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I. — (GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Millî Eğitim Mensupları Yardımlaşma Ku
rumu kanun tasarısını görüşmek üzere kuru
lan Geçici Komisyon Başkanlığının, tasarının 
7 . 10 . 1971 tarihli 174 ncü Birleşimde ikinci 
defa kurulan Geçici Komisyondan alınarak ilk 
teşkil edilen Geçici Komisyona verilmesine, 

Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, 
1163 sayılı Kooperatifler Kanununa ek geçici 
madde eklenmesi 'hakkındaki kanun teklifinin, 
evvelce verilmiş bir teklifi incelemek üzere 
daha önce kurulmuş bulunan Geçici Komisyona 
havalesine dair önergeleri ile, 

Ulaştırma Komisyonu 'Başkanlığının, «De
nizcilik Akademisi kanun tasarısı» nm havale 
edilmiş olduğu komisyonlardan seçilecek 5 er 
kişiden kurulacak bir Geçici Komisyon ve, 

Köy İşleri Komisyonu Başkanlığının, 
2/255, 2/256 ve 2/515 esas sayılı kanun teklif
lerinin, kurulmuş bulunan 51 numaralı Geçici 
Komisyona havalesine dair tezkereleri kabul 
olundu. 

Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesi
nin yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifi
nin görüşülmesi komisyon yetkililerinin, 

İçişleri Bakanlığı ıSivil Savunma İdaresi 
Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığının 1987 tak

vim yılı genel bilançosu hakkındaki raporun 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ve Sayıştay Komisyonu raporunun görüşülmesi 
de Hükümet yetkililerinin Genel Kurulda ha
zır bulunmamaları nedeni ile ertelendi. 

Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı ve 
Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi (Sami Tu-
ran'm, Orman Suçlan Af kanunu teklifi, Kas
tamonu Milletvekili Sabri IKeskin ve 2 arkada
şının, bâzı orman suçlarının affına ve bunlar
dan mütevellit idare şahsi haklarının düşürül
mesine ilişkin kanun teklifi ile iSiirt Milletveki
li Zeki Çeliker'in, beş yıllık erteleme Süresi so
nunda bâzı orman suçlarının affına ve bunlar
dan mütevellit idare şahsi haklarının düşürül
mesine ilişkin kanun teklifi üzerinde bir «süre 
görüşüldü. 

11 . 10 . 1971 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak »üzere Birleşime saat 19,13 te son 
yerildi.< 

Başkan: Kâtip 
Başkanvekili Çankırı 

Fikret Turhangil Nuri ıÇelik Yazıcıoğlu 
Kâtipı 

Kayseri 
Şevket Doğan 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Askerî okullarda lisan öğrenimlerinde 

öğretim görevlisi olarak istihdam edilen subay
lara ait Devlet alacağının affı hakkında kanun-
tasarısı (1/534) (Millî ISavunma, Maliye ve 
Plân komisyonlarına)' 

2. •— Atatürk Akademisi kanun tasarısı 
(1/535) (Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

Teklif 
3. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın 1238 

sayılı Avukatlık Kanununa bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi (2/571) (Adalet Ko
misyonuna) 

Tezkereler 
4. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Niyazi 

Gürer'in yasama dokunulmazlığının kaldırılma

sına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/645) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

5. — Bingöl Milletvekili Mehmet iSıddık Ay-
dar'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/646) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından tmjürekkep 
Karma Komisyona) 

6. — Sakarya Milletvekili Barbaros Tur
gut Boztepe'nin yasama dokunulmazlığının kal
dırılmasına ilişkin Başbakanlık 'tezkeresi (3/647) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

Raporlar 
7. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1971 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cet-
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velde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
2/552; Cumhuriyet Senatosu 2/339) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 425; Cumhuriyet ISenatoşu 
S. ©ayısı : 1658) (Dağıtma tarihi : 3 .11 .1971) 
(Gündeme) 

8. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (2/A) işaretli cet-

1. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin ta
dil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümüne kad
ro eklenmesine dair kanun tasarısının geriveril-
mesine dair Başbakanlık tezkeresi (1/185, 3/648) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının sunuşları 
var, sırasiyle takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 22 . 1 . 1970 tarih ve 71-358/A-556 
sayılı yazımız. 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve ilgideki 
yazımızla sunulan «45 sayılı Yüksek Hâkimler 
Kurulu Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine, 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 

velide değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet 'Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Mecli
si 1/515; Cumhuriyet (Senatosu 1/126) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 426; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1665) >(Dağıtma tarihi : 8.10.1971 
((Gündeme) 

cetvelin tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bö
lümüne kadro eklenmesine dair kanun tasarısı
nın geri gönderilmesine müsaade buyurulması-
nı saygıyla arz ederim. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

BAŞKAN — Adı geçen tasarı gündeme gir
miş olduğundan, tasviplerinize arz etmek zaru-
retindeyim. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarı geriverileoektir. 

2. — İnsan Hakları Parlâmento Konferansı
na, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen 
Millet Meclisinden katılacak üyelere ait liste. 

(BAŞKAN — Viyana'da toplanacak İnsan 
Hakları Parlâmento Konferansına Millet Mecli-

-»• ^*>m<t 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma 'saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Durakoğlu 
KÂTİPLER : Mustafa Orhan Daut (Manisa), Nuri Çelik Yazicıoğlu (Çankırı) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 176 ncı Birle limıinıi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere geçiyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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sini temsilen katılacak üyelerin listesini arz edi
yorum. 

Avrupa Konseyi Danışma Meclisince düzen
lenen ve 18 - 20 Ekim 1971 tarihlerinde Viya-
na'da toplanacak olan «însan Haklan Parlâ
mento Konferansı» na T. B. M, Meclisini tem
silen M. Meclisinden katılacak üyelere ait 

LÎSTB . 
Adı ve Soyadı : Teşriî niteliği 
Orhan Oğuz (A. P. Eskişehir Milletvekili) 
Mesut Erez (A. P. Kütahya Milletvekili) 

. Mehmet Seydîbeyiğlu(C!. H. P. Kastamonu M.) 
; Nuri Eroğaıı (D. P. İstanbul Milletvekili) 

M. NUbil Oktay (M. G. P. Siirt Milletvekili) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Gündeme geçiyoruz efendim. 

V. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 
421) (1) 

BAŞKAN — Malûm olduğu üzere kanun 
teklifinin tümü üzeıindeki müzakereler ikmal 
edilmiş, maddelere geçilmesi açık oyla kabul 
edilmiş, ivedilik kabul edilmiş, 1 nci madde 
okunmuş, konuşmaların sınırlanmasına dair 
önergenin oylanması sırasında yoklama istendi
ğinden, çoğunluk olmamış ve Birleşim hu suret
le kapanmıştır. 

ıSüre tahdidine dair önergeler vardır, bunla
rı okutuyorum. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, gündemin 2 nci maddesinin takdimen 
görüşülmesi hakkında bir önergem vardı. Yük
sek malûmlarınız olduğu gibi, takdim - tehir 
önergesi öncelikle görüşülür. 

BAŞKAN — Sayın Önsal, esasen öncelikle 
görüşülmesi kararlaştırılan işler bölümünde bu-
lunan isleri ^öriisüvoruz. 

M. VEDAT- ÖNSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, öncelik değil, takdimen. 

BAŞKAN — Öncelikle ve ivedilikle görüşül
mesi kararlaştırılan işlerin arasında bir daha 
öncelik ve ivedilik konu'su mümkün değildir. 

Süre tahdidine dair. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Hükümet ve 
Komisyon buradalar mı? 

(1) 421 S. Sayılı basmayazı 3.9. 1971 gün
lü 161 nci Birleşim tutanağındadır. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Ko
misyon buradalar mı efendim? («Buradalar» 
sesleri) Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon lüt
fen yerlerini alsınlar efendim. 

Süre tahdidine dair önergeler var, sırasiyle 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesini 
tadil eden kanunun maddeleı'i üzerindeki görüş
melerin 30 dakika ile tahdidini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Denizli 

Hasan Korkmazcan 
Sayın Başkanlığa 

'Siyasi Partiler Kanunu değişiklik tasarısı
nın görüşülmesinde gruplar adma yapılacak ko
nuşmaların 20 dakika, kişiler adma yapılacak 
konuşmaların da 10 dakika ile tahdidini saygı 
ile arz ederim. 

Hilmi Biçer 
Sinop 

BAŞKAN — Takdim olunduğu üzere, iki 
önerge vardır, Birisi 10 daMka, birisi 30 daki
kadır. Aykırı teklif olan ve konuşmaların grup
lar adına 20, kişisel konuşmaların ise 10 dakika 
ile sınırlandırılmasını istiyen sayın Sinop Mil
letvekili Hilmi Biçer'in süre tahdidine ait tak
ririni tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

M, VEDAT ÖNSAL (Sakarya) —Sayın Baş
kan, ekseriyet yoktur. (Adalet Partisi sıraların
dan «Ne ekseriyet yoktur» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Diğer önergenin işleme konul
masına lüzum kalmamıştır. Maddeler üzerinde 
görüşmelere geçiyoruz. 

Birinci madde üzerinde; sayın Nuri Koda-
manoğlu, Sayın îbraihim Cüceoğlu, Sayın Hü-
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gamettin Başer, Sayın Osman Soğukpınar, Sa
yın Baha Müderrisoğlu, Sayın Salih Aygün, Sa
yın Fahri Uğrasızoğlu, Sayın Hüseyin Abbas, 
Sayın Kubilây înıer, Sayın Mehmet Ali Aybar 
söz istemişlerdir. Bunlar içerisinde... 

KÜBİLAY İMER (Konya) — Sayın Başka
nım, ben grup adına söz aldım. 

BAŞKAN — Yalnız, bunlar içerisinde Sayın 
Kubilây tmer Demokratik Parti Grupu adına 
söz istemiştir. Diğerleri kişisel görüşlerini arz 
etmek için söz talebinde bulunmuşlardır. Bu se
beple îlk söz sırası Demokratik Parti Grupu 
adına Sayın Kulbilay tmer'de. Buyurunuz Sayın 
îmer. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUPU ADINA 
KUBİLÂY ÎMER (Konya) — Muhterem Baş
kan, sayın milletvekilleri, 

Burada, maddeleri üzerinde görüşülmeye 
başlanmış bulunan, Siyasi Partilerin idareleri 
ile ilgili kanunun 74 neü maddesinin yeniden 
düzenlenmesine dair bir kanun teklifi mevcut
tur, Bu kanunun umumi olarak üzerinde görüş
meler yapılmıştır. Maddelere geçilmiş olmasına 
rağmen, görüşülmekte olan 1 nci maddesi, ka
nunun ve teklifin getirmekte olduğu hususları 
içerisine alacak genişliktedir. Bu yönden, mad
de üzerindeki düşünüşlerimizi grup olarak or
taya koymakta fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Bunun için evvelâ şu hususu iyice bilmekte 
fayda vardır : Getirilecek olan hükümler Ana
yasamızın ortaya koymuş olduğu esaslarla bağ
daşacak durum içinde bulunmalıdır. Anayasa
mız, son yapılan değişikliklerle de, partilerin 
kamu hizmetinde olmalarını, yahut kamu hiz
meti niteliğindeki vazifeyi görmeleri lüzumuna 
işaret etmiştir. O halde siyasi partileri bu nite
likteki vazifeleri gören teşekküller içerisinde 
gördüğümüze göre, emsallerini hangi şekiller 
içerisinde ele alıyorsak, siyasi partileri de bu öl-
çülsr içerisinde ele almamız gerekir. 

Bu maddenin içerisinde siyasi partilere Ha
zinece yardım yapılması öngörülmektedir ve ge
lirlerin 1/500O inin her sene, Anayasada belirti
len ve bu maddede getirilen, bu yardıma hak 
kazandığı belirtilen partilere verilmesi öngörül
mektedir, ama yine Anayasanın hükmü içellisin
de,- emsali teşekküllerin Hazineden tahsis edil
miş olan bu miktarı sarf ederken birtakım esas
lara bağlı bulunmaları hususu vardır. Bu şekil

de hareket edip etmediklerinin kontrol edilmesi 
lâzımdır. Hazineden para alanların, bu parayı ne
reye, ne şekilde sarf ettikleri, bunun uygun olup 
olmadığı kontrol edilmelidir. Bu şekilde para 
sarfedip etmedikleri tetkik edilmediği müddet
çe, partilere yapılacak yardımların her halde 
Anayasaya uygun olmaması gerekir. Bizim de, 
esasen parti olarak görüşümüz bu nokta üzerin
dedir. Partilerin yapılan yardımları hangi şart
lar içinde, nerelere sarf edeceği noktası halle
dilmeden her birine, hele önümüzdeki gelecek 
bütçe için 50 milyarın 1/5000 inin, yani 10 mil
yon lira gibi bir miktarın verilmesi doğru değil
dir. Geçen senenin bütçesi olan 36 milyar içinde 
dahi bu 6 320 000 lira gibi bir miktar tutmuştur. 
Bu paraların nereye, hangi ölçüler içerisinde 
sarf edileceği, bunun kontrol mekanizmasının 
kurulup kurulmadığı hususunun araştırılmadı
ğı orta yerde iken, bu paranın ceffel kalem bü
tün partilere, kanunda belirtilen partilere veril
mesi kanaatimizce uygun ve yerinde olmıyacak-
tır. 

Bu arada, yine 1 nci maddede olup, 2 nci 
maddede de bulunan bir husus var. 1 nci mad
dede; «bu ödemelerin malî yıl başlangıcını ta-
kibsden 10 gün içerisinde tamamlanması zorun
ludur.» gibi bir hüküm getirilmektedir. Bu hü
küm aynı zamanda 2 nci madde ile getirilen ge
çici maddede de yer almış bulunmaktadır. Bu
rada da, son tatbik edilmekte olan bütçede siya
si partilere bu esaslara göre, yani şu kanundaki 
esaslara göre, 1/5000 üzerinden ne kadar para 
ayrılması lâzım ise, kanun çıktıktan sonra yine 
bu paranın da 10 gün içerisinde partilere öden-
nıesi öngörülmektedir. 

Muhterem aılkada^lanm., bir kanunun Mec
lis1 'grimizden, yani Millet Meclbi iüe Senatodan 
3'©çtikfS2i ve normal yolunu takihetfcikfcen son
ra yürürlüğe girmesini taKbeden zaman içeri
sinde, Anayasanın tanıdığı haklar muvacehe
sinde, bunun Anayasaya aykırı olup olimadığı 
nola!îû3inda Anayasa Mahkemesine müracaat 
hakka bufenmakiadır. Bu hakkın 'da muayyen 
saman zarfında istimali geraknıskitsdir. 10 gün 
gibi bir müddet içerisinde bu paranın verilme
sini zorunlu -gören ve daha ziiyade akçalı bir 
maMyet arz eden, bu şdkllde kanaatimize gcrıe, 
biraz evveîfki izahatımız muvacahssinlö Ana
yasa ile ııyuşmıyan hükümler getirilirken, bu-
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nun tetkikine mahal bırakmadan, Anayasada 
öngörülen sakilde, Anayasa Mahkemesine açıla
cak bir dâva 'ile «bunun Anayasaya aykırılığı da 
her salman için iddia edilebilecek iken, kanunun, 
yürürlüğe girişinden 10 gün sonra bu paranın 
alınma yoluma gidilmiesi, hakikaten üzeninde du
rulacak bir keyfiyettir. 

IBu memlekette tüyü 'bitmedik yetimlerin, 
emslklüerin, dulların maaşlarından,, nafakaların
dan kesilip getirilen ve onlarla temin edilen bir 
bütçe ve bunun içerisinde, hakikaten memle
ketin hizmetime sarf edilmesi lâzımgelen bu 
bütçenin fasılları orta yetrıde dururken, bunlar 
için bir aylık bir zamanımızı bütçe münasebe
tiyle yaptığımız münalkaşalara ayırmışken; bu 
şekilde hiçbir tetkike tabi tutulmadan, ileride 
de tutulmasına dair hiçbir hüküm getirilmeden 
bu yolda hareket edilmesi, bizi, gelecek için 
üzerimde cidden düşünülmesi lâzımgelen bir ndk-
Ita olarak işgal etmektedir. Kaldı ki, bu mevzu
ların topunu birden içine alabilecek ve orta 
yere sürülen mülahazaları açiklıyâbilecek bir 
şekilde yeni bir teklifi getirme yolumda Hükü
metin de bir düşünüş içerislimde bulunduğunu 
parti olarak bilmekteyiz. Nitekim, 'Sayın Ge
nel Başkanımızla Sayın Başbakan arasında ya
pılan bir konuşmada, ISayın Başbakan bu ci
hetin ele alınacağını ve Hükümetin de bu yol
da bir düşünüşü olduğunu, bir teklifi olduğu
nu, bu getirilen Ikanun teklifi ile onun tevhid-
edilmesi ve bu şekilde ele alınması lüzumuna 
işaret etmişlerdir. Bu hususu, halen müzakere
leri talkilbetmekte bulunan Sayın Adalet Baka
nımızın da yakından bildiklerini taihmin et
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer 'taraftan 
Anayasanın 61 nci maddesinin hükmüne göre; 
«vergi, kamu giderlerini karşılamak amaciyle 
alınır» denmektedir. Vergi, kamu giderlerini 
karşılamak amaciyle alındığına göre, acaba 
partilere vergilıerden toplanarak Hazine yolu 
ile verilen bu para, kamu giderleri içerisinde 
mütalâa edilelbilecek imidir? Yine dediğimiz gi-
fai, bunları biz ıkamu giderleri peklinde kabul 
etmiş isek, kamu giderlerinin murakabesi yo
lundaki ihükümler burada da tatbik edilecek 
midir, böyle bir hüküm getirilmiş midir? Orta 
yerde böyle bir şey olmadığına göre, Anaya
sanın açık hükümleri muvacehesinde getirilen 

bu kanun teklif iniin kabul edilmesine grupumuz 
karşı bulunmaktadır. Bunlar halledilmediği 
müddetçe, 'bunlar yapılmadığı takdirde, bu şe
kilde çıkarılacak kanunun Anayasaya aykırı
lığı aiçıik ve orta yerdedir. Bu kanun teklifi 
Meclislerden gteçse dahi, grupumuz olarak bu 
hususu Anayasa Mahkemesine kadar götürmek 
(kararında olduğumuzu burada sizlere ve ka
mu oyuna açıklamak isteriz. 

Diğer taraftan, Ikanun tekniği yönünden biir 
gelirin ne şekilde dağılacağı ve ne şekilde bö-
lüşüleceği muhtelif kısımlar »altında inceleme
ye tabi tutulabilir. 

Şimdi, 1 nci madde ile getirilen hükmü oku
duktan sonra, bu husustaki görüşlerimizi de ay
rıca bildireceğim. 

Başlık şu : «'Siyasi partilere Devletçe yar
dım» 

«Yüksek ISeçim Kurulunda son milletvekili 
genel (seçimlerine katılıma hakkı tanınıp bu 
hakkı kullanan ve Türkiye itibariyle toplam 
olarak muteber oy sayısının en az yüzde ha
şini alan veya bu seçimlerde MİIfret Meclisinde 
grup teşkil edecek sayıda milletvekilliği kazan
mış bulunan siyasi partilere her yıl Hazinece 
ödenmek üzere, o yıl genel bütçe gelirleri top
lamının bedbinde biri oranında ödenek malî yıl 
bütçelerine konulur. 

Bu ödenek; yukarıiki fıkra gereğince Dev
letçe 3/ardım yapılacak olan siyasi partiler 
arasında, o siyasi partinin son milletvekili ge
nel Seçimlerimde Türkiye itibariyle almış ol
duğu geçerli oyların bu partileriin toplam ola
rak aldıkları geçerli oylara oranına göre bölü
şülerek Hazinece her yıl ödenir. 

Bu ödemelerin, malî yıl başlangıcını takib-
eden on gün içinde tamamlanması zorunludur. 

Devletçe yapılan bu yardım o siyasi parti 
tarafından sadece parti ihtiyaçlarında ve parti 
çalışmalarımda (kullanılır.» 

Muhterem, arkadaşlarım, getirilen kanun 
teklifi, getirilişine göre İKomisyonun değiştiriş 
şeklinden /başlka fcir esas getirmiş bulunmakta
dır. Orada da yüzde oranlarına göre partilerin' 
ayrı ayrı miktarlardan yardım görecekleri esası 
getirilmiştir. Meclisimizde gerek teklif, gerek
se Komisyonun değişıtlirişi bir arada mütalâa 
edilmektedir ve elimize basılı olarak verilen 
metinde de bunlar ayrı ayrı gösterilmektedir. 
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Hangisine itibar edilirse, hanbisi kabul edilirse I 
elbette ki, o geçerli dunuma geçmiş bulunacak
tır. 

Burada bir beraberlik temin edilmemiş bu
lunduğuna güre ve beşbinde birin hangi (kıs
taslardan, hangi ölçülerden doğru olabileceği 
noktası kabul edilnfâmıh iikein, Ibeşbinde bir gibi 
bir nebatin kabulüne imikân yoktur. Bütçele
rin devamlı artışı nazarı ifâibare alınırsa, bu
rada hava gösteriyor ki, bütçeler ne kadar yük
lü ve büyük olursa, partiler de, bilhassa ka
nunun getirdiği esaslara göre büyük ekseriyeti 
bulunan partiler buradan aralan payını alma 
•durumu içinde olacaklar ve böylece bütçenin 
kabarması gibi bir keyfiyet, ekseriyet partileri 
bakımından, siyasi hayatımızda tehlikeli bir i 
duruma gidişi de intacedeSbileceik 'bir esastır. Âı> I 
lında Ibu suiistimal edilmeyebilir, memleketin 
gerçekleri nazarı itibare alınır, denir ise de, bu
gün Meclisimizin, gündeminde ivedilikle gö
rüşülme durumunda bulunan orman suçluları
nın affı gibi, milyonlarca vatandaşı ilgilendi
ren bir mesele varken', bunun dışında, Noterlik 
kanun tasarısı gibi vatandaşın gündelik ihtiyaç-
laırını karşılama durumunda bulunan ve mil
yonlarca vatandaşı ilgilendiren bir mesele var
ken, siyasi partilere yardımın öncelikle gör'd-
şülmesiine esas olan bir düşünüş içerisinde, bu 
düşünüş devam ettiği takdirde, dediğimiz gibi, 
bütçe gelirlıeriiiin arıtırüması yoliyle partilere 
ve bilhassa büyük partilere büyük yardımların 
temin edilmesi gayesinin güdüldüğü düşünce
sini kimsenin zihninden çıkarmaya kimsenin gü
cü yeitmiyecektir. O halde birtakım düşünüşlere, 
birtakım zan ve şüphelere meydan bırakmamak 
istiyor isek; gerek bu hususta daha evvel be
yanını Muhterem Genel Başkanımıza b'İldirmiş 
bulunan Sayın Başbakan ve onun Hükümetli ve 
gerekse parlömanterlerimiz tarafından; siyasi 
partilerin, vergilerden ve kamu gelir Herin den 
meydana gelen bir Hazineden yardım görmeleri 
ciheti madem ki ele alınmıştır; bunun hangi 
esaslar dâhilinde yapılacağının, hangi esaslar 
dâhilinde sarf edileceğinin ve hangi esaslar dâ
hilinde ve hangi makam tarafından kontrol 
edileceğinin sarih olarak, açık hükümlere bağ
lanmadan bu şekilde ele alınması ve bu kanu
nun çıkarılmaya çalışılması yerinde bir hareket 
olmayacaktır. Bu bakımdan meseleyi bu ölçüler 
İçerisinde ele almak mecburiyeti içerisindeyiz. | 

Kaldı ki, Anayasa Mahkemesi daha evvel bu 
mevzuda çıkarılmış olan hükümleri iptal duru
muma gitmiştir. Bu iptal gerekçesini ve dayan
dığı esaslara aşağı - yukarı hepimiz bilmekteyim. 
Eğer zaman ölçüleri içerisinde süre ile tahdid-
edilme durumma gitmese idik, bunları bütün 
genişliği ile ortaya koyma durumunda buluna
caktık. 

Gerçi Anayasa Mahkemesinin daha evvel bö
lüşme mevzuunda, yani taksim mevzuundaki ip
tal hükmü, Anayasaya konulan son bir değişik
lik hükmü ile kaldırılma cihetine gidilmiş ise 
de, yine bu son bozmada mevcut esbabı mucibe-
ye göre, partikdin bunu hangi şartlar altında 
sarf edebilecekleri ciheti ve bunun ne sekilide 
kontrol edibceği bilinmediği için böyle bir boz
ma hükmü daiha evvel mievcudolduğuna ve biz 
de kanunlara böyle bir açıklık ve sarahat getür-
nısdiğimize göre, şunu söyliyeyim ki; burada 
bu şartlaır altında getirilen bu 3 - 4 maddelik 
teklif çıktığından 10 gmı sonra partiler îîasi-
nsden bu paraları almaya kalkışacak da olsalar, 
kanun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 
edilecektir; ama bu iptal keyfiyetinden sonra 
acaba bu alınan paraların tekrar geri verilmesi 
meselesi mavzuu'bahsolduğu zaman, bunun han
gi şartlar altında mümkün olup olmıyacağı nok
tasını düşünmek lâzımdır. 

Hazineden parayı alma meselesi (kolay, sarf 
edeceğiniz yerleri göstermeme kolay, amıa bunun 
sonunda, sarf edildikten sonra mesuliyetini sur-
tında taşımak çok sordur. 

İşte bu mesuliyet zorluğu içerisinde bu yar
dımın - başka partilere de yapılmış olsa bile -
memleket gerçekleri yönünden ele alınması za
ruretine inanmaktayız ve grupumuz adına yaıp-
tığımız bu konuşma; bu hususta muhterem mil
let vekillerini ve bu teklife sahip çakacak parti 
görüşlerini uyarmak olacaktır. 

Mecliste bir meselenin birtakım ivedilik ka-
rarlariyle görüşülebilmesi için, bunun memle
ket bakımından, millet bakımından hayati 
ehemmiyet taşıması icabeder. 

Anayasayı tadil etmişiz ve daha evvel bâzı 
af kanunları çıkarılmış bulunduğu için, bir de 
orman suçlarını af tasarısını getirmişiz. Bu nor
maldir ve bunda, Türkiye'de aşağı yukarı 8 -10 
milyonluk bir kütleyi; ufak tefek de olsa, doğ
rudan doğruya veya dolayısiyle de olsa alâka
dar eden bir cihet var. 
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Bir noterlik kanunu tasarısı, milyonlarca, va
tandaşı alâkadar eden bir amspeleyi içerisine al
maktadır ; ama sadece ve sadece bir siyasi fonjk-
siyonu görme durumunda bulunan, bunun dışın
da üyelerinden aidat alma durumu içerisinde 
de bulunan partilere, bugün birtakım kısıntıla
ra gitmek ve birtakım iktisadi buhranlardan ve 
geri kalmışlıklardan bahsetme durumunda bulu
nan bir ortam içerisinde; 10 milyona kadar va
rabilecek ve şu tatbik ettiğimiz bütçe ile 7,5 ımil-
ycna yakın bir meblâğı, mevcut hükümlere gö
re hiçbir tahkik imkânımız olmadığı halde tah-
ısfoe gitmenin, hem de bunu ivedilikle müzakere 
ve kabul etme hususunda bir yol tercih etmenin 
mâkul bir sebebini orta yere koymak imkânsız 
olacaktır. 

BAŞKAN -— 'Sayın imer, bir dakikanız kal
dı. 

MCTAFA KU1BİLÂY İMER (Devamla) — 
Bu yönden, grupum adına şunu söy'ümek iste
rim ki; mühteram nıiîlöfcvcikilleri, bu getirilen 
teklifi, şu noksanlıkları muvacehesinde her tür
lü parti düşünüşü dışında, hislerimizin dışına 
taşmak suretiyle memleket ve millet gerçekleri 
önünde, akıl ve mantığı en plâna almak suretiy
le halletmek durumundayız. Bu hal yolunun, 
kanunlara ve onların uymaya meobur bulundu
ğu Anayasaya da uyması lâzımdır. 

O halde, gerek Anayasaya uymayışı, ve ge
rekse kanun olarak arzu olunan şekli 'getirmek
ten uzak bulunuşu dolayısiyle, bu maddesinde 
olduğu kadar - görüşülecek olduğunda - diğer 
maddelerinde de ve nihayet oylaması sonuna 
gelindiğinde, hepsine ve bu kanuna müspet yol
da oy vermemenin en tabiî ve en doğru yol ola
cağı kanaati içerisinde, bu hususu Orupum adına 
teklif eder, yine (kupum adına hepinizi hürmet 
ve saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN" — Sayın Nuri Kodamanoğlu?.. 
Yok. Sayın İbrahim Cüceoğlu, buyurun efen
dim. 

İBRAHİM CÜCEOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

iGörüşmekte olduğumuz kanun teklifi üze
rinde benden önce konuşan arkadaşımız, bu tek
lifin Anayasaya aykırı olduğu iddiasında bulun
du. 

Böyle bir iddiayı kanımca ileri sürmek müm
kün değildir. Anayasada Yüce Meclisimizce ya

pılan değişiklik, halen görüşmekte olduğumuz 
kanunun 1 nei maddesi içine aynen alınmış du
rumdadır. , 

Bu durumda Anayasaya aykırılık iddiasını 
ileri sürmek bilmem ne derece mantıld olur 

İleri sürülen bir ikinci konu şudur : 
Deniyor ki; «Siya3İ partilerin, Hazineden al

dıkları yardımların denetimi nasıl yapılacak
tır?» 

Değerli arkadaşlarım, 
iSiyasi Partiler Kanunu, partilerin malî du

rumlarının, bütçelerinin, para vaziyetlerinin na
sıl denetileceğini hükme bağlamıştır ve bunu 
Anayasa Mahkemesine vernıişıtir. 

'Bunun doğru olan bir yanı vardır, ama o şu
radadır. Gerçekten bugün Anayasa Mahkemesi 
siyasi partilerin hssaplannı incelemekte sıkıntı 
çekmektedir, fakat bu ısıkıntı eleman yokluğun
dan ileri gelmektedir. Bütün siyasi partilerin 
merkez organlarında çalışan sayman üye arka
daşlar bilirler ki, her denetim zamanında Ana
yasa Mahkemesinden gelen elemanlar bu sıkın
tılarını dile getirmekte ve kendi (kuruluş ka
nunlarında yapılacak bir değişiklikle bu sıkın
tıyı giderecek personelin alınması gerektiği üze
rine dikkatleri çekmektedirler. O halde denetim 
yapılmaktadır ve denetim, bir anayasal kuruluş 
olan Anayasa Mahkemesince yapılmaktadır. 

Bir başka husus şudur : 
Deniyor ki; «Siyasi partilerin alacakları yar

dım, bütçenin gelirine orantılı bir nisbet içinde 
olacağına göre, her yıl gelirleri artırmak sure
tiyle yardımları artırma yoluna giderler» 

Değerli arkadaşlarım, 
Bir devletin yıllık gelirlerini artırmak o ka

dar kolay değildir. Keşke siyasi partiler, keşke 
hükümetler, keşke Yüce Meclisimiz, Devletin 
genel gelirlerini artırıcı tedbirleri alsalar da, 
bu kanun teklifinin ortaya koyduğu ölçü içinde 
siyasi partilerimiz de yardıma kavuşmuş olsa
lar. 

Ben bu konuda dikkatlerinize bir hususu da
ha arz etmek isterim : 

Bizim siyasi hayatımıza Hazine yardımı 1965 
yılında girdi. Bu 1/5 bin oranını tenkideden ar
kadaşlarıma bir şeyi tavsiye etmek isterim : 
1066 Bütçesindeki genel gelire ve o yıl partile
rin Bütçeden aldıkları Hazine yardımı yekûnu* 
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na baksınlar, göreceklerdir ki; bu .kanunda tek- I 
lif edilen 1/5 bin oranı, orada 2 kat fasladır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Para değeri düşüyor. Bundan 3 sene sonra, 

'5 sene sonra para değerinin nasıl olacağımı şim
diden kesin şekilde kestirmek mümkün değil, 
ama bir ölçü işinde bunu tahmin etmek müm
kündür. 1065 in 6,5 milyonu ile 1971 in 6;5 mil
yonu arasında her halde dağlar kadar fark var
dır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bu konu üzerinde daha fazla huzurunuzu iş

gal etmek istemem, ama şunu belirteyim ki; bir 
oran içinde partilere Hazine yardımını karnım 
hükmü haline getirmek, bundan sonra her bütçe 
vesilesiyle partilere şu kadar para aynisin, bu 
kadar ayrılsın, azdı çoktu gibi, münakaşalara 
fi on verecek ve her bütçe tanzim edilirken bu 
kendiliğinden ortaya çıkmış olacaktır. 

Teşekkür ederim saygılarımı sunanım. 

BAŞKAN — Sayım öasal, Grup adına 2 nci 
konuşmayı mı tabediyorsunuz? 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Evet. 

BAŞKAN — Burada bir hususu açıklıyaca-
ğım. Gerçi söz vereceğim, ama sarahat olmadığı 
için, konuşmaların süresinin tahdidine inhisarı
na dair açıkça beyan bulunmadığı için, yani Ihıı 
konuşmanın yapılacağı sürenin tahdidi anlamı
ma alıyoruz, öyle aldığımla zaman dahi Grupu-
nuz adına (konuşmayı iSaym imer, 20 dakika ola
rak yaptılar, o zaman 2 nci konuşmanın bahis 
konusu olmaması lâzım. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Kifayet önergesi gelinceye kadar konuşma ola
bilir ; ama bir başka usulsüzlük daha yapacaksa
nız, ona bir şey diyemem tabiî. 

BAŞKAN — Yaptığımız «başka usulsüz
lük» ü lütfeder misiniz 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
ıSöyliyeceğim beyefendi. 

'BAŞKAN — Buyurun, buyurun, söyleyin. 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 

Müsaade ederseniz kürsüye gelip söyliyeyim. 
BAŞKAN — O mevzu ayrı, bu mevzu ayrı 

da onun için. 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 

1 nci madde zedelenmiştir. Bendeniz de 1 nci j 
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madde üzerinde konuşacağım ve mütaaddit usul
süzlükleri söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun, usul hakkında değil, 
madde hakkında söz veriyorum. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (iSakarya) — 
Evet hakkımı kullanıyorum. Belki bir usulsüz
lük daha olabilir diye.. 

İBAŞKAN — Buyurun. 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (İSakarya) — 

Muhterem Başkan, değerli 'milletvekilleri; 

Fantiler Kanununun 74 mcü maddesinin ye
niden düzenlenmesine dair kanına teklifinin 1 
nci maddesi görüşülmeye başlandığından beri 
3 büyük usulsüzlük yapılmıştır. Şu anda, Ana
yasa Mahkemesinin bu kanunu iptal etmesi için 
gerekli sebepler kanaatımızca doğmuştur. Şu 
balamdan : 

Geçen birleşimde Meclisi Yöneten Sayın 
Fükrst Tıırlhangil; konuşmaların müddetinin 
tahdidi mevzuunda vermiş olduğumuz bir öner
genin açık oya konulması talebini, 15 imza, ile 
bir evvelki oturumda vermiş olmamıza rağmen, 
«bu oturumda vermediniz» tarzımda bir ifade ile 
aşıfe oylama yoluna gitmemiştir. 

Halbuki, ondan evvel iSayın Ahmet Duraık-
oğlu, aynı yola gitmiş idi ve ondan sonra Baş
kanlığı yapan Saym Ziya ©ztürk Bey de daha 
evvelki bir oturumda verilmiş olan açık oylama 
önergesini nazarı itibara alarak, müddet tahdi
di ile ilgili önergeyi açık oya vaz'etmiş idi. 

Sayın Fikret Turhangil'in daha evvelki ta-
amüle uymadan yapmış olduğu bu hareket, ka
naatimizce içtüzüğümüze aykırıdır ve uıul bakı
mından kanunun Anayasa Mahkemesi tarafın
dan iptal edilmesi için gersiMi bir sebeptir. Bu, 
usulsüzlüklerin birincisidir. 

Şimdi, bu oturumda yapılmış olan iki usul
süzlüğe nazarı dikkatlerinizi celb edeceğim. Bun
lardan birincisi şudur : 

Oturum başladığı zaman Başkanlığa bir 
önerge takdim ettim. Bu önergede, geçen otu
rumda görüşülmesine başlanmış olan bâzı or
man suçlarının affı kanununun büyük bir küt
leyi alâJkadar etmesi ve müstaceliyeti dolayısiy • 
le takdimen görüşülmec ine devamını, içtüzüğü
müzün 89 men maddesine göre, istemiştim. 

İSayın Başkan, içtüzüğün 74 ncü maddesine 
dayanarak, «takdim' talebinin daha önce kabul 
edilmiş olduğunu ve bu suretle bir oylamaya 
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daha gidemiyeceğini ifade ettiler. Ben, 89 ncu 
maddeye göre «takdim» talebinde bulunmuş 
idim. Sayın Başkan, «İçtüzüğe aylan olarak bu 
önergemin ğörüşülemiyeceğini» ifade ettiler. Bu 
suretle 1 nei madde üzerinde ikinci usulsüzlük 
yapılmış oluyordu. 

ıSayın Başkan Ahmet Durakoğiu, ikinci bir 
usulsüzlüğü ıdaJha bu oturumda yapmış bulunu
yor. Müddet tahdidi ile ilgili geçen oturumda 
verilmiş bir önergemiz vardı. Bu oturumda da 
müddet tahdidi ile ilgili ikinci bir önerge veril
miş bulunuyor. Biz, buradan evvelki oturumların 
birinci müddet tahditleriyle ilgili olarak veril
miş olan önergelerin açık oya sunulmasını isti-
yen 15 imzalı bir önerge takdim etmiş idik. Bu 
önergemize göre, bu oturumda müddet tahdidi 
ila ilgili önergenin açık oya vaz'ediimı&si icabe-
der idi, bu da yapılmamıştır. 

IBütün bunları niçin söylüyorum muhterem 
arkadaşlarım? Bütün bunları şunun için söylü
yorum : Bu kanun çıktıktan sonra 10 gün zar
fında, bu kanuna göre, partiler Hazineden para 
alacaklardır. Anayasa Mahkemesi tarafından 
usul yönünden iptali muhakkak olan bir kanu
na göre, partilerin alacağı paralar, partileri ka
mu oyu önünde küçük duruma düşürecektir. 
Türk demokrasisine birçok istikametlerden ve 
maksatlı kişilerden hücumlar yöneltilmektedir. 
Demokrasimizi yıpratmak için bilhassa Parlâ
mento hırpalanmak istenmektedir. Parlâmento
da ve partilerimizin bünyesinde yapacağımız 
usulsüzlükler, kamu oyuna anlatamıya cağımız 
usubüdlükler, her iki organı da yıpratacak ma
hiyettedir. Anayasa Mahkemesince iptal edile
cek bir kanuna göre, partilerin alacakları bir 
para, elbette partilere yöneltilecek birçok hü
cumları mazur gösterecek nitelikte olrmyacak-
tır. 

iBir (hususa daha işaret ederek sözlerimi bi
tirmek istiyorum. 

Bu kanun görüşülmeye başlandığından beri, 
Demokratik Parti olarak, engelleme yapıyoruz; 
daha doğrusu öyle deniliyor, öyle gösterilmek 
isteniliyor. Biz geliyoruz, İçtüzüğün hüküm'Icri-
ne göre, salonda ekseriyet görmediğimiz zaman 
yoklama yapılmasını istiyoruz veya bâzı madde
lerin ve önergelerin, gene içtüzük hükümlerine 
göre, açık oyla yapılmasını talebe diyoruz. Bi
zim, İçtüzüğe göre yapmakta olduğumuz bu 

-normal talepler hiçbir zaman bir engelleme ma
hiyetinde görülmemelidir. Asıl engelleme, salo
na gelımiyen ve ekseriyeti temin edemiyen par
tilerin üyeleri tarafından yapılmaktadır. 

Sayın Başkan, bir hususa nazarı dikkatte-
Kinsizi eekeceğğiim, şu lamdıa Balonda bizim parti
mizin 'haricinde 80 kişiden fazla üye yek. Salon-
da ekseriyetin olup olmadığının takdiri (bir ba
kıma da isize aiilttir. Sizin, salonda ekseriyet 'ol
madığını gördüğünüz anda oturumu tatil etmek 
gulbi !Mr vazifeniz olsa gerektir. 

Bu vazifeyi de size hatırlatır, kanunun usul 
bakımındaın zedelcınâneıden çıkması için gerek
li eaJbamn gösterilmesi takibiyle Yüce Meclise 
saygılarımı sunarım. 

TURHAN İÖZGMJNİEİR (içel) — Usul müza
kereci badadı ısayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Usul müzakeresi açmadığımı başlangıçta 

kendüeTî'lna IÖÖZ verirken ifade etmiiştitm.. 
MUSTAFA VEDAT ÖNISAL (Sakarya) — 

Ben de 1 nci madde hakkında konuştum. 

BAŞKAN — Ancak, sayın 'Geımel Kurulun 
bâzı konularda usul yönünden tereddüde düşme-
ımcsM temin için b<âzı açuklamıalarda bulunmak 
sanır etin deyim. 

Sayın Önsal kendileri de ifade ettiler, da-
<ha önceki' birleşimlerde aynı konuda tutumum 
kendilerinin tasvip edecekleri şekilde olmuştur. 
Aynı 'şekilde bu birleşimde de aynı konuda tu
tumum değiışımemiışilir. Ancak, değilsen şartla
rın değişik sonuçlar doğuracağını da kabul et
mek zaruretindeyiiz. 

Şcımdi, sayın Demokratik Parti Gtrupu üye
leri tarafındıam süre talhdidi konusundaki öner
genin açık oya sunulmasının ad okunmak sure-
tiylo yapıilmasım ilhtiva eden Ibiir takrir verülıdi. 
Bu takrir daiha önceki birleşimde işleme konul
muş fakat ekseriyet olmadığı anlaşıldığmdıan 
meıtûce alınamamıştır 've niüekim, aynı takriri ve-
r&n arkadaşlar bu sefer açık ey talebini yeni 
bir takrirle yenıileımiişlerdir, yami, bu birleşimde 
muamele görmesiini temin fflçim, IDaha önce aynı 
konuda önergeleri bulunmasına ve 15 kişi imza 
etmiş elmasına rağmen cınu bir kenara bırakmış
lardır, 8 . 10 . 1971 tarMi bir önerge ile bu ta
leplerini yenfjleımişlerdiır. Kaldı ki, 7 . 10 . 1971 
tarMnde de konuşmaların gruplar adına 20 da
kika, kişisel konuşmaların da 10 dakika olarak 
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sınırlandırılması için ibir gün 'önce g-eılmiış ibir de 
'öner'ge vardır. 

Şimdi, birleşimi açtıktan s'cmra süre tahdidi
ne tazammun eden iki (önergeyi okuttum. 1920 
yılından bu yana 'cmergeler, aylkırılık sırasıy
la oya konulur. Benim yaptığım üşlem de budur. 
En aykırı olan lönerige, 10 dakika konuşma süre-
sini getiren önerdedir, bumu işleme koyuyorum, 
gıruplar adına 20 dakika, kendileırininki 30 da
kikadır. 

Bu durum karşısında uşulî (bir hatamın bu
lunduğunu iddia etmek imkânı bulunmadığı 
kanaatindeyim. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL ('Sakarya) — 
Bunu, açık oya koymalıydınız sayın Başkan. 

BAŞKAN — IBileydim sayın Önsal, zatıâlini-
ze 'önceden sorardım. Ama lütfedin ki, bu konu
larda takdir hakkı münhasıran Başkanlığa ait
tir. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Biz ide tescil ettik isayın Başkan. 

BAŞKAN — (Boa de tescil ediyorum efen
dim. Hükümet taıri'he ait, taibiî beze değil. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (iSakarya) — 
Anayasa Mahkemesine. 

BAŞKAN — tkinoi Ihususu arz edeyim; sayın 
önsal bar önerlge verdiler, öncelikle müzakere 
istiyorlar. Müzakere konusu olan siyasi parti
lere yardım teklifi de öncelikle müzakeresi Ge
nel Kurulca kararlaştırılmış olan işlemdendir. 
Öncelik içimde öncelik, 'öncelik kazanmış işler 
arasında öncelik kazandırma yani, aynı önceli
ği, öncelikler arasında arama gibi bir işlemin 
Ihenüz Yüce Mecliste yapılmış, denenmiş oldu
ğunu bilmiyorum, şimdiye kadar yaptığım (tet
kiklerde bir emsaline rastlamadım. Ne teamül, 
ne de tüzük hükmü olarak m!evcuiolmıyan hu
suslarda beni kemdi taleplerine uygun şekilde 
hareket e'tmeye icbar edeceklerini de zannetmi-
yiorum. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL ('Sakarya) — 
içtüzüğün hükümlerine göre hareket etmeniz 
lâzımdı sayın Başkan, benim taleplerime g*cre 
değil. 

BAŞKAN — ISaym Önsal, zatıâliınizi dinle
dim, lütfedin siz de aynı sabrı gösteriniz. 

Bütün bumlara rağmen, hassasiyetlerini bil
diğim için kendilerine (tekrar konuşma imkânını 

da ,sırf bu usul konusunda «Genel Kurulun bir 
tereddütü (olmasın» diye tanımak gibi bir' yola 
da gittim. Asıl tenkidedecekpjeri konu da, kanaa
timce bu yaptığım muameledir. Ondan gayrı 
yapılan, işlemlerin itüzüğe yüzde yüz uygunluğ-u-
na şahsan inanıyorum. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) <— 
Sayın Başkan, çoğunluğa ne diyorsunuz Bir 
ide bu var, buna ne diyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Önsal, bunun sonu gel
mez. 

Söz sırası sayın Hüsamettin Başer'de, buyu
rum mym Başer. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 
Baişkan, değerli1 milletvekilleri; 

Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesi
ni tadil eden 1 nci maddeyi görüşüyoruz. Ana
yasanın 56 ncı maddesi, «Partiler ister iktidar
da, ister (muhalefetle olsun demokratik nisamın 
vazgeçilmez unsurdur.» der. 1965 ten beri par-
rtilero Hazine yardımı yapılmakta idi. Bilahare, 
Anayasa Malhkemesd bunu «Anayasaya aykırı
dır» diye b'ozdu. Yüce Meclis de, Anayasanın 56 
nıcı madd&ıiııe bir fıkra ilâve letmek suretâyle 
Hazine yardımını şartlara bağlıyarak partilerin 
yaıdım almasını imkân dahiline koydu. Buma 
göre, (Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü mad
desinde tadilât yapmak mecburiyeti hâsıl oldu. 

Biliyorsunuz, teşkilâtltan gelen arkadaşları
mız, vazife alanlar mümkün olduğu kadar ya 
celbinden para sarf ederek partiyi ayakta tutar 
veyahut partili üyelerin partiye yaptığı bağış
lardan, yardımlardan faydalanır. 

Madem ki, «Demokratik nizamın vazgeçil
mez unsurudur.» dedik, lona - (buma el açtıronak-
tansa, bütçeden muayyen bir paranın partilere 
verilmesini Anayasaya koyduk ve tatbikatta 
şimdiye kadar bu merkezde idi. IBu bakımdan, 
getirilmiş olan maddedeki usul gayet yerinde
dir. 

'Saniyen, Anayasa değişikliği olurken bu 
itirazlar olsaydı o ızaman haklıydı ve arkadaşla
rımız da o zamanı esasen itiraz etmişlerdi. 

1989 seçimini nazarı itifbare 'aldığına göre, 
genel oyların yüzde 6 ini alan veya 1969 da gru-
pu olan partiler bundan faydalanıyor, önümüz
deki seçimlerde elbetteki diğer partiler de fay
dalanır. 
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Bu batandan, getıMlmiş olan teklif partüe-
rinılai ayakta tutacak durumdadır. Kabulünü 
rica ©derim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Millî Güven Partiai Grupu adl

ıma ısayın Nefeil Oktay, buyurun. 

M. G. P. GRUPU ADINA MEHMET NE-
BİL OKTAY (Sürt) — Sayın Başkam, değerli 
arkadaşlarıım; 

Partilere yardımı gerekli mildir, değil imidir? 
Bu kamun dolayısiyle bumun münakaşası içe-
risine girmek gereksizidir. Zira, Anayasanın 
56 ncı maddesine ilâve edilen bir fıkra ile par
tilere yardım (hususu Anayasanın bir gereği 
olmuştur. Şimdi getirilen kanun teklifi yima 
Anayasanın 56 ncı maddesinin bir icabıdır ve 
bu partilere yardım ne şekilde yapılacaktır, 
bir kanunla tanzim edilmektedir. 

Bu itibarla, partilere yardım lâzım mıdır, 
değil midir? Bunun Yüce Mecliste münakaşa
sına ne lüzum vardır, ine gerek vardır. Parltile-
re yardım, doğrudan doğruya Anayasanın 
56 mcı maddesinin ıbir icabıdır. 

Değerli arkadaşlarını; 
Siyasi partiler demokratik bayatın vazge

çilmez bir unsuru olduğuma göre, elbetteki si
yasi partilere bir yardım gereklidir. Bu kanaa
timizi böylece belirttikten sonra hemen ifade 
edelim ki, 74 ncü maddenin yazılış tarzı ve ge
tirilen ölçü âdil olmaktan ve açık olmaktan 
Uzaktır kanaatimizce. 

Bir defa, her şeyden evvel kamun maddeleri
nin herkesçe anlaşılabilecek şekilde açık ve se
çik olmasında zaruret vardır. 74 ncü madde, 
«Her yıl bütçe gelirlerinim toplamınım beşjhimde 
biri siyasi partilere yardımı olarak verilir.» der. 
Bu gizliliğe acaba miçim lüzum hissedilmiştir? 
Vatandaş, kemdisimi temsil eden siyasi pariti-
lerin ne miktar yardım aldığını açıkça bilıme-
l'idir. Bu beşbimde bir rakamı vatandaşa çok 
açık ve seçik olmaktan uzak, vatandaşın bir 
bilgi sahibi olmasından uzak bir ölçü, bir ifa
de getirmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, ikinci husus, yar
dim için tâyin edilen ölçünün gayri âdil oldu
ğudur. Bütçe gelirleri toplamının her yıl 
beşlbinde biri, diye bir ölçü getirilmiştir. De-
mek oluyor ki, 1971 yılımda 50 milyona ulaşır
sa, o nisbette dağıltılacak, yarın yüz milyona 
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ulaşırsa yine o nisbette artacak ve bütçe ge
lirleri arttıkça partilere yardım da orantılı ola
rak artacaktır. 

Değerli arşadaşlaram, bayat şartlarımın güç
lüğü altunda, her gün bunalan ve her gün yük
selen hayat pahalılığı karşısında âdeta yaşa
maktan bizar olan memur vatandaşa, dar gelir
li vatandaşa dahi böyle bir ölçü tanıımamıpz. 
Katsayımın artması hususumda dahi hayat pa
halılığımı başlı basama bi unsur kabul etmemişiz, 
hayat pahalılığınım yanıma bütçe imkânlarımı, 
'bütçe imıkâmlarının yanıma bir de Devlet imkân
larını getirmişiz. 

Yani, bu üç unsur birleşmedikçe, hayat pa-
ıhalılığı istediği kadar artsın, biz, katsayıyı 
artıramıyoruz. Bütçenin gelir rakamları ne ka
dar artarsa artsun, hayat pahalılığı yükselse 
bile, katsayıyı memurun geçim seviyesine göre 
ayarlayamıyoruz. 

Dar gelirli memura bu imkânı tanımadığı
mız halde siyasi partilere bir imtiyaz tanıyoruz 
ve diyoruz ki; Devletim imkânları me olursa ol
sun, yalnız bütçe rakamlarınım artmış olması, 
partilere yardım içim kâfi bir kıstastır. 

Değerli arkadaşlarım, bu, tamamen gayri-
âdil bir ölçüdür. Devlet istediği kadar müza
yaka altında olsun, vatandaş istediği kadar 
hayat pahalılığımın ağırlığı altımda ezilsin, eğer 
bütçe rakamları artacaksa, partilere yapılacak 
yardım da artacaktır. Bu gayriâdil bir ölçüdür. 
Hem gizlilikten kurtulmak, hem de sosyal ada
lete uygun hareket edebilmek için muayyen bir 
rakam getirmek lâzımıdır. 

Kanaatime göre, ilk teklif gayet mâkul bir 
teklif idi. Bilâhara değiştirilen şekil gayriadil-
dir, vazıh değildir. Eski haHn ipkasında za
ruret vardır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon, adına Cengiz Ekinci, 
'buyurum efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA CENGİZ 
EKİNCİ (Ordu) — Sayım Başkan, muhterem 
arkadaşlarım. Güvem Partisimlm sayın sözcü
sü bir gizlilikten, bir meçhuîiyet'tem bahsetmese-
lerdi söz almııyacaktıım. Ortada hiçbir gizli
lik yoktur, basit bir hesap meselesi vardır. 

Metim, «bütçemin bedbinde biri» diyor. Büt
çe muayyendir, 30 milyar ise altı milyon eder, 
38 milyar ise, basit bir amali erbaa, 7 600 000 
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eder. Hal böyle olduğuna (göre vatandaş Mec
lise karşı ibir meçhul içerisinde değildir. Büt
çe 30 milyar iken siyasi partiler için konan 
tahsisat 6,5 milyon ura idi. Bu, şimdi kabul 
ettiğimiz beşfbimde bir oranı ile gerekli tahsisa
tı ayırsaydık 6 milyon ederdi. Bu beşbinde 
bir, bütçe rakamları içerisinde yadırganacak 
bir rakam değildir. 

Değerli arkadaşlaruma, bu senıeniaı rakamla-
rlyle arz ediyorum, Bütçeyi 38 milyar kabul 
buyurun, 1/5 000 hesabiyle 7 600 000 lira tu
tuyor, bütçeden siyasi parltilere yapılacak 
yardıan. 

SAMET GtİLDOĞAN (Elâzığ) — Diş kira
sı mı?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA CENGİZ 
EKİNCİ (Devamla) — Demokratik Partiye 
mensup bir değerli arkadaşım yerinden, «diş 
kirası» diye bağırıyorlar. Biz buraya nereden 
geldik arkadaşlarım? Anayasanın 56 ncı nıad 
desinin tadilinden sonra Siyasi Partiler Kanu
nunun 74 ncü maddesini değiştirmek üzere 
huzurunuza geldik. 

Anayasanın 5 nci maddesi müzakere edilir
ken, şimdi «Diş kirası» diye bağıran arkada
şımın mensup bulunduğu değerli parti, onun 
Saym Genel Başkan Yardımcısı ve kıymetli 
bir uzman arkadaşımız, partilerarası Komis
yonda vazife gördüler, son derece realist bir 
görüşle, şimdi huzurunuza getirdiğimiz met
nin altını imzaladılar. Huzurunuza gelen met
nin altında Demokratik Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Saym Bilgiç'in ve Sayın Tombuş'-
un imzaları vardır, 

Partilerarası Komisyonda bu mesele müzake
re edilirken, Demokratik Par linin karar orga
nının görüşünü tesbifc etmek için arkadaşları
mla bir gim. mehil istediler, o mehil kendileri
ne takdim edildi, meseleyi Parti Yüksek Diva
nına götürdüler; geldikleri vakit, «görüşümü
zü değiştirmiyoruz» dediler. Anayasanın 53 ncı 
maddesindeki metnin altını o gün imzaladılar. 

Şimdi insafsızca sığınacağım, Anayasanın 
50 ncı maddesini tadil ederken son derece idea
list bir görüşle aHını imzaladığınız metne bu
gün «Diş kirası» demekte insaf yoktur. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
HASAN K0RKMA2CAN (Denizli) — Saym 

Başkanım, grupumusa sataşma vardır; sayın 
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Komisyon sözcüsü bâzı hâdiseleri tahrif ede
rek ifade etmişlerdir. Grupumuzla ilgili olması 
dolayısiyle tavzih etmek istiyorum. 

BAŞKAN — iki şahıs ismi söylediler efen
dim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Evet 
efendim, her ikisi de partimizi temsil eden şa-
Lıslard?.*. Sayın sözcü kendileri de ifade etti
ler, «Demokratik Partiyi temsilen» şeklinde.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HASAN KORKMAZÖAN (Denizli) — Saym 

Başkan, değerli milletvekilleri; 
Anayasanın 56 ncı maddesinin değiştirilme

si zarureti hâsıl olduğu günlerde, kamu oyunda, 
siyasi partilere yardım konusu çeşitli yönler
den tartışılmıştır. Aradan geçen zaman içinde 
hâdiselerin haftalardaki tazeliğini kaybet
miş olması, bizim, o zaman başka bir tutum 
içinde, şimdi başka bir tutum içinde olduğumu
zu ifade cüretini bâzı kimselere vermektedir. 

Halbuki biz, 56 ncı maddenin değiştirilme 
si hususundaki görüşmelerde, bir nokta hariç, 
neyi ifade etmişsek bugün de aynı görüşü mu
hafaza ediyoruz. 

53 ncı maddenin müzakereleri cereyan 
ederken, siyasi partilere yardım konusu mec
lisler tarafından ele alınacaksa, bunlarla bir
likte Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile 
bağdagmıyan işlerin düzenlenmesi meselesinin, 
mal beyanı meselesinin, ve yine meclisler ta
rafından daha önce ele alınıp gerçekleştirilmiş 
ola», bir başka Anayasa değişikliğinin, siyasi 
hakların iadesi meselesinin birlikçe ele alın
masını ileri sürmüştük. 

Bu şartlardan hiçbirisi, diğer partiler tara
fından yerine getirilmediği halde, bizim o günün 
şartları içerisinde kendi partimizi bu yardım
dan ayrı tutmak hususundaki temennimiz bir 
esas nokta olarak ele alınmakta ve bugün bir 
çelişki içinde olduğumuz ifade edilmektedir. 

Halbuki, siyasi partilere yardım hususunda 
da, bizim, bu birlikte ele alınması gerekli me
selelerin dışında, kamu oyu önünde açıkça ifa
de ettiğimiz temennilerimiz vardı. 

56 ncı madde, seçimlere iştirak etmiş olan 
partilere muayyen bir nisbette yardım yapıl
masını öngörüyor ama, aynı Anayasanın bir 
bagka maddesi, 12 nci maddesi, eşit durumlarda 
bulunan siyasi partilere eşit muamele 
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yapılması hususunu da öngörüyor. Bir siyasi 
parti, «Seçimlere iştirak etmemiştir» diye, 
Mecliste grup halinde bulunmak ve gruplara 
tanınmış anayasal hakları kullanmak imkâ 
nmdan mahrum bırakılmıyor, sadece yardım 
hususunda hariç bırakılıyor. 

Ayrı bir nokta da, getirilen kanun teklifi 
nin, siyasi partilere yardım hususunu âdeta 
partilerin keyfi harcamalarına yol açacak tarz
da tedvin edilmiş olmasıdır. 

Biz başlangıcından beri iddia ediyoruz ki, si
yasi partilere yardım prensibolarak «Evet» di
yoruz ama, bu yardımın partilerin kamu hiz
meti niteliğindeki işlerinde harcanması gerek
lidir. Zira, 53 ncı maddeyi içinde bulunduran 
Anayasanın 61 nci maddesi, Hazineden kamu 
giderleri dışında harcama yapılmasına imkân 
bırakmamaktadır. Bu kanun elinizdeki haliyle 
çıkarılacak olursa, Anayasanın 61 nci madde
sine açıkça aykırı olacaktır. Çünkü, siyasi par
tiler kamu tüzel kişileri değildirler, ama, si
yasi partilerin kamu hizmeti niteliğinde işleri 
de vardır ve bu yardımlar ancak işlerde kul
lanılabilmelidir. 

Nitekim, bugünkü Siyasi Partiler Kanunu, 
partilerin bâzı işleri kamu hizmeti niteliğin 
de görüldüğü için, Anayasanın 16 ncı mad
desinin eski halinin cari olduğu devirlerde 
dahi partilere bâzı yardımları öngörmüştür. 
Seçim zamanlarında radyodan ücretsiz fay
dalanma hakkı, müşterek oy pusulalarının ba
sılması hususu, partilerin bütün gelirlerinin 
vergi ve resimlerden muaf olması hususu da 
zaten partilere yapılmakta olan yardımlar 
şeklindedir, ama, o yardımların hangi husus
larda sarf edileceği de kanunla açıkça belir
tilmiştir. 

Şimdi partilere serbestçe kullanabilecekleri 
bir fon verilmektedir ki, Anayasanın 61 nci 
maddesine açıkça aykırıdır. 

Bunu, Hükümetin de bu görüşle ele alması 
gerekirken ve gayriresmî olarak öğrendiğimize 
göre bu hususlardaki eksiklikleri tamamlamak 
için Hükümet bir hazırlık içinde bulunurken, bu 
görüşmelerde bir Hükümet üyesinin nasıl Hü
kümet yerinde ve kanun teklifine katılır vaziyet
te oturduğuna akıl erdirmek imkânını bulama
maktayım.. 
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BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, konunun 

dışına çıkıyorsunuz. Malûmdur ki sataşma se
bebiyle söz aldınız. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sa
yın Başkanım, sataşmaya cevap vermek, sataş 
maçı arkadaşımızın ortaya koyduğu vakıaların 
esasını söylemekle mümkündür. 

BAŞKAN — Geçmiş bir olayı naklettiniz; 
zannediyorum başka bir şey yok, eğer varsa, 
o konuda lütfediniz. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sö
zümü ne saman tamamlıyacağımı, müsaade bu
yurun da ben takdir edeyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hiç şüphesiz siz takdir edecek-
sizin, ama, konunun dışına çıktığınız zaman 
da görev benimdir. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, 
• Esasen, mevcut kanun teklifinin Anayasa
ya aykırı hükümler taşıdığı, teklif sahipleri 
tarafından da bilinmektedir. Onun içindir ki, 
kanun çıkar çıkmaz, alelacele 10 gün içinde 
bu yardımın paylaşılması yolu tercih edilmiş
tir. Teklif sahipleri ve bu teklifi destekliyen si
yasi partiler, Kanunun sağlamlığına inanmış 
olsalardı, Anayasa Mahkemesine itirazın sonu
cunu bekliyebilecek bir tutum içinde olurlardı. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, buda mı ko
nu içerisinde?.. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — işaret buyurur musunuz, ne 
sebeple acaba konunun içindedir? 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Şu 
sebeple konunun içerisinde: Burada, Yüce 
Meclisi temsil eden bir Komisyonun üyesi sı-
fatiyle bulunan arkadaşlarımız, Anayasaya 
açıkça ayları bir teklifin altına imza atmışlar
dır. Bu türlü tekliflerin altına.. 

BAŞKAN — Sözü bunun için almadınız; sö
zü, partinize sataşma olduğu iddiasiyle aldınız. 
Yani, gayet sarihtir 95 nci madde.. 

NECATİ ÇAKIROĞLÜ (Trabzon) — Cevap 
verecek. 

BAŞKAN — Lütfedin efendim.. 
içtüzüğün 95 nci maddesi gayet sarihtir. 

Sizin, parti olarak ileri sürdüğünüz mütalâa 
hilâfına bir isnadın vâki olması sebebiyle söz 
verdim; bunu öyle mütalâa ederek söz verdim; 
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fakat siz konuyu taşıyor, birinci maddenin mü
zakeresine geçiyorsunuz. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sa
yın Başkanım, hangi hususta söz istediğimi ve 
zatiâlinizin bana hangi hususta söz bahşettiği 
nizi biliyorum. Şunu söylüyorum: Bizim 58 ncı 
madde müzakerelerinde ileri sürdüğümüz şart
lar, bu kanunun Anayasa ölçüleri içinde çık
ması idi. itirazlarımız bu yönde idi... 

BAŞKAN — Onlara hiçbir şey söylemedik 
Sayın Korkmazcan 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Şim
diki karşı çıkışımızın sebebi de, bizim o zaman 
müdafaa ettiğimiz görüşlerin dışında bir tek
lifin Yüce Heyetinize getirilmiş olmasıdır. 

BAŞKAN — Grupunuzun görüşü açıklandı. 
Sayın Korkmazcan, o görevi başkaları yaptı
lar, sizin burada göreviniz başka. 

HASAN KORKMAZCAN "(Devamla) — Ar
kadaşlarım bu görüşü ifade ettikleri halde, san
ki daha önceki görüşlerimizle şimdi ifade et
tiğimiz görüşler arasında bir çelişki varmış gi
bi durumun Komisyon sözcüsü tarafından 
Yüce Heyete takdim edilmesi bir sataşmadır. 
Onun cevabını verebilmek için de gerçek du 
rumu ifade etmek mecburiyetini hissettim. Ne
rede konunun dışına çıkmış oluyorum? 

BAŞKAN — işte burada konunun dışına çık
mış, oluyorsunuz; çünkü sizin daha önce söy
lediklerinizle.. 

SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Çok sık 
müdahale ediyorsunuz Sayın Başkan. 

N. İSPENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon) 
— Bu kadar müdahale edilmez Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. Lütfen 
sabredin, anlaşılmıyacak bir şey yok. 

SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Konuştur
mak istemiyorsunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu işin bir yolu yordamı var 
efendim. Benim de bir görevim var. 

N. İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon) 
— Şimdiye kadar konuşanlar başka türlü mü 
konuştu Sayın Başkan?. 

BAŞKAN — Maalesef... Müdahale etmeyin 
diyorum.. 

N. İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon) 
Siz de müdahale ediyorsunuz haksız şekilde. 

BAŞŞKAN — Mukabele mi ediyorsunuz siz 
de?.. 
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Sayın Korkmazcan, lütfen bağlayınız efen
dim. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sa
yın Başkan, maruzatımı tamamlıyacağım. 

Siyasi partilere yardım konusunun bir baş
ka aksak yönü, bizim başlangıçta da işaret et
tiğimiz yönü, yani 56 ncı maddenin değiştiril
mesi için partilerarası görüşme yapıldığı za
man ortaya koyduğumuz yönü; bu kanunun 
geçmişteki hâdiselere dayandırılmak istenmesi 
idi. Şimdi Yüce Meclise takdim edilmiş olan 
teklif, 1969 seçimlerini esas almaktadır; 

Bizim hukuk anlayışımıza göre, kanunlar 
asgari, çıktıkları zamanın şartlarını tam ve 
kâmil anlamında karşılıyabilmeli ve gelecekte
ki olaylara dönük olmalıdır. Halbuki bâzı mil
letvekili arkadaşlarımız tarafından hazırlan
mış olan siyasi partilere yardım kanun teklifi 
1969 seçimlerini esas almaktadır. 

1969 seçimlerinden bugüne kadar cereyan 
eden hâdiseler, Türk siyasi hayatının bu hızlı 
konjonktüründe, siyasi partiler arasındaki kuv
vet dengesini çok değiştirmiştir. Esasen siya
si partilere yardım, bugüne kadar yaptıkları 
hizmetlerin, bugüne kadar geçirdikleri seçim
lerin bir tazminatı olarak verilmemektedir; 
cundan sonra görecekleri hizmetler için ve
rilmektedir. Şu anda Parlâmentoda grupu bu
lunan dört siyasi teşekkül olduğuna göre, bu 
yardımdan istifade için başka bir kriter bulu
namıyorsa, bu kriterin doğacağı zamana ka
dar beklenmesinde zaruret vardır. 

Bu değişikliklerin ilk ele alındığı sıralarda, 
Anayasanın 56 ncı .maddesünin değiştirilmesi is
tenildiği sıralarda Adalet Partisi iktidarda bu
lunuyordu. İktidar partilerinin, siyasi partile
re yardım söz konusu olduğunda en yüksek 
payı alması olağandır. Çünkü, iktidar partile
rinin kamu hizmeti niteliğinde görecekleri iş
ler fazladır. Ayrıca iktidar partilerinin birta
kım çevrelerden para toplamak için baskı yapa
bileceği gibi bir mesele akıllara gelebilir. Bu
nun önlenmesi için de, iktidar partilerine faz
la para verilmesinde zaruret vardır, ama bu
gün o şart dahi değişmiştir. 

Ayrıca hepimizin şahidolduğu bir 12 Mart 
vakası Türkiye'de genel seçimleri uzak bir 
tarihe atmıştır. 
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BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, bunlar da 
mı konu dâhilinde? 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — E, 
tabiatiyle efendim; niçin o zaman bu meselede... 

BAŞKAN — Anlaşılan bu konuya gir.ııiyen 
hiçbir şey kalmıyacak. Lütfedin de bağlayın, ar
tık yeter. Sabır yarışma girdik galiba. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sa
yın Başkanım, o saman bu konuda Demokratik 
Parti niçin yardım almak fikrinde \eğ\la.; bu
gün niçin gelen teklifin karşısmdadır, onu izah 
ediyorum. Bu izah eğer komisyon sözcüsü tara
fından doğru bir şekilde ortaya konulmuş ol
saydı, benim Yüce Heyetinizi meşgul etmek 
gibi bir mecburiyetim doğmıyacaktı. Ama, hiç 
olmazsa vaktimi tamamlamama müsaade buyu
run Sayın Başkan. 

BAŞKAN — îlri dakikanız var. Lütfen konu 
dâhilinde kalmak suretiyle. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, 1969 seçimlerinden bugü
ne kadar çok zaman geçmiş olması partilerin 
kuvvet dengesinde büyük değişiklikler yapmış
tır. 12 Mart hâdisesi de bir erken secim ihtima
lini geriye atmış bulunmaktadır. 

Son Anayasa değişiklikleri yapılırken, kısmi 
Senato seçimlerinin ertelenmesiyle ilgili deği
şikliğin yanısıra, milletvekili seçimlerinin de 
normal zamanında yapılacağı gibi bir temayül 
doğmuştur ve memleketimizde 1973 yılından 
önce bir genel seçime gitme vasatının doğmıya-
cağı da tahmin edilmektedir. Bizim, «Siyasi par
tilere yardımın ilk seçimden sonra uygulanma
sı gerekir.» tezimiz bu sebeple Adalet Partisinin 
ve •'Cumhuriyet Halk Partisinin bekliyemiyece-
ği bir süre kadar uzamış bulunmaktadır. Biz, 
bir erken seçimi ihtimal dâhilinde gördüğümüz 
için, ama yalnız o sebebe dayanarak değil, yu
kardan beri izah edegelmekte olduğum sebepler 
arasında bunu da varit gördüğümüz için, siyasi 
partilere yardımın bizim dışımızda da halledile
bilecek bir mesele olduğunu öngörmüştük. Ama 
bugün şartlar değişmiştir ve üstelik diğer siya
si partiler bizimle bir masaya oturduklarında, 
ortaya konulmuş olan diğer şartları bugün na
zarı itibara almamaktadırlar. Yüce Heyetinize 
ne mal beyaniyle ilgili bir kanun teklifi veya 
tasarısı getirilmiştir, ne de Türkiye Büyük Mil- f 

let Meclisi üyeliği ile bağdaşmıyacak işler hak
kındaki Anayasanın öngördüğü kanunlar getiril
miştir. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, süreniz 
bitti, 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — 
Ama milletvekili ödeneklerinin artırılması ve si
yasi partilere yardım konusu öncelikle ve Ana
yasanın birtakım hükümleri zedelemek suretiy
le ele alınmış bulunmaktadır. 

Maruzatım bundan ibaret. Hfpinisi saygıla
rımla selamlarım. 

BAŞKAN — Efendim, bir yeterlik ön:.rgesi 
gelmiştir.,.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CT3NGÎZ 
EKİNCİ (Ordu) — Sayın Başkan, komisyon 
adına sos istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına, buyurur* 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CENGİZ 

EKİNCİ (Ordu) — Sayın Bakan, değerli arka
daşlarım ; 

Sayın Korkmazcan, Komisyon «dma bir va
zife ifa ederken Yüce Meclise yanlış beyanda 
bulunduğumuzu ifade ettiler; bir vuzuha var
mamızda isabet vardır. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, lütfen konu için
de kalalım. Aynı yolda devama gidersek, müza
kerelerin hiçbir müspet sonucu olamaz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CENGİZ 
EKİNCİ (Devamla) — Konu için arz edeceğim 
Sayın Başkan. 

Anayasa Mahkemesi, Siyasi Partiler Kanu
nunun 74 ncü maddesini ve 1327 sayılı Kanu
nun milletvekili maaşları ile ilgili hükmünü 
Anayasaya ay/kırı bularak iptal ettikten sonra 
siyasi parti grupları iki konuyla karşılaştılar: 
Milletvekillerinin yolluk ve ödenekleri, siyasi 
partilere yardım meselesi... 

Partilerarası komisyon, Demokratik Parti
nin de katıldığı partilerarası komisyon bu iki 
hususu gözden geçirdi. 

Şimdi burada Sayın Korkmazcan, «Biz, Ana
yasanın 56 ncı maddesi tadil edilirken, şu husu
sa katıldık ama, işte siyasi hakların iadesi ko
nusu, eşit tevziat meselesi, daha şu şu görüş
lerimizi mahfuz tttuk» şeklinde beyanda bulun
dular. Bu konuşmaları yapmış olabilirler, yal
nız elimde partilerarası komisyonun metninin 
aslı var. Bu asıl nüshada, değerli Demokratik 
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Partili rsözcü arkadaşımın ifade ettiği gibi mah
fuz tutulmuş bir görüş yok. Ben metinler üze
rinde durumu arz ettim. 

Şimdi, Anayasanın 56 ncı maddesi, siyasi 
partilere yardım mevzuunu tedvin eden bir Ana
yasa hükmü. 56 ncı maddeye 30 Hazirandaki 
kabulümüzle şu şekli verdik: 

«Son milletvekili genel seçimlerinde muteber 
oy sayısının en az yüzde beşini alan veya bu 
seçimlerde Millet Meclisinde grup teşkil edecek 
sayıda milletvekili kazanmış bulunan siyasi par
tilere Devletçe yapılacak yardım kanunla dü
zenlenir.» 

Sayın Korkmazcan'm söylediğinin aksine, 
Anayasa üç unsur getiriyor: Son milletvekili ge
nel seçiminden geçmiş olmak; yüzde beş oy al
mak veya Mecliste grup teşkil edecek sayıda 
sandalya kazanmış bulunmak... Ne zaman? Son 
milletvekili genel seçiminde. Bugünkü duruma 
göre son milletvekili genel seçimi ne zamandı? 
1969 seçimleri. Anayasanın bu sarih metnine 
karşı başka hangi kıstası alabilirdik? 

Bir hususu zabıtlara tescil için ifadede za
ruret görüyorum. 

Bu mesele görüşüldüğü vakit partilerarası 
komisyonda Adalet Partili, Cumhuriyet Halk 
Partili ve Güven Partili arkadaşlarımız, Demok
ratik Partinin de Hazineden yapılacak Devlet 
yardımından faydalanması hususunu derpiş et
tiler. Demokratik Partin'in kendisi soin derace 
idealist bir görüşle çıktı... Bir de bir Güven Par
tisi misali vardı önümüzde. Eğer Demokratik 
Parti arzu buyursaydı, yardımı onlara da teş
mil edecek bir formül aranacaktı. Güven Parti
si misali de önümüzde olduğu için, Anayasanın 
56 ncı maddesine eklenen fıkra on.3 göre hazır
lanacaktı. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Demek ki ar
zuya göre kanun yapacaksınız? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CENGİZ 
EKİNCİ (Devamla) — Demokratik Parti bu 
görüşü kabul etmedi. Demin arz ettiğim gibi 
huzurlarında arz ediyorum, Parti Yüksek Diva
nına ve şu gerekçenin altını imzaladı. Dört sa
tırdır, izninizi rica ediyorum o dört satırı oku
yacağım. 

Bu 56 ncı maddenin gerekçesi, (Sıra Sayı
sı 341 de kayıtlı) Demokratik Partinin imzası
nı taşıyan gerekçe: «Anayasa, Parlâmentoda 

grupu olan partilere üstün yetkiler tanıdığına 
göre, bu durumdaki partilerin Devlet yardımı
na müstahak sayılmaları sistemin tabiî bir sonu
cu kabul edilebilir. Şu kadar ki,, seçmen tercih
lerinin dışında suni veya şekli s? t-asi kuruluş
ları teşvik etmeye ve lüzumsuz yere destekleme
ye mahal yoktur. Bu itibarladır ki, ilişik tek
lifte, siyasi parti gruplarının milletvekilleri ge
nel seçimleri sonuçlarına göre teşkil edilmesi 
esası kabul edilmiştir. Vatandaştan Parlâmen
toda grup kuracak kadar oy aldıkları halde, 
bâzı sebeplerle Parlâmento üyelerinin bir kısmı
nı kaybetmiş siyasi partilerin bu arızi sebeple 
Devlet yardımından mahrum sayrlması haklı ol-
nııyacağı gibi; genel seçimlerde grup kuracak 
kadar milletvekili elde etmemiş olan partilerin 
de kendilerine sonradan vâki iltihaklarla grup 
kurmaları Devlet yardımı almaya yeterli sayıl
mamalıdır.» 

İşte Anayasanın gerekçesi, altında değerli 
Demokratik Partili arkadaşlarımızın imzası... 
Ben bunu arza çalıştım. 

Bu metin hazırlanırken, huzurlarınızda arz 
ediyorum, son derece idealist bir görüş içinde 
idiler. Daha sonra, şimdi Sayın Korkmazcan'm 
ifade buyurduğu gibi, biraz daha realist oldu
lar diyeceğim, başka bir şey arz edemem ken
dilerine, huzurunuza bu metinle eeld'k. 

Şimdi buraya gelip, «Biz bunu kabul ettik, 
ama, şu şu şu şartları mahfuz tuttuk...» Proto-
kolda yok. Protokolda olmıyan bir şeyi bende
niz huzurunuza getiremezdim. 

Saygılarımla arz ederim. (A. P.- sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 1 nci 
madde üzerinde 7 sayın üye konuşmuş ve bir 
yeterlik önergesi gelmiştir. 

N. ISFENDÎYAPv ÇAKIROĞLU (Trabzon) 
— Ekseriyet yoktur, yoklama yapılmasını isti
yoruz. 

BAŞKAN — Bir kişinin aya£& 'Kalkması ile 
olmaz, 

Sayın Başkanlığ-ı 

1 nci madde üzerinde yeterli görüşme yapıl
mıştır. Değişiklik önergeleri harioolmak, üze
re, 1 nci madde üzerindeki kifaveti arz ederim. 

İçel 
Hilmi Türkmen 
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BAŞKAN — Yeterlik önergesini... (D. P. sı
ralarından «Yoklama yapılmasını istemiştik» 
sesleri) 

îşte şimdi demeniz lâzım. 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 

Sayın Başkan, daha önce ben ayağa kalkarak, 
«Yoklama yapılmasını istiyoruz» demiştim, siz 
duymadınız. 

BAŞKAN — Tek kişiydiniz efendim, baktım, 
yalnızdınız. Devamlı ihtilâf çıkarmak obstrük-
siyon değildir zannederim. (D. P. sıralarından 
5 milletvekili ayağa kalktı) 

BAŞKAN — Şimdi; Sayın Çakıroğlu, Sayın 
Çeliker, Sayın Arslan, Sayın Türkmen ve Sayın 
Güldogan arkadaşlarımız yoklama yapılmasını 
istemektedirler. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz, efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Yoklama sonunda Genel Kurulda çoğunluk 

bulunmadığı anlaşıldığından, 13 Ekim Çarşam
ba günü saat 15,00 te toplanmak üzere Birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma : 17,10 
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GÜNDEMİ 

176 NCİ BİRLEŞİM 
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Saat : 15,00 

A . BAŞKAHLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

H 
SORULAR, GBFSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

in 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 'KARARLAŞ

TİRİLAN İŞLER 
X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve ÂdaJİet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon rapora (2/540) (S. Sayısı ^ 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tos
yalı ve Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sa
mi Turan'm, Orman Suçları Af Kanunu teklifi, 
Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 2 ar
kadaşının, bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsi haklarının düşü
rülmesine ilişkin kanun teklifi ile Siirt Millet
vekili Zeki Çeliker'in, beş yıllık erteleme süre
si sonunda bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsi haklarının dü
şürülmesine ilişkin kanun teklifi ve Orman ve 
Adalet komisyonları raporları (2/348, 2/518, 
2/529) (S, Sayısı : 420) (Dağıtma tarihi : 
3 . 9 . 1971) 

X 3. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi
len 4 er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Ko

misyon raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 
1 nci 9k) (Dağıtma tarihi : 17 . 4 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
E - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, Millet Meclisi içtüzüğünün 195 ve 196 
nci maddelerinin değiştirilmesine dair tüzük 
teklifi ve gündeme alınmasına dair önergesi 
(2/199, 4/155) (S. Sayısı : 308) (Dağıtma tari
hi : 19 . 4 . 1971) 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğln. es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
istanbul Milletvekili İlhamı Sancar'm, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin 
deki 1316 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/3; Cumhu
riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 171 ve 171 e 1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı": 442) fDağıtma tarihi : 10.5.1971) 

3. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 .7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayıh Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 172 ve 172 ye 1 nci ek; O. Senatosu S. 
Sayısı ; 523) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

(X) Bu işaret açık oya sunulacak maddeleri gösterir. 



4. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Bilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu^ 
nun 30 . 4. 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sa* 
jm : 173 ve 173 e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 10 . 5. 1971) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Mil
let Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Senatosu : 4/74) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 174 ve 174 e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e l nci ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

6. — izmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelirde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi : 5/5; Cumhu
riyet Senatosu : 4/76) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 175 ve 175 e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Enıgiz'in Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (12/383, 2/439, 2/482) 
(S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

8 Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Biifat ö'ztürkçine'nin, Türk Kanunu Medenisi
nin 4®5 nei maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kamun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/9) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
16.6.1971) 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
eşinden beş sene ayrı kalan kan kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma 
tarihi : 16.6.1971) 

11. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfi&oğiu Hatiee-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahalle 
10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'in affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 2 1 . 6 . 1Ö71) 

12. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm 
Türk Ceza Kanununun, değişik 449 neu mad
desinin 2 nci bendinin tadili hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) (S. 
Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

13. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/135) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 noi maddesinin 1 nei 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

15. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayısı /. 
369} (Dağıtma tarihi : 21.6.1971) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Aralan Bora'nm, Türk Ceza Kanununun 480 nci 
maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi 
hakkımda kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/155) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi : 2 1 . 6 .1971) 

17. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulunma
yan İstiklâl madalyalı muharip gazilerle diğer 
bütün muharip gazilere Millî Savunma Bakan
lığınca sağlık muayene fişi verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunmıa Komisyonu ra
poru (2/301) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tari
hi : 26 . 6 . 1971) 



18. — 7126 sayılı SM1 Savunma Kanununa 
İM madde eklenmesine dair kanun hakkında 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile İçişleri Komis
yonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 375) (Dağıt
ma tarihi : 2 . 7 . 1971) 

19. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın Türk 
Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci maddeleri
nin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/388) 
(S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 6.7.1971) 

20. — Adıyaman Milletvekilli M .Zeki Adıya
man'ın, Türk Ceza Kanununun 426 ncı madde
sinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu rapora (2/456) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtıma tarihi : 6 .7 .1971) 

21. -— 'Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı ihtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savununa Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tariM: 
12 . 7 . 1971) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve 
Sanayi Odaları, «Ticaret Odaları», «Sanayi 
Odaları», «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve 
Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Oda 
lan ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren kanun teklifi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Sanayi, Sanayi 
ve Ticaret komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 2/59; Cumhuriyet Senatosu 2/282) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 334 e 1 nci ek; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 1374 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

23. •— Ordu Milletvekili Ata Bodur ve 13 ar
kadaşının, 5590 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Sanayi 
ve Ticaret Komisyonu raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 384) (Dağıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

X 24. — İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İda
resi Başkanlığı Fon işleri Saymanlığının 1967 tak
vim yılı genel bilançosu hakkındaki raporun su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (8/478) (S. Sayı
sı : 898 (Dağıtma tartüri : 2 . 8 . 1971) 

X 25. — Haaettepe Üniverıitetrinm 1968 b&fce,• 
yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Hacettepe Üniversitesi 1968 bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/499, 1/213) (S. Sayısı : 394) (Da
ğıtma tarihi : 2 . 8 .1971) 

X 26. — Devlet Hava Meydanları işletme»! 
Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesabı
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 
1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/266, 1/133) (S. 
Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X İ27. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı Kessinh«sabı-
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1968 
ütçe yılı Kesinhesap kamunu tasarısı ve Sayış

tay Komisyonu raporu (3/460, 1/239) (S. Sa
yısı : 396) (Dağııtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 28. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 19ı©5 takvim yılı konsolide bilanço
suna aâit raporun sunulduğuna dair Sayışıtay Baş
kanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru (3/508) (S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 
2 . 8 . 1 9 7 1 ) 

X 29. — Devlet Orman işletmeleriyle Keres
te fabrikalarının 1965 yılı bilançosunun sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/390) (35. Sayısı : 
400) (Dağıtıma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 30. — Orman Genel Müdürlüğünün 1967 
büitçe yılı Kesinhesabına ailt genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/277, 1/67) (S. Sa
yısı : 401) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 31. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk 'bil
diriminin sunulduuğna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/278, 1/131' ) (S. Sa
yısı : 402) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 32. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
19$7 bü*çe yılı Kesinhesabına ait genel uyguniırk 
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bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş- J 
kanlığı tezkeresi ile Karayolları Genel Müdür
lüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/276, 1/64) 
(S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 33. — 'Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 yılı 
Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin | 
sunulduğuna dair Sayışftay Başkanlığı tezkeresi 
ile Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/502, 1/74) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 8 .1971) 

X 34. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1968 j 
bütçe yılı Kesinhesabına ait Genel uygunluk İ 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 
1968 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/267, 1/243) (S. 
Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 35. — İstanbul Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı j 
tezkeresi ile İstanbul Üniversitesi 1968 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/500, 1/279) (S. Sayısı : 
404) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 36. i— Bedeni Terbiyesi 'Genıel Müdürlüğü
nün 1967 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel j 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/265, 1/50) (S. Sayısı : 405) (Dağıt
ma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

37. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, i 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 8 . 1971) 

38. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba~ 
şer'in, 2 Mayıs 1927 tarihli T. B. M. M. Dahilî 
Nizamnamesinin bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında Nizamname teklifi ve Anayasa 
Komisyonu raporu. (2/550) (S. Sayısı : 416) 
(Dağıtma tarihi : 20 . 8 .1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER I 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 noü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve-
viiie dair 97 «ayılı Kanuna geçici bir madde 

-ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de^.-
îik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (i/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağa-
im tarihi : 28.1,1971} 

2. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata
cım'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru 
i.uş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanıınun 
.•8 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanon 
ıi'kiifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

3. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, 
şırak, kalfa ve ustalık faanum teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarımdan seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 Ne. lu Geçici Komisyon raporu (2/14) (S. (Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nei ek) (Dağıtma tarih i : 
10 . 3 .1971) 

4. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'ın ve Maraş Milletvekili İbrahim öz t ürk'» 
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ve 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi r 
15 . 3 . 1971) 

X 5. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesinle dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
fi numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağitma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

6. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
yasama ve. yürütme organlarında ^örev alanla
rın mal. bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve İstanbul Milletvekili Nuri Er
oğan'ın önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 7. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun-



ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi • 
25 . 3 . 1971) 

X 8. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 .1971) 

9. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine. 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
tadil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(S. Sayısı : 212 ve 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 5 .1971) 

10. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılaması hakkımda kanun tasarısı 
ile istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
kıyılar kanunu teklifi ve İmıar ve îsikân, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek iku-
rulan 7 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/161, 
2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

X 11. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Aksolej^ 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1971) 

12. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurlan Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
1327 sayılı Kanunla eklenen elk (geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 11.6 .1971) *T*?" 

13. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi • Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka-

yıitlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

14. — Kasstaımoıntu iline bağlı Daday üç esinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 39*1 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe'-
den doğma 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
ören'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/48) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
1 6 . 6 . 1971) 

15. — Boğazluyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Mi 
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcah köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

16. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 5'2 nci hane, 8 nci cilt 
ve 146 sayfasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, 
Güneş'ten doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim 
Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/53) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

17. — Kastamonu üine bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 28, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başjbakanlıik 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/48(9) 
(S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

18. — Zile üçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, c l t 35, sayfa 73 te nüfusa 
kayıtlı Alioğlu, Hanım/dan doğma 1935 doğum
lu Albidin Demirbağ'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/41I7) ('S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

19. — istanbul ilinin Sarıyer üçesi, Büyük-
dere Dedekorkut »okaik, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8.6.1943 doğumlu Selâmi Kodal'ın 



ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başjba- | 
kanlık teskeresi ve Adalet Komisyonu raporu j 
(3/49) (S. Sayısı : 3ö0) (Dağıtma tarifci : j 
15 . 6 . 1971) | 

X 20. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve | 
Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 
Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358) (Da- | 
ğıtma tarihi : 16.6.1971) i 

21. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu j 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar odası ka
nunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) | 
(S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

X 22. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından se
çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

23. — Amasya Milleltvdkili Yavuz Aear ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basım İlân Kurumu teşkiline dair 
Kamunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 
2/308) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 
17 . 8 .1971) 

24. — Erzurum Milletvekili Gervat önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko
nomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifti ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları. (2/54) (S. Sayı
sı- : 109 a 2 nei ek) (Dağıtma tarihi : 19.8.1971) 

X 25. — Bâzı tekel maddelerinim fiyatlarına 
yapılan zamlardan «İde edilen hasılatın T. C. 

| Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu 
| hesabında toplanmasına dair kanun teklifi ve 
i İçişleri, Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, Maliye 

ve Plân komisyonlarından seçilen 3 ©r üyeden 
i kurulan 50 numaralı Geçici Komisyon raporu 
i (1/500) (S. Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 

20 . 8 . 1971) 

j 26. — Gayrimenkul Esıki Eserler ve Anıtlar 
| Yüksek Kurulu teşkilim* v« v»«i£el*rinıt d*ir 
| 2 Temmuz 1961 tarih v# 5805 »ayılı Kamumun 
I 2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» büadmde 

değişiklik yapılması hakkında kanun taoaırifia ve 
ı İçişleri, Turizm ve Tanıjtma ve MilM Eğitim ko

misyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 417) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 8 . 1971) 

27. —• Anıkara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 60 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine ilişkin kanun teklifi ve Çalışma ve 
Plân komisyonlarından seçilen 8 er üyeden ku
rulu 41 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/513) 
(S. Sayısı : 422) (Dağıtma tarihi : 6 . 9 . 1971) 

I X 28. — Manisa MilletVefkili Hilmi Okıçu'snun, 
Tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri kanun 
teklifi ve Maliye, Ticaret ve Plân komisyonla
rından seçilen 5 er üyeden kurulu 29 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (2/194) (S. Sayısı : 
423) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 29. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri' ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı-

I sı : 424) (Dağıtma tarihî : 18 . 9 . 1971) 

(Millet Meclisi 176 nci Birleşim) 


