş bulunanlardan 
muhtaç durumda olanlara vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkındaki kanun ta
sarısı ve tekliflerinin maddeleri üzerindeki gö
rüşmeler tamamlanarak tümü açık oya sunul
du. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3636 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin 621 sayılı Kanunla değiştirilen 
Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar ek
lenmesi ve 

3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşki
lât Kanunununa ve bu kanuna ek 3313, 3304, 
4777, 6223, 6752 ve 7453 sayılı kanunlara bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarıları öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul olundu. 

Bitlis Milletvekili Zarife Koçak ve 20 arka
daşının, Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü mad
desinin değiştirilmesino dair kanun teklifinin 
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öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hakkındaki 
ilgili komisyon başkanlığının önergesi oylanır
ken T. i. P. ne mensup beş milletvekilinin aya
ğa kalkarak «çoğunluk yok» demeleri üzerine 
yapılan yoklama sonunda çoğunluğun kalmadı
ğı anlaşıldı, 

istiklâl Madalyası verilmiş bulunanlardan 
muhtaç durumda olanlara vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanması hakkındaki kanun 
tasarısının açık oylamasının ayırımı sonunda 

da çoğunluğun sağlanamadığı tesbit edildiğin
den 12 . 2 . 1963 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 13,30 da son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Nurettin Oh 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

Kâtip 
Konya 

İsmet Kapısız 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — tzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 

tütün müsthasılı hakkında verilmiş olan tasa
rılara dair sözlü soru önergesi Gümrük ve Te
kel ve Ticaret bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(6/705) 

Yazılı soru 
1. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-

un, Erzurum'un Çat kazasına bağlı köyleri il
gilendiren köprünün no saman yapılacağına 
dair yazılı soru önergesi Köy İşleri Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/685) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TASARI 
1. — Motorlu Kara Taşıtları Vergisi kanu

nu tasarısı. (1/475) (Maliye ve Plân komisyon
larına) 

TEKLİFLER 
2. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaffer 

özdağ ve 15 arkadaşının Piyade Üsteğmen Oğuz 
Balarburç'un hükümlü bulunduğu cezasının affı 
hakkında kanun teklifi. (2/655) (Adalet Ko
misyonuna) 

3. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
Oğuz Bakırburç'un affı hakkında kanun tekli
fi (2/656) (Adalet Komisyonuna) 

RAPORLAR 
4. — Umumi hayata müessir âfetler dolayı-

siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımla
ra dair 15 . 5 . 1959 gün vo 7239 saplı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında İsınını 
tasarısı ve İmar vo İskân, içişleri ve Plân ko
misyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan Ge
çici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 159 
ve 159 a 1 nci ek) 

5. — Ege Üniversitesi 1907 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Biitrp Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
vo Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tes
kereleri (Millet Meclisi l/d66, Cumhuriyet Se
natosu 1/876) (S. Sayısı : 626) 

><m»tm 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Atıf Şohoğlu 
KÂTİPLER : ismet Kapısız (Konya), Fethi Alacalı (Tokat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 39 ncu Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyelerin beyaz düşmelere basmalarını rica ede
ceğim. 

Yeni. gelen sayın üyelerin de düğmelere bas
malarım rica edeceğim, yoklama muamelesi de

vam etmektedir. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir, 
Çoğunluğumuz vardır, Müzâkerelere bağlı

yoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İçişleri Bakanı Faruk Sühan'ın, önceki 
gün Osmaniye ilçesinde cereyan eden olaylar hak
kında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Dün cereyan eden Osmaniye 
olayları hakkında Sayın içişleri Bakanı izahat 
vermek için gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurunuz Sayın İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon

ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
dün Osmaniye'de cereyan eden bâzı olaylar do-
layısiyle bugün Türk basınında çıkan neşriyat 
karşınında, yanlışlıklara mahal vermemek ve 
olay hakkında alman resmî malûmatı arz etmek 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Müsaa
de buyurulursa kısaca olayın cereyan tarzı (hak
kında maruzatta bulunacağım. 

Dün, yani 11 Şubat gümi Osmaniye'de, öğle
den sonra kanun dışı toplantı ve gösterilerde 
bulunan l i r grup vatandaş idarenin aldığı ted
birler neticesinde dağıtılmış ve müsebbiblerle 
tahrikçiler adalete teslim edilmiştir. Hâdisenin 
cereyan tarzı şöyledir: 

Komünizmle Mücadele Derneği Osmaniye Şu 
besi, 6 Şubat ve 9 Şubatta istanbul'da Kala
mış'ta olduğu söylenti halinde bildirilen ve neş
riyat konusu yapılan Kuranı Kerimi yırtma ola
yı dolayısiyle bir tel'in mitingi yapmak üzere 

'kaymakamlığa müracaatta bulunuyorlar. 6 Şu
batta ve 9 Şubattaki bu müracaat karşısında 

Osmaniye Kaymakamı, hadisenin fevkalâde has
sas bir konu olduğunu, çeşitli yönlerden istis
mara müsait bulunduğunu ve muhtemel hâdise
ler karşısında kendilerinin de müşkül durumda 
kalabileceğini izahla ve esasen hâdisenin mahi
yetinin tam gün ışığına çıkmadığını da izah 
etmek suretiyle, böyle bir toplantının yapılma
sının doğru olmadığını, müracaat sahiplerine 
bildiriyor. Müracaat sahipleri bu izahat kar
şısında böyle bir toplantıyı yapmaktan sarfına
zar ediyorlar. 

Dün, bir müddet önce Site yurdunda öldü
rülen Ruhi Kılıçkıran ismindeki öğrencinin Os-
maniyeli olması dolayısiyle, dayısı tarafından 
Osmaniye'de bir mevlüt okutuluyor. Mevlüt 
13,30 da hitama eriyor. Mevlütten sonra 14,30 
da bine yakın bir kalabalık Hükümet meyda
nında toplanıyor. Bu toplantının gayrikanuni 
olduğu, 171 sayılı Kanuna muhalif bulunduğu 
alâkalılar tarafından ihtar ediliyor. Toplantı
da ild Mşi, birisi öğretmen, birisi emekli bir ast
subay. sandalye üzerine çıkmak suretiyle, ken
dilerinin maksadının kötü olmadığını, ancak 
Kuranı Kerim yırtma hâdisesini tel'in etmek is
tediklerini ve dinlerine bağlı olduklarını, ondan 
gayri her hangi bir niyetleri bulunmadığını be-
yan etmeleri üzerine, yine kendilerine ikazda 
bulunuluyor. Bunun üzerine gruplar dağılıyor, 
Osmaniye'deki şehitliğe gidiliyor, orada dua 
ediliyor. Bu sırada, gayrikanuni toplantıya *e-

m— 
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bebiyct veren vo muharrik durumunda bulunan 
iki kişi savcının talebiyle ifadesi alınmak üzere 
emniyet makamları tarafından nezarete almı
yor. Bu haber üzerine şehitlikten dönen grup
lar tekrar birlemiyorlar. Bunların ekserisi 15 
yaşında, 20 yaşında gençlerdir ve tutuklanan 
arkadaşlarının bırakılması talebinde bulunuyor
lar. Bunun üzerine kaymakam ve savcı hare
kete geçiyorlar. Kaymakam, kendilerinin yap
tıklarının suç olduğunu ve dağılmalarını, dağıl-
madıkları talrtirde kanuni icabın yapılacağını 
hatırlatıyor ve ihtar ediyor. Bir taraftan da 
Adana Valilisine keyfiyet duyuruluyor ve içiş
leri Bakanlığına da, bendenize de malûmat vc-
ril'yc-r. Gerekli tedbirler almıyor. Esasen mev
litten sonra böyle bir hâdise olabileceği düşü
nülerek, daha evvelki talepler do nazarı itibare 
almmak nııratiyJe, idari makamlar tarafından 
fcr.ısas noktalar la gerekli tedbirler akıyor ve 
ilgili makaralar da ikaz ediliyor. Almnn tedbir
ler neticesinde topluluk dağıbyor ve hâdiseye 
sebebiyet veren muharrik durumda, müsebbip 
durumda bulunan 14 kişi ifadesi alınmak üze
re savcılığa davet ediliyor, savcılığa getiriliyor 
vo savcılıkta da ifadeleri alındıktan sonra ke
falete rapten serbest bırakılıyor. Bugün sa
bahleyin do bu on dört kH adliyeye sevk edili
yor. , 171 saylı Kanunu ihlâl ve keza zaHtaya 
menfî mukavemet vo suça tahrikten dolayı bu 
ondört. k H adliyeye verilmiş bulunuyor. Hü
kümet binasmm taşlandığı veyahut ta «reriat 
isterik» gibi irticaî bâzı faaliyette bulunulduğu 
vo sözler sarf edildiği yolundaki haberler hi
lafı hakikattir. 

Bu vesibylc şunu arz etmek isterim: Bun
dan Hr müddet önce konuşmanın basında rrz 
ettiğim, Kuranı Kerimi yırtma olayı haberi ve 
neşriyatı üzerine gerek idare ve gerekse adliye 
harekete enemiş vo gerekli tahk'katı yapmışlar
dır. Tahkikat netieosinde, Kuranı Kerimi yırt
ma gibi bir h iben in sureti katiyede vâki ol
madığı, Cumhuriyet Savcılığının yaptığı tesbit 
ve taMrikat neticesinde, taayyün etmiştir. 

Arkadaşlar, bu vesile ile şunu arz etmek is
terim ki, bu millet, Büyük Türk Milleti, manevî 
laymetlerine, mukaddes mefhumlarına, millî 
mefahirine karşı tecavüzler karşısında son de-
rece hassastır. Bu hassasiyeti istismar etmeye 
kimsenin hakla yoktur, hangi yönden gelirse 
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gelsin. Milletin bu aslî temayülüne uygun ola
rak gerek Türk Parlâmentosu, gerekse onun 
Hükümeti ve bütün Türk Milleti, bu kabîl ha
reketlere -gayetle tabiî- sessiz kalamıyacağı 
giT:i, Hükümet olarak da kanım çerçevesi için
de, maneviyat ve mukaddesat düşmanlarına ve 
millî mefahire karşı gelenlere de elbetteki gerek
li şekilde, aynı tarzda istismara yeltenenlere de 
müsamaha ve müsaade ctnıiyeccğiırizi bir kere 
daha bu kürsüden arz etmek isterim. («Bravo» 
sesleri) 

Bu itibarla, hor ne şekilde olursa olsun, ne 
tarzda vo nereden gelirse gels.'n, bu tarzdaki 
tahriklerin muhtaç bulunduğumuz millet huzu
ra bakımından doğru olmadığını ve bunlara 
Hükümet olarak ve Cumhuriyet Irnunları ola
ra7: sureti katiyede müsamaha etmediğimizi ifa
de ve beyan etmek isterim. (Bravo sesleri, al
kışlar) Yine arz etmek isterim ki bu vesileden 
bilistifade, Türkiye'de teokratik devlet giH, 
reriat isteriz giM meseleleri, böyle movfmra 
hadiseleri mevcutmuş gibi ortaya koymaya da 
kimsenin hakla olmadığını ve bunların modası
nın geçmiş olduğunu, çünkü nesillerin, Hükü
metin vo Parlâmentonun bu konularla fevka
lade hassas bulunduğunu spygılarımla arz ede
rim. («Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 15 i mü-
tocavte sayın milletvekili arkadaşım muhtelif 
mühim mevzular la gündem dışı söz istemişler
dir. Çarşamba günü zannediyorum bütçe mü
zakerelerine başl-yacağımız için yalnız bugün 
p,~\rnk müzakere yanmak imkânımız varılır. Bu 
yönden de bu müddetimizi gündem dışı sözler
le geçirtmek niyetinde değiliz. Onun için söz 
vermiyorum, arkadaşlarım. (A. P. sıralarından 
bravo sesleri, alkışlar) 

2. — Öl'im cezasına hükümlü er Mehm»t 
İnanç, hakkındaki dosyanın gır iv er ilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi. (3/832) 

BAŞKAN — Şimdi Başkanlığın sunuşları 
vardır, bunları okutuyorum. 

Başbakanlık teskeresi var, okutuyorum. 

CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Sayın Baş-
kan, ithamda bulunuldu. Kürsüden bize bir 
tavzih fırsatı vermenizi rica ederim. Senatoda 
aynı mahiyette söz verilmiştir. 
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BAŞKAN — Efendim, arz ettim, öşür dile
rim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 24 . 1 . 1CG8 tarihli ve 5/4-812 sayılı 

yasımız. 
Üıtüaü öldürmek suçundan ölüm cezasına 

çarptırılan er Mehmet i.ıanç hakandaki dâva 
dasyasıırn iadesine dair bu koro Millî Savunma 
Bakanlığından alman 5 . 2 . 1003 tarihli ve 
AD : 19G3 - 1GD-5 sayılı teskerenin sureti bağlı 
olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadenizi rica ederim. 
Süleyman Demirci 

Barbakan 
BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

3. — Adalet Komisyonu Başkanlığının, Erzu
rum Millotvekili İsmail Hakin Yıldırım ve 35 ar
kadaşının «Hukuk mazuru Yargıtay başkâtiple
rinin savcılık ve hâkim1 ik sınıfına alınmadan 
hakkındaki kanun teklifi» nin, Yargıtay kanunu 
teklifi ih Temyiz Mahkemesi teşkilâtına dair 
1221 sayılı Kanunun 2021 sayılı Kanunla değiş
tirilen 7 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifini görüş"cek olan Geçici Komisyona 
havalesi hakkında tezkeresi. (3/851, 2/644) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu Başkanlı
ğının da t i r havale önergesi vardır. Okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Başkanlığınızca 31 . 1 . 1068 tarihinde Ko-

milyonumuza tevdi edilen Erzurum Milletvekili 
t-.mar'l Hakkı Yıldırım ve 35 arkadaşının, Hu
kuk mezunu Yargıtay Başkâtiplerinin savcılık 
ve h ikircik sımfma alınmaları hakkmdaM ka
nun teklifinin, Genel Kurulun 23 . 11 . 1037 ta
rihli toplantısında yeniden Inırulması kabul edi
len ve tfecen dönemden hükümsüz krlan, İçtü
züğün GD ncu maddeci p-ercğincc Adalet Komis
yonunca yenilenmeline karar verilen Yar/n*ay 
Kanunu teklifi ib Temyiz Mahbnmosi To-.lrilltı-
na dair 1221 sayrlı Kanunun 2321 sayılı Kanun
la deriştirilen 7 nci maddesinin dcğiş+irilme-ûno 
da?r kanun teklifini g^K'recek olan Geçici Ko
misyona tevdi cdilmoıi hususunun Genel Kuru
lun tasvibine sunulmasını saygı ile arz ederim. 

Adalet Komhyonu Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekincl 

BAŞKAN — Okunan tezkereyi tasviplerini
ze arz ocboeğim mııf.ıtcrcm milletvekilleri, bu 
tezkereyi kabul edenler... Kabul ctmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4. — Köy İşleri Komisyonu Başkanlığının, 
«Tütün vz tütün tı:cli Kanunu tasarısı» m gö
rüşmek üzere kurulan Geçici Komisyona Köy İş
leri Komisyonundan da üç üyenin katılmasına 
dair tezkeresi. (3/859) 

BAŞKAN — Köy idleri Komisyonu Başkanlı
ğının Lir teskeresi var. Evvelce kurulmuş bir 
Geçici Komisyona Köy işleri Komisyonundan 
da üç üyenin katılmasına dairdir, bu tezkere-
olıutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tütün, vo tütün tekeli kanun tasarısını gö

rüşmek üzere Gcnol Kurulun 23 . 11 . 10G7 ta
rihli toplantısında kurulması kabul edilen Ge
çici Komisyona, ilcisi dolayısiylo Köy işleri Ko* 
misyonundan da üç üyenin katılmasına Komis
yonumuzca karar verilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 

Köy işleri Komisyonu 
Başkanı yerine S'Jzcü 

izmir 
Ş alıra Akkan 

BAŞKAN — Bunu da tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenlor... Ka
bul edilmiştir. Gereği yapılacaktır. 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
«5434 sayılı Kanunun 32 nci mcıidssinc bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi» nin, T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifini incele
mekle görevli Geçici Komisyona havale edilmesi
ne dair önergesi (4/292, 2/642) 

BAŞKAN — istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in bir kanun teklifinin evvelce Iruralmus 
olan bir Geçici Komisyona havalesine dair bir 
önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına • 

Postacılara ve bat bakıcılarına fiilî hizmet 
maraı verilmesi için 5434 sa7ilı Kanunun 33 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 

— 379 — 
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teklifimiz (2/642) Maliye ve Plân komisyon
larına havale edilmişti. 

Bu teklifimizin 12 . 1 . 1963 tarihli 26 ncı 
Birleşimde kurulan ve T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun bası maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki (2/509) kanun teklifini incelemekle 
görevli Geçici Komisyona havale edilmesini 
saygı ile arz ve teklif ederim. 

îstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Tasvibinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6'. — Tarım Komisyonu Başkanlığının, «Ba
lıkesir Milletvekili M. Zeki Yücetürk ve 5 arka
daşının Tabiatı koruma sahaları kanun tek
lifi» nin Millî parklar kanunu tasarısını görüş
mek üzere kurulan Geçici Komisyona havalesine 
dair tezkeresi. (3/860, 2/653) 

BAŞKAN — Şimdi, Tarım Komisyonu Baş
kanının da bir önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Balıkesir Milletvekili M. Zeki Yücetürk ve 5 
arkadaşının, «Tabiatı koruma sahaları kanım 
teklifi» Komisyonumuza havale edilmiş bulun
maktadır. 

Millî Parklar kanun tasarısını görüşmek 
üzere Genel Kurulun 20 . 11 . 1967 tarihli top
lantısında (kurulması kabul edilen Geçici Ko
misyona, mevzu itibariyle aynı mahiyette olan 
mezkûr kanun teklifinin de havale edilmesine 
Komisyonumuzca karar verilmiş olduğunu say
gılarımla arz ederim. 

Tarım Komisyonu Başkanı 
Kastamonu 

Muzaffer Akdoğan 

BAŞKAN — Bunu da tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

7. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
iki Parlâmento üyesinin casusluk yaptığı hak
kındaki basında çıkan haberler üzerine bu ko
nuda bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Aydın 
M lletvekili Reşat Özarda'nm, bir milletvekili 
ile bir senatörü, basına intikal eden casus
lukla ilgili ithama taallûk eden; bir Meclis 
araştırması talebi vardır, Anayasanın 88 nci 
maddesinin 2 nci bendindeki açık hüküm mu
vacehesinde* bunu bir Meclis araştırması şek
linde kabul etmek Riyasetçe mümkün değil
dir. Bu yönden bunu okutmuyorum arkadaş
lar. 

CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Söz istiyo
rum bu İkonuda Reis Beyefendi. 

BAŞKAN — Efendim, okutmadığım bir 
mevzuda söz veremem. 

CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Gündem dışı 
da söz vermiyorsunuz. Aksini ispat edeceğim. 

BAŞKAN — Sebebini arz ettim efendim. 
83 nci madde sizin konuşacağınız mevzu ile 
de alâkalı olduğu için s;ze de söz veremiyorum. 

CSLÂL SUNGUR (Yozgat) — Ne alâkası 
var efendim, Senatoda da aynı şey cereyan 
etti. 

BAŞKAN — Efendim, başkasının yaptığı 
yanlışlıksa ben de bunu aynen tatbika mecbur 
değilim, rica ederim. 

CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Fikret Tur-
hangil'in yaptığı yanlışlık mı yani? 

BAŞKAN — Yaptı demiyorum efendim. 
Şimdi gündem© geçiyoruz. 
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 

önergem var gündemle ilgilidir ve Cuma günün
den bori beklemektedir. Okutmak mecburiye
tindesiniz. 

BAŞKAN — Sizin ve sizrn gibi üç arkada
şımın da 35 ncı maddeye taallûk eden talepleri 
vardır. Ancak, Başkanlık takrir verilir veril
mez müddeti tamam mıdır, değil midir, ko
misyonlarla bu meseleyi halletmedikçe sunuşlar 
mey anma alamadık, önümüzdeki celsede sunuş 
moyanında arz edeceğiz efendim. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan 
öııma gününden beri beklemektedir. 

BAŞKAN — Ne yapayım efendim, arz edi-
yorum sebebini, gününü hesaplamaya mecbu
ru;:, tetkike mecburuz. 

Şimdi gündeme geçiyorum. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞ 

1. — İstiklâl Madalyası verilmiş bulunan
lardan muhtar durumda olanlara vatani hizmet 
tertibinden ayhk bağlanması hakkında kanun 
tasarısı ve teklifleri ve Millî Savunma, Maliye 
ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/372, 2/197, 2/241, 
2/289, 2/336, 2/418, 2/423, 2/449, 2/ 546, 2/547) 
(S. Sayısı : 439 ve 439 a 1 nci ek) 

BAŞKAN — îstildâl Madalyası ile alâkalı 
kanun tasansmın geçen birleşimdeld açık oyla

masında ekseriyet bulunmadığı için netice alı
namamıştır. Şimdi kupalar sıralar sırasında do
laştırılacaktır. Açık oylama işlemi bağlamıştır. 
Muhterem arkadaşlarımdan oylarını kullanma
larını rica ediyorum. 

Efendim, bir saatlik işler mcyanında günde 
mimizdeki işlere geçiyoruz. 

2. — Ceza işlerinde karşılıklı Adlî Yardım 
Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Cumhu
riyet Seatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/147; Cumhuriyet Se
natosu 1/729) (S. Sayısı : 145) ve 145 e 1 nci 
ek) 

BAŞKAN — Dışişleri Komisyonu? Yok. Ko
misyon olmadığı için bu mevzuu konuşamıyo
ruz. 

3. — Mardin eski Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
30 . i . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/6: Cumhuriyet Senato
su 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 19 ve 19 a 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) 

BAŞKAN — Dilekçe Karma Komisyonu... 
Yok. 

4. — Sürt Milletvekili Süreyya Öner, Amas
ya Milletvekili Reşat. Arpacıoğlu, Diyarbakır 
Milletvekili IIilmi Güldoğan ve İstanbul Millet
vekili İlhamı Sancar'ın, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 12 . 3 . 1964 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı Kararın 

İLER 

Genzi Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 5/4; Cumhuriyet Senatosu 4/66) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 20 ve 20 ye 1 nci ek; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 442) 

BAŞKAN — Dilekçe Karma Komisyonu... 
Yok. 

5. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık K'trar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
poru, (Millet Al celisi 5/5- Cumhuriyet Senatosu 
i/68) (Millet Menlisi S. Sayısı : 21 ve 21 e 1 nci 
ek Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı ; 523) 

BAŞKAN — Dilekçe Karma Komisyonu,.. 
Yok. 

6. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, Di
lekçe Karma Komisyonu Genci Kurulunun. 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu. 
raporu (Millet Meclisi 5/30; Cumhuriyet Sena
tosu 4/73) (Millet Meclisi S. Sayısı : 237 ve 237 
ye 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 772, 
772 üe 1 nci ve 2 nci ekler) 

BAŞKAN — Dilekçe Karma Komisyonu... 
Yok. 

7. — İzmir Milletvekili İhsan Gür sanlın, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftahk Karar Cetvelindeki 
3656 saydı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/33; Cumhuriyet Sena
tosu 1/71) (Millet Meclisi S. Sayısı : 238 ve 238 
e 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 771, 
771 e 1 nci ve 2 nci ek) 

BAŞKAN — Dilekçe Karma Komisyonu... 
Yok. 

8. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Ka.-ar Cetvelindeki 
3657 sayılı*Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
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raporu (Millet Meclisi 5/32; Cumhuriyet Sena
tosu 4/72) (Millet Meclisi S. Sayısı : 239 ve 
239 a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
773, 773 e 1 nci ve 2 nci ek) 

BAŞKAN — Dilekçe Karma Komisyonu... 
Yok. 

9. — İzmir Milletvekili îhsan Gürsan'ın, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9.7. 1965 tarihli Haftalık Kav ar Cetvelindeki 
3359 sayılı Kararın Genel Kurulda görüş'.ilmi
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhuriyet Sena
tosu 4/76) (Millet Meclisi S. Sayısı : 210 ve 210 a 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 808) 

BAŞKAN — Dilekçe Karma Komisyonu... 
Yok. 

10. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik, ya
pılmışı hakkında kanun tasarısı ve B'ltçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve B'ltçe Karma Komisyon Başkanları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/465; Cumhuriyet Senatosu 
1/875) (Millet Meclisi S. Sayısı : 621; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1090) 

BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonu bura-
damı?.. Yok. Bunu da geçiyoruz. 

Şimdi aynı sütunun 1 nci maddesine geçiyo
ruz. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkaiaşmın, Tababet ve 
Şudbatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 sa
yılı Kanuna bir geçici mıdde eklenmesi hakkın
da kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Adalet komisyonları raporları (2/140) (S. Sayı
sı : 90 ve 90 a i nci ek) 

BAŞKAN — Komisyon?.. Yok. 
tkinci maddeye geçiyoruz. 
KEMAL SATIR (Elâzığ) — Reis Beyefen

di, yoklama yapalım gu halde. Böyle olur mu 
efendim? 

12. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs ve 12 arkadaşının, 5580 sayılı Basın Kanu
nunun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırıl
masına dair kanun teklifi ve Iç'şleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları (2/41) 
(S. Sayısı : 128 ve 128 e 1 nci ek) (1) 

(1) 128 ve 128 e 1 nci ek S. Sayılı basmaya-
ztlar tutanağın sonuna eklidir. 
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BAŞKAN — Adalet Komisyonu... Komisyon 
yerini alsın lütfen. Şimdi raporu okutuyorum 
arkadaşlar. 

(Adaiei Komisyonu raporu olnındu.) 
BAŞHAN — Şimdi takabbül raporunu oku

tuyorum. Yalnız rapora geçmeden bu rılo alâ
ka!?. Turizm Komisyonunda Üye Sayın Ali İh
san Göğüs'ün muhalefet şerhi varmış, elimizde 
dağıtılaı balkıda bakılmamış, tasrih ederim. 

(Adalet Komisyonunun benimseme raporu 
okundu.) 

BAŞKAN — Muhterem arkada^ar *imdi bu 
mevzuda söz isiîyen arkadaşlara sıra ile söz ve-
r'yorum. Evvelâ gruplar adına söz işeyen arka
daşlarıma söz vereceğim. 

T. î. P. Grupu adına Scym Âdil Kurtel, bu-
yur.m. 

.YUSU7 3ÎYA BAHABINLI (Yozgat) — 
Grup adma ben konuşacağım. 

BAŞKAN — Bize gelen yazı böyle. Yerine 
siz konuşacaksınız buyurun. 

KEMAL ÖARÖBRAHÎMOCLU (Adana) — 
Bon de söz irs içmiştim Saym Balkan. 

BAŞKAN — Efendim, şimdilik söz istiyen 
ü^ kişi. T. î. P. Grupu adına Soyın Bahadmh, 
şahı adma S^yın Sarıibrahimoğlu arkadaşımız 
ve Sayın Esatoğlu arkadaşımız. 

Buyurun Sayın Bahadmlı. 
T. t. P. GRÜPU ADETA YUSUF ZÎYA BA-

ÎIADINLT (Yozgat) — Sayın Bankan, sayın 
rsr.llo" vekili eri; 5330 spyüı Baem Kanununun 
3t nci maddoeiııin yürürlükten kaldırılmasına 
Pişkin kanun teklifi üzerinde görüşlerimizi su
nacağım. 

Anayasasın 21 r.ei maddesinin birinci bölü
münde : «Herkes, bilim ve sar:a:ı serbest^ öğ
renme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alan
larda her türlü arattırma hakkına sahiptir.» 

21 nci maddesinin birinci bölümünde de : 
«Baın hürdür, sansür edilemez. Devlet, ba

cın. ve haber alma hürr'yetlni sağkyacak ted
birleri alır.» bryurmakfcadır. 

Öğrenmenin ve arattırmanın c.r. önemli kay
naklarından birisi de şüphesiz ki, yabancı ya
yınlardır. Bunların toplumumuz i<;in önemi 
çok büyüktür. .__ 

Eaıın Kanununun 31 r.ci maddesinin Bakan
lar Kuruluna ve daha çok terleri Bakanına 
verdiği yetki keyfi olarak kullanıldığı halde 
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- M hsr zaman mümkündür - öğrenme ve arat
tırma hakkı gereksis yere sınırlanacaktır. 

Öğürlüklerin ez önemlisi düzünce ösgürlü-
ğüdür elbette. Buna varmak inin de öğrenme vo 
arattırma özgürlüğünün tanınman gereklidir. 

Yurttaş, düşünce özgürlüğünden yoksun bı-
ra^.nldığı sürece yurttaşlık haldnndan yoksun 
kalır. «Kamu cyu» dediğimiz kuvvet, düğünce 
öğürlüğünden doğar. Bu olmaca kamu oyu, 
Devlet politikasına bir etkide buluramas. Böy
lece «Demokratik Devlet» yerine «şef idaresi 
düs:.ni» doğar. 

Düşünce özgürlüğünü, calfc mevcut düznni 
övmemde görevlendirmek büyük bir hocadır. 

Hiçbir toplumda, düzünce özgürlüğünün ya-
saklanmasiyle bir gelişme sağlanamamıştır. Zor
balıkla:, tarihin alcına hiçbir tonlumda deği
şiklik verememiştir. Üstelik hızlandırmıştır. 

Hiçbir Hükümet, hiçbir saman, öğrenme ih
tiyacını ortadan kaldıramamıştır. Yasaklanan 
hor fikir, günün birinde mutlaka yasak duva
rını delin germiştir. 

Bugün binlerce tabiî olan pek çok düşünce, 
fikir, bir süre önce samanın hükümetleri tara
fından mahkûm edilnr'ş yasaklanmıştı. 

Bugün, düryanın en b"yük ve klâsik olmuş 
csT-bri, bir samanla?, birtalum hükümetler ta
rafında^. yurtlarına sokulmam'ş ve sokulanlar 
da b"<yük cozalara çarptırılmıştı. 

Bugün, bütün düryanm baş'acı ettiği Honıo-
ros'un eserleri İsa'dan önce 387 yimda «telf.i-
kcli» kaydiyle birtakım ülkelere sokulmamıştır. 

Konfüçyüs'ün bütün kitapları. Cî.ln'ds bu ki-
tanla-*1. okuyanlarla birlikle yakılmıştı. Dante'-
nin Monteyn'in, Servantes'in, Sskspir'in, Dc-
karVm, La Fontcn'in, r.lolier'in, Volter'in, Jan 
J*\k Ituso'nun, Stsndal'm, Balzakîn, Lenin'in, 
Hitler'in, eserleri pek çok hükümetler tarafın
da-». yasaklanmış, uluslar bir süre bu yakarlar
dan ve eserlerinden yararlanamamışlardır. Ama 
çimdi?... 

Basm Kanununun 31 nci maddesi kaldırıl
madığı sür ıco ilerde pek önem kaşanacak fikir 
ve görüşleri yansıtan ederleri yurda sokmama
sından dolayı Türk hükümetlerinin bu davra
nışları fikir tarihlerine birer kara leke olarak 
geçeceklerdir. 

Nitekim basın tarihimizdeki şu sabırları hay- . 
rotlo, utançla okuyoruz. 1857 d3 «Her nevi mat

buaların tetldkini hedef tutan» bir Matbualar 
ITb.amnamesi çıkmıştı. 

1873 da İstanbul ve taşra gazetelerinin, ba
sılmadan ö:ıc3 tetkiki bin bir «Heyeti vükelâ» 
koran alınmıştı. 

1873 de İkinci Abdülhamit y-rli yayınların 
sansürünü Dâaüiyo ITcsarotino, dışardan gelen 
yavınların sansürünü de Haridye lîcsaretine 
bağlamıştı. 

Sarayın basma verdimi emirde : 
«Siyasi vo idari işler, sarayın vas'feleri, şa

hısları, momurlarm suiistimalbrlyle uğrasmıya-
cakları» bildiriliyordu. Hu kelimeler bilhassa 
kullanılmıyacaktı: 

«3-rev, s-ükast, iütilâl, anarşi, so-yal'zm, di
namit, infilâk, karga~ahk, kıt'al, kanuni esasi, 
h'lrriyot, vatan, müsavat, Bosna, Hersek.. Make
donya, Girit, Kıbrıs, Yılcto, burun. Murat...» 

Ab lülhamit, Vikfcor IX:\go, Volter, Jan Jak 
Euso, Itasln, Çskspir ve Sola'nın eserlerini yur
da sokturmamış ti. 

Türkiye'de bulunan yabancı yasarların çoğu 
sarayca satır alınmış ti. Abd"*ıH?amit Avrupa'nın 
önemli gasstsbrinc çok sayıda abone yasılarak, 
gaileleri kendi 1-cklno çevirmeye çalışırdı...» 

Bugün yurdumuzda hsı* y^rde I: er kitapçıda 
bulunan Idtaplav, eserler, bir süre öuce yurda 
sokulması yasaklanan ve toplatılan kitaplar, 
dergiler arasındaydı. 

Yasaklanması gereken yayarlarda hargi öl
çüler rygı^.anacak? îktidarda'd hüldimetler 
işin, muhalefetteki fildrler çok d"fa sararK bi
linmemesi, yayılmaması "gsreken fiîdrlerdir. 
«Kamu sararma» demek obbktif bir ölçü olmı-
yasaktır. Kişisel ya da politik görüşler ni top
lumun çıkarlarına uygun gibi göstereceklerdir. 

Genellikle aşık - saçık ya da tehlikeli sayı
lan yayınla? yasaklanmaktadır. 

Açık - sanıldığın sının nasıl çizilecektir? 
Örnek vermek ist'yorum buna : 
İngiltere'de bir süre önce açık - saçık olduk

lar. için mahkemece iki CT.? yasaklanmıştı. Biri 
«Yalnızlık kuyusu» adlı bir eser. öbür taraftan 
bu eser için, ünlü düşünür Bernard Şov : «Çok 
önemli bir toplum konusunu sadelik ve ince
likle işlenmektedir.» demiştir. 

Bir de «Lacly Chatterlr.y'in Âşığı» 
Bu e3sr için d"? Amerikalı eleştiriciler : «Cin

ce! ilişkiler alanında, yirmi yıldan beri bir în-

— 383 — 
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giliz'in yazdığı, gerçeği araştırmaya yönelen en 
iyi roman» demişlerdir. 

Tehlikeli sayılan yayınlara gelince : 
Birçoğumuz birçok fikre, düşünceye karnı

yız. Ama bu karşı olmak bir şeyi bilmemeyi ge
rektirmez. 

Düşünce, bir fikre varabilmekle mümkündür. 
Bilmiyen insan düşünemeyeceğine göre, düşüne-
miyen insanlar gerçek bira? yurttaş değildirler. 

Birtaîam fikirler hükümetleri ve idareleri 
yıpratıyorsa eğer, kusurlu ola??. «birtaîam fikir
ler» değil, hüîribnetler ya da idareleridir. 

Birtaîam füdrlerin yasaManna.% bu. fikir
lerin yeraltı çalışmalarına gircamiyîe daha teh
likeli olur. Yasaklanan fikirler daima kuvvetli 
ve yaygın olmuştur. 

Sözlerime son verirken 5300 nvyüı Banın. Ka
nununun 31 nei maddesinin yürürlükten kaldı 
nlmasmda halicimiz için büyük yararlar görü
yor, bu konudald kanun teklifine «evet» diyo
ruz. 

Saygılarımla. 
' BASK AH — Sayın Feyyaz Koksal, şahsınız 
adma mı? 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Şahsım 
adına. 

BASK AH — Spym Köseoğlu?... 
TALÂT KÖS30ĞLU (Hatry) — Şimdilik 

şahsım adma. 
BASK AİT — Saym Orhan Birgit?,.' 
ORHAN BÎRGÎT (İstanbul) — Şahsım adı

na. 
BAŞKAN ~~ Spym Mehmet Ali Arsan?... 
MEHMET ALÎ ARSAN (Çankırı) — Şah

sım adma. 
BAŞKAN — Bpym Ataöv?.. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Şahsım adı» 

na. 
BAŞKAN" — Bnyuran Sayı.» Kemal Sarıib-

rahlmoğîu. 
ÂDÎL KURTEL (Kars) — Grup adma söz 

istiyorum. 
BASK AİT —: Grsm adlına söz aldınız, başka 

arkadaşınıza devrettiniz. 
ÂDÎL KURTEL (Kars) —- Ben öyle bir şey' 

devrettiğimi söylemedim. 
BAŞKAN — Saym Bahadmlı grup adma i 

konuktu, grim adma r:öz verdim.. 
ÂDÎL KURTUL (Kars) — İkinci defa grup i 

adına söz almak için bir mâni yok. I 

BAŞKAN — O ayrı bir mesele. Diğer grup
lar biter, sonra söz veririz. 

Buyurun Saym Sarıibrahimoğlu. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlarım, tarih boyunca devlet 
kuvvetlerine hâkim olan kişiler umumiyetle fi
kirlerin açıkça söylenmesinden, gerçeklerin va
tandaşlar tarafından olduğu gibi duyulmasından 
endişe etmişlerdir. Bu endişenin derecesi ve fikir 
hürriyetinin kısıtlanmasının derecesi de o cemi
yetin, o milletin ilerlemesi veya gerilemesinin 
ölçüsü olagelmiştir. Garp milletleri Rönesansla 
başlıyan ve Luter'le kesin bir dönemece giren 
fi ki* mücadelesi ile, bugünkü bizim de gıpta ile 
baktığımız ve imrendiğimiz medeni seviyeye ka
vuşmuştur. Umumiyetle Şark milletleri ve bun
ların en büyüklerinden, en güçlü imparatorluk
ları kurmuş olan Türk Milleti bu uyanışa sırt 
nevirdi, daha doğrusu bu uyanışın şuuruna vara
madığı için koca bir imparatorluğu kaybetmiş 
ve bugün bir avuç Türkiye'de dünkü küçücük 
devletçiklerin., bugün düveli muazzamadan sa
yılan devletlerin karşısında gıpta ile, imrenme 
ile balıar hale gelmiştir. 

Tarih boyunca fikirler kısıtlanmak istenmiş, 
hakikatler örtülmek istenmiş fakat hakikatler 
hükmünü icra eylemiş, Gerçekler daima suni 
gayretleri alt etmesini bilmiştir. Luter'e karşı 
olanlar mağlûbolmuş, Rönesans medeni Avrupa-
yı, medeni dünyayı yaratmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, 1561 de ilk gazete 
Venedik'te neşredilmiştir. Türk toplumuna ga
zete 1861 de Resmî Gazete olarak gelebilmiş, o da 
bm":i-: mücadele ile. 1866 da da Takvimi Vakayi 
ismi ile ilk gazete neşredilmiştir. Cemiyetin 
uyanmasından zarar göreceklerini... 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Yanlış söylüyor
sun. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Beyefendi, mühim olan fikirler. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başka

nım; yanlış söylüyor, tarihler de yanlış, isimler 
do yanlış, hepsi yanlış. 

BAŞKAN — Söz alır siz de doğrusunu söy
lersiniz efendim, karşılıklı konuşma imkânını 
vermiyorum. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Üstadım, ben burada ilkokul, ortaokul tale
belerine ders öğretmiyorum. Burada fikirleri 
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söylüyorum. Fikirlerde eğer yanlışlık varsa ge
lir tashih edersiniz. 

BAŞKAN — Sayın Hatip, siz müdahalelere 
cevap vermeyiniz, ben söyledim sizin söyliyecek-
îerinizi 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Tamam, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar 
yerinizden. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Kaldı ki, yanbs olduğu zannmda da değilim 
Ama hofızai beşer nisyan ile malûldür, derler. 
Evet olabilir. Arkadaşlar, mühim olan teokratik 
bir Devlet düzenini yıkan Rönesans hareketinin 
bizim ezberci ulema tarafından kimhüne, felse
fesine nüfuz edilmeyip, surî mantıkla birtakım 
meseleleri halle gayret ederek Devlet ileri ge
lenlerini de uyutarak koskoca bir imporatorluğu 
kaybettirmiş olmalarıdır. Tahmin erlerim, teced
düt erbabı devlet büyüklerinin huzurunda da 
«Şu tarih yanlış, bu tarih yanlış», gibi birta
kım mantık, hafıza oyunları ile meselelerin edası
nı örtmeye gayret eden kişiler mevcudolagelmiş-
tir ve biz zaten fazla kurnaz olduğumuz iğin 
zarar edegelmisiz. 

Muhterem arkadaşlarım; zamanrnda ela fikir 
hürriyeti uğduna pekçok aydın zulme uğramış-
tır, Türk cemiyetinde, Avrupa cemiyetinde, bu
gün de uğramaktadır. Bir kitap emek mahsulü
dür, göz nuru mahsulüdür. Hele bir milletin fer
di tarafından yazılan bir kitap diğer milletler 
tarafından rağbet görüyor, tercüme ediliyor ve 
yayınlamak zahmetine katlanıkyor.'a mutlaka 
büyük ölçüde bir değer taşım? ktadrr, Nihayet 
bir ilim, bir irfan mesnedi olacak ışık tutacak 
olan eserlerin yasak edilmesi sadece o toplumun 
medeni hamlelerde frene edilmesini mümkün la
lar, ilerleme hamlelerini köstekler. Bundan da o 
cemiyet sureti katiyede fayda göremez. Misal, 
Türk Cemiyeti, asırlar boyu fikir kısıtlanmış. 
bu yüzden efendisi olduğumuz milletler bugün 
bizden daha ileri hale gelmiştir. Bundan daha 
beliğ misal olabilir mi arkadaşlar? 

AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — Bil
miyorsun. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar, 
karşılıklı konuşmıyalım. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, o bilmezdiyen arka
daşla istediği sahada münazaraya hazırım. Bu

yursun, burada bilmediğimi ispat etsin babayi-
ğitse. 

Muhterem arkadaşlarım; şu bilmez, sözü da
hi,.. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen arka
daşlar. Buyurun saym hatip. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım; ayinesi istir kişinin 
lâfa bakılmaz, («iste bu doğru», se.sleri) «Şah
sın görünür rütbei aklı eserinde..» Meclise ge
lip sekiz senede yeminden başka hiç bir lâf et
meden orada oturan arkadaşların da lâf atma
ya dahi hakları yoktur. Hic değilse susmasını, 
dinlemesini bilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım; işte şurada son de
rece taraf3] z, mümkün olduğu kadar ilme ve bil
giye dayanan bir mevzuun görüşülmesinde ta
hammülsüzlüğünüz dahi fikir hürriyetini bugü-
r.e kadar kısıtlamış olmamızdan ve birçok ar
kadaşlarımızın ilim nurundan gereği kadar fay
dalanamamış bulunmasından ileri gelmektedir. 
(A. P. sıralarından gürültüler) Aslında arkadaş
larım... 

BAŞKAN — Çok rica ederim, müdahale et
meyin, bırakın konuşsun saj/ın hatip. Varsa fik
rinin gelip söyleyin arkadaşlar. 

BÂDt PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Sayın 
Başkan, müdahaleye cevap vermek durumunda 
mıdır? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin evvelâ. Sayın 
hatip, sis de müdahaleye meydan verecek şekil
de konuşmayın, rica ederim. 

KEMAL SARIiBRâHiMOĞLU (Devamla) 
— Peki teşekkür ederim Saym Reis. 

Muhterem arkadaşlarım; ışıktan korkmıya-
lım, ilimden, irfandan korkmıyalım, bunların 
yayılmasından korkmıyalım. Asırlar boyu ilmin, 
irfanın, ışığın Türk cemiyetini aydınlatmasından 
korkan cahiller yüzünden Türk Milleti geri kal
mıştır. Ve bugün münevver dediğimiz, diploma
lar alan arkadaşlarımızın dahi hukukun, sosyal 
meselelerin, iktisadın anaesaslarından dahi bî-
bohre bulunması bu yasaklar yüzündendir. Bu 
Türk cemiyeti için iftihar edilecek bir durum 
değildir. 

ŞÂDi BiNAY (Bilecik) — Saym Başkan, 
«Bütün hukuk mezunları bîbehre» diyor. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, müdahale etmeyin. 
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KEMAL SABÎİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
—-. Bütür-. hukuk mezunları elemiyorum. Ya din
lemesini cğ:enin, yahut müdahale ekmeyin. 

ABDUBÎtAHMAN GÜLE?. (Çorum) — Siz 
öylesiniz ama biz öyle değiliz. 

KEMAL SARIİBEAIIİMOÖLU (Devamla) 
— Vo maalesef gerçek budur ve bu gerçekleri 
do birtakım arkadaşlannrz-n Meclislerde ve ko
mi iyonlardr. matbuat mensupları huzurunda düş-
tüğü hacil durumu da biz onlar hesabına üzülo 
üzüle seyretmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; hulasa .şu: Işıktan 
korkmjyalım!. 

Hürmetlerimle. (0. II. P. sıralarından allar
lar) 

BA9KAIT — C. H. P. Grupu adına Saym Bü
lent Eccvit. 

O. H. P. GRUPU ADETA EÜLEI7? ECEVâT 
(Zonguldak) — Sayn Başkan, sayrn îriilotvo-
killeri; 5GC0 sayılı Bas:n Kanununun değiştiril
mek istenen 31 nci maddeci aynen şöyledir : 
«Yabanca nıemlolr.ctlcrdo çıkan basılma eserle
rin Türkiye "yo sokulması veya dağıtılması Ba
kanla-: Kurulu kararı ile men olunabilir. Bu gi
bi basılmış eserlerin Bakanlar Kurulundan asc-
lo karar a'mmak üzere içişleri Bakanbğmsa ka
rardan evvel. dağılmaları r_-.cn ckınVdleocği 
gibi, dağıtılmış olanlar da teplattola* iîir. ilen 
edilmiş elmasına rağmen bunları Türkiye'ye bi
lerek sokanlar, dağıtanlar veya bu fyf i es-o.de
ri kısmen veya tamamen iktibas ederek yayrn-
hy anlar üç py dan 1 yrla kadar hapis vo öOO li
radan 5 000 liraya kadar ağır para cezası ilo 
cezalandırılırla:.» 

Kanunun değinir'im ek istenen maddeni bu
dur. Bu maddeden görillü;nr ki, kan-'n Bakan
la? Kuruluna d r arıdan gelen yayınlarla ilgili 
olara!: sınırsız yotki vermiştir. Hangi kitapla
rın toplatrlabilcccği, hangi kitapların yurda so-
kulmasrn'P. yasaklanabileceği baknr<ndan hiçbir 
ölçü, hiç/ ir kıstas konmamıştır, hiçbir suç unsu
ru kanunda belirtilmemiştir. Hatta bu sınırsız 
yotki sadece Hükümete değil, doğrudan doğ -u-
ya, fülen doğrudan doğruya içişleri Bakanî gı
na verilmiştir. Çünkü İçişleri Balranlrğı Bakan
lar Kurulu kararın ilan önce do yabancı memle
ketlerde çıkan basılma eserleri Türkiye'de top
latma yetkisini haizdir. Bu konuda otorite elan 
hukukçularımızdan Sayın Eemzi Balkanlı'nın 
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«Mukayeseli Basın ve Propaganda» adlı eserin
de bu konuda şöyle denmekte lir: 

«Bakanlar Kuruluna ve İçişleri Bakanlığına 
verilen bu salâh'yetler çok geniştir, hudutsuz
dur vo ölçüsüzdür. Salahiyetler hiçbir şarta, 
k^yda vo înstasa bağlanmamıştır. Büyük Miî-
loi Meclisin :1c kanunun müzakeresi esnasında 
bunun üzerinde durulmamış ve komisyondan 
geldiği hali ilo kabul edilmiştir. Bakanlar Ku
rulu ve içişleri Bakanı keyfî olarak vo gördüğü 
lüzum üzerine yabansı memleketlerde çıkan ba
sılmış eserlerin Türkiye'ye sokulmasını iren ede
bilecek, toplattırabilecek ve bunları Türkiye'ye 
sokanlar, dağıtanlar, kısmen veya tamamen ik
tibas edenler, yayanlar da tecz'ye edilebilecek
tir.» Yazar devam ediyor : «Kanunun bu hük
mü Birleşmiş Milletler insan Hakları Beyanna-
mesino ve 23 Mart 1048 tarihli Birleşmiş Millet
ler Haberleşme Hürriyeti Konferansı ve insan 
Hakları Komisyonu kararlama muhaliftir.» 

Ayrıca 27 Mayıs 1949 da Resmî Gazetede 
yayınlanan Birleşmiş Milletler insan Hakları 
Beyannamesi ile, Türkiye'de her ferdin memle
ket sınırlar?, mevzımbahsolmaksızın, malûmat vo 
fikirleri her- vasıta ilo aramak vo yaymak hak-
lm\ kabul, etmişiz lir. Fakat kanunun bu macl-
dosi görülüyor ki, bu hakkı da ortadan geniş 
ölçüdo kaldırmaktadır. 

Yine 13 Ma*t 1951 günü kanunla katıldığı
mız insan Haklarını ve Ana Hürriyetlerini Koru
maya dair Sözleşme ile de Türkiye'de herkese, 
resmî makamlar; n müdahaleci ve memleket sı
nırlan. mevzuubaksolmaksızn, haber vo fildr al
ma': serbestisini tanımışızdır. Demek ki, ka
nun hükmü taşıyan bir milletlerarası sözleşme
ye göre Türkiye'de herkesin resmî makamlarca 
müdahale olmaksızın vo memleket sanırları söz 
konusu olmaksızın haber ve fikir alma serbest
liği teminat altına al nmıştır. Fakat sonra baş
ka bir kanunla bu teminat ortadan kaldırılmış-
J.. , 

Kanun, Anayasamızın bâzı maddeleri ile de 
değişik ölçülerde çelişme halindedir. Meselâ, 
-anayasamızın 20 noi maddesinin 1 nci fıkrası 
şöyle der : «Herkes düşünce ve kanaat hürriye
tine sahipli:. Düşünce ve kanaatlerini söz, ya
zı, resimle veya başka yollarla tek basma açık
layabilir, yayabilir.» Oysa bir Türk yazarı, de
ğiştirmek istediğimiz kanun maddesine göre, 
kendi düşünce ve kanaatlerini desteklemek üze-
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re iktibasta bile bulunamıyacaktır, eğer ikti
basta bulunma!: istediği e:er Bakanlar Kurulun
ca toplatılmış bir eser iso. 

Anayasamızın 21 nci maddesinin 1 nci fık
rası da şeyle de?: «Herkes bilim vo sanatı ser
bestçe öğrenmek ve öğretme, açıklama, yayma 
vo bu alanlarda her türlü arattırma hakkına sa
hiptir.» Oysa Basın Kanununun 3i nci maMes: 
bu hakla da geniş ölçüde zedelemektedir. Gün
kü belirli bir hususu öğrenmeli istiyen bir Türk 
vatandaşı, o hususu kendisine cğrotebiiecel: 
olan kitap Bakanlar Kurulunca yasaklanmış ise 
o kitap Türkiye'ye sokulaımyacağ ndan o bil 
giyi edinemiyeeektir, hattâ arattırma yaparlar 
incelemesi gereken birçok kaynakları inceleme:* 
imkân? ndan bu kanun gerekince yoksun kala
caktır, hattâ bu araştırmayı, incelemeyi yapan 
kimso bir üniversite hocası olsa bile. 

Anayasan-n 22 nci maddesinin 3 ncü fılırası 
da şeyle der : 

«Bvrn ve haber alma hürriyeti ancak, millî 
güven'iği veya genel ahlâkı koruma, kişilerin 
haysiyet, şereı ve haklarına tecavüzü, suç işlc-
meyo kışkırtmayı önlemek ve yargı görevinin 
amacına uygun olarak yerine getirilmesini sağ
lama!: için kanunla sınırlanabilir.» 

Oysa 31 nci maddedo bu unsurlardan hiçbi
rine atıf yoktur. Bir eserin yurda sokulması
nın hangi gerekçe ile menedllebilcceği, ne kanu
nun metninde vardır, no gerekçesinde vardır, 
ne de Meclis müzakeresi sırasında Meclis kür
süsünde söylenmiştir. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Anayasa
nın maddesi vardır, sarih. 

BAŞKAN — Sayın Köscoğlu, lütfen müda
hale etmeyin. 

BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — Bu konu
da, 31 nci maddede, Anayasanın o maddesir de
ki sarih hüktimde sayılan suç unsurlarından 
hiçbiri gösterilmemiştir. Bakanlar Kuruluna 
batta İçişleri Bakanlığına s:nırşız yetki veril
miştir ve bu smırszz yetkinin zaman zaman ne 
kadar sınırsız ölçüde kullanılabildiğine de bi
razdan bâzı misâller vereceğim. 

Anayasanın 17 nci maddesi ve bu balamdan 
belki en önemlisi de şudur, 17 nci madde şöy-
de diyor : «Herkes haberleşme hürriyetine sa
hiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. Kanu
nun gösterdiği hallerde hâkim tarafından kanu

na uygun olarak verilmiş bir karar olmadıkça, 
gizliliğe dokunulmaz.» Oysa, ITT idaresi bu 
Anayasa hükmünü ihlâl etmedikçe, Bakanlar 
Kurulunun bir yabancı yayın hakkındaki yur
da sokmayı yasaklama kararını fiilen tatbik 
odemiyecek durumdadır. Bir zarfın içinde Ba
kanlar Kurulunca yasaklanmış bir yayın, bir 
broşür bulunduğundan şüphe edilebilir veya 
Türkiye'de bâzı vatandaşlara o türlü yayınla
rın gönderilebileceğinden FTT ida-esi şüphe 
edebilir. Bu durumda Bakanlar Kurulunun her 
bangi bir yay:nla ilgili yasak ka *annı FTT ida
resi nasıl uygulayacaktır? Hiç bir kanuni yet
kisi olmadığı halde Anayasanın bu 17 nci mad-
üosi hükmüne rağmen, tamamiyle kanunsuz 
olarak zarfları aşıp içini kontrol etmeklen baş
ka FTT idaresinin yapabileceği bir şey yoktur. 
Maalesef Türkiye'de uzun yıllardan beri tat
bikat budur. 1001 Anayasası yürürlüğe girdik
ten sonra dahi tatbikat bu rekilde devam et
miştir. PTT idaresi kanundan aldığı bir yetki 
bulunmadığı halde birtakım zarflan açarak 
teinde Bakanlar Kurulunun yasakladığı bir ya
yının, bir broşürün, bir kitabın olup olmadığı
nı kontrol etmektedir. Oysa bir kita' m, bir bro
şürün yurda sokulmasının yasaklanması için 
Bakanlar Kurulu kararı yerine, İçişleri Bakan
lığı kararı yerine bir mahkeme kararı bulunur
um o takdirde bir mahkeme kararına istinaden 
PTT idamesi inerine düşen ödevi yapmış o!acak. 
Böylelikle ödevini yaparken Anayasa sınırları 
içinde hareket etmek imkanını bulacaktır. Bu 
kanun teklifimiz Millet Meclisi komisyonların
da konuşulurken bu hususu bakanlıklardan ge
len yetkililere sorduk. «Hâkim tarafından ka-
nura uygun olarak verilmiş bir karar olmadı
ğı halde, böyle şüphelendiğiniz durumlarda, 
sarılan han*ri yetkiye dayanacak açabiliyor
sunuz,» eledik. İçişleri Bakanlığı adına komis
yona yapılan bir açıklamada durum şöyle izah 
TVlnrtir : «FTT ic'a-esi, posta ile gönderilme
si halinde, az - çok haberdar olunabiliyor, - na-
r l haberdar olunuyorsa. Bu resmî ifadedir, ko
misyonda - şüphe edilen zarflar ilgililere tevdi 
ediliyor.» 

Açıklamanın bu kadarı bile kesin olarak 
Anayasanın 17 nci maddesine aylandır. Çünkü 
Anaya anın 17 nci maddesi denr'yor M, şüp
helendiği hallerde, az çok haberdar olunduğu 
hallerde hâkim karan olmasa bile, vatandaşlara 
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ait bâzı zarflar PTT idaresi tarafından açılabi
lir, diyö bir izni Anayasamız vermemekledir. 

Aynı Anayasanın 4 ncü maddesinin son cüm
lesi bildiğiniz gibi şöyledir : «Hiç bir kimse ve
ya organ, kaynağını Anayasadan almıyan bir 
devlet yetldsi kullanamaz.» Oysa, bugün fiilen 
31 nci maddenin uygulanmasına yardımcı olur
ken PTT idaresi kaynağım Anayasadan almı
yan bir devlet yetkisini kullanır duruma düş
mektedir. 

Gerçi burada vatandaş hakları bakımından 
bir güvence, bir teminat bulunduğu ileri sürü
lebilir. Çünkü gene aynı Anayasanın 114 ncü 
maddesi; «idarenin hiç bir eylem ve işlemi, hiç
bir halde, yargı-mercilerinin denetimi dışında 
bırakılamaz» dor, 

Buna göre vatandaş nazari olarak şu yolla
ra başvurabilir : Bakanlar Kurulunca toplat-
ma, yurda sokma yasağı konulan bir kita'bm 
yurda sokulmasında mahzur olmadığını ileri 
sürebilir ve bu şekilde Danıstaya başvurabilir. 

İkinci hal; Bir vatandaş kendisine gönderi
len zarfın kanunsuz olarak, hakim kararı bu
lunmadığı halde açılmış olmasını Danıstaya şi
kâyet edebilir. Naaari olarak bu iki yol da müm
kündür. Fakat fiilen bu iki yolun da kullanıl
ması imkansızdır. Neden? Bir vatandasın bu 
şekilde bir Bakanlar Kumlu kararma Danış-
tayda itiraz edebilmesi için, yani falanca ya
bancı yazar tarafından yazılmış filânca eser 
hakkındaki yurda sokma yalağı kararının yer
siz olduğunu iddia edebilmesi inin o eseri oku
muş olması gereklidir. Halbuki kanunun 
Sİ nci maddesi vatandasın elinden bu hakkı al
maktadır. Sen nasıl yurda sokulması yaıak edil
miş bir eseri okumuş olayını ki ve nasıl bu şe
kilde o yasak kararının haksızlığına hükmet
miş olayım ki, Danıstaya başvurmayı düşünebi
leyim? Bunu birtakım talimin ve takdirlere 
yaparak olsam bile, elimde bir delil olmıyacak-
tır. 

öte yandan, kendisine gönderilen zarf açıl
dığı için Danıstaya başvurma esasına gelin
ce : Bu şekilde kendisine gönderilen zarfı anı
lan vatandaş, PTT idaresi tarafından bu hu
susta haberdar edilmemektedir. Hiçbir renmî 
makam veya hiçbir özel kini, kendisine biz fa
lanca tarihte filânca adresten sizin adınıza ge
len zarfı açtık ve içindeki kitap, broşür veya 

dergiyi aldık, dememektedir. Hattâ açılan zarf
ların içinde yasaklanmış bir kitap bulunmadığı 
görülürse, o takdirde bile, eğer zarfın açıldığı 
•:;elli olduysa, zarf sahibine gönderilmemektedir. 
Bu durumda vatandasın, yapılmış olan kanun
suz, Anayasa dı§ı işlemden haberi olmamakta
dır ki, o işlem hakkında Danıstaya müracaat 
hakkını kullanabilsin. Görülüyor İd, Anayasa
nın 114 ncü maddesindeki nazari imkâna rağ
men, Danıstaya başvurmak da bu hususta fii
len imkânsızdır. 

Farzodelim, bir vatandaş yolunu buldu, yur
da sokulması yasaklanan bir eseri okudu ve bu 
yasaklama kararının .doğru olmadığı kanaatine 
vararak Danıstaya müracaat etti. O takdirde de 
yurda sokulması yasaklanmış bir eseri yurda 
sokup okuduğunu itiraf etmiş duruma, yani 
bir suç işlediğini itiraf etmiş duruma düşe
cektir. Bu bakımdan da Danıstaya müracaat 
etmek fiilen imkânsızdır. Onun için de şimdiye 
kadar bildiğim karariyle, hiç bir kimse bu gi
bi sebeplerden dolayı Danıstaya itiraz hakkını, 
yetkisini kullanamamıştır. 

Şimdi bâzı arkadaşlarımız, komisyonda da 
gördük, şunun için bu maddenin kalkmasına 
itiraz ediyorlar, endişe ediyorlar : «Bu madde 
kalkarsa Türkiye'ye her türlü yabancı yayın 
serbestçe gelebilecek, serbestçe dağıtılıp oku
nabilecek.» Oysa bu madde kaldırılmakla ya
bancı memleketlerde basılmış eserler için Tür
kiye'de sınırsız bir dağıtım serbestisi tanınmış 
olmıyacaktır. Bu konuda mahkemelerin yetldsi 
olacaktır. Türkiye'de basılmış olan zararlı bir 
eser, kanuna aykırı, memleketin güvenliğine 
aykırı bir eser mahkeme karan ile nasıl topla-
elliyorsa, aynı yol yabancı memleketlerde ba
sılmış eserler için de uygulanabilecektir. Böyle
likle bütün sakıncalar ortadan kalkacak, Ana
yasa yönünden, kanunlar yönünden mevcut sa
kıncalar ortadan kalkacak ve bağlı bulundu
ğumuz uluslararası sözleşmelere de uyulmuş 
olacaktır. 

Şimdi fiilen kanunun bu maddesinin Türki
ye'de işleyişi nasıldır; kısaca buna değinmek 
isterim. Kanun çok vuzuhsuz olduğu için bu ko
nuda bu maddenin nasıl uygulanacağını göster
memektedir. 

Bakanlar Kurulu, yurt dışında basılmış ba
zı eserlerin yurda sokulmasını menedebilir. Bu 

338 — 



M. Meclisi B : 39 

men kararını neye dayanarak alır? Bakanlar 
Kurulu Üyeleri» kendileri bu eserleri okuyup, 
inceleyip de ona göre bir yargıya varırlar? 
Veya belirli kimselerden meydana gelen bir 
tetkik heyeti, bir sansür heyeti kurulur da, 
onun hükmüne dayanılarak mı Bakanlar Ku
rulu bu yasak kararını verir? Kanun bu ba
kımdan icraya hiçbir ışık tutmamakta, yol gös
termemektedir. 

Fiilî durum nedir? Hükümette bulunanla
rın, Bakanlar Kurulunda bulunanların bile, 
çoğunun adlarını, sanlarını, öğrenim derecele
rini, kültür seviyelerini bilmedikleri birta
kım Devlet memurlarından kurulu bir komisyon 
vardır veya böyle bir komisyon olduğu söyle
nir ve bu kadar önemli bir yasak karan, böy
le kimliği belirsiz, kültür seviyesi belirsiz 
kimselerden meydana gelen bir kurulun ver
diği karara uyularak yerine getirilir. Oysa 
söz konusu olan kısıntı, hepimizin kutsal say
ması gereken düşünce özgürlüğü ile ilgili bir 
kısıntıdır. Biz araştırma yapan bir profesö
rün, bir doçentin, bir bilim adamının, hangi 
yabancı eserleri, araştırmaları için inceleyip, 
incelememe hususunda karar verme yetkisini, 
öğrenim seviyesi hakkında hiçbir fikrimiz ol-
mıyan bâzı Devlet memurlarına bırakmakta
yız. Bakanlar Kurulu üyeleri ne kadar iyi ni
yetle olurlarsa olsunlar, onların da fiilen bu 
hususta bir ölçünün üstünde titiz davranma
ları imkânsızdır. Neden? Çünkü yabancı ül
kelerle çeşitli dillerde basılmış eserlerin yurda 
sokulmasının yasaklanması için zaman zaman 
Bakanlar Kuruluna tezkere verirler. Bunlar 
içinde İngilizce eserler, Almanca eserler, Fran
sızca eserler, İtalyanca eserler, Ermenice eser
ler, Rusça eserler ve Türkçe eserler vardır. Ba
kanlar Kurulu üyelerinin bir kısmı hiç yaban
cı dil bilmezler, yahut bir, İM veya üc yaban
cı dil bilirler. Biyelim ki, İngilizce bilen bir 
Bakanlar Kurulu üyesi, Fransızca bilen bir Ba
kanlar Kurulu üyesi merak etti, titizlik gös
terdi, yasaklanmak istenen eserleri şahsan in
celedi. Ama o eser, Ermenice ise, Rumca ise, 
Rusça ise, İtalyanca ise, Türkçe ise, bildiğim 
kadar hiçbir Bakanlar Kurulu üyesi kolav ko
lay o eserleri şahsan incelemek ve böylelikle 
sansür kurulunun yargılarının doğru olup al
madığı konusunda bir hükme varmak imkânı
nı bulamaz. Hattâ bu heyetten özet olarak ya-
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saklamanın bir gerekçesini almak bile son de
recede müşküldür. Bunu kendi tecrübemizle 
biliyoruz. Kaldı ki, heyetin bir gerekçe gös
terme mecburiyeti bile, kanuna göre yoktur, Is
rar karşısında Bakanlar Kuruluna verilen ge
rekçeler de ekseriya çok sathidir, yetersizdir, 
gerekçelere aykırıdır, hattâ mübalâğalıdır. 

Şimdi, kanunun tatbikat mekanizmasının, iş
leme mekanizmasının bu şekilde olduğunu an
lattıktan sonra, kanunun uygulamada nasıl 
işlediğini, ne kadar açıklı bir şekilde işlediğini 
de birkaç örnekle belirtmek isterim. 

Meselâ Rokfeller gibi, Ford gibi büyük Ame
rikan kapitalistlerin finanse ettikleri ve komü
nizmle bilimsel yoldan mücadele etmek üzere 
kurulmuş bâzı tesislerin, komünist memleket
ler hakkında yaptıkları incelemeler, bir kısmı 
objektif, bir kısmı komünizm aleyhinde taraf-
erir inceleme eserleri, sırf komünizmle ilgili ol
dukları için muhtevaları, özleri tetkik bile 
edilmeden yasaklanmak istenmiştir. Bunların 
bir çoğu da yasaklanmıştır. Ancak Hükümet
te bulunduğumuz sırada, bunları bir ölçüde ön
lemeye muvaffak olduk. 

Bir başka örnek; komünizmden ne kadar 
uzak olduğu bilinen eski Fransız Başbakanla
rından Mendes France bildiğiniz gibi, birkaç 
vıl önceve kadar haftalık «Expres» dergisinin 
sahibi veya başyazarıydı. Bir ara Hükümette bu
lunurken önümüze bu Mendes France'in yayın
ladığı Expres dergisinin bir sayısının yurda 
sokulmasının yasaklanmasına dair bir tezkere 
»•eldi. Merak ettim, Mendes France'in komü
nist olmadığını biliyorum, halbuki gerekçe
ce de komünist propagandası yapıldığı yazık. 
Sordum sebebini; «Ne şekilde komünist pro
pagandası yapılıvor, hangi yazı ile» diye. Ve
rilen cevap şu oldu: «Derginin içinde komü
nizm propagandası yoktur. Aksine komünizm 
aleyhine bir yazı vardır, ancak derginin kapa
ğında o yazı ile ilgili olarak bir orak çekiç res
mi bulunduğu için derginin yurda sokulması 
sakıncalı görülmüştür». 

Bir başka örnek vereyim: Türk yazarla
rından Aziz Nesin'in, yıllar önce Türkiye'de 
dergilerde veya kitaplarda yayınlanmış bir 
hikâyesi birkaç yıl sonra Atina'daki bir Yu
nanca dergide yayınlanmıştır ve dergide ya
yınlanmasından da birkaç ay sonra o derginin 
yurda sokulması yasak edilmek istenmiştir. Bu 
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gibi yasak kararlan, halkımızı zararlı akım
lardan korumaya varamamakta, maalesef Dev
let itibarını zedelemek sonucunu vermektedir. 
(A. P. sıralarından, «Başka misal» sesleri) ve
riyorum : 

«Rus Monarşisi» adlı bir kitabın Türkiye'
ye sokulması yasaklanmak istenmiştir. Fran
sa'da basılmış bir kitap. Kitabın adından da 
anlaşılacağı gibi, Rus monarşisiyle ilgilidir. 
Yani, kitap komünist ihtilâline gelmekte ora
da bitmektedir. Komünizmden önceye, komü
nist ihtilalinden önceye dair Rus monarşisinin 
bir tarihidir, bu da yasak edilmek istenmiş
tir. 

Yugoslav yazan Nobel ödülü kazanan Yu
goslav yazan ivo Androviç'in «Drina köprü
sü» adlı roman. Türlüye'de basıldıktan bir yıl 
kadar sonra, belki ilk tabının mevcudu bile tü
kendikten sonra, yurda sokulması yasak edil
mek istenmiş eserler arasındadır. 

İtalyan'ca telâffuzunu bilmiyorum, özür di
lerim, «Encyclopedia Popularo de la Monda-
dori» adlı, objektifliği bütün Batı dünyasında 
bilinen, bir İtalyan yayınının Rusya hakkındaki 
kuru ansiklopedik eseri de, sade birtakım an
siklopedik bilgiler veren eseri de aynı şekilde 
yasaklanmak istenmiştir. 

Ayrıca bir başka misal : «Mûller» adlı Ame
rikan tarihçisinin «The Loom of History» adlı 
ve Anadolu tarihi ile ilgili eseri gene yasaklan
mak istenmiştir. Bu kitabı merak edip incele
dim. Kitap, arkeolojik çağlardan günümüze ka
dar Anadolu tarihini inceliyor, Osmanlı çağı
nın, kendi okul kitaplarımızda yazılan, zarfla
rını belirtiyor, Atatürk dönemini övüyor, De
mokrat Parti iktidarının demokrasiden uzak
laşmasını anlatıyor, kendi açısından halkımızın 
bâzı zarfları üzerinde durmakla beraber, bâzı 
erdemlerini, faziletlerini de, pek az yabancı 
eserde görülebilecek kadar, övüyor. 

Bu eserin yasaklanması Üçüncü İnönü Hü
kümeti zamanında Bakanlar Kuruluna tezke
reyle teklif edilip reddedildiği halde, bu ya
saklama karannı ille aldırtmak istiyen devlet 
memurları âdeta işi bir inada bindirerek inti
kam almak istercesine, aynı yasak teklifini 
Dördüncü Karma Hükümete de sunmuşlar ve 
muhtemelen o hükümet tarafından eserin ge
reği gibi incelenmesine fırsat olmadığı için, 
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bu eser hakkında, yurda sokulmasının yasak 
o dilmesi yolunda karar alınmıştır. 

Amerikan Romancısı Steinback'in, Tektaş 
Ağaoğlu tarafından çevrilen pek ünlü bir roma
nının da, gene Dördüncü Koalisyon Hükümeti 
zamanında, bu kanun hükmüne dayanılarak 
toplatıldığı hatırlardadır. Bunlar dünya ölçü
sünde Türkiye'yi, aslında sahibolduğu çok ge
niş fikir hürriyetine, hiç de sahibolmıyan bir 
memleketmiş gibi, dünyaya göstermekten baş-
-ia bir işe yaramıyacaktır. 

Bu arada iktidarda bulunduğumuz sırada 
bizim de bu konuda gösterdiğimiz bütün titiz
liğe rağmen yaptığımız hatalar, verdiğimiz ha
talı kararlar olduğunu belirtmek isterim. Mese
lâ, Ordinaryüs Profesör merhum Ali Fuat Baş-
gil'in «Türkiye 1960 Askerî ihtilâli ve Sebep
leri» başlıklı İsviçre'de basılmış Fransızca ese
rinin Türkiye'ye sokulması yasak edilmişti, 
fakat sonradan mahkeme, yazann beraatine 
karar vermiştir. 

Sayın arkadaşlarım, bugün artık Türk'çe 
kitap ve gazetelerin sansürü bize ne kadar çir
kin, ne kadar yersiz geliyorsa, yurtdışında ba
sılmış eserlerin, hem de böyle kimliği belirsiz 
heyetler tarafından murakabesiz olarak sansür 
edilmesi de o kadar çirkindir. İleride, günün 
birinde bu kanun hükmü kalktığı vakit, Tür
kiye'nin bugünkü hürriyet ortamında nasıl 
olup da bu kadar eskimiş, bu kadar yersiz ve 
anlamsız bir kanun hükmüne uzun zaman ta
hammül edebildiği, eminim M, bir hayret konu
su olacaktır. 

Kaldı ki, bu kanun hükmünü muhafaza et
menin tatbikatta da hiçbir faydası yoktur. Ni
çin faydası yoktur, kısaca onu izah etmiye ça
lışacağım. 

Türkiye'de bugün çok şükür geniş bir dü
şünce ve yayın özgürlüğü vardır, bu kanunun 
getirdiği kısıntıyı istisna edecek olursak. Aşırı 
sağdan aşırı sola kadar her düşünce Türkiye'de 
broşür halinde, kitap halinde, makale halinde 
basılıp yayınlanmaktadır. Bundan bizim şikâ
yetimiz yoktur. Gerçek özgürlük, gerçek de
mokrasi elbette bunu gerektirir. 

Şimdi Türkiye'de en aşırı solcu eserler ba
kabiliyor. Marks'm eserleri basılabiliyor, Le-
nin'in eserleri basılabiliyor, birçok Marksist 
eserler basılabiliyor. öte yandan, Türkiye'de 
bir şeriat devleti, bir din devleti kurulmasını 
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istiyen kitaplar basılabiliyor. Irkçı kitaplar, fa
şist kitaplar basılabiliyor.. Bunlar Türk'çe ba
sılır ise mahkeme kararı olmaksızın toplatıla-
maz. Türk'çeye çeviri olarak basılırsa dahi... 

OSMAN ZEKÎ EFEOĞLU (İzmir) — Aşırı 
sağ kitap var mı? 

BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — Size gö
re. siz en aşırı sağda olduğunuz için size göre 
aşırı sağda kitap elbette yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, cevap vermek 
mecburiyetinde değilsiniz. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Sayın 
Başkan, lütfen müdahaleleri daha evvelden 
susturursanız, benim cevap vermeme ihtiyaç 
kalmaz... 

OSMAN ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — den 
müdahaleler. 

BAŞKAN — Sayın Efeoğlu, müdahale etme
yin efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Bugür 
Sayın Efeoğlu'nun gazetesinin bile çıkabildiği 
bir memlekette elbette (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) benim söylediğim kadar ve hattâ be
nim varlığı ile övündüğüm kadar hürriyet var 
demektir. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

ŞADI PEVLİVANOĞLU (Ordu) — Ecevit, 
hakild yerini söylesene... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar. 
rica ederim. 

Siz de lütfen tahrik edici konuşma yapma 
yın Sayın Ecevit. 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Tahrik neresin
de Sayın Başkan? 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Sayın ar
kadaşlarım, bir misal vereyim. Hizbü't - Tahrir 
adlı bir gizli cemiyet var, biliyorsunuz. Bu Hiz
bü't - Tahrir Türkiye'de din devleti istiyen, şe
riat devleti kurulmasını istiyen, Cumhuriyet 
ilkemizin de, lâiklik ilkemizin de, milliyetçilik... 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Sizin zamanınızda kurulmuş, uyumuş
sunuz. Ben bulup ortaya çıkarttım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen müdahale 
etmeyiniz. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Ona gele
ceğim efendim ve onu da tashih edeceğim. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşma imkânını 
vermeyin arkadaşlar. Rica ediyorum, hatip ko

nuşsun bitirsin, gelin fikrinizi söyleyin. Devam 
buyurun efendim. 

BÜLENT- ECEVİT (Devamla) — Hizbü't 
- Tahrir adlı bir gizli cemiyet, Anayasamızın 
Cumhuriyet ilkesine, lâiklik ilkesine, milliyetçi
lik ilkesine açıkça aykırı yayınlar, broşürler 
yayınlamakta, Mecliste bizim posta kutularımı
za kadar artırabilmektedir ve bunlar ancak 
mahkeme kararı ile toplatılmaktadır. Yurtdı
şından gelebilecek her hangi bir zararlı yayın 
Hizbü't - Tahrir'in yayınlarından daha çok za
rarlı veya Anayasamıza daha çok aykırı ola
maz. Ben diyorum ki, yurtdışında basılmış olan 
eserler için de, Hizbü't - Tahririn yayınları hak
kında ne işlem yapılıyor ise ancak o işlem ya
pılsın. Başka türlüsü mantığa aykırıdır. Çün
kü, ondan çok daha az zararlı bir eserin yur
da sokulmadan yasaklanması veya gümrükte 
toplatılması mümkün olmakta, ama diğerleri, 
Türkiye'de basılmış olanlar, ancak Millet Mec
lisinde milletvekillerinin posta kutularına ka-
lar atıldıktan sonra mahkeme kararı ile yasak-
lanabilmektedir. 

Nurcu yayınlar da öyledir. Anayasamıza, 
kanunlarımıza göre suç mahiyetinde görülen 
'̂ azı nurcu yayınlar da İçişleri Bakanlığının 
veya Bakanlar Kurulunun kararı ile değil, an-
ıak yetkili mahkemelerin kararı ile toplatıla-
ilmektedir. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Solcu yayınlar 
müstesna. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Bu kanun 
naddesi, muzır sayılabilecek, Anayasamıza en 
aykırı sayılabilecek eserlerin Türlüye'de yazı
lıp, basılıp dağıtılmasına engel olmadığı gibi, 
nıer hangi bir yabancı eserin Türkiye'deki çe
vrisinin de basılıp dağıtılmasına engel değil-
lir. Çünkü, gene Remzi Balkanlı'nın kitabında 
şu satırları okuyoruz : «Vekiller Heyetinin, 
Türkiye'ye sokulmasını veya dağıtılmasını me-
nedeceği eserler, yabancı memleketlerde çıkan 

asılmış eserler olacaktır.» Yani, yabancı mem-
bketlerde basılmış olacaktır. O halde Türkiye'
de bu gibi eserlerin behemehal dağıtılmasını is-
üyenler, bu gibi eserleri Türkçeye tercüme et
tirerek ve Türkiye'de bastırarak neşrettirebi
lirler. Yani, Steinback'in romanı hakkında Ba
banlar Kurulunun toplatma kararı aslında ka
nuna aykırı bir karardır. Çünkü, uzun yıllar
dır devam eden tatbikata göre Türkçe'ye çev-
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rili bir eser başka bir memlekette yayınlanmış 
ve yurda sokulması yasaklanmış olsa bile, Tür
kiye'de mahkeme kararı olmaksızın toplatıla-
maz. E! yabancı dilde yurtdışında basılmış za
rarlı saydığımız bir eserin Türkiye'de dağıtıl
ması mı zararlıdır, yoksa Türkçe'ye çevrilmiş 
olarak dağıtılması mı zararlıdır? Elbette Türk
çe'ye çevrilmiş olarak dağıtılması zararlıdır. 
Türkçe'ye çevrilmiş, ise o eser mahkeme kararı 
olmaksızın toplatılamamakta, ama çok daha 
mahdut bir kimsenin okuyabileceği şekilde ya
bancı dilde kalmış ise Bakanlar Kurulu kararı 
ile toplatılabilmektedir. Bu da işin mantıksız
lığını gösteren bir başka örnektir. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, 1 saatlik işler 
meyanında görüşülecek kanun tasarıları için 
müddetimizin bitmesine iki dakika kalmıştır. 

BÜLENT ECEVlT (Devamla) — Şimdi bi
tiriyorum. 

BAŞKAN — Toparlayın lütfen. Bitmiyecek-
se, gelecek birleşimde tekrar söz vereyim. 

BÜLENT ECEVlT (Devamla) — Sayın 
Başkan, beş altı dakikaya kadar bitecek. 

Türkiye'de bugün Marks'ın, Lenin'in, Sta-
lin'in, Mao Çe Tung'un, Çekovarea'nın, De 
Berry'in kitapları çeviri olarak yaymlanabil-
mektedir. Bunlar hakkında yazılmış eserler, 
hattâ kötüleyici mahiyetteki eserler, eğer ya
bancı bir dilde basılmış ise, yurda sokulması 
yasaklanabilmektedir ki, bu da işin mantıksız
lığını göstermektedir. 

Dünyadaki bütün çeviri eserleri, bütün ya
yınları izlemiye de imkân olmadığına göre, 
her eser Türkçe'ye çevrildikten sonra 31 nci 
maddenin kapsamı dışına otomatik olarak çı
kacaktır. Bâzı ülkelerde çıkmış veya çıkabile
cek eserlerin tümünü önceden yasaklama yolu
na gitme halinde de çok gülünç durumlara dü-
şülmektedir. Meselâ, bir ara içinde propaganda 
malzemesi bulunduğu gerekçesiyle Rusya'dan 
ve komünist ülkelerden Türkiye'ye yelecek bü
tün plâkların sokulması yasak edilmiştir ve o 
yüzden de Rusya'da, Çekoslovakya'da basıl
mış olan Mozartm, Bethove'nin plâklarının 
Türkiye'ye gelmesi yasaklanmıştır ve vatan
daşlarımız da aynı plâkları dört beş misli fiya
ta Amerikan, Alman, Fransız plâğı olarak al
mak zorunda kalmışlardır. 
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Yine yabancı ülkelerin büyük elçilikleri 
Meclise kadar propaganda broşürlerini serbest
çe dağıtırlar, fakat çok daha masum eserler 
yurda sokulmıyabilir. 

Aziz Nesin'in Türkiye'de basılmış bir hikâ
yesi suç değildir, mahkeme kararı olmadan ya-
saklanamaz, fakat Rumca'ya çevrilirse bir sene 
sonra, onun Rumca basıldığı derginin Türki
ye'ye sokulması yasaklanır. 

Yine bu madde faydasızdır, çünkü; halkı
nın çoğunluğu henüz okuma - yazma bilmiyen, 
bilenlerinin de çoğu pek fazla okumıyan bir 
ülkeyiz. Böyle bir ülkeye radyo ile yapılan pro
paganda, basılı eserlerle yapılan propagandadan 
çok daha etkilidir. Oysa, radyo ile yapılan pro
pagandayı Bakanlar Kurulunun önleyebilmesi 
fiilen, teknik bakımdan imkânsızdır. Meselâ 
biz, Kürtçülük propagandası yapan basılmış 
eserlerin Türkiye'ye sokulmasını 31 nci madde
ye göre engelleyebiliriz, halbuki bu yayınları 
okuyabilecek vatandaş Türkiye'de yok denebi
lecek kadar azdır, kürtçe konuşan vatandaşla
rımızdan bile pek çoğu Kürtçe okuyup yazma
sını bilmezler. Ama Güneydoğuda, Doğuda 
oturan vatandaşlarımız radyolarını açtıkları 
vakit kolaylıkla yabancı komşu memleketlerden 
Kürtçe propaganda yayınlarını dinleyebilmek
tedirler ve buna hiç bir kanuni veya füli kuv
vet engel olamamaktadır. 

İstanbul'un gecekondu mahallelerini dola
şacak olursanız daha şimdiden gecekondulardan 
bir çoğunun üzerinde boy boy, orman gibi te
levizyon antenleri görürsünüz. Bu televizyon 
antenleri ile nereleri dinliyor, nereleri seyredi
yor vatandaşımız, İstanbullu hemşehrimiz? En 
başta Bulgaristan'ı seyrediyor. Buna engel ola
biliyor musunuz? Buna engel olamıyorsunuz 
ama, Bulgaristan'daki rejimin belki de aley
hinde yazılmış bir eser, 31 nci maddeye göre 
aşırı bir kuşkuculuk yüzünden, Türkiye'ye so
kulmıyabilir. 

Demek ki, ne yönden bakarsanız bakınız, za
manını doldurmuş, ilkel, iptidai maddenin mev
zuatımıza ve hürriyet rejimimize sürdüğü kara 
lekeden Türkiye'yi kurtarmanın vakti artık 
gelmiştir. Bu maddeyi kaldırmakla, dediğim gi
bi, sınırsız serbestilik tanınmış olmıyacaktır 
Mahkemelere yine bunları toplama, yasaklama 
konusunda karar yetkisi tanınmış olacaktır. 
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Bunun şu faydası da var; Her memlekette 
zaman geçtikçe bir tekâmül olur ve bundan on 
yıl, yirmi yıl önce zararlı sayılan, yasaklanma
sı gerekli görülen bâzı eserlerin on yıl, yirmi 
yıl sonra serbest bırakılması ihtiyacı duyulur. 
Amerika'da, İngiltere'de aynı kimselerden ku
rulu mahkemeler bundan beş yıl, on yıl önce 
yasakladıkları bâzı eserleri, toplumların kaydet
tikleri gelişme sonucunda serbest bırakmak 
ihtiyacım duymuşlardır. Bundan kırk yıl ön
ce Türkiye'de bir eser Bakanlar Kurulu ka
rara ile yasaklanmış ise kırk yıl, seksen yıl, 
bin yıl o eserin Türkiye'ye sokulması yasak 
olacaktır. 

Resmî Gazetede zaman zaman yasaklanan 
kitaplara dair kararlar okursunuz, bu kitap
ların mahiyetini bilmezsiniz, bu kitapların ni
çin yasaklandığını bilmezsiniz, arkasında bir 
niyet var mıdır, yok mudur bilmezsiniz ve va
tandaşlarımız, o kitapların pek çoğunda bu
lunanlardan çok daha zararlı yayınları, her 
gün ya Bulgaristan'ın televizyonundan, ya Rus
ya'nın, İrak'ın radyosundan serbestçe dinle
me imkânına sahiptirler. Görülüyor M, ne yön
den bakılırsa bakılsın, bu maddenin elle tutar 
tarafı kalmamıştır. Onun için kaldırılmasını 
kabul etmenizi saygılarımla rica ederim. (C. 
H. F. sıralarından şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; açık oy
lamaya katılmıyan, yeni gelen arkadaşlarımız 
varsa lütfen oylarını kullansınlar. 

13. — Bitlis Milletvekili Zarife Koçak ve 29 
arkadaşının, Siytosi Partiler Kanununun 74 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Adalet, Anayasa ve Plân komisyonlarından 
5 er üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon ra
poru (2/633) (S. Sayısı : 620) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 33 ncü sırasında bu
lunan kanun teklifinin, geçen birleşimde bir 
saatlik işlerden sonra görüşülmesine başlan
mıştı. Üzerinde öncelik önergesi vardı, okun
du, iki lehte, iki aleyhte konuşma yapıldı, yal
nız oylaması kaldı. 

Alâkalı komisyon lütfen yerini alsın. 
Lehte, aleyhte konuşulduğu için bu mevzuu 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 620 8. Sayılı basmlayazı tutanağın so-
nundadır. 

Şimdi Geçici Komisyondan gelen raporu 
okutuyorum. 

(Rapor okundu). 
BAŞKAN — Bu kanun teklifi ile ilgili bir 

önerge vardır, okutuyorum. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin 
tümü üzerindeki konuşmaların onar dakika ile 
ve zaten teklif bir tek esas maddeden ibaret 
olduğuna göre, maddeler üzerindeki konuşma
ların da beşer dakika ile sınırlandırılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Samsun Mardin 
Bahattin Uzunoğlu İbrahim Aysoy 

BAŞKAN — Bu önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyeıüer.. (0. 
H. F. sıralarından şiddetli gürültüler, «Söz is
tiyoruz» sesleri) 

Efendim,, söz oylama sırasında istenmez, 
daha evvel istenir. Rica ederim oturun. 

HAYRETİN UYSAL (Sakarya) — içtüzüğe 
göre «Söz istiyen var mı?» diye daha evvel so
racaktınız. 

BAŞKAN — Usulü sizden öğrenmiyeceğim 
efendim. Oturunuz. Kabul edilmiştir efendıir. 

Söz, Sayın Kudret Bosuter'in. Buyurun. 
SADETTİN ÇANGA (Bursa) — Sayın Baş

kan, önünüze bakıyorsunuz, işareti görmüyor
sunuz.. (C. H. P. sıralarından şiddetli gürül
tüler) 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim.. 
ORHAN B1RGİT (İstanbul) — Sayın Baş

kan, yeterlik önergesini veren sizin partiniz
den, kanun sizi ilgilendiriyor, bu kararı siz alı
yorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Orhan Birgit, ben size 
söz verdim mi? 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — Ben sizden 
söz istedim. 

BAŞKAN — Ben size söz verdim mi? 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Vermediği

niz için hakkımı kullanıyorum. 
BAŞKAN — Ne hakinizi kullanıyorsunuz? 

Hangi söz istiyene söz vermedim bugüne ka
dar? 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — Ben sizden 
yeterlik aleyhinde söz istedim. (0. H. P. sı
ralarından şiddetli gürültüler) 
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BAŞKAN — Siz Başkanlığa bu şekilde hi-
tabetmek hakkına sahip değilsiniz. Size bir 
ihtar veriyorum. Yerinize oturun. 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — iki ihtar da 
verebilirsiniz. 500 000 lira almaya değmez bu. 

BAŞKAN — Ayıptır, oturun yerinize. 
ORHAN BİRGİT (istanbul) — Oturmuyo

rum, ayıp sizin yaptığınız. 
BAŞKAN — Efendim, ihtar veriyorum (C. 

H. P. sıralarından şiddetli gürültüler) yerini
ze oturun efendim. 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — isterseniz 
Meclisten atın.. Yeterlik önergesini sizin parti
niz veriyor, 500 000 lirayı alacaksınız nasıl ol
sa. Ayıptır. 

BAŞKAN — Başkanlıkla alâkası yok bu 
meselenin. Yerinize oturun. 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — Başkanla 
var, Başkanlığı tenzih ediyorum. (C. H. P. sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Yerinize oturun efendim. Kim 
söz istediyse verdim şimdiye kadar. 

Muhterem arkadaşlar, lütfen sükûneti muha
faza edelim. (Gürültüler) hiç kimse söz isteme
diği için oylamaya gittim. Rica ediyorum yeti
şir artık. 

Muhterem arkadaşlar, gruplar adına söz 
alan arkadaşlara tekaddüm hakkını veriyorum. 
Sayın Esatoğlu, buyurun. («Söz sırasını bildi
rin» sesleri) 

Bir dakika müsaade ederseniz söz sırasını 
okuyacağım. 

Grupları adına söz istiyenler: C. H. P. adına 
Sayın Esatoğlu, Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Ali Karahan. Başka grup adına söz istiyen yok. 
Şahısları adana Sayın Kudret Bosuter, Sayın 
Nuri Kodamanoğlu. Sayın Süleyman Onan, Sa
yın Ahme| Tahtakılıç. Sayın Ferda Güley, Sa
yın İhsan Ataöv, Sayın Necati Güven söz is
temişlerdir. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Birin
ci madde üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, tümü üzerindeyiz. 
ÂDİL KURTEL (Kars) — Grup adına söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Âdil Kurtel grup adına.. Yaz

dım efendim. 
Söz sizin Sayın Esatoğlu, buyurun. 

O. H. P. GRUPU ADINA SELÂHATTİN 
HAKKI ESATOĞLU (Nevşehir) — Sayın ar
kadaşlarım, Bitlis Milletvekili Sayın Zarife 
Koçak ve sekiz Güven, yirmi Adalet Partili Sa
yın Senatör ve Milletvekili arkadaşlarımız ta
rafından verilen Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi üzerinde C. H. P. Grupunun görüşlerini 
arz edeceğim. 

Hemen arz edeyim ki, C. H. P. siyasi parti
lerin Hazineden yardım görmesine karşı de
ğildir. Çünkü, C. H. P. siyasi partilerin karan
lık' kaynaklardan beslenmek yerine, Devlet
çe yardım görmesini çok daha isabetli gören 
bir siyasi örgüttür ve iktidarda bulunduğu 
^aman bu görüsü savunmuştur. Şimdi, elbette-
ki. ̂ u görücünü değiştirmemiştir. Ancak bu ko
nuda bâzı ananrensipleri vardır, kanun deği
şirken. bu köklü görüşlere aykırı yeni teklif
lere iltifat etmiyecektir. 

Sayın arkadaşlarım; bu kanun teklifinin 
Adalet Partili ve Güven Partili arkadaşları
mız tarafından ortaklaşa hazırlanışı kapsamı
na, Hazineden yardım görmiyen ve grupu bu
lunan diğer iki partiyi, Yeni Türkiye Partisi 
ile Türkiye isçi Partisini almayışı, aynı konu
da komisyonda bir başka teklif birbuçuk yıldan 
beri beklemesine rağmen bu yeni teklifin he
men bir Geçici Komisyona şevki ve Geçici Ko
mi s vondan içtüzük hükümlerine aykırı bir şe
kilde geçmesi, üstelik mahiyetinin Partiler Ka
nununun 74 ncü maddesinin ruhuna aykırı bu
lunması bizi zorunlu olarak teklifin karşısına 
geçirmiştir. Adalet ve Güven Partili sayın üye
lerin bu ortak teklifini müzakere eden Geçici 
Komisyonun bir üyesi arkadasınız olarak, her 
şeyden önce bu teklifin içtüzüğümüzün 31 nci 
maddesine aykırı bir şekilde müzakere edildi
ğini söylemek mecburiyetindeyim. 

Sayın Meclis Başkanımızdan 2 . 2 . 1968 
tarihini taşıyan bir yazı aldım. Bu teklifi ince-
liyecek Geçici Komisyona üye seçildiğim bil- ; 
diriliyor ve aynı gün saat 16 da Başkan, söz- j 
cü ve kâtip seçmek üzere Anayasa Komisyonu i 
salonunda toplanmamız isteniyordu. Yazıya J 
uydum, belirtilen saatte Anayasa Komisyonu 
salonuna gittim. Geçici Komisyona seçilen 15 
üyeden yalnız 11 arkadaşımız gelmişti, yeter
li çoğunluk vardı, başkanımızı, sözcümüzü ve 
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gıyabında kâtibimizi seçtik. Sonradan, seçilen 
Millet Partili kâtip arkadaşımız Hilmi İşgüzar 
da geldiler. Toplantıya yalnız seçim için çağı
rılmıştık. Seçim bitmişti fakat, Adalet ve Gü
ven Partili komisyon üyelerinden yeni bir tek
lif geldi, kanun teklifi esasen kısa idi, onu da 
hemen görüşmeliydik. Bu teklife itiraz ettim. 
Çünkü, içtüzüğün 31 nci maddesini aynen oku
yorum. «Encümen ruznameleri encümenler ta
rafından tanzim ve bir gün evvel bütün vekil
lere ve mensuplara ilân olunur» diyordu. Hal
buki, encümen henüz kurulmuş ve başkanını, 
sözcüsünü, kâtibini yeni seçmişti, ruznamesini 
hazırlayarak İçtüzüğün tâyin ettiği bakanlara, 
milletvekillerine, hattâ Geçici Komisyon üyele
rine bile dağıtmamaştı. Biz, önce bunu teklif 
ettik, gündemi hazırlayınız, dağıtınız dedik. Üs
telik komisyona üye seçilen arkadaşlarımızdan 
beşi de hazır değildir. 

ikincisi, komisyona yeni çağrılmıştık. Parti
li milletvekilleri olarak gruplarımızın görüşleri
ni almamıştık, mehil istedik; bu mehil de veril
medi. Şimdi görülüyor ki, bu kanunu Adalet ve 
Güven Partililer Meelis'ten de pynı hışla ve ay
nı usulsüzlükle geçirmek istemektedirler. Bu 
davranışa da karşıyız. 

Teklifin esasına gelince; konulma ba-larker. 
de ars ettiğim gibi, siyasi partilere Hazineden 
yardım edilmesine esasta karşı değiliz. Ne var 
ki, bu teklif bizim kıstaslarımıza ve prensipleri
mize uygun düşmemektedir. Süyasi partilere Ha
zineden yardım yapılabilmesinin şartı, o partinin 
milletvekili seçimlerine katılması ve belli bir 
oranda oy almasıdır. Bu oran kanunda asgari 
yüzde 5 olarak tesbit edilmiştir. Milletvekili 
seçimlerine girip de yüzde 5 oy almıyan parti
ye Hazineden para verilemez. Nitekim, bunun 
örnekleri gözümüzün önündedir. YTP ve TÎP 
1965 seçimlerine katılmışlar, milletvekili çıkar
mışlar, Mecliste grup yapmışlar, fakat Hazine
den herhangi bir şekilde para almamışlardır. 
Sebebi, muteber oyların yüzde 5 i oranında so-
çimde oy almamış olmalarıdır. Demek oluyor ki, 
milletvekili çıkarmak, hattâ Mecliste grup yap
mak yetmiyor, kanun esas olarak, prensip ola
rak muteber oyların yüzde 5 ini almayı şart ko
şuyor. Eğer bir siyasi parti, bu oranda oy ala
mazsa, o partiye Hazineden para yardımı yapıla
maz. Halbuki, şimdi bu ilke değiştirilmek is
tenmektedir. Siyasi Partiler Kanunu, seçime ka

tılmamış partilere Hazineden para verilmesini 
önlediği halde, bu ilke değiştiriliyor. Hem de 
nasıl? Ortada seçime katılan, belli bir oranda 
oy alan partiler dururken ve onlara hiçbir Hazi
ne yardımı yapılmaz iken, yeni kurulan ve ken
disini halkın oyuna arzetmiyen, sunî kuruluş
lara Hazineden para verilmek isteniyor. 

işte bu hem kanunun ruhuna, hem adalet il
kelerine aykırıdır. Bizim isyanımız da bundan 
ileri gelmektedir. Bu teklifle, Siyasi Partiler 
Kanununun 74 ncü maddesinin sonuna bir fık
ra ekleniyor. Fıkraya şu: «Milletvekili genel 
seçimlerine henüz girmemiş bulunan ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az yüz
de beşine sahibolup da il merkezlerinin en az 
üçte birinde ve merkez ilçeleri dâhil, ilçe mer
kezlerinin keza üçte birinde işbu kanun ve par
ti tüzüğü hükümleri uyannea partinin yönetim 
kurullarını kurmuş olan siyasi partilere de her 
yıl beşyüz bin lira Hazineden ödenir.» 

Sayın arkadaşlarım, kanun genel ve objek
tif olur. Halbuki bu, doğrudan doğruya bir 
tek partiye, Güven Patisine Adalet Partisi tara
fından bir iane verilmek hedefini gütmektedir. 
(A. P. sıralarından «Yok öyle şey» sesleri, gü
rültüler) Sayın arkadaşlarım, kanun teklifi 
Adalet Partili ve Güven Partili üyeler tarafın
dan yapılmıştır. 

BAŞKAN — Müsaade edin arkadaşlar.. 

SELÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (De
vamla) — Çoğunluk Adalet Partili arkadaşla-
rımızdadır. A. P. nin bu teklifte samimî olma
dığına inanıyoruz. Adalet Partisi eğer küçük 
partileri korumak, Mecliste tutmak, himaye et
mek istiyorsa ve bunda samimî ise her şeyden 
önce millî bakiyeyi kaldırmaktan vazgeçer. Bir 
taraftan millî bakiyeyi kaldıracaksınız, öteki ta 
raftan küçük partilere yardım ediyoruz diye, 
bunların içerisinden yalnız bir tanesine para ve
receksiniz. Eğer bununla maksadınız G. P. sini 
güçlendirerek Halk Partisine saldırtmaksa Halk 
Partisinin bunda en küçük bir endişesi yoktur, 
korkusu yoktur. Bu partiyi kuranlar Cumhuri
yet Halk Partisinin içinde iken birşey yapama
mışlardır ki dışarıdan Cumhuriyet Halk Parti
sine zararları dokunsun. (C. H. P. sıraların
dan «bravo» sesleri) Biz asla ondan endişe et
miyoruz. Biz, Hazine paralarının suni kuruluş
lara, temeli olmıyan, halktan rey almıyan kuru-
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luşlara verilmesine karşıyız. Diyorsunuz ki, ille
rin 1/3 ünde, ilçelerin 1/3 ünde parti teşkilâtı 
kurduğu zaman o güçlü bir partidir. Değildir 
arkadaşlar. 30 milletvekili, her bir seçim çev
resinde kâğıt üzerinde 7 tane il idare kurulu 
üyesi, 5 tane ilçe idare kurulu üyesi bulabilir. 
Bunlar halka, arz edilmedikçe, halktan rey al
madıkça gerçek parti sayılamaz. Nitekim, ger
çek parti sayılabilmesi için herşeyden önce hal
kın karşısında imtihan vermesi lâzımdır, şart
tır. Bu imtihanı vermiyen partilere de Hazine 
parasını vermek doğrudan doğruya birtakım 
maceracılara Hazinenin kapılarını açmak demek
tir. 

Bir hususu daha arz edeyim arkadaşlar. Bu 
kanun bugün ve yarın suiistimale müsaittir. Ha
zineden bir yılda 500 000, 4 yılda 2 milyon alma 
hakkına sahip 30 kişi her an Mecliste çıkabilir, 
hattâ bir iktidarı tehdit dahi edebilir. Bugün 
A. P. dahi ancak 30 veya 25 milletvekili ile ço
ğunlukta durmaktadır. İçişlerinize karışmayı 
aklımızdan geçirmeyiz, ama, olur ki, A. P için
den de 30 kişi bölünerek ve böyle maddî bakım
dan da güçlenmek imkânına kavuştuktan sonra 
Hükümet düşürür, iktidar düşürür, Hükümet 
buhranlarına, rejim buhranlarına yol açabilir. 
Bu maddeyi kabul etmekle Türkiye'de rejimi 
dahi dinamitlemek imkânları çok olacaktır, ile
ride suiistimallere imkân verecek olan bu ka
nunun kabul edilmesine onun için taraftar de
ğiliz. 

Tekrar edeyim; bu teklif kabul edildiği tak
dirde Mecliste bir kısm muhalefeti etkisiz kıl
mak, iktidarın dümen suyunda, onun ianesi ile 
geçinen bir muhalefet yaratmak yolu açılmış 
olur. Biz bunun için siyasi ahlâka, adalet ve 
eşitlik kurallariyle Parlâmento g-eleneklerine 
aykırı olan bu teklife kırmızı oy vereceğiz. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, «tümü 
üzerindeki görüşmelerin yarım saate çıkarılma
sını arz ederim» diye Samsun Milletvekili 
Sayın Yaşar Akal bir teklifte bulundular. Bir 
evvelki oylamadan sonra bir arkadaşımız konuş
tu, aradan 10 dakika geçti. 10 dakika sonra 
yeni bir oylama yapamam. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — önergemi izah 
edeceğim Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — 10 dakika evvel oylama yaptım 
efendim. Buyurunuz, oturunuz. 

Sayın Ali Karahan Y. T. P. Grupu adına. 
Y. T. P. GRUPU ADINA ALİ KARAHAN 

(Hakkâri) — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri; Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü 
maddesinin tadiline dair Bitlis Milletvekili Sa
yın Zarife Koçak ve arkadaşlarının, partilere 
yardım kısmına bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi hakkında Yeni Türkiye Partisinin 
görüşlerini yansıtmıya çalışacağım. 

Muhterem milletvekilleri, Geçici Komisyon
da âza bulunmam hasabiyle, acaip bir isticalin, 
iktidar tarafmda muhterem Güven Partili ar
kadaşlarımız ile birlikte bir heyecanın kendile
rine hâkim olduğunu gördüm. Şimdi mesut ve 
bahtiyar Adalet Partililere bakıyorum, dün 
kendilerini tenkideden, Cumhuriyet Halk Par
tisinin ayrılmasından, birbirine düşmesinden 
mesut ve bahtiyar görünmektedirler. 

Siyasi partilerin Parlâmentoda tecsil edilen 
en büyük rüknü gruplardır. Mecliste grupları 
bulunan partilere Hazineden yardım yapılması 
için Y. T. P. nin verdiği kanun teklifi maale
sef tam 1,5 sene komisyonda uyutulmuştur. Fa
kat, muhterem G. P. li arkadaşlarımızın bu tek
lifinin bu hızla ve bu süratle huzurunuza geli
şi kafamızdaki istifamı besleyici bir hâdisenin 
teyidi babında kendini göstermektedir. 

Halk Partisi seçime girmiş, 74 ncü madde
nin üçüncü bendine göre, yüzde 28 oy almış ve 
Hazmeden 1,5 milyon lira para almıştır. Arızi 
olarak içinden 20 - 30 arkadaş ayrılarak yeni 
bir parti kurmuşlardır. Ama seçime giren seçim 
oranı yüzde 28 olan rey patenti de Cumhuriyet 
Halk Partisinindir. Yeni bir seçime girmediğine 
göre Güven Partisini süratle bu yardıma eriş
tirmenin, bu şekilde arka çıkmanın sebebini bir 
türlü izah edemedik. Bizim temennimiz şu idi 
ki Meclis Umumi Heyetinde gurupu bulunan 
her partiye, 74 ncü maddeye bir fıkra eklen
mek suretiyle, alman rey oranında değil, gru
pu olan partiler ki, bu arada Güven Partisi de 
gelir, beşer yüzbin lira yardım etmek suretiyle 
Anayasanın sıyanetine aldığı ve demokrasinin 
yaşaması için kendi teminatında addettiği bü
tün siyasi partilere yardım yapılsın. Anlaşılı
yor ki, muhterem iktidar milletvekilleri ve ik
tidar partisi, bu arada işçi Partisi de bu yardı
mı alacak diye kuşku içindedirler. 
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Muhterem arkadaşlar, İşçi Partisini besle
yen vasat eğer memlekette devam edegelecek 
ise, şunu biliniz ki, yardım yapmasanız da bu 
partinin inkişafına engel olamıyacaksmız. Me
sele îşçi Partisinin gıdalandığı vasatı, düzen
deki bozukluğu ıslah etmek suretiyle, işçi Par
tisine rey verilmemek suretiyle güçsüz hale ge
tirmektir. Yoksa Anayasanın, meşruiyetine 
inandığı ve siyanetine aldığı bir partiyi, sırf 
mahrum bırakayım diye, memlekette Anayasa 
nizamını yürütmeye çalışan diğer partileri bu 
yardımdan mahrum kılmak mücadelesinde en 
büyük kötülüğü faziletine inandığım, kurucula
rına namütenahi itimat beslediğim muhterem 
Güven Partili arkadaşlarıma yapacaktır. Haki
katen demokrasinin rayına oturmasında büyük 
hizmetleri geçmiş bu arkadaşların bir prensip 
anlaşmazlığına düşmekle bir parti kurmaları, 
sırf onlara müteveccih bir yardım teklifinin di
ğer partilerden esirgenmek suretiyle onların 
Cumhuriyet Halk Partisine saldırmasını temin 
etmek bu memlekette demokrasinin yerleşmesi 
için bir fayda getirmez ve hayırlı bir metot da 
değildir. 

Bu sebeple biz Parlâmentoda grupları olan 
partilerin tamamına bu yardım seyyanen ya
pılmadığı takdirde bu kanuna kırmızı oy vere
ceğimizi saygılarımızla arz ederiz. 

BAŞKAN — T. i. P. Grupu adına Sayın 
Âdil Kurtel. 

T. î. P. GRUPU ADINA ÂDİL KURTEL 
(Kars) — Muhterem arkadaşlarım; Güven Par
tisine her yıl Hazineden 500 000 lira verilme
sine dair bazı A. P. li ve G. P. li milletvekilleri 
tarafından hazırlanmış olan kanun teklifi üze
rinde görüşlerimizi açıklamıya çalışacağız. 

Muhterem arkadaşlarım; hazırlanan kılıfın 
adı her ne olursa olsun bâzı G. P. li ve A. P. li 
milletvekilleri tarafından getirilen bu kanun 
teklifinin çıplak amacı, Anayasa dışı tutum ve 
davranışlarında iktidara çanak tutan ve bugü
ne kadar iktidarın dümen suyunda giden G. P. 
ne (A. P. sıralarından «sözünü geri al» sesle
ri) her yıl bütçeden 500 000 lira vermektir. 

Muhterem arkadaşlar ne kadar gayret edi
lirse edilsin minare kılıfına sığdırılmıyacak, 
Türk halkı bu kanun teklifinin hangi amaçla 
hazırlanmış olduğunu bilecektir ve bilmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlar, bunu böylece ifade 
ettikten sonra 10 dakikalık zaman içerisinde kı
saca görüşlerimizi arz etmiye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar, hazırlanan kanun tek
lifi 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü 
maddesine bir fıkra ilâvesini istihdaf etmekte
dir. 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesine göre siyasi partilerin Hazine 
yardımından yararlanabilmeleri için seçime ka
tılmaları, bir önceki milletvekili genel seçimle
rine girmiş olmaları ve bu seçimden asgari 
yüzde 5 oranında oy almış olmaları şarttır. 

Bir siyasi partinin Meclisteki üye sayısı ne 
olursa olsun teşkilâtının sayısı ne olursa olsun, 
o siyasi parti 648 sayılı Siyasi Partiler Kanu
nunun 74 ncü maddesine göre, bir önceki millet
vekili seçimlerine girmemişse ve bu seçimlerde 
asgari yüzde 5 oy almamışsa, o siyasi parti Ha
zine yardımından yararlanamaz. 

Muhterem arkadaşlar, getirilen teklifle, 648 
sayılı Siyasi Partiler Kanununun getirmiş oldu
ğu bu objektif ölçülerden ayrılınmış, tamamen 
sübjektif ve indî ölçülerle bir siyasi partinin 
Hazine yardımından istifade edebilmesi için, 
sırf o siyasi partinin durumuna uygun birta
kım kıstaslar ve kriterler bu fıkra ile getiril
miş bulunmaktadır. 

Bu teklifi hazırhyanlar Güven Partisinin 
durumuna bakmışlar; Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde kaç üyesi var; Türkiye'nin kaç il
çesinde teşkilât kurmuş, hangi illerinde teşkilâtı 
var Güven Partisinin bu Hazine yardımından 
faydalanması için ona göre kriterler, kıstaslar 
ve ölçüler getirmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, getirilen bu ölçüler 
objektif bir ölçü değildir. Bu itibarla da Anaya
sanın 12 nci maddesine aykırıdır. Zira Anaya
sanın 12 nci maddesi, hiç bir kimseye, hiç bir 
zümreye veya hiç bir siyasi teşekküle imtiyaz 
tanınamıyacağını âmirdir. Bu kanun teklifi ile 
Güven Partisine bir imtiyaz tanınmaktadır ve 
kim ne derse desin bu kanun bir imtiyaz ka
nunudur. 

Diğer taraftan bu teklif muhterem arka
daşlar, Anayasanın 56 nci maddesine de aykı
rıdır. Anayasanın 56 nlı maddesi; siyasi parti
lerin arasında büyüklüklerine, küçüklüklerine 
göre her hangi bir tefrik yapmamış, «siyasi 
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partiler, ister iktidarda ister muhalefette ol
sunlar, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez 
unsurlarıdır,» demiştir. 

Şimdi bu teklife göre muhterem arkadaşlar, 
Güven Partisi her yıl Hazineden 500 bin lira 
alacak ve bunun neticesinde diğer Hazine yar
dımından faydalanamıyan partiler aleyhine 
propaganda yapacak ve bundan faydalanacak. 
Kaldı ki muhterem arkadaşlar, şunu peşinen 
arz etmek isterim, biz siyasi partilerin, büyük 
küçük, Türkiye Büyük Millet Meclisinde üye 
sayısı ne olursa olsun, teşkilâtının sayısı ne 
olursa olsun, Hazine yardımından faydalanma
sına, Hazine yardımından yararlanmasına kar
şıyız muhterem arkadaşlar. Bu konuda sıracı 
gelmişken Alman Anayasa Mahkemesinin bir 
kararını kısaca arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Alman Anayasa Mah-
k mesi vermiş olduğu bir kararda aynen şunu 
demektedir : 

«Siyasi partiler serbestçe kurulan ve kendi 
güçleriyle aralarında rekabet eden, devletten 
bağımsız teşekküllerdir. Devletin bu alana mü
dahaleye hakkı yoktur.» Alman Anayasa Mah
kemesi, siyasi partilerin devletten, Hazineden 
yardım görmelerine dair olan kanunu bu ge
rekçe ile iptal etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, siyasi partiler top
lumdaki belli sınıf ve tabakalara dayanırlar. 
Siyasi partiler dayandıkları bu tabaka ve sı
nıflardan görmüş oldukları ilgi oranında ayak
ta dururlar, tutunurlar ve gelişirler. Eğer Ha
zine yardımlariyle, Devlet Bütçesinden yapa
cağımız yardımlarla siyasi partileri ayakta tut
maya gayret edecek olursak, işte Güven Parti
si gibi birtakım suni kuruluşlar kurulur ve de
mokratik rejim de bundan zarar görür muh
terem arkadaşlar. 

Onun için tekrar ediyorum; biz Türkiye İş
çi Partisi olarak, siyasi partilerin Hazine yar
dımından yararlanmalarına karşıyız. Siyasi 
partiler toplumda gördükleri ilgi oranında 
ayakta dururlar, tutunurlar ve gelişirler. Bu
nun dışında, Hazineden destek görmeleri, hele 
birtakım partilerin, küçük partilerin bundan 
istisna edilerek birtakım büyük partilere Haşi
ne yardımının sağlanması Anayasanın 56 ncı 

maddesine ve biraz önce ifade ettiğim 12 nci 
maddesine aykırı düşer. Kaldı ki muhterem 
arkadaşlar, Güven Partisini kuran arkadaşları
mız C. H. P. den ayrılmış arkadaşlarımızdır. 
C. H. P. 1965 seçimlerine katılmış, yüzde 28 
oranında oy almış ve halen yürürlükte olan Si
yasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesine gö
re her yıl C. H. P. bütçeden iki milyon lira yar
dım görmektedir. Şimdi 500 bin lira da C. H. P 
den ayrılıp, bu partiyi kurmuş arkadaşlarımıza 
yani Güven Partisine verdiğimiz takdirde Si
yasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin 
getirmiş olduğu kıstaslar ve ölçüler de ihlâl 
edilmiş, ihmal edilmiş olacaktır. C. H. P. yüzde 
28 oranında oy aldığı için iki milyon lira alı
yor. Henüz Türk halkının karşısına çıkmamış, 
Türk halkının tek bir oyunu dahi almamış olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde 32 üyelik bir 
sandalyesi bulunan Güven Partisi bütçeden her 
yıl 500 bin lira alacak. 

BAŞKAN — Sayın Kurtel bir dakikanız 
var, lütfen bağlayınız. 

T. İ. P. GRUPU ADINA ÂDİL KURTEL 
(Devamla) — Bağlıyorum efendim. 

Muhterem arkadaşlar, bütçe imkânsızlıkları
nı öne sürerek 657 sayılı Devlet Personel Ka
nunu bugüne kadar yürürlüğe koyamadık. Yi
ne bütçe imkânsızlıklarını öne sürerek en az 
geçim indirimi Kanununu iki seneden beri er
telemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasanın 61 nci 
maddesine göre herkes gücüne göre kamu gi
derlerine katılmak mecburiyetindedir. Bu Gü
ven Partisine bütçeden her yıl 500 bin lira ve
rilmesi, siyasi partilere Hazineden belli oran
larda yardım yapılması Anayasanın 61 nci 
maddesine de aykırıdır. Türk halkı, dişinden 
tırnağından, çoluk çocuğunun nafakasından ke
serek Devlete vergi ödeyen Türk halkı, ödediği 
bu paraların her şeyden önce kamu hizmetle
rinde kullanılmasını, Türk halkının okul me
selesinin, yol dâvasının, hastane dâvasının, iş
sizlik dâvasının halledilmesini istediği içindir 
ki, Devlete vergi ödemektedir. 

BAŞKAN — Sayın Kurtel, vaktinizi geçir
diniz, lütfen bağlayınız, son ihtarımdır. 

T. î. P. GRUPU ADINA ÂDİL KURTEL 
(Devamla) — Sözlerimi bağlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu bir yağma kanu
nudur. (A. P. sıralarından gürütüler) Hazırla-
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nan kılıfın adı ne olursa olsun, minare kılıfına 
sığdınlamıyacaktır ve bunun bir yağma kanu
nu olduğunu Türk halkı bilmektedir. Biz bu 
kanunun karşısındayız ve aleyhinde oy kulla
nacağız. Saygılar sunarını. (T. 1. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Emin Patsüt. 

G. P. GRUPU ADINA EMİN PAKSÜT (An
kara) — Değerli arkadaşlarım, Hazineden si
kası partilere nakdi yardım yapılması meselesi 
Türk Parlâmentosuna geldiği zaman, Parlâ
mentoda bir arkadaşınız, nâçiz arkadaşınız bu 
kürsüden bunun aleyhinde konuşmuş idim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Bir 
de ben. 

G. P. GRUPU ADINA EMİN PAKSÜT (De
vamla) — O zaman mensubolduğum parti
nin lider kadrosunun ısrasma rağmen, «konuş
ma» demesine rağmen konuşmayı zaruri gör
müş idim. Geçen devrenin son celsesinde Mecli
sin tatil karan '/ereceği anda dahi Başkanlık 
Divanına bir önerge vererek yine Yüksek Mec
lise yarım saati aşan maruzatta bulunmuştum 
ve hattâ «sabırsızlığınızı anlıyorum ama kanun 
şu şekliyle beni konuşmaya zorluyor» demiş
tim ve o zaman bir şey daha ilâve etmiştim; 
«Sakın bu sözlerimden Türkiye'de, T. i. P. adı 
ile Türk milletinin kabul etmiyeceği bir rejimi 
getirme çabasında olan bir siyasi teşekküle de 
yardım yapılmasın istiyorum diye anlamayın» 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri) «Ancak 
kanun bu haliyle sakattır, formül itibariyle sa
kattır» demiştim. 

Şimdi ben ve benim arkadaşlarım açıkça 
Türk milletinin önünde şunu tekrar ediyoruz, 
C. H. P. denilen siyasi teşekküle şu iki milyonu 
vermekten vaz geçin, iktidar partisi üç buçuk 
milyondan vaz geçsin, Millet Partisi 500 bin li
rayı almaktan vazgeçsin ve Güven Partisi de 
hiç bir suretle bu kanunun lehinde oy vermenizi 
rica etmesin. 

Ancak açık hakikat şu; hazin bir tecelli, 
C. H. P. de demokratik düzenin demokrasi oyun
culuğu tarzındaki yazııarı yazmış olan bir ka
lem sahibi şimdi «demokrasiyi yıkacak olan ha
reket bu harekettir» diyeoiliyor ve T.l.P. ile ağız 
birliği etmişçesine Güven Partisinin suni kuru
luş olduğunu ileri sürebiliyor. (A. P. sıraların

dan «Bravo» sesleri) İnanılmış adamların, de
mokrasiyle bağlı adamlann, milletin mânevi de
ğerlerine saygılı insanların, milletin gözü önün
de yapmış olduğu bir mücadele neticesinde doğ
muş olan, daha bugünden Türkiye'de kendisini 
kabul ettirmiş olan Güven Partisine, suni diye
bilmek için gerçeklere külliyen gözü kapalı 
kalmak lâzımdır. (C. H. P. sıralarından «Haydi 
canım sende» sesleri) 

Şimdi açıkça söyliyeyim; ortalıkta bahis 
mevzuu olan, kimsenin kimseye verdiği, kimse
nin kimseye hibe ettiği bir para yok. Türk Mil
letinin hayatında bu Anayasa düzeni içinde, 
bu Anayasayı yıkmak istiyenlerin karşısında 
azimli çaba sarfeden bir siyasi partiye, Türk 
Milletinin kendisini kabul ettirdiği gayrikabili 
inkâr olan ölçüde bir para vermesi bahis mev
zuu ise, elbette ki bu para verilecektir (C. H. P. 
sıralarından «kıstası nedir?» sorusu) 

Bu kanunu hazırlayan arkadaşlarım, mevcut 
sistemdeki uygulamayı daha âdil bir esasa bağ
lamak için bir iyi niyet eseri olarak çalışmış
lar ve Güven Partisi değil, Türk Parlâmento
sunda mevcut üyelerin en az yüzde 5 ine sahibo-
lan, yalnız o kadar değil, bâzı gazetelerin bir 
tarafını yazdığı, yalnız o kadar değil, Türkiye'
de en az, merkez ilçeler dâhil, ilçelerin üçte bi
rinde illerin en az üçte birinde Siyasi Partiler 
Kanununa göre, kuruluşlarını yapmış olmak 
kaydına bağlanmıştır. Bu ölçüler Güven Par
tisinin ölçüleri değildir. Milletin teveccühü sa
yesinde Güven Partisi bu ölçülerin çoktan üs
tüne çıkmıştır. Güven Partisinin üye sayîsı bir 
kere 32 değildir, 48 dir. Güven Partisinin üçte 
bir değil, üçte ikiyi aşmış il kuruluşu vardır ve 
yarıyı çoktan aşmış ilçe kuruluşu vardır. Eğer 
bir parti, bir Parlâmentonun yüzde 5 inden 
fazlasını temsil ediyorsa, eşit şartlar altında 
temsil ediyorsa, eğer bir parti Türkiye'de bu 
ölçüde vatandaş nazarında itibar bularak teş
kilât yapabilmişse onun siyasi mücadeledeki 
hasmının eline dünya kadar vasıta verir, onu 
asgariden mahrum etmek aklın alacağı, insa
fın kabul edebileceği bir şey değildir, hal tarzı 
değildir. 

Vaktiyle bu kanun buradan çıkarken bir 
noktayı da hatırlatayım : Muhterem Millet Par
tisi o zaman bir ayrılma neticesi yeni teşekkül 
etmişti ve seçimlere de girmemişti, ama ona bu 
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asgari had üzerinden Hazine yardımı yapılması 
kabul edildi. Meselenin Anayasa açısından tar
tışılması yapıldığı zaman, C. H. P. nin, A. P. 
nin, M. P. nin Anayasa bakımından yardımdan 
faydalanması hak ise, uygun ise bunun başka 
türlüsü olmaz. 

Garip bir tecelli, Y. T. P. adına konuşan ar
kadaşım kendi partisinden daha çok, belki söz 
gelişi T. i. P. lehine idarei kelâm etti, o da me
selenin bir talihsiz tarafı oldu. (A. P. sırala-

• nndan alkışlar, «Bravo» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, bize yöneltilen itham
lara millet önünde cevap veririz, Herkes bilir 
huyumuzu. Yani kim bize ne söylerse misli ile 
mukabelesini görür. Ama şimdi on dakikalık 
zaman içinde bu konuya girmiyorum. Müsaade
nizle teknik itirazlara maksur bir konuşma ya
pacağım. 

Kanun teklifi gelmiş, müstacelen ele alınmış. 
Kanun teklifi gelmiş, müstacelen ele alınmışsa 
Yüce Meclisin reyleriyle olmuş, bir geçici ko
misyona havale edilmiş. Geçici komisyonun bir 
tek vazifesi vardır; kanunu tetkik etmek ve 
mütalâasını bir raporla Yüce Meclise arz et
mektir. Toplanmış, bir tek maksatla toplanmış. 
Zaten geçici komisyona Yüce Meclisin tecelli 
eden iradesinin içinde havale edilince bunun 
biran evvel ele alınması isteği de anlaşılır. Kal
dı ki, mahiyeti itibariyle bütçeyle ilgili olan 
bir konu elbette bütçeden önce mütalâa edilir, 
kabul edilir veya reddedilir. Anormallik, bunun 
bütçeden sonraya kalmasını, uzatılmasını iste
mektir. 

Şimdi bu kanun karşısında hiç söz söylemi-
yecek olan grup O. H. P. grupudur, hiç ağzını 
açamıyacak olan grup T. 1. P. grupudur. Yüce 
Meclis oylarını nasıl verirse makbul olan odur. 
Biz Güven Partisi olarak kanunun tüm olarak 
Hazine yardımının kaldırılmasından perva et
meyiz, böyle isteğimiz yok. Hazırsanız hazırız 
deriz ve o istikamette oy kullanırız. Ancak, ar
kadaşlarım mevcut tatbikatı bir ölçüde adaletli 
bir şekle getirmek gibi bir iyi niyet gösterisinde 
bulunmuşlar, bir çalışmada bulunmuşlar, bunu 
da bir değerli çalışma olarak kıymetlendiriyo
ruz. 

Şimdi, elbette ki bu kanunun Anayasa mu
vacehesindeki durumu yalnız benim tarafımdan 

değil, bu paradan şu anda faydalanmakta olan 
parti grupları tarafından da cevaplandırılması 
lâzımgelir. C. H. P. sözcüsü bu istikamette bir 
konuşma yapmadı, o bir haksız uygulamanın 
devamını savundu. Binaenaleyh T. 1. P. ile şim
di ilk defa aralarında bir ayrılık olacak, bu 
sözcü arkadaşın, ilk defa o diyor, Anayasaya 
aykırı olarak para alıyorsun; hayır. Anayasaya 
uygun olrak para alıyorum, diye iddia etmesi 
lâzım gelir. 

Anayasaya aykırıdır diyenler, Anayasayr 
tüm değiştirmek istiyenler değil mi? Yani dü
zeni toptan yıkmak istiyenler değil mi? Anaya
sayı savunmak size mi düşüyor, bize mi? ( G. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Düzeni tüm olarak değiştirmek; yıkmak 
sevdasında olanlar bunlar değil mi? 

Arkadaşlar, milletin önündeyiz, hiç bir şey 
gizli kalmaz, tekrar ediyorum; Türk Milletinin 
menfaatlerini koruyan, demokrasiyi koruyan 
bir siyasi teşekküle Hazineden - kimsenin kese
sinden değil Hazineden... (C. H. P. sıralarından 
«milletin kesesinden» sesleri) - Elbette, millet yo
lunda olanlara, milletin keseseinden, ne- zannet
tiniz?.. Asgari ölçüde bir Hazine yardımı yapıl
masını öngören kanuna bu mülâhazalarla oy 
vermek kararındayız. Teşekkür ederim. (G. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — (C. H. P. Grupu adına Sayın 
Kudret Bosuter. 

Buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADİNA KUDRET BOSU
TER (Giresun) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; görüşülmekte olan teklif üzerinde 
fikirlerimizi arz etmeden evvel bir husustaki 
memnuniyetimizi belirtmek isterim. Bu teklifin 
muhtevasının ötesinde şekil olarak ve belki 
muhtevasının derinliğinde getirmiş olduğu bir 
anlam şudur; bugüne kadar çok partili hayat
tan hoşlanmadığını göstermekte olan A. P. gru
pu bu defa çok partili hayat... (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) Yok öyle 
§ey. 

C. H. P. GRUPU ADINA KUDRET BOSU
TER (Devamla) — Sayın Bağcıoğlu var efen-
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dim, arz edeyim ama siz bir kere Anayasa Mah
kemesi... 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen müdahale 
etmeyin, karşılklı konuşmalara fırsat verme
yin. 

Sayın Hatip siz de lütfen cevap vermeyin 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA KUDRET BOSU-
TES (Devamla) — Var efendim var, dinleyin 
sayın arkadaşlarım, birtakım elemanter aletlere 
bilgilere sahibolmak lâzım Sayın Bağcıoğlu. 
Çok partili hayat, tek partili hayat demek de
ğildir. İki partili hayat vardır, bir de çok par
tili hayat vardır. Millî bakiyeyi kaldırmayı dü
şünen bir parti çok partili hayattan hoşlan-
mıyan partidir. 

Simdi, biz diyoruz ki; bu kanunun anlamı 
madem ki, hani kendi bilecekleri iştir, iktidarın 
içinden, muhalefetin içinden birtakım muhtemel 
ayrılmaları teşvik etmiş olsa dahi, bu kanunun 
anlamı tutarlı bir grupun davranışının tutar-
lığı sonucu olarak millî bakiyeyi kaldırma kanu
nunun bundan sonra getirilmiyeceğine işaret et
mektedir. 0. H. P. grupu başından beri bütün 
partilerin yaşamasını arzu etmiş bir grup ola
rak bu kanunun lehinde olmak ister. Ancak, 
birtakım demokratik kaidelere, çağdaş demok
rasiye ve bilhassa bu kanun filân partiye aidat 
olarak, bağış olarak, atıfet olarak getirilmedi
ğine ve bu başlığı taşımadığına göre, bu tek
lif 74 ncü maddenin mutevası içinde ele alındı
ğına göre, Siyasi Partiler Kanununun amaçları
na uygun olmak zorundadır. 

Zaman tahdidi dolayısiyle Siyasi Partiler 
Kanununun amacının ne olduğunu anlatmıya-
cağım. Yalnız bu kanunla getirilen mesele şu 
74 ncü maddede mevcudolan bir esas var. Bu 
esasta deniyor ki; kütlelerin şu kadar reyini ve 
oyunu almış olan bir teşekkül şu kadar para 
alır. Ayrıca buna ilâveten şimdi bir fıkrayla 
deniyor ki; hayır, bunun dışında bu aynen saklı 
kalmak şartiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin yüzde beşine sahibolan bir Parlâ
mento grupu bu parayı alır. 

Değerli arkadaşlarım, Siyasi Partiler Kanu
nunda daha önce Anayasanın 56 ncı 57 nci mad
delerinden, 85 nci maddesinden - bunun için hu
kukçu olmaya da lüzum yoktur - asgari mantık
la karıştırıldığı zaman çıkan netice şudur; par

ti organları, siyasi partiler rejimimizin temeli 
değildir. Siyasi partiler rejimimizin temeli, par
ti kütlesidir, partinin almış olduğu oydur. Par
ti içi demokrasi, çağdaş demokrasi ve Anaya
samızın kabul etmiş olduğu partiler demokrasi
sinin esası budur. 

Şimdi böyle bir kanunla, bunu tersine çevi
rip birtakım oligarşik eğilimlerin gelişmesine 
imkân verecek şekilde parti grupundan hareket 
ettiğiniz zaman bu karar Anayasa Mahkemesi 
önünde hesap vermek zorundadır. 

Şimdi arkadaşlarım, bu söylediklerim, şuna 
itimadedilmesini rica ederim; şahsi kanaatle
rim değildir ve burada bugün şu türlü, bugün 
bu türlü yapan birtakım davranışları, sofizm 
örneklerini ortaya koyan insanlardan değiliz. 
Kitaplar bunu yazar, bu mesele tartışılmıştır, 
bu mesele böylesine Siyasi Partiler Kanununun 
tartışılmasında, tutanakları açıp okursunuz, bu
rada dile getirilmiştir, burada böylesine anlatıl
mıştır. 

Şimdi size Siyasi Partiler Kanununun ge
rekçesinde malî yardım hükümleriyle alâkalı 
olarak Alman Anayasasının 21 nci maddesindeki 
hükme atıfta bulunan 57 nci maddeden bahse
dildiğini ve bu maksatla getirildiğini bildiren 
pasajlara istinadederek Alman Anayasa Mah
kemesinin bir kararını huzurunuzda söylemek 
istiyorum; Bu karar şudur : 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — O karar 
bizde de var. (Gürültüler) 

KUDRET BOSUTER (Devamla) — Bir mu
vazaa töhmetinden kurtarmak için ikaz ediyo
rum ve Anayasa Mahkemesi önünde, kararları 
devamlı iptal edilen bir grup alışkanlığından 
kurtarmak için söylüyorum ve bunun için açık 
oylama teklif edeceğiz. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

Şöyle diyor efendim; eğer diyor - bilhassa 
Sayın Paksüt'ün dikkatini çekerim - Yalnız mü
saade ederseniz bir pasajını ifade etmek istiyo
rum - birtakım küçük partiler demişler ki, 
«eşitlik esasına aykırıdır.» Yani, yüzde 5 ile ve
riyorsunuz, ama yüzde 5 ile Parlâmentoya me
bus sokuluyor ben yüzde 4 aldım, sokamıyorum, 
bu eşitlik esasına aykırı diyor. OBIM Partisi, 
bize de verin, diyor. 

Anayasa Mahkemesine gidiş sebebi de şu, 
Anayasa Mahkemesi kararında diyor ki; yok 
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efendim eşitlik esasına aykırı değildir, bilâkis 
uygundur. Çünkü bu ödeme bir ölçüde Seçim 
Vergisidir. Kaldı ki, Devletin bunun dışında 
meselâ, bizde olduğu gibi; Seçim puslası bası
lıyor, şu oluyor bu oluyor, bütün bunlarla yap
mış olduğu yeni kuruluşlara asgari bir yardım 
vardır ve bunun dışında Hazine üzerinde tasar
ruf ettiğiniz zaman asgari ciddiyeti sağlamak 
mecburiyetindesiniz. Bunun için gayet tabiî 
Adalet Partisi Halk Partisinden fazla ala 
çaktır. Bu suretle yüzde 5 esası ve partilere kıs
tas üzerine oranla yardım edilmesi esası redde
dilmiyor, fakat sonuç şu arkadaşlarım, bu ka
rarı arzu eden arkadaşıma veririm sakın olaki 
Parlâmentodaki milletvekillerinin sayısını dik
kate almayın diyor ve dikkat edilecek olan 
husus, yüzde 5 in altında rey almamaktır. 

Şimdi Siyasi Partiler Kanununun gerekçe
sinin hazırlanmasında, Siyasi Partiler Kanunu
nun tedvininde ortaya çıkarılmasında büyük 
hizmeti olan Sayın Kırca arkadaşımı şahit gös
teririm, gerekçeleri açıp bakarız, malî hüküm
lerin mesnedi ve 21 nci madde hattâ onun öte
sinde 21 nci maddenin daha rijit esasların, bi
zim Anayasamızda kabul edildiği ısrarla savu
nulmuştur. Demek ki, bütün bu esasları tersine 
çevirip yukarıdan aşağıya kadar kütle demok
rasisini, o esası kabul edin, ondan sonra bir iki
li kıstas getirin. Bu konuda anlatılcak çok şey 
var arkadaşlarım. Eşitlik esası var muhakkak 
ki veya hiç değilse madem ki Meclis üyeleri alı
nacak, hiç değilse burada kanunun objektivite-
sini temin etmek için on kişiden başlamak ve
yahut sadece bir kişiden başlamak, birtakım 
tutarsızlıklar var; efendim, evvelce % 4.9 rey 
almış, ondan sonra 10 tane, 20 tane milletvekili 
gelmiş, vermiyoruz; illâ yeni kurulacak. Arka
daşlar bunun mânası açıktır. Bu kanun sadece 
belli istikamette çıkarılan bir kanundur. Ama 
belli istikamette çıkarılan bir kanunu, hiç de
ğilse kanun unsurunun asgari ahlâkiliğini sağ
lamak için başlığını değiştirmek lâzım : Güven 
Partisine Atıfet Kanunu, meselâ bu hale getir
mek lâzım. Meclis olarak bu yoldan lütfen vaz
geçelim. Meclis olarak hep beraber şuna dikkat 
edelim; aldığımız kararların Anayasa Mahke-
emsinde devamlı olarak iptal edilmesi halinin 
kamu oyu önünde prestijimizi sarsacağını lüt
fen unutmuyalım. 

Ayrıca bu kanunun kabulü hiçbir şey sağla
maz arkadaşlarım, yani kurulması, gelişmesi 
mümkün olmuyan cılız ve kısır bir teşekkülün 
bu suretle peyk haline getirilse dahi, geliştiril
mesi mümkün olmaz. Ama bu ne olur? Bu bir
takım davranışların birtakım muvazaaların ve 
birtakım karakter zaıflarının tesciline yardım
cı olur. Saygılarımı sunarım. (0. H. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Nuri Koda-
manoğlu söz sırasını Sayın Ferda Güley'e ver
mişler. Buyurun Sayın Güley. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE — Biz daha ev
vel Grup adına söz istemiştik. 

BAŞKAN — Sayın Güley, Y. T. P. Grupu 
adına daha evvel söz istemişler, şimdi intikal et
tirdiler, rica edeceğim efendim. 

Sayın Süleyman Arif Emre Grup adına söz 
istemişsiniz, buyurunuz efendim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Arka
daşımız da grup adına konuşacaklar efendim. 

BAŞKAN — Bosuter grup adına, dedi. Şim
di yani buradan inmemek için mi, rica ederim 
efendim. 

Buyurunuz Sayın Emre. (C. H. P. sırala
rından gürültüler, «C. H. P. Grupu adına ko
nuşacak arkadaşımız» sesleri.) 

BAŞKAN — Yetkili birisi yazı göndersin 
efendim. Kim ise yetkili, gönderin. 

Efendim nasıl olsa daha vakit var, niye bu 
kadar istical gösteriyorsunuz, anlamıyorum? 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Acele 
etmiyoruz, şimdi yazıp yollarız. 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Bu kadar da 
olmaz Sayın Başkan, üç defa arka arkaya grup 
adına konuşturulmaz. (C. H. P. sıralarından 
«Koruma* koruma» sesleri.) Kardeşim biz on
larla beraberiz. Siz de ötekilerle berabersiniz. 
(Gülüşmeler.) (O. H. P. sıralarından «tamam, 
tescil edildi» sesleri.) 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Sayan Başkan, 
hal böyle olsa dâhi siz usuli bir hata içindesi
niz. Çünkü onlar da grup adına söz istemişler
di. Beyefendinin söz istemesi onlara tekad-
düm etmez. Şayet onlar şahısları adına söz 
istemiş olsalardı, o zaman beyefendinin ko
nuşması onlara tekaddüm edebilirdi. Onlar da 
grup adına söz istediklerine göre beyefendi on
lara tekaddüm edemez. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Güley. 
C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA FERDA 

GÜLEY (Ordu) — Görüşülmekte olan kanun 
teklifiyle Siyasi Partiler Kanununun partile
rin gelirlerini tanzim eden 74 ncü maddesi 
değiştiriliyor. 74 ncü madde siyasi partilere 
kendilerini saçimlere arz etmek esasını ge
tirmektedir, bu espriye dayanıyor. Seçimlere 
arz edecek bir parti kendisini vatandaşların, 
millî iradenin karşılığı olacak, ona dayanıyor. 
Bir parti seçimde hattâ yüzde 5 ten az oy 
olursa yüzde 4,999 alırsa aldığı oyu Devlet Ha
zinesinden para alabilmek için millî iradenin 
kendisinin yanında olmadığı şeklinde yorum
luyor. 74 ncü maddenin esası, ruhu bu. 

Şimdi 48 - 49 arkadaşımız bir fikrî ihtilâf 
dolayısiyle bizden ayrıldılar. Biz onları suçlu-
yoruz onlar bizi suçluyorlar. Kim haklı, kim 
haksız önümüzdeki seçimlerde buna kesin ola
rak vatandaşlar karar verecekler. Partili seç
menler karar vereceklerdir, malın sahibi o. Par
tiler arasında da olur, 1948 de Demokrat Par
tide oldu. O günkü D. P. grupunu birçok de
mokrat partili üyeler bırakıp gittiler. Başka 
bir parti kurdular. Fakat 1950 seçimlerinde 
millî irade hangi tarafa hak veriyorsa o hak 
verdiği tarafa iradesini koydu. Sonraki zaman 
içinde Hürriyet Partililer ihtilâfa düşüp ay
rıldılar. Grup kurdular, parti kurdular. Seçi
me gittik 1957 de, millî irade vatandaşlar kim 
hakla, kim haksız karar verdiler. Siz bugün 
nasıl oluyor da Meclis olarak bu haklılık - hak
sızlık halinin arasına girmeyi tabiî sayıyor
sunuz? Ayaklan millî iradeye basmakta mıdır 
bu kıymetli arkadaşlarımızın, muhterem gru-
pun? Değil... 

VEFA TANIR (Konya) — Hiç belli değil, 
iki milyona yakın oyumuz.,, 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA FERDA 
GÜLEY (Devamla) — Boşlukta 49 yerine 149 
da olabilirlerdi. Ayaklara millî irade zeminine 
basıyor mu? Basmış sayabilirmisiniz? 

Muhterem arkadaşlarımız, grup kurmuşlar
dır. Aslında Devlet bu fukara millet Mecliste 
grup kuran bir teşekküle yardım ediyor. Rad
yo A. P., C. H. P. nasıl Devlet radyosunu kul
lanıyorsa onlar da kullanıyorlar. Odaları var, 
hademeleri var, sekreterleri var, telefonları 
var, teypleri var. Yani bir grup olarak, biz, siz 

neden faydalanıyorsak, onlar da faydalanıyor
lar. Hayır, Devletin Hazinesinden ayrıca onla
ra 500 000 lira para verelim. Nedir gerekçe? 
Efendim, Millet Partisine verilmiş. Millet Par
tisine gerçekten geçici 4 ncü madde ile 500 000 
lira verilmiştir. Ama ne diyor bu 4 ncü madde? 
Bir defaya mahsus olmak üzere diyor. Bir defa
ya mahsus olmak üzere. Şimdi bu kanunla bu ge
dik açılıyor, her defaya mahsus olmak üzere 
oluyor. Bir yol olur bu, bu bir yol olur. Bu yol 
bugün bizim tarladan geçiyor, yarın sizin tar
ladan geçecektir. (C. H. P. sıralarından «bravo 
sesleri, alkışlar») bu yol bugün bizim tarladan 
geçiyor yarın mutlaka sizin tarladan geçecek
tir muhterem arkadaşlarım. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Yine sizin tarla
dan geçecek. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Şimdi nedir 
bu?.. Buna siz şey kanunu diyeceksiniz. (Gü
rültüler) Müsaade buyurun buna siz (Siyasi 
Partiler Kanununun 4 ncü maddesinin değişti
rilmesi kanunu) diyeceksiniz. Hayır, vatandaş
lar buna (Muhalefete muhalefet partisine Üc
ret Kanunu) diyeceklerdir. Niye? Çünkü ikti
dara değil, muhalefete muhalefet ediyor ve sa
dece bana mı muhalefet ediyor? Başka mu
halefet partilerine de muhalefet ediyor! iktida
ra sadece akıl veriyor; neden şiddet kanunla
rı çıkarmıyorsunuz diye. Oraya bu aklı veri
yor. *(C. H. P. sıralarından alkışlar) bana ha
karet ediyor, diyor ki; «Ben eğriye eğri doğru
ya doğrunun partisiyim.» 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Tamam. 
FERDA GÜLEY (Devamla) — Ha, öyley-

miş. E, eğriye eğri, doğruya doğru. Acaba bu 
iyi şeyi kim tatbik edecek, kim tatbik edecek 
bu güzel usulü? Size kimin tatbik edeceğini şu 
belgelerden okuyayım, görün bu iyi şeyi doğ
ru ilkeyi tatbik edecekleri: 

(O. H. P. Meclis Üyesi Emin Paksüt önceki 
<rün Üregil'de düzenlenen bir kapalı salon top
lantısında konuşmuştur. Paksüt konuşmasın
da Demirel'e cevap vererek: «Dün Anayasamı
za kırmızı oy verilmesi için kampanyaya gi
rişenler bugün o Anayasaya bağlılıklarını bil
dirip kurtuluş simidi gibi sarılmakta, ona sı
ğınmaktadırlar.» Paksüt daha sonra özetle C. 
H. P. nin demokrasi savaşana anlamış «Mason
luğun hiçbir dini tanımadığını, Masonluğu ispat
lanmış olan Demirel'in A. P. Kurultayında söy-
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lediği yalanın su yüzüne çıkmasiyle A. P. li va
tandaşın o teşkilâta artık inanamadıklaranı söy
lemiştir.) 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Emin Paksüt'-
ün böyle bir konuşması yok. (Gürültüler) 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Emin Pak-
süt devamla (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar): «Devlet adamı olabilmek için 
önce Devleti bilmek sonra da adam olmak ge
rekir.» (C. H. P. sıralarından «Ooo» sesleri) 
«Bugün karşımızda politika yapanlar anah
tarlara başkalarının elinde olan kurulmuş oyun
caklardır, robotlardır.» 

SELÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Kim diyor bunu? 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Emin Pak-
süt. (C. H. P. sıralarından «devam» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, vaktin darlığından 
size başka bir örnek. «Komünizme ve faşizme 
dur diyebilecek parti C. H. P. dir.» (Gürültü
ler G. P. sıralarından «idi» sesleri) «Demirel'in 
idaresindeki Adalet Partisi iç ve dış..» 

BAŞKAN — Sayın hatip bir dakika efen
dim. Bir kanun tasarısı hakkında konuşuyorsu
nuz. Sadede lütfen dönün. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Sadedin için
deyim efendim. Bugün Riyasette Güven Par
tili bir muhterem arkadaşımızın bulunması 

talihsizlik olmuştur. 
BAŞKAN — Efendim, burada partiyle ilgi

miz vok. Rica ediyorum,, sizi sadede davet et
mek benim vazifemdir. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — «Komünizme 
ve faşizme dur diyebilecek parti C. H. P. dir. 
Demirel'in idaresindeki A. P. iç ve dış sömürü
cülerin menfaatlerini savunur hale düşmüştür. 
Biz C. H. P. olarak hem komünizm, hem de 
milletin dıştan ve içten sömürülmesini reddedi
yoruz.» 

(0. H. P. sıralarından «kim söylemiş» sesle
ri) «Türk Milleti iki felâketli yoldan birini 
seçmeye mecbur değildir. Anadolu toprağının 
altındaki madenler gibi, Anadolu toprağının 
üstündeki çilekeş insanları da sömürmek isti-
yen yabancı menfaat çevrelerini, bu meydan
da Atatürk anıtı önünde savunanlara - yani 
Demirel'e - Türkiye'nin kaderi teslim edilemez. 
O. H. P. nin temelinde millî mücadele vardır. 
Biz...» 

BAŞKAN — Sayın Güley.. 
FERDA GÜLEY (Devamla) — «Biz şahsi 

kinlerin ve şahsi ikbal heveslerinin ortaya çı
kardığı bir siyasi teşekkül değiliz.» 

BAŞKAN — Sayın Güley, size rica ediyo
rum, tekrar ikaz ediyorum. Sadede gelin lüt
fen. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — «Biz inönü'
ye kızarak bir araya gelenlerin partisi değil, 
düşmanı memleketin bağrından söküp atanla
rın partisiyiz.» 

SELÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Kim söylemiş? 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Feyzioğlu. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Sayın Feyzioğlu. 

BAŞKAN — Efendim, 10 dakikanız doldu. 
Lütfen cümleyi bağlayınız. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Sayın Pak-
süt dediler ki, Anayasayı biz koruruz. 

Siz mi koruyacaksınız Anayasa bir eserdir. 
Bir eseri yazan korur, muharriri korur. Anaya
sayı millete arz eder, millet korur. Milletin 
oyundan geçmiş. Eğer milleti bir tarafa ko
yup da parti parti; şahıs şahıs Anayasayı ko
ruma iddiası mümkün olsa, Anayasayı o vakit 
ö. H. P. nden başka korumaya mecbur, mükel
lef, buna ahlaken ve fikren sahip hangi parti 
iddiada bulunabilir? (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

Eserin müellifi benim, muharriri benim, ben 
C. H. P. olarak, birinci maddesinden 156 ncı 
maddesine kadar bütün maddelerini namus ve 
şeref borcu olarak, ahlâk borcu olarak, Türk 
Milletinin özgürlüğünün borcu olarak tutan, 
savunan par+ivim. (O. H. P. sıralarından «Bra
vo sesleri», alkışlar) 

Sen Sayın Paksüt, evet bu eser vücuda ge
tirilirken Anayasa Komisyonu Başkanvekili 
idin. Doğru... 

BAŞKAN — Sayın Güley, lütfen bağlayınız. 
FERDA GÜLEY (Devamla) — Fakat ese

rinden uzağa düştün, eserinden hem çok uza
ğa düştün. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar saygılar sunarım. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri; ki
fayet önergeleri vardır, okutuyorum. («Aley
hinde söz istiyorum» sesleri) 

Efendim aleyhinde söz istediler takrirle. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) T - Komisyon adı
na söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon söz istiyor, buyurun. 
YUNUS KOÇAK (Konya) — önerge okun

madan nasıl söz istenir? 

BAŞKAN — Altı kişi doldu, komisyon söz 
istiyor her zaman verebiliyoruz. Usul bu. Mec
bur da değiliz okumaya. Bilesiniz diye okutu
yoruz. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Kanunu görüş
türmeden oylatın, kabul ettirin de bu konu bit
sin bari. 

BAŞKAN — Sayın Yunus Koçak, size ihtar 
ediyorum. Riyasete karşı bu şekilde hitabet-
meye hakkınız yoktur. Burası Millet Meclisi
dir, komedi değil. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Önerge aley
hinde.. 

BAŞKAN — Oturun yerinize, söz vermedim 
oturun. ~\ 

Buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Geçici Komis
yon sözcüsü olarak görüşülmekte olan bu ka
nun teklifi üzerinde komisypnun görüşlerini 
arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Meclisimizde mevcut iki partinin, biraz 6a 
hissiyata varan tartışmaları dışında soğukkan
lılıkla kanun teklifi ve komisyon raporu üze
rinde durulacak olursa hiç de mesele takdim 
edildiği,, vaz'edildiği gibi değildir. Biraz sonra 
esasa ait görüşlerimizi arz edeceğiz. Yalnız ko
nuşmamın başında usule ait yapılan bir itirazı 
cevaplamak istiyorum. C. H. P. Grupu adına 
söz alan Sayın Selâhattin Hakkı Esatoğlu arka
daşımız, Geçici Komisyonda bu teklifin İçtü
züğün 32 nci maddesine muhalif olarak müza-
Kere edilmiş . olduğunu beyan ettiler. Şimdi 
komisyonda yapılan müzakereyi aynen naklet-' 
mek suretiyle bu görüşe cevap arz ediyorum. 

Komisyonumuz, bir maddelik bir kanun tek
lifini görüşmek üzere kurulmuş Geçici bir Ko-
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misyondur. Komisyon başkanı çağrısında, ne 
için komisyonu çağırdığını belirtmek suretiyle 
komisyonumuzu Başkanlık Divanını seçmek 
üzere toplantıya davet etmiştir. Toplantıya, eğer 
bir hata yoksa, zühul eseri olabilir, 15 üyeden 
14 milletvekili arkadaşımız iştirak etmiştir, 
11 değildir; zabıtlarda iştirak eden arkadaş
larımızın imzaları vardır, bu arkadaş sayısı 14 
dür. Başkanlık Divanı seçiminden sonra bir 
önerge gelmiş, bu önergede işin bütçe ile ilgili 
olması ve Mecnsin Geçici Komisyon kurmak 
suretiyle, meseleye müstaceliyet atfetmesi dik
kate alınmak suretiyle konunun esasının gö
rüşülmesi istenmiştir. İçtüzüğün 31 nci madde
sinin son fıkrası meselenin müstacel olduğu 
hallerde komisyon başkanının komisyonu her 
türlü vasıta ile toplantıya çağırabileceğim em
retmektedir. Başkan bu sırada meselenin esa
sını görüşmek üzere komisyonu toplantıya ça
ğırdığını arz ve beyan etmiş, ve verilen önerge 
oylanmak suretiyle konunun esası üzerinde gö
rüşmeye geçilmiş, görüşme yapılmıştır. Şim
di,, takip ve tatbik edilen bu usul karşısında 
her hangi bir usulsüzlükten ve İçtüzüğün 31 
nci maddesine muhalefetten bahsetmek im
kânsızdır. Bu bakımdan tanzim edilen rapor 
yerindedir, usule ve İçtüzüğe uygundur. 

Meselenin esası bir hukuk açısından tetkik 
edilir, "hissi duygulara» hissî görüşlere yer ve
rilmezse kanun teklifinin yerinde olduğu da 
ortadadır. Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü 
maddesi, getirmiş olduğu kriterler dairesinde 
siyasi partilere Hazine yardımı yapılmalını 
öngörmektedir. Bu kriterlerden birisi, bir ev
velki genel milletvekili seçiminde vatandaşın 
yüzde 5 oyunu alma esasıdır. Şimdi arkadaşla
rım, düşünelim, vatandaştan alınan bu yüzde 
5 oyun Meclise inikası nedir? Vatandaştan alı
nan bu yüzde 5 oyun Meclise inikası 32 parlâ
mento üyesidir. "Görüşülmekte olan bu kanun 
teklifinde de en az parlâmentoya, Millet Mec
lisine iştirak eden partilerden yüzde 5 oyun 
karşılığı olan 32 üye yani yüzde beşine sahibo-
lan siyasi partilere Hazine yardımı yapılma
sı Öngörülmektedir. 

Şhndi^ yapılan bu teklifin Siyasi Partiler 
Kanununa muhalif olduğu ileri sürülmektedir 
ve Partiler Kanununa muhalefet etmek, san
ki Anayasaya muhalefet etmekmiş gibi Mecli-



M. Meclisi B : 39 12 . 2 . 1968 O : 1 

se takdim edilmektedir. Partiler Kanunu bir 
kanundur, bu Meclis tarafından çıkarılmış
tır; Partiler Kanunu bu Meclis tarafından ica
bında kaldırılabilir, icabında Partiler Kanunu
na bir madde de eklenebilir. Bunun kaldırılma
sı ya da bir madde eklenmesi Anayasaya aykı
rı t>lamaz. Bu yüzde 5 rey inikasının karşılığı 
olan yüzde beş milletvekili parlâmento üyesi 
karşılığa, yanında ikinci ve üçüncü kriterlere 

/ de yer verilmiştir. Bu kriterler nedir? Bütün 
Türkiye sathında mevcut vilâyetlerin üçte bi
rinde ve yine merkez ilçe dâhil üçte birinde 
teşkilât kurmuş olan siyasi partiler bu yardım
dan istifade edeceklerdir. 

Şimdi, bu durumda bütün Türkiye çapında 
böylesine bir ciddiyet arz eden bir partiye 
Hazmeden yardım yapmamak asıl eşitlik pren
sibine aykırı düşer. Bir parti ki, seçime gir
miş, yüzde 5 oy almaş, onun inikası olan millet
vekili yahut parlâmento üyesi ile parlâmento
ya iştirak etmiş,, parlâmentoda faaliyete de
vam ederken bu oran milletvekili adedi yüzde 
5 orana inikası altına düştüğü zaman bu yar
dım yapılıyor da, parlâmentoda yüzde 5 inika
sının karşılığı olan parlâmento üyesi ile tem
sil edilen siyasi partiye bu yardımın yapılma
ması eşitlik prensibine aykın değil midir? 

Kanun objektiftir, her hangi bir partiyi is
tihdaf etmemektedir.. Teklifte getirilmek iste
nen kriterlere parlâmentoda uyan her parti bu 

' yardımdan istifade edecektir. Binaenaleyh1 bu 
teklif sadece Güven Partisini istihdaf ediyor, 
ona «iane kanunudur demek, insaflı bir görüş 
ve beyan değildir. 

Bunun ötesinde sayın arkadaşlarım, bir ar
kadaşımız el ve kol lişaretleri yapmak suretiy
le, bu teklif Anayasa Mahkemesinde hesap ve-
rfr, şeklinde beyanda bulundular. Arkadaşla
rım, Anayasamız gereğince Büyük Meclisten 
çakan bütün kanunlar Anayasa Mahkemesinin 
denetiminden geçirilebilir,, geçer. Bu, Anayasa 
Mahkemesinin Meclis üzerinde bir kuvvet oldu
ğunu göstermez. Bu görüş, Anayasa Mahkeme
sinin Meclis üzerinde bir kuvvetmiş gibi Mec
lise takdim edilmesi, Meclisin belki görüşmek
te olduğu her teklif üzerinde Anayasa Mahke
mesi ile tehdidedilmesi Anayasaya aykın bir 
davranıştır, kuvvetler aynlığı prensibine ay
kın bir davranıştır. Ve üstelik bu Mecliste otu- ) 

rujı, bu Meclisin üzerine Anayasa Mahkemesi
ni çıkarmak ve her vesile ile Anayasa Mahke
mesi ile bu Meclisi tehdidetmek bu Meclise say
gısızlıktır,, oturduğu sandalyeye saygısızlıktır, 
bizzat kendisine sayğasazlıktır. (A. P. sıralann-
dan «Bravo» sesleri alkışlar) 

Arz ettiğim görüşlelrin ışağa altında tamamen 
objektif mahiyette ve Anayasanın emrettiği 
eşitlik prensibine uygun olarak, hukuk ilkele
rine uygun olarak bu teklif komisyonumuzca 
benimsenmiş ve huzurunuzda' biraz evvel oku
nan rapor ittifaka yakın bir ekseriyetle kabul 
edilmiştir. 

Büyük Meclis, raporumuza iltifat eder, işbu 
kanun teklifini kabul ederse siyasi partiler ara
sında mevcudolan eşitsizlik ortadan kaldınlmış 
olacaktır. İltifatınızı hürmetlerimle rica eder, 
saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN1 — Efendim, kifayet önergesi gel
miştir, Komisyondan sonra son söz milletvekilin 
olduğu için, sıradan söz veriyorum. 

Y. T. P. Meclis Grupu adına ıSayın Süley
man Arif Emre, buyurunuz. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşefhîr) — Süley
man Onan olacak, efendim. * 

BAŞKAN — Grup adına Süleyman Arif 
Emre efendim. 

MEHMET ALİ ARSAN (Çankın) — Efen
dim, usulüne göre kifayet takriri okundu, oy
landı mı?.. 

BAŞKAN — Efendim, sıradan bir milletve
kiline söz verilir, kifayet takriri okunur, aley
hinde söz istiyen konuşur, ondan sonra oylanır. 
Nesi var efendim? Usul bu. 'Şimdiye kadar tat
bik edilen usul de bu, İçtüzükteki usul de bu. 
Tatbik edelim de varsa itirazınız söylersiniz 
efendim. 

Buyurunuz efendim. 
Yalnız, konuşmalann 10 dakika ile kısıtlı 

olduğunu hatırlatırım. 
Y. T. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN ARİF 

EMRE (Adıyaman) — l^uhterem arkadaşlar; 
müzakere edilmekte olan kanun teklifi, Siyasi 
Partiler Kanununun 74 ncü maddesinde siyasi 
partilere para yardımı yapan hükümlerin daha 
âdil esaslara bağlanması gayesini istihdaf et
mektedir. Budan başka bir esbabı mucibe yer 
almamıştır. ISiyasi Partiler Kanununun 74 ncü 

! maddesinde daha evvel konulmuş olan kıstas. 
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zaten bir evvelki seçimde iştirakin yüzde 5 i nis-
betinde rey alan siyasi partileri istihdaf etmek
te idi. Şimdi yine bu kıstas devam ettirilmekte, 
T. B. M. M. nin üye tamsayısının yüzde 5 ini 
teşkil eden seçime girmemiş bir partiye de ya
hut partilere de bu yardım teşmil edilmektedir. 
Yüzde 6 nisbeti eğer âdilâne bir nisbet idi ise 
bunu daha âdilâne usullere bağlyacağız esbabı 
mucibesi ile getirilen bu kanun yine aynı nis
beti devam ettirmek suretiyle daha âdilâne bir 
nisbet ortaya koymamış bulunmaktadır. Bizim 
kanaatimize göre daha âdil nisbet Anayasanın, 
içtüzüğün ve Siyasi Partiler Kanununun bir si
yasi partiye grup kurma hakkı veren ve bir 
siyasi partinin seçimlere girme hakkını tâyin ve 
tanzim eden ölçülerdir. Nitekim bu ölçülere 
dayanarak T. B. M, M. de seçim ile grup teşkil 
edebilen, her siyasi partiye 74 ncü maddenin tâ
yin ettiği asgari yardımın yapılabilmesini te
min için bia 1966 senesinin Şubat ayının 14 ünde 
Meclise bir kanun teklifi yaptık. Bu kanun 
teklifi Adalet Komisyonuna havale ©dildi ve 
iki seneye yakın bir müddet |bu komisyonda bek
ledi, bekletildi ve hfılâ da beklemektedir, öyle
sine bekletildi ki, aynı gayeyi istihdaf eden fa-
kat daha âdil usuller getirmiyen şu müzakere 
ettiğimiz kanun öncelikle, ivedilikle komisyon
dan da geçirildi, Meclise arz edildi, fakat ay
nı gayeyi istihdaf eden bizim kanun teklifimiz 
Ihâlâ komisyonda bekliyor. Komisyonda müza
keresi sırasında bir üye arkadaşımız bu kanu
nun (hiç olmazsa daha evvel yapılan kanun tek
lifi ile birlikte müzakeresini istemiş, önerge ver
miş ve bu önerge dahi reddedilmiştir* 

Şimdi, bir müddet önce bu tezadı ve şüp
heli iddialara ileride müstakbel tarihçiye delil 
verecek olan şu usulü müzakere tarzını normal 
yola irca etmek maksadı ile bir süre önce bir 
önerge vererek bu kanun teklifinin de yeniden 
komisyona, Adalet Komisyonuna havalesini is
tedik ve bu komisyonda iki sene evvel yapılmış 
olan teklif ile birlikte müzakeresinin teminini 
talefceyledik. Bu önerge kaJbul edilmediği tak
dirde demin de arz ettiğim gibi, bir siyasi par
tiyi sıyanet iddiasına sarih ve kati bir vesika 
ve delil verilmiş olacaktr. Bu duruma düşül
memesi daha isabetli olsa gerektir. Bir siyasi 
partiye kanun, bütün yurt sathında seçime gir
me imkânını, bâzı ölçüler tâyin ederek ver-
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mistir. Kanaatimize göre kanunun bütün yurt 
sathında seçime girme limkânını tanıdığı bir si
yasi partiye, her siyasi partiye asgari Hazine 
yardımının tevcih edilmesi daha adaletli bü* 
usuldür. Bu mevzuda ortaya hukukî ölçülerle 
kaabili telif obnıyacak bâz iddialar atılmış bu
lunmaktadır. Eiendim, böyle yapıldığı tak
dirde, bütün siyasi partiler meyanında Adalet 
Partisinin sı ksık, suçlu bir parti olarak va
sıflandırdığı, gerek Başbakanın, gerek İçişleri 
Bakanının, gerek diğer sözcülerinin sık sık suç
lu bir parti olarak vasıflandırdığı T. i. P. ne 
dahi yardımı teşmil etmek gibi bir durum hâ
sıl olur, iddiası ortaya çıkıyor: Bu, gayrihu-
'huld bir iddiadır. Eğer Hükümet yetkililerinin 
ellerinde hakikaten bu istikametteki iddialarını 
teyidedecek delil varsa, onun hal yeri, Seçim 
Kanununu, bütün küçük partileri silecek şekil
de tenkis etmek değil, hâttâ Seçim Kanununu, 
yine bütün siyasi partileri silecek şekilde tadil 
etmek değil, onun en tabiî, İnatta en cesurane 
usulü, kanuni ve adlî mercileri işletmektir. 
Bu, böyle yaplmayıp, dolaylı yollardan istik
balde memlekete çok büyük hizmetler yapması 
muhtemel olan idealist partilerin de gelişmesini 
bir parti yüzünden, bir pire yüzünden yorgan 
yakmak şeklinde, engellemeyi istihdaf eden, 
bu anormal, bu gayrihukukî yola gidilmesinde 
isabet olmadığı kanaatindeyiz. (Y. T. P. sıra
larından alkışlar.) 

, Bu itibarla, bu kanunun Adalet Komisyo
nuna havalesi hakkındaki önergemize müspet 
oy vermenizi istirham etmekteyim. 

Hürmetlerimle. (Y. T. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAfr — Efendim, şimdi kifayet öner
gesini okutacağım, sonra aleyhinde söz istiyen 
Sayın Tahtakılıç'a söz vereceğim. Ondan sonra 
da oylıyacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Kanunun tümü üzerindeki müzakerelerin ki

fayetini arz ve teklif ederiz. 
Erzurum m Denizli 

Ahmet Mustafaoğlu Mehmet Salih Baydil * 
Yüksek Başkanlığa N 

Konu aydınlanmıştır, müzakerelerin kifa
yetini arz ve teklif ederim. 

Van 
Mehmet Emin Erdinç 
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BAŞKAN — Kifayet aleyhinde Sayın Tahta-

kılıç. Buyurun size söz veriyorum. 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Muh
terem milletvekilleri; bir konu üzerinde konuş
ma yapılıyor; o konu Türkiye'deki siyasi müca
deleye ve esasına taallûk eden, partilerin han
gi zamanda ne ölçüde para alması lâzım; mev
cut kanunu değiştiren bir kanun görüşülüyor. 
Konunun temeli sakat olduğu için o temel üze
rine hangi tefsiri koyarsanız koyunuz, muvak
kat prensipler, kararlar çıkarabilirsiniz, fakat 
Devlete ve Türk siyasi hayatına temelli bir 
yön veremezsiniz. 

Türkiye'de siyasi partilere para verilmesi 
mevzuu bizatihi münakaşa konusudur. O kanu
nun bir noktadan tefsiri ise, üzerinde günlerce 
tartışılacak bir konudur. Nitekim Siyasi Parti
ler Kanununun temeli sakat olduğu için, mem
leketin siyasi hayatında oynadığı rol meçhul ol
duğu için, Siyasi Partiler Kanunundan herkes 
şikâyetçidir, fakat temelinde, şikayetçi olan 

(Manisa Milletvekili Muammer Erten ve 4 
arkadaşı, «Ekseriyet yok» diyerek ve ayağa 
kalkmak suretiyle, yoklama yapılmasını istedi
ler.) 

BAŞKAN — Ekseriyete yoktur diyorsunuz. 
Kifayet önergeleri tekrar okunduktan sonra ta
lebinizi yerine getireceğim. 

(Kifayet önergeleri tekrar okundu). 
BAŞKAN — Beş arkadaşımız ekseriyetimiz 

yoktur diye ayağa kalktılar. İsim okuyarak 
yoklama yapacağız arkadaşlar. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, yoklama yapılmasını istiyenlerin isimleri 
tesbit edilsin efendim. 

BAŞKAN — Sayın beş arkadaşın ismini 
zapta geçirmek için okuyorum. 

Sayın Ali İhsan Göğüs Sayın Muammer Er
ten, Sayın Hayrettin Uysal, Sayın Nermin Neft
çi ve Sayın Kâmil Kırıkoğlu. 

Muhterem arkadaşlarım, açık oylamaya 
oyunu kullanmıyan arkadaşımız var mı? Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. Kupaları kaldırınız. 
Yoklamaya Adana'daft başlıyoruz. 

I arkadaşlar dinlenilmedi. Anayasa emretti, ka
nun çıkarıyoruz, diye bu kanun çıktı. Şimdi 

L siyasi partilere, Türkiye sosyal hayatının hasta
lığı olan açıkgöz tip yetiştirmek, Devlet kesesin
den particilik oynamak yolunu yeniden ele al
dık, bir noktada daha tefsir ediyoruz. 

Arkadaşlar, bu işin temeli sakattır. Müsaade 
ediniz de müzakere edelim. Görüşünü söyliye-
cek insanlar vardır. Türkiye'nin içtimai sefa
letinin bir numaralı sebebi açıkgöz vatandaş, 
açıkgöz siyaset, açıkgöz particilikten ibaret 
olan yöndür. Bunu açıkça ortaya koyalım, na
sıl bir kanun çıkması lazımsa elbirliği ile hal
ledelim. Yoksa getirdiğimiz bu kanun particilik 
oyununu bir noktada kolaylaştırıyor, fakat 
açıkgöz tipini ve tufeyli particiliği memlekette 
yeniden tevsi ediyor. Bu itibarla müzakerelerin 
devamına karar vermenizi sizden istirham ede-
pim. 

BAŞKAN — Efendim kifayet önergesini 
tekrar okutuyorum. 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Bulunmıyanları tekrar okuyo

rum. 
(Yoklama sırasında bulunmıyan milletvekil

lerinin adları okundu.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir efen

dim. (A. P. sıralarından: «Komisyondan geli
yorlar» sesleri). 

Yoklama işleminin bittiğini söyledim. 
Muhterem arkadaşlar, İstiklâl Madalyası 

verilmiş bulunanlardan muhtaç durumda olan
lara vatanî hizmet tertibinden "aylık bağlanması 
hakkındaki kanun tasarısı için yapılan açık oy
lama sonucu 310 kabul, 2 ret, 1 çekinser oyla 
neticelenmiştir. Tasarı Meclisimizden böylece 
kabul edilerek geçmiş bulunuyor. 

Mecliste çoğunluk olmadığı yapılan yoklama 
neticesinde anlaşılmıştır. («Mevcut kaç?» soru
su). 

214 mevcut vardır. Bu yönden 14 Şubat Çar
şamba günü saat 15,00 te toplanılmak üzere bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,45 

3. — YOKLAMA 
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İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlardan muhtaç durumda olanlara vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanması hakkındaki kanu n tasarısına verilen oyların sonucu 

(S. Salısı : 439 ve 439 a İnci ek) 

(Kabul edilmiştir,) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Efozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Muzaffet özdağ 
Ali İhsan Ulubahşii 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy ^ 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bâğcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 313 

Kabul edenler : 310 
Reddedenler : 2 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 132 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

Recai Ergüder 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılnıar 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Âtaöv 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avca 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Nahit Menteşe 
Reçat Özarda 
Kemal Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU t 

Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Kemal Demir 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaglı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Ibrehim öktem 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 

Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
A.bdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlıu 
Metin Cizreli 
Tarık Ziya Ekinci 

EDİRNE 
tlhaımi Erteım 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğ^lu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
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Nihat Diler 
Necati Güven 
(riyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
Adnan ıŞenyurt 
İsmail Hakki Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayrı Başar 

GAZİANTEP 
Aid İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Ali îhsah Çelikkan 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan . 

HATAY . 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Ali ihsan Balım 

i ^ , ' • • , 

Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
Ka-dir Çetin4 

Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 

Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Suphi Baykaon 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Bir git 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin , Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Osman özer 
Kaya özdemir / 
Ahmet Tahtâkılıç 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsarı 
Şinasi Osma 
Ceıhal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm, 
Abbas Ali Çetin 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Âkdoğanli 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Adil ToközMi 
t. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ""' 
Mehmet Ateşöğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayınan 
Vedat Âli Özkan 

,<.r*̂ . 

Mehmet Yüceler 
KIRKLARELİ 

Mehmet Atagün 
KOCAELİ 

Memduh Er d emir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan* 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş 
Mehmet Necati Kalaycı] 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak ' 
Nazif Kurucu 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mehmet Ersoy 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamît Fendoğlu 
İsmet inönü-

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Önol Sakar 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hacı Ahmet össoy 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Günejtan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Seyfi Sadi Pencap 

MUŞ 
Kemal Aytaç N 

Ncrmin Neftçi " 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdomir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Şadı Pehliv^anoğlu 

RİZE 
Mazhar Basa 
İsmail Sun göz 
Cevat Yalcın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şeraf ettin Paket» 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal " 
Kâmran Evliyaoğlu 
Melâhat Gedik 
Ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal TüLezoğlu 
Süreyya Ulıîçay 
Bahattin Uzurıoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 
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Cemil Karahan 
Niyazi üz güç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Gıyasettin Duman 
Kâzım Kangal 
Oevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 
Kemal Nebioğiu 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dilligil 
Ali Karcı 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu ((B.) 
AFYON KARAHİSAR 
Murat Öner 

Nevzat Güngör 
AMASYA. 

Ahmet Demiray 
ANKARA 

İsmail Rüştü Aksal 
Osman Bölükbaışı (1.) 
Rıza Kuas 
llyas Seçkin 
Alparslan Türdeş 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepe 
(t) 
Rafet Eker 

AYDİN 
Yüksel Menderes 

Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdar oğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
irfan Solmazer 

TRABZON 
-A. İhsan Birincidğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

Ahmet Şener 
Ömer Usta 

TUNÇflLt 
Kenan Aîral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkpğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

[Reddedenler] 

ADANA . 
Kemal Sanibrahimoğkı 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

[Çekin3$rler] 

' EDİRNE 
Ahmet Bilgin 

[Oya kaUlmvyanlar] 
I 

İsmet Sezgin 
BALIKESİR 

Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mevlüt Yılmaz (t. ) 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Hasan Özcan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım Önadım 
Ö. Doğan Öztürkmen 

ÇANAKKALE 
Muammer Baykan 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 
Atıf Şohoğlu 
(Bşk. T . ) 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Seyfi üz,türk_(B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak (B.) 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 
İbrahim Etem Kıkçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

HATAY 
Reşat Mursaloğlu 

Mualiıh Görenta§ 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğl^ 
Neşet Tanrıdağ . 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Bülent Eeevit 
Kenan Esengin 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

İSPARTA 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan (I.) 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanlı 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Şere„e Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
İlhamı Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 

IZMlR 
Şevket Adatan 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem (B,) 
Arif Ertunga 
Settar Iksel 
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Nihad Kürgad (B.) 
Mustafa Uyar 

* 
KAR& 

Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
A. Atıf Haçıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Gün er 
Mehmet Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Hasan Dinçer (B.) 

M. Ziyaeddin İzerdem 
İhsan Kabadayı 
Seyit Faruk önder 
Fakih/Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Kemal Kaçar (I;) 

MALATYA 
Mehmet Deükaya 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Mustafa Ok 
Nahit Yenisehirlioğlu 

MARAŞ 
Vcysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Vefik Pirinçcioğkı' 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
izzet Oktay (I. Ü.) 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

ORDU 
Feridun Cemal Eıkin 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol . Yılmaz Akçal 

SİİRT 
Misbah Ongan ( 

Adil Yaşa 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 

[Açtk üyelikler] 

Adana 1 
Çorum 1 
Diyarbakır 1 
istanbul 1 
Urfa 1 

Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
Osman Saraç 

TRABZON 
Hamdi Orhon 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin (I.) 
Cemal Güven 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmh 
Celâl Sungur (I. Ü.) 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
(B.) 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

39 NCU BİRLEŞİM 

12 . 2 . 1968 Pazartesi 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — İstiklâl Madalyası verilmiş bulunan
lardan muhtaç durumda olanlara vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun 
tasarısı ve teklifleri ve Millî Savunma, Maliye 
ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/372, 2/197, 2/241, 
2/289, 2/336, 2/418, 2/423, 2/449, 2/546, 2/547) 
(Ş. Sayısı : 439 ve 439 a 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 11 .1 .1968] 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
Şuabatı sanatlarmm tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Adalet komisyonları raporları (2/140) 
(S. Sayısı : 90 ve 90 a 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 26' . 12 . 1967] 

% _ Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanu
nunun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırıl
masına dair kanun teklifi ve içişleri, Turizm 
y« Tanıtma ve Adalet komisyonları raporla
rı (2/41) (S. Sayısı : 128 ve 128 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 12 .1967] 

3. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un 
6023 sayılı Türk Tabipleri1 Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı : 
170 ve 170 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1967] 

4. — Hendek Kazası Kemaliye Mahallesi 
nüfusuna kayıtlı Mustafa oğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 1 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Medenî Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 
e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 .12 .1967] 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci. maddesinin kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/348) (S. Sayısı : 174 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

7. — Siverek Kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasan oğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(özmodanlı) nm cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103) (S. Sayısı : 277 ve 277 ye ek) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

8. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/163) 
(S. Sayısı : 188 ve 188 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 17 . 1 . 1968] '• 

9. — Erzurum Milletvekili Isımail Hakkı 
Yıldırım, Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu 
ve Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamname
sinin bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
tüzük teklifleri ile istanbul Milletvekili Nuri 
Eroğan'un, Millet Meclisi içtüzüğünün 157 nci 



maddesinin tadili hakkmda tüzük teklifi ve 
Anayasa Komisyonu raporu. (2/500, 2/503, 
2/504, 2/596) (S. Sayısı : 481) [Dağıtma ta-
rihi : 23 . 1 . 1968] 

10. — Ceza işlerinde karşılıklı Adlî Yardım 
Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/147; Cumhuriyet Se
natosu 1/729) (S. Sayısı : 145 ve 145 e 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1968] 

11. — Mardin eski Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
30 . 4 . 1964 tarihli Haftalı'k Karar Cetvelin
deki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü-
gülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi '5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (MıMöt Meclisi S. Sayısı : 
19 ve 19 a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 522) [Dağıtıma tarihi 7 . 2 . 1868] 

12. — Siirt Milletvekili Süreyya öner, Amas
ya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, Diyarbakır 
Milletvekili Hilmi Gülidoğan ve İstanbul Millet
vekili llhami Sancar'm, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 12 . 3 . 1964 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 5/4; Cumhuriyet Senaıtosu 4/66) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 20 ve 20 ye 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. İSayısı : 442) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 2 .1968) 

13. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet Sena
tosu 4/68) (Milet Meclisi S. Sayısı : 21 ve 21 e 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu 'S. Sayısı : 523) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 2 .1968) 

14. — İzmir Milletvekili İhsan Güraan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Koımis-

2 -
I yonu raporu. (Millet Meclisi 5/30; Cumhuriyet 

Senatosu 4/73) (Millet Meclisi S. Sayısı : 237 
ve 237 ye 1 nci ek; Cumhuriyet 'Senatosu S. Sa
yısı : 772, 772 ye 1 nci ve 2 nci ekler) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 .1968) 

15. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komüsyo-
nu raporu. (Millet Meclisi '5/33; Cumhuriyet 
Senatosu 4/71) (Millet Meclisi S. Sayısı : 238 
ve 238 e 1 nci sek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 771, 771 e 1 nci ve 2 nci eik) (Dağıtma 
tarihi : 7 . 2 . 1968) 

;li6. — İzmir Milletvekili İhsan Gursan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 5/32; Cumhuriyet Sena
tosu 4/72) (Millet Meclisi S. iSayısı : 239 ve 
239 a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
773, 773 e 1 nci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
7 .2 .1968) 

17. — İzmir Milletvekili İhsan Gürean'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 5/31; Cumhuriyet Senato
su 4/76) (Millet Meclisi S. Sayısı : 240 ve 240 a 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 898) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 2 .1968) 

X 18. — Vakıflar G^nel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında ıkanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
vo Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri. (Millet Meclisi 1/465; Cumhuriyet Senatosu 
1/876) (Millet Meclisi S. Sayısı : '624; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1Ö9Ö) (Dağıtıma ta
lihi : 7 . 2 .1968) 

19. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nın, 
I yasama dokunulmazlığının Ikaldı/rılması (hak

kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından münökıkep Karma 

I Komisyou raporu. (3/37) (S. Sayısı ; 434) 
| (Dağıtma tarihi : 8 . 2 .1968) 



20. — Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri lEnoğan'ın, yasama dokuaıulma>zlığınm 
(kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet ikam/isyanlarından mürek
kep Kanma Komisyon raporu. (3/48) (S. Sayı
sı : 485) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968) 

21. — Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğ 
lu'nun yasama dokmıulm'azlığMiın ikaldırılması 
hakkımda Baışlbakanhık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet ıkomlsyoınlıaırından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/62) (S. Sayısı : 486) (Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 .1968) 

22. — Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğan'ın yasama d'okunulmıazlığınm. 
tkaldrrılması ıhıakkmda Başbakanlık tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet feomdsyanlarından mü-
rekp Karma Komisyonu raporu (3/71) (S. Sa
yısı : 487) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968) 

23. — Giresun Milletvekili Eteni Kılıçoğlu'-
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkımda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Anayasa ve Adalet (komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/76) (S. Sayı
sı : 488) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968) 

24. — Giresun Milletvekili İbrahim Eteni 
Kıbeoğlu'mun yasama dokunulmazlığınım kaldı
rılması ihatkkımıda Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 'mürek
kep Karma Koımisyonr aporu. (3/77) (S. Sayı
sı : 489) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968) 

25. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
GüLer'kı yasama dotkıunulmaızlığının kaldırılması 
hakkında Başjbakanbk tezkeresi ve A,nayasia ve 
Adalet komisyonlarından ımürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/79) (S. Sayısı : 490) (Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968) 

26. — Antalya Milletvekili Hasan Fehmi 
Boztepe'nin yasama dokunulmazlığının ıkaldı.rıl-
ması ıfoakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve (Adalet 'kcmıiısrycmlıanfndaın mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/86) S. Sayısı : 
491) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

27. — Eski Erzurum yeni Manisa Milletve
kili Ertuğrul Akça dle Kayseri Milletvekili Ve
dat Âld Özkan'ın yasama dokunulmazlıkla-rmın 
kaldırılması (hakkımda Ba^baikanlık teskeresi ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/90) (S. Sayısı ; 492) [Da-
ğitona tarihi : 8 . 2 . 1968] 

28. — İzmir Milletvekili Mehmet AH Ay-
taş'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başba'kantok tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarımdan mürekkep Kanma Ko
misyon raporu. (3/172) (S. Sayısı : 493) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

29. — Diyarbakır Milletvekili Metin 
Cizreli'nin yasama dokunulmazlığının tkal-
.diınlması inakkınida Başbakanlık teskeresi ve 
Anayasa ve Adalet ıkomisyanlarıından tmünek-
kep Karma Komisyon raporu. (3/177) (S. Sa
yısı : 494) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

30. — İstanbul MiiıLestvekifli Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığımı/n ' kaldırılması hak
kında Başjbakaınlıik tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet (komisyonlarından (mürekkep Kanma Ko
misyon raporu. (3/254) (S. Sayısı : 495) [Da
ğıtma tarühi : 8 . 2 . 1968] 

31. — İstanbul MillLetveildM Çetfin Altanln 
yasama dokunulmazlığının İkaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada^ 
let İkomisycmlarından .mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/262) (S. Sayısı : 496) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

32. — Adana Milletvekili Turhan Dinisil'-
in, yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarımdan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/315) (S. Sayısı : 497) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

33. — Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'-
ıın, yasama dokunulmazlığınım kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından (mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/323) (S. Sayısı : 498) 
[Dağıtma tarühi : 8 . 2 . 1968] 

34. — Çanakkale Mitöietvekıüi €ihad Ba-
bam'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/330) '(& Sayısı : 4.99) [Da
ğıtma .tarihi : 8 . 2 . 1968] 

35. — Antalya Milletvekili Osman YükseT-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarımdan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/338) (S. Sayıaı : 500) [Da
ğıtana tarihi : 8 , 2 . 1968] i 



36. — Kastamonu MiMetvelkilli Ahmet Şev
ket Bohça'nm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarımdan mürek
kep Kapıma' Komisyon raporu! (3/342) (S. Sa
yısı : 501) [Dağıtma tarihi' ; 8 . 2 . İ96SJ 

37. — Denizli 'Milletvekili .Muzaffer Ka-
ran'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/363) (S. Sayısı : 502) 
[Dağıtma tarihi : 8 , 2 . 1968] 

38. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğiu'nım yasama dokunulmaz]iğinin kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/393) (S. Sayısı : 
503) [Dağıtma tarihi,: 8 . 2 . 1968] 

39. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/395) (S. Sayısı : 504) 
[Dağıtma tarihi- : 8 . 2 . 1968] 

40. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/403) (S. Sayısı : 505) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

41. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazl iğinin. kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/404) (S. Sayısı : 506) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

42. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'-
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında [Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/405) (S. :Sayısı : 507) 
[Dağıtma tarihi : 8.. 2 . 1968] 

43. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/427) (S. Sayısı : 508) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 
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44. — Çanakkale Milletvekili Cihad Ba-

ban'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/448) (S. Sayısı : 509) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

45. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da .Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/449) (S. Sayısı : 510) ([Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

46. — İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şe 
rof Lâç ile Antaılya Milletvekili Osman Yüksel'in 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/452) (S. Sayısı : 511) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

47. —• Manisa Milletvekili Muammer Diri'k'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/455) S. Sayısı : 512) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

48. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/475) (S. Sayısı : 513) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 1968] 

49. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efcoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekker» Karma Ko
misyon raporu. (3/476) (S. Sayısı :. 514) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

50. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/480) (S. Sayısı : 515) [Dağıtma 
tarihi - 8 . 2 . 1968] 

51. — İstanbul Milletvekili Orhan Scyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/481) (S. Sayısı : 516) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 



52. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/482) (S. Sayısı : 517) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

53. —• Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
rapora (3/484) (S. Sayısı: 518) [Dağıtma tari
hi: 8 . 2 . 1968] 

54. — Nevşehir Milletvekili Selâlıattin Hak
kı Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/485) (S. Sayısı: 519) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

55. —• Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/486) (S. Sayısı: 520) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

56. —• Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/487) (S. Sayısı: 521) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 

57. —• Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu (3/502) (S. Sa
yısı: 522) [Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

58. —• İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/513) (S. Sayısı: 523) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 

59. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/514) (S. Sayısı: 524) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 
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60. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'-

ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonu raporu (3/515) (S. Sayısı : 525) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 

61. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'nin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3 / 516) (S. Sayısı: 526) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

62. — Ankara Milletvekili Kıza Kuas'm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/525) (S. Sayısı: 527) [Dağıtma ta
rihi: 8 . 2 . 1968] 

63. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efe-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/531) (S. Sayısı: 528) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

64. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekekp Karma 
Komisyon raporu (3/532) !(S. Sayısı: 529) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

65. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
lu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekekp Karma Ko
misyon raporu (3/539) (S. Sayısı: 530) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

66. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekekp Karma Komisyon 
raporu (3/542) (S. Sayısı: 531) [Dağıtma ta
rihi: 8 . 2 .1968] 

67. — Adama Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
rapora. (3/546) (,S. Sayısı : 532) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 



68. — Adana Mill'etvoMli Turhan Dilliğil'in, 
yasama dofaunulmazlığınıın kaldırılması hakkın-
da Başbakanlık tezkeresi, ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (.3/547) (S. Sayısı : 533) [Dağıtma ta-
nlhi : 8 . 2 . 1968] 

09. — Adana Milletvekili Tnunhan Diliigil'în, 
yasama doiknınul'mazlığının kaldırılması haklkın-
c'a Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
rapora (3/548) (S. Sayısı : 534) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . CL9f68] 

70. — İzımir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/550) (S. Sayısı : 535 [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

71. — Konya Milletvekili Selçuk Aytan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
naporu (3/579) (S. Sayısı : 536) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

72. — Anibalya Milletvekili Osman Yüksel 
Serdengeçti'nin yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon napöru (3/580) (S. Sayısı : 
1537) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

73. — Tokat Milletvekili Bodretün Karaıer-
kek'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi! ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/58'5) (S. Sayısı : 538) [Da
ğıtıma tarihi : S . 2 . 1968] 

74. — Adana Milletvekili Turthıan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/586) (S. ıSayısı : 539) [Dağıtma ta-
riM : 8 . 2 . 1968] 

75. — Kastaımıoınju Milletvekili Adil Aydın'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 

raporu. (3/590) (S. Sayısı : 540) [Dağı/tana ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 
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76. — İstanıbul Milletvekili Çetin Altan'm 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raparu. (3/593) (S. Sayısı : 541) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

77. — Adama Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama doknınul'mazlığının kaldırılması hak/kın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/595) (S. Sayısı : 542) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

78. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dal-ounulmazlığınıın kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
.r.apo.raı. (3/596) (S. Sayısı : 543) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

79. — Kastamonu Milletvekili Ahmet Şenket 
Bohça'nm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ıma Koımdısıyon raporu. (3/597) (S. Saısı : 544) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

ı80. — İsltanlbul Millötiveıkili ÇeHfcn Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/601) (!S. Sayısı : 545) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

81. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/602) • (& Sayısı : 546) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

82. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın. 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/603) (S. Sayısı: 547) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

83. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlanndan mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/604) (S. Sayısı : 548) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 
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84. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık teskeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/611) (S. Sayısı : 549) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

85. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'im. 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması halikın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/615) (S. Sayısı : 550) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

86. — Adaına Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/636) (İS. Sayısı : 551) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

87. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması halikın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/664) (S. Sayısı : 552) [Dağıt
ma, tarihi : 8 . 2 . 1968] 

88. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or
hun'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/665) (S. Sayısı: 553) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

89. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi! ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu -(3/666) (S. Sayısı : 554) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

90. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or
hun'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/671) S. Sayısı: 555) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

91. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/675) (S. Sayısı : 556) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

92. — Adana Milletvekili Turhan ÎDilligiPn* 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada1-
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/676) (S. Sayısı : 557) [Dağıt-
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

93. — Siirt Milletvekili Abdülhalim Aras'ım 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından1 mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/679) (S. Sayısı : 558) [Dağıt-
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

94. — Antalya Milletvekili İhsan AtabVüm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması halikın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/53) (S. Sayısı : 562) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

95. — Sakarya Milletvekili Hami Tczkan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/64) (S. Sayısı : 563) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 .1968] 

96. — Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/81) (S. Sayısı : 564) [Dağtıma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

97. — Antalya Milletvekili II. Fehmi Bozte-
pe'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/87) (S. Sayısı : 565) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 .1988] 

98. — Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/104) (S. Sayısı : 568) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

99. — Ankara Milletvekili A. Rıza Çetiner'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/362) (S. Sayısı : 567) [Dağtıma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 
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100. — İstanbul Milletvekili Osman özer'in I 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbalkaıılık tezkeresi ve Anayasa ve Adailet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/369) (S. Sayısı : 5G8) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1 9 6 8 ] 

101. —• Bingöl Milletvekili Cemal Yavuz'un 
yasama dokunulmazlığının 'kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/447) (S. Sayısı : 569) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

102. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/684) (S. Sayısı : 570) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

103. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'm ya
sama dokunulmazlığının 'kaldırılması hakkında 
Barbakandık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/685) (S. Sayısı : 571) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1 9 6 8 ] 

104. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/686) (S. Sayısı : 572) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

105. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'nin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/700) (Ş. Sayısı : 573) ([Dağıtma ta
rihi - 8 . 2 . 1968] 

106. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/706) (S. Sayısı : 574) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

107. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yüce
ler in yasama dokunulmazlığının (kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonu raporu (3/707) (S. Sayısı : 575) [Da
ğıtma tarihi : 8 .2 .1968] 

108. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ece-
vit'in yasama dokunulma-zllığınm kaldırılması | 

hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/708) (S. Sayısı : 576) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

109. — İzmir Milletvekili Lebit Yurdoğlu, 
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Niğ
de Milletvekili Seılâhattin Hakkı Esatoğlu'nun 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/709) (S. Sayısı : 577) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

110. — Adana Milletvekili' Turhan Di'lligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbalkanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/741) (S. Sayısı : 578) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

111. — Adana Milletvekili Turhan DilligiP-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında ' Baş/bakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/742) (S. Sayısı : 
579) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

112. — Adana Milletvekili Turhan Dil'lil-
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora (3/743) (S. Sayısı : 580) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

113. — Adana Milletvekili Turhan Dillii-
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora (3/744) (S. Sayısı : 581) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

114. —* Adana Milletvekili Turhan Dilli-
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/745) (S. Sayısı : 582) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

115. — Adana Milletvekili Turhan Dilli-
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/746) (S. Sayısı : 583) [Da
ğıtma tariki : 8 . 2 . 1968] 



116. — Adana Milletvekili Turhan Dilli-
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/747) (S. Sayısı : 584) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

117. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/749) (S. Sayısı : 
585) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

118. — istanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/750) (S. Sayısı : 
586) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

119. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başkakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/751) (S. Sayısı : 
587) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

120. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
ğı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/752) (S. Sayısı : 588) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

121. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/753) (S. Sayısı : 589) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

122. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/754) (S. Sayısı : 590) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

123. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Denizli Mülletveküi Muzaffer Karan'm, 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/756) (ıS. Sayısı : 591) [Dağıtma 
tarihi ; 8 . 2 . 1968] 
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I 124. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
I in, yasama dokunulmazlığının kaldırılmalı hak

kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada-
I let komisyonlarından mürekkep Karma Komiı-

yon raporu. (3/762) (S. Sayısı : 592) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

125. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'-
m,. yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak-

I kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/763) (S. Sayısı : 593) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

126. —, Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/764) (S. Sayısı : 594) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

127. — Adana Milletvekili Turhan Dilliıgil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/766) (S. Sayısı : 595) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

128. — Çanakkale Milletvekilli Muammer 
Baykan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu. (3/774) (S. Sayısı : 596) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

129. — Adana Milletvekili Turhan DilligiT-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa r« 

I Adalet komisyonlarndan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/775) (S. Sayısı : 597) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

130. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
I yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak

kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa v« 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/776) (S. Sayısı • 598) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

131» — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm yasama dokunulmazlığının kalıdırıllmajpı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/781) (S. Sayısı : 599) 
[Dağıtma tarihi : 8 , 2 . 1968] 
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132. — Adana Milletvekili Turhan Dillimi'-

in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anajyasa ve 
AdaÜet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora. (3/782) (S. Sayısı : 600) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

133. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasaıma dokunulmazlığının kaldırılması hak
kımda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonCarndan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/783) (S. Sayısı : 601) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

134. — İstanbul Milüetvefcili Tekin Erer*in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adale<t komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/784) (S. Sayısı : 602) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

135. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
(komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/785) (S. Sayısı : 603) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

136. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık teskeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/789) (S. Sayısı : 604) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

137. — Malatya Milletvekili Hamit Fendoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/790) (S. Sayısı : 605) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

138. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/793) (S. Sayısı : 606) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

139. — Adana Milletvekili Turhan Dilliğil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kımda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/794) (S. Sayısı : 607) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

140. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/805) (S. Sayısı : 608) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

141. — Adana Milletvekili Turhan DilligiT-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/806) (S. Sayısı : 609) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

142. — Adana Milletvekili Turhan Dillig^l,-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/807) (S. Sayısı : 610) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

143. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık: tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/808) (S. Sayısı : 611) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

144. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/809) (S. Sayısı : 612) [Dağıtma ta
rihi : 8. 2 . 1968] 

145. — Trabzon Milletvekili Osman Turan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/810) (S. Sayısı : 613) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Avukatlık kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahiraoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve 21 ar
kadaşı vi Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 2 
arkadaşının Avukatlık kanunm teklifleri ile 
Çalışına re Adalet komisyonlarından 7 şer üye-
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den kurulu Geçici Komisyon raporu (1/313, 
2/1, 2/54, 2/445) (S. Sayısı : 324 ve 324 e 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 21 . 12 . 1967] 

X 2. — Kooperatifler kanun tasarısı ile Kon
ya Milletvekili Fakih Özfakih ile Adana Millet
vekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 arkadaşının, 
Kooperatifler kanunu teklifi ve Bursa Milletve
kili Kasım Önadım'ın, Kooperatifler kanunu tek
lifi ve Tarım, Adalet, Ticaret ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu Geçici Komi.sy:m 
raporu (1/151, 2/53, 2/232) (S. Sayısı : 351 
ve 351 0 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 21.12.1967] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Mali
ye vt Plân komisyonları raporları (2/75) (S. 
Sayısı : 132 ve 132 ye 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

4. — Halk Bankası ve halk sandıkları hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Cumhunyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5852 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve 
Plân komisyonları raporları (1/200, 2/171) (S. 
Sayısı : 257 ve 257 ye 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 23 . 12 . 1967] 

X 5. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı 
ve Ticaret ve Plân komisyonları raporları 
(1/270) (S. Sayısı : 279 ve 279 a 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

X 6. — Toprak ve su kaynaklarını geliş
tirme birlikleri kanunu tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 ve 291 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

7. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu Memur ve lçhizmetler Teşkilâtı kanunu 
teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) 
(S. Sayısı : 296 ve 296 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 25 .12 .1967] 

8. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen 
ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonlan raporları (2/176) (S. Sayısı : 
300 ve 300 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

9. — 3530 sayılı Kamunun hâizi maddeleri
nin değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldırılma
sı ve bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Ka
nununa ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, 
İçişleri ve Plân komisyonları raporları (1/153, 
1/321) (S. Sayısı : 308 ve 308 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

X 10. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, Türkiye Halk Bankası 
ve Halk Sandıkları hakkında 8 . 6 . 1933 tarih 
ve 2284 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Ti
caret ve Plân komisyonları raporlan (2/170) 
(S. Sayısı : 431 ve 431 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 .1967) 

11. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve 9 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
preçici bir madde eklenmevSİne dair kanun tek
lifi ve Adalet, Tarım ve Plân komisyonları ra
porlan (2/124) (S. Sayısı : 432 ve 432 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1967) 

X 12. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki konınmnya ait kanun tasamı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135 ve 135 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 . 1967) 

X 13. — îzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesine dair ve Aydın Millet
vekili Reşat özarda'nm, 2834 sayılı Tarım Sa
tış Kooperatifleri ve Birlikleri hnkkmdakî Ka
nunun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar eklen
mesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Tica
ret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 2/177) 
(S. Sayısı : 290 ve 290 a 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 .1967] 

14. — Emekli sandrklariyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına tabi 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun ta-



sarısı re Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/56) S. Sayısı : 429 ve 429 a 1 nci 
•k) [Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1967] 

15. —• Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hüsnü Di-
keçligil ve 69 arkadaşının, Kore Savaşma katı
lan Mehrast Mirzaoğlu 1928 doğumlu Hacı Al-
tıner'e vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ma»! hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/355) (S. Sayısı : 
433 ve 433 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
25 .12 . 1967] 

1/6. —• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçiş
leri re Plân komisyonları raporları. (1/363) 
(S. Sayısı: 443 ve 443 e 1 nci ek) ]Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 . 1967] 

17. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşınım Erzurum'un Şenkaya es
ki Erkek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mü-
beceel Morkoç hakkında 4547 sayılı Kanunun 
(E) bendi gereğince meslekten ihraci hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin 
cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/219) (S. Sa
yısı : 282 ve 282 ye 1 nci ek) [Dağıtana tari
ki : 26 . 12 . 1967] 

18. •— Umumî Hıfzısıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım komisy<-uları raporları (1/180) (S. Sa
yısı : 407) [Dağıtma tarihi 27 . 12 . 1967] 

19. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı vs Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/379) (S. Sayısı : 468) [Dağıtma ta
rihi : 12 . 1 . 1968] 

20. — Uşak Milletvekili "Fahri Uğrasızo^lu'. 
nun, 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayüı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (2/259) (S. 
Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 12 . 1 .- 1968] 

21. — Tütün Satış Kooperatifleri ve Bölge 
Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel 
Birliği Kanun tasarısı ile İzmir Milletvekili 
Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Tarım 
Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Tür
kiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun teklifi 

ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve 
Plân komisyonlarından seçilen dörder üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı: 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi: 16 . 1 . 1968] 

X 22. —-Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kamun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Sa-
im Sarıgöllü ve 11 arkadaşımın, Devlet Operası 
Kuruluşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, 
İçişleri, Millî Eğittim ve Plân komisyonların
dan »eçdllem 5 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 VÖ 
273 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16.1.1968] 

X 23. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine, 1 maddenin kaldırılmasına ve bu 
kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Maliye, içişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sayısı • 274 
ve 274 e 1 nci ek) | Dağıtma tarihi : İÜ.1.1968J 

24. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
10 arkadaşının Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 
ve 275 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi: 16 . 1 . 1968) 

25. — Serbest malî müşavirlik kanunu tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 noi ek) [Dağıtma tarihi : 16 1 . 1968] 

26. —• Jandarma Kanununda derişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı (1/217) (S. Sayı
sı : 294 ve 294 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
17 . 1 . 1968] 

27. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ateş oğ
lu'nun 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Ta
tiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/288) 
(S. Sayısı 309 ve 309 a 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 17 . 1 . 1968] 

28. — Konya Milletvekili Selçuk Aytan ve 6 
arkadaşının, kadro dolayısiyle açıkta kalanların 
açıkta geçirdikleri sürelerin kıdem ve emeklilik
lerine sayılmasına dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları. (2/511) (S. Sayı
sı : 477) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1?68] 
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29. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 

ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sajyılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Tarım ve Plân komis
yonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Geçici 
Komisyon raporu (1/408) (S. Sayısı : 478) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 1 . 1968] 

30. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ve eklerinin Tarım Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek Kurulan Geçici Komisyon raporu. 
(1/413) (S. Sayısı : 479) [Dağıtma tarihi : 
18 . 1 . 1968] 

X 31. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Rıfat öztürk-
çline, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik İnci'niın, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, içişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyon!arın
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 2S10 ve 
210 a, 1 ora. ek) [Dağıtma tarihi: 26 . 1 . 1968] 

32. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşının Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına ödenek verilmesine dair kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (S. 'Sayısı : 561) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1968] 

X 33. — Bitlis Milletvekili Zarife Koçak ve 
29 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 74 
ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet, Anayasa ve Plân komisyonların
dan 5 er üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon 
raporu (2/633) (S. Sayısı : 620) [Dağıtma ta
rihi : 3 . 2 . 1968] 

X 34. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret, 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet.. Ma

liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/195) (S. Sayısı : 287 ve 287 ye 1 nci 
ek [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 35. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, içişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 36. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri, 
Adalet, içişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 331 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

37. — Uvusturueu maddelerin murakabesi 
hakkındaki Kanunun 23 ve 28 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım, Adalet, Tarım ve içişleri ko
misyonları raporları (1/173) (S. Sayısı : 614) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

38. — Adana Milletvekili Turhan DillıViT'in, 
265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Turizm ve Tanıtma ve Plân 
komisyonları raporları (2/351) (S. Sayısı : 621) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

39. —• Sakarva Milletvekili Havrettin1 Uysal 
ve Ankara Milletvekili îlyas Seekin'in, 15 
Temmuz 1963 tarih ve 275 sayılı Kanunun 35 
nci maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/629) (S. Sayısı : 623) [Dağıtma tarihî : 
7 . 2 . 1968] 

40. — Çorum Milletvekili1 Ahmet Uvsal ve 12 
arkadaşının, Tarım Bakanlığının muhtelif kade
melerinde hizmet güren bölge ziraat okulları me
zunu personek mahrumivet yeri ödeneği veril
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım ve Plân 
komisvonlfırından 8 er üve seçilerek kurulan Ge
çici Komiwvon raporu (2/498) (S. Sayısı : 625) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 





Donem : 2 
Toplantı : 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 28 
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve 12 arkadaşının, 5680 
sayılı Basın Kanununun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılması
na dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Adalet 

komisyonları raporları (2/41) 

2 . İt . 1965 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisinin I nci Döneminin 2/842 numarasm'da kayıtlı (Ankara Milletvekili Bülent 
Ecevit ve iki arkadaşının 5680 sayılı Basın Kanununun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırıl
masına dair kanun teklifi) nin İçtüzüğün 69 neu maddesinin 2 nci bendi gereğince komisyona 
havalesini talep ve rica ederiz, 

Gaziantep 
A. î. Göğüs 

Adana 
M. Bozdoğan 

Nevşehir 
8. H. Esatoğlu 

Zonguldak 
B. Ecevit 

Gaziantep 
H. Yılmaz 

Sinop 
N. özgüç 

'::: . Manisa 
M. Ertem 

Istan'bul 
0. Bir git 

Diyarbakır 
M. Cizreli 

Maraş 
V. Pirinçcioğlu 

Çorum 
H. İncesulu 

Hatay 
H. Özkan 

istanbul 
0. Eyüboğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
30 . 4 . 1965 

5680 sayılı Basın Kanununun 31 nci maddesinin kaldırılmasına ilişkin kanun teklifi ve gerek
çesi ekli olarak sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını saygı ile arz ederiz. 

Ankara 
B. Ecevit 

Gaziantep 
yi. / . 

İstanbul 
C. Kırca 

GEREKÇE 

5680 sayılı Basın Kanununun 31 nci maddesi şöyledir : 
«Madde 31. — Yabancı memleketlerde çıkan basılmış eserlerin Türkiye'ye sokulması veya da

ğıtılmadı Bakanlar Kurulu kararı ile men olunabilir. 
«Bu gibi basılmış eserlerin, Bakanlar Kurulundan acele karar alınmak üzere, içişleri Bakan

lığınca karardan evvel dağıtılmaları menolunabileceği gibi, dağıtılmış olanlar da toplattırılabilir. 
Menedilnıiş olmasına rağmen bunları Türkiye'ye bilerek sokanlar, dağıtanlar veya bu gibi 

eserleri kısmen veya tamamen iktibas ederek yayanlar 3 aydan 1 yıla kadar hapis ve 500 li
radan 5 000 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar.» 



Bu madde, uygulanışta, Anayasamızın sağladığı düşünce hürriyeti ile, bilim ve sanat hür
riyeti ile, kitap ve broşür çıkarma hakkı ile, basın hürriyeti ile ve sansür yasağı ile çelişmektedir. 

Her ne kadar, bu madde ile Bakanlar Kuruluna ve içişleri Bakanlığına verilen yetkinin, 
Anayasada sağlanmış hak ve hürriyetlerle bağdâşmıyacak bir ölçüde kullanılması halinde, yine 
Anayasanın 114 ncü maddesi uyarınca yargı mercilerine başvurulabileceği ileri sürülebilirsc de, 
yurda sokulması yasak edilen bir eseri okuma imkânı kalmadığına göre, vatandaşlar, Ba
kanlar Kurulunun veya içişleri Bakanlığının, yetkilerini aşıp aşmadıkları hakkında bir kanı edin
mek ve ona göre denetleme hakkını kullanmak imkânından fiilen yoksun bırakılmış olmaktadırlar. 

Kaldı ki, yabancı memleketlerde çıkan basılmış eserlerin yurda sokulmasını yasaklamak ve 
bunları toplatmak üzere verilecek kararlarda hangi Ölçülere uyulacağı da maddede belirtilmemiş 
olduğundan, Bakanlar Kurulu ile içişleri Bakanlığına sınırsız bir sansür yetkisi tanımış olmak
tadır. 

Nitekim, bu yetkinin, birçok zamanlar, Türkiye'de düşünce • özgürlüğünü zedeliyecek ve Türk 
vatandaşlarının dünyadaki düşünce akımlarını izleyebilmeleri imkânını kaldıracak biçim ve ölçü
de uygulanmakta oluğu türlü örnekleriyle bilinmektedir. 

Onun için, madde yürürlükten kaldırılmalıdır. Yabancı memleketlerde çıkan basılmış eserler 
de, Türkiye'de yayımlananlar gibi, ancak, kanunların açıkça gösterdiği suçların işlenmesi halinde 
ve ancak mahkeme kararı ile toplatılabilmelidir. 

Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve 12 arkasının teklifi 

5680 sayılı Basın Kanununun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5680 sayılı Basın Kanununun 31 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 2. — 5680 sayılı Basın Kanununun 31 nci maddesi uyarınca verilmiş olan y.ısaklama 

ve toplatma kararları yürürlükten kaldırlımıştır. 
MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

içişleri Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu > 25 .2. 1966 
Esas No.: 2/41 
Karar No.: 17 

Yüksek Başkanlığa 

Gaziantep Milletvekili Ali İhsan G-öğüş ve oniki arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanununun 
31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair olan kanun teklifi, teklif sahibi ve ilgili Ba
kanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Tümü üzerinde cereyan eden uzun müzakereler neticesinde, gerekçede de belirtildiği gibi, y,a-
Ibancı memleketlerde basılmış eserlerin yurda sokulmasını önliycıı ve Bakanlar Kuruluyla İçişleri 
'Bakanlığına hudutsuz bir nevi sansür yetkisi veren 5680 sayılı Basın Kanununun 31 nci madde
sinin yürürlükten kaldırılması istenmekte ise de; mevzuuhahis maddenin yürürlükten kaldırılması 
halinde, millî bekamızın icabı olan kontrolün mümkün olamıyacağı, toplumun içtimai ve fikrî 
'bünyesinde yapacağı telâfisi gayrimümkün tahribatın önlcneıniycceği ve esasen milletimizin fay
dalanabileceği ilmî eserlerin yurda sokulmasında da her hangi bir mâni olmadığı mütalâa edile
rek, mezkûr 31 nci maddenin, bir emniyet tedbiri olarak yürürlükte kalmasında fayda mülâhaza 
.edilmiş ve yukarıda işaret olunan sebeplerle teklifin reddine karar verilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 128) 
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Havalesi gereğince Turizm ve Tanıtma Komis yonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkan

lığa sunulur. 
Başkanvekili Sözcü Kâtip 

Sakarya Ankara Kütahya 
M. Gürer K. Yılmaz M. Ersoy 

Ankara Çankırı Gaziantep 
O. Eren T. Akman M. Uygur 
Samsun Tekirdağ Trabzon 

M. Gedik O. Öztrak H. Orhon 
İmzada bulunamadı 

Komisyon Başkanı 
, Zonguldak 
E. Çetiner 

Amasya 
C. Topala 

Mardin 
F. üluç 

Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Turizm ve Tanıtma Komisyonu 30 . 3 . 1966 
Esas No. : 2/41 
Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından komisyonumuza havale edilen, Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanununun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırıl
masına dair kanun teklifi, teklif sahibi ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve mü
zakere edildi. 

Teklifin tümü üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde; 
5680 sayılı Basın Kanununun 31 nci maddesi, Anayasanın 17 nci maddesini zedelemediği, 17 nci 

maddenin gerekçesindeki (Gönderişine hürriyetini, haberleşme hürriyeti gibi mutlak olarak ka
bul etmek mümkün değildir. Esasen bir yabancı Anayasa istisna edilecek olursa, diğer anayasalar
da da bu hürriyetin Anayasa teminatına bağlandığına şahidolmaktayız. Bu sebeple gönderişme-
nin ihtiyaçlara göre kanunla serbestçe düzenlenmesi yerindedir.) kayıtla daha sarih anlaşılmak
tadır. 

Ayrıca, 5680 sayılı Kanunun 31 nci maddesinin T. 1 Partisi tarafından Anayasa Mahkemesi
ne mugayirliği iddiaısiyle sevk edildiğini ve Anayasa Mahkemesinin 5680 sayılı Basın Kanunu
nun 31 nci maddesinin Anayasamızın 17 nci maddesini ihlâl etmediğini Anayasa Mahkeme
sinin Esas No. : 1963/170, Karar No. : 1963/178, Karar tarihi : 5 . 7 . 1963 ve 4 . 11 . 1963 ta
rih 11546 sayılı Resmî Gazete ile karara bağlandığını ilân etmesi komisyonumuzda okunan 
Resmî Gazete ile anlaşılmıştır. 

Komisyonumuz, Anayasa Mahkemesinin karara bağladığı bu kararın ışığı altında Devletin 
bütünlüğünü sarsacak ve millî huzurun bozulmasına imkân verecek her türlü zararlı neşriyatın 
önlenebilmesini temine matuf, olan '5680 sayılı Basın Kanununun 31 nci maddesinin kaldırılma
ması görüşü komisyonumuzda hâkim olmuştur. 

Yapılan oylama sonunda teklifin reddine karar verilmiştir. 
Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tevdi buyurulmak , üzere Yüksek Başkanlığa sunulur., 

Başkan 
Kocaeli 

8. Sofuoğlu 

Afyon K. 
O. Attilâ 

Sözcü 
İzmir 

0. Z. Efeoğlu 

Balıkesir 
A. Akın 

İstanbul 
T. Erer M, 

Kayseri 
, Ateşoğlu 

Adana 
K. Muhalifim 

B. Tünay 

Bursa 
B. Kunt ay 

Manisa 
M. Dirik 

Adıyaman 
N. Bayıllıoğlu 

Gaziantep 
A. t. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 128) 
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Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/41 
Karar No. : 41 

5 . 7 . 1966 

Yüksek Başkanlığa 

Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve 12 arkadaşının 5680 sayılı Basın Kanununun 31 nci 
maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair olan kanun teklifi, ilgili Bakanlık temsilcilerinin işti
rakiyle, komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

5680 sayılı Basın Kanununun 31 nci maddeci. Bakanlar Kuruluna yabancı memleketlerde çı
kan basılmış eserlerin Türkiye'ye sokulmasını veya dağıtılmasını men'e; bunların, Bakanlar Ku
rulundan acele karar alınmak üzere, İçişleri Bakanlığınca karardan evvel dağıtılmalarını önle
meye ve dağıtılmış olanların da toplatılmasına yetki vermektedir. 

Bu madde, yurt dışındaki muzır ve yıkıcı faaliyetlerin memleketimize girmesine vasıta olacak 
nitelikte basılmış eserlerin yurda sokulmasını önlemeye mahsus ve münhasır olmak üzere vaz'edil-
miş bulunmakta ve bu itibarla, Devlet bütünlüğü ve millî güvenliğin, millî şuur ve dayanışma
nın, toplum huzurunun bozulmasına imkân verecek kitap, broşür, gazete ve dergi gibi basılmış 
eserlerin memleketimize ithalinin önlenmesini istihdaf etmektedir. Söz konusu yetki sınırlı olup 
herkesin faydalanabileceği her türlü ilmî, edebî ve sanat eserlerinin Türkiye'ye sokulmasına mâ
ni teşkil etmemektedir. 

31 nci maddenin Anayasamızın haberleşme hürriyeti, düşünce hürriyeti, bilim ve sanat hürri
yeti, basın hürriyeti, kitap ve broşür çıkarma hakkına ilişkin 17, 20, 21, 22 ve 24 ncü maddelerine 
aykırı olduğu iddiasiyle açılmış olan iptal dâvasıda Anayasa Mahkemesinin 5 .7 .1963 gün ve esas 
No. 1963/170, Karar No. 1963/178 karariyle (Resmi Gazete, 4 Kasım 1963 gün ve 11546 sayı) 
reddedilmiş bulunmaktadır. 

Bu sebeplerle, 5680 sayılı Basın Kanununun 31 nci maddesinin kaldırılması hakkındaki teklifin 
reddine karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekinel 

Elâzığ 
K. Nedimoğlu 

Kayseri 
C. Nayman 

İmzada bulunamadı 

t Başkan V. 
Kars 

A. Ali Çetin 

Erzincan 
Â. Sağıroğlu 

Bu Rapor Sözcüsü 
İçel 

Mazhar Arıkan 

Kars 
O. Yeltekin 

İmzada bulunamadı 
Kırklareli 

M. Atagün 

O. 

Konya 
Muhalifim, söz hakkım 

saklıdır. 
Y. Koçak 

Tokat 
Hacibaloğlu 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Niğde 

Ya§ar Arıbaş 

Kayseri 
A. Atıf Ilacıpaşaoğlu 

Sivas 
N. Nazif Arslan 

M. Meclisi (S. Sayısı : 128) 
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Gaziantep Milletvekili Âli İhsan Göğüs ve 12 arkadaşının, 5680 
sayılı Basın Kanununun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılması
na dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Adalet 

komisyonları raporları (2 /41 ) 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 2/41 
Karra No : 6 

Adalet Komisyonu raporu 

22 . 12 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Geçen toplantı yılı Komisyonumuzca görüşülüp karana ıbağlandiktan sonra Millet Meclisi 
gündemime intikal eden 've ancak aynı toplantı yılında .Genel Kurulda müzakereisi yapılamıyan, 
Gaziantep Milletvekili Mi İhsan Göğüs ;ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kan/ununun 31 nci 
maddesinin {yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi 've Millet Meclisi sabık Adalet Komis
yonumun .raporu, İçtüzüğün 42 nci maddesi gereğince (Başkanlığınızca 20 . 1,1 . 1967 tarihinde 
Komisyonumuza tevdi elilmesi üzerine 'bu işe ait dosya Komisyonumuzun 6 . 12 J 1%7 ıgünü yap
tığı ikinci birleşiminde yeniden incelendi. 

Karar : Sabık Adalet Komisyonunun, teklifin reddine mütedair 30 . 3 . 1966 ıgünlıü 2/41 esas 
ve 3 karar sayılı raporunun tekabbülüne ve Genel Kurulda savunmasının Komisyonumuzca ya
pılmasına ittifaken kanar verilmiştir. 

Gereği yapılmak -üzere iş bu rapor Yüksek 'Başkanlığa saygiyle sunudur. 

Adalet Koınisyoıra Başkanı 
İstanbul 

/ . H. T ekin el 

Hakkâri 
A. Karahan 

Kırklareli 
M. Atagün 

Sözcü 
Kastamonu 
8. Keskin 

İzmir 
M. Uyar 

İmzada bulunamadı. 

Konya 
/. Kapısız 

Urfa 
N. Cevheri 

Kâtip 
Niğde 

Y. Aribaş 

Kars 
A. Çetin 

Samsun 
/. Kılıç 

Van 
M. g.Ytldu 

Aydın 
R. özarda 

Kars 
0. Yeltekin 

Tokat 
0. Hacıbaloğlu 

..«.>". »-•<« 





D&tetm 
Toplantı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 620 
Bitlis Milletvekili Zarife Koçak ve 29 arkadaşının Siyasi Partiler Ka
nununun 74 ncü maddesinin değ'ş tirilmesine dair kanun teklifi ve 
Adalet, Anayasa ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçi

ci Komisyon raporu (2 /633) 

23 . 1 . 196S 
MtLLET MECLÎSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifimiz gerekçe
siyle birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yerine getirilmesini derin saygılarımızla rica ederiz. 

Bitlis Milletvekili 
Z. Koçak 

Ankara Senatörü 
T. Cebe 

Kayseri Senatörü 
II. Kalpalclıoğlu 

Hakkâri Senaitörü 
N. Seyhan 

Trabzon Senatörü 
Ö. L. Ilocaoğlu 

Afyon Senatörü 
M. K. Karaağaçlıoğlu 

tstanibul Senatörü 
M. II. Berkol 

Niğde Milletvekili 
R. 8oy er 

Çorum Milletvekili 
A. Güler 

Antalya Milletvekili 
R. Eker 

Mardin Senatörü 
Dr. A. Saraçoğlu 

Samsun Senatörü 
R. Rendeci 

Eskişohı ir S e na.tö r ü 
Ö. Ucuzal 

Afyon Senatörü 
A. Karayiğit 

Çorum Milletvekili 
/ / . İncesulu 

Rize Milletvekili 
M. Basa 

E rzıırıum M il 1 et. vekil i 
T. Bilgin 

E rz in can S eımat örü 
F. Bay soy 

Kırklareli Milictvekiili 
A. II. Güner 

Erznram Senaitörü 
E. Somunoğlu 

Afyon Senatörü 
Okunamadı. 

Ankara Senatörü 
Y. Köker 

Kütahya Milletvekili 
H. Erdoğmuş 

Bolu Senatörü 
R. Arıkan 

Erzurum Senatörü 
S. Ilatunoğlu 

İzmir Milletvekili 
M. Döşemeci 

Burdur Senatörü 
F. Kmaytürk 

Afyon Milletvekili 
A. 1. Ulubahsi 

Afyon Milletvekili 
§. Güler 

Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 

GENEL GEREKÇE 

Bu kanun teklifi, Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü ımaddcsinin düzcıı'lemmes'ine haklım olan 
esasların, demokratik siyasi hayatımızda daha dengeli ve âdil bir şekilde uygulanmasını sağla
mak aımacıtylle hazırlanmıştır. 

Bu kanun teklifine güre, Türkiye Büyük Millet Meclisinde üye taımsayi'smın yüzde beş'rne ve
ya daha fazlasına sahiboTan siyasi partilere de, durumları kamu oyunda yeterince yeri eştik!'erini 
gösterir kıstaslara «uygum olmak şartiyle, Hazine yardımının asgari, haddJi üzerinden ödeme yapı
lacaktır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu maddeyle, geneli gerekçede bahiîs konusu olan husus derpiş edilmektedir. 

Madde 2. — Bu madde yürürlük tarihine dairdir. 

Madde o. — Bu madde, yürütmeye dairdir. 

Geçici Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyon 2 . 2 . 1968 
Esas No. : 2/633 

Karar No. : 2 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Geçici Ko misyonumuz, kanun teklifinin, gerekçesinle iştirak edernek, teklifin maddelerini aynen 
benimsemiştir. 

ıSiyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin buıgüu meni şekli, siyasi partilere Hazine yar
dımını bir önceki milletvekili <ge:nel seçiminde aldııkları muteber oy oranına bağlamakla, vataında-
şrn bu giderlere katılmasında söz konusu oranlara itilbaır edilmesi <gibi hıalkkaniyeıte uygun bir 
esası kaıbul etmiş lolmakla beraber; halen meri mıaddc, Ihenüz milletvekili genel seçimlerine gir
memiş O'lmasına rağmjeın, kuruluşları yasama organı ve ımemleket çapında eiddiiyet arız edem siyasi 
partiler bakımından eşitsizlik getirmeikte ve partiler Haizime yardımının, siyasi .hayatımızı dondu
rucu yönde bir etki yapması sonucunu doğurmaktadır. 

Kanun teklifli, ımeri .maddenin bu sakıncasını igidcırirkem, henüz milletvekili genel sieıçimlerime 
girmemiş olup da Haizine yardımının asgari haddinden istifade edecek partilerin eiddî kuruluşlar 
lolmıalaırıııu Bağlıyacak kıstasları dıa ıgetıirmiştir. Bu kıstaslardan ıbiri, 'böyle ıbir partinin, Hazine 
yardımınım asıgaıri haddine hak kazanırken, bu asgari haddim tekabül ettiği milletvekili genel se
çimi eninde lalıınam muteber oyların yüzde beşi onanına muvazi olanak, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üye tamsayısının on az yüzde beşi kadar üyeye ısaihibolması lüzumudur. Diğer kıstaslar ise, 
il merkezlerinde Kanuna ve Parti Tüzüğüne göre kurulan yönetim 'kurullarınım di merkezlerinin 
en aız. üçte ibirine ve ilçe merk eklerinde (merkez ilçeler dâhil) Kamuna 've Parti Tüzüğüne ıgö<rie ku
rulan yönetim kurullarının da ilçe merkezlerimin (merkez ilçeler dâhil) en az üçte biırime tekalbül 
etmesidir. Bu kıstaslara göre, h'emıüz milletviekili genel seçimlerinle girmemiş bir partinin Hazine 
yardımının asgari haddinde 'faydalamaîbilmesi içim, en az 32 Türikijye Büyük Millet Meclisi üyesine, 
en laz 23 il Yönetim Kuruluna ve en aız 213 ilçe yönetim kuruluna salhiholmıası [gerekmektedir. Bu 
kıstaslar, parti kuruluşlumun ciddiyeti bakımından Komdsyomumuzea mâkul ve yeterli sayılmıştır. 

Meri maddemin diğer hükümleri ise aynen muhafaza edilmiştir. 
Geçici Komisyomumuz, kanun teklifinin 1 mei maddesini aynen kalbul etmiştir. 
Geçici Komisyonumuz, Kanun teklifinim yürürlük tarihime dair 2 inci maddesini de aynen, 'kalbul 

etmiştir. 
Geçici Komisyonumuz, Kanuni teklifinin yürütmeye dair »3 ncü maddesini de ayneın. kalbul et

miştir. 

M. Meclisi (!S. Sayısı : 620) 
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'Geçici Komisyonumuz, ayrıcıa, işibu Kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle gıödişülmesdiniin Ge
nel Kurula teklif lediimıesini de karara 'bağlamıştır. 

Genel Kurula sevk edilmeik üzere, Yüksek Başkanlığa'arz olunur. 

Geçici Kom. Başkanı 
Kars 

A. A. Çetin 

Erzurum 
A. Mustafaoğlu 

îstanibul 
C. Kırca 

Sözcü 
Çorum 

A. Güler 

Gümüşaııe 
8. 8avac% 

İstanbul 
İV. Eroğan 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. B. üzunef 

Kâtip 
Sinop 

Müstenkifim 
ff. îşgüsar 

Hakkâri 
Müstenkifim 
A. Karahan ^ 

Nevşehir 
Muhalifim. Söz hakkım 

saklıdır 
8. H. Esatoğlu 

Trafbzon 
A. t. Binicioğlu 

Çorum 
A. Topçubaşı 

İmzada bulunamadı 

îtjel 
M. Ankan 

îmzada bulunamadı 

Sivas 
Muhalifim. Söz hakkıı 

mahfuz 
N. N. Arslan 

M. Meclisi (S. Sayım : 620) 
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BİTLİS MlLLETVEKlIiİ ZARİFE KOÇAK VE 

29 ARKADAŞININ TEKLİM 

Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi. 

MADDE 1. — 13 Temmuz 1965 tarihli ve 
648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Devletçe yardım. 
Madde 74. — A) Bir önceki milletvekili 

genel seçimlerinde muteber oyların Türkiye 
çapında : 

1. Yüzde beşinden yüzde onuna kadarını 
alan siyasi partilere her yıl beşyüzbin lira; 

2. Yüzde onbirinden yüzde yirmisine kada
rını alan siyasi partilere her yıl bir milyon 
lira; 

3. Yüzde yirmibirinden yüzde otuzuna ka
darını alan siyasi partilere her yıl iki milyon 
lira; 

4. Yüzde otuzbirinden yüzde kırkına kada
rını alan siyasi partilere her yıl iki milyon 
beşyüz bin lira; 

5. Yüzde kırkbirinden yüzde ellisine kada
rını alan siyasi partilere her yıl üç milyon lira; 

6. Yüzde ellisinden fazlasını alan siyasi 
partilere her yıl üç milyon beşyüz bin lira; ve 

B) Milletvekili genel seçimlerine henüz 
girmemiş bulunan ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üye tamsayısının en az yüzde beşine 
sahibolup da, il merkezlerinin en az üçte birin
de ve (merkez ilçeler dâhil) ilçe merkezlerinin 
keza en az üçte birine işbu Kanun ve parti tü
züğü hükümleri uyarınca partinin yönetim 
kurullarını kurmuş olan siyasi partilere de her 
yıl beşyüz bin lira, Hazinece ödenir. 

0) Bu ödemelerin, malî yıl başlangıcını 
takibeden bir hafta içinde tamamlanması zo
runludur.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. • — Bu kanun 
kanlar Kurulu yürütür. 

hükümlerini Ba-

GEÇİGİ KOMİSYONUN DEÖİŞTİRİŞİ 

Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanım teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi, Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi, Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi, Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ••-• (S. Sayısı : 620') 


