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I. _ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 686 

II. — GELEN KÂĞITLAR 686 

III. — YOKLAMALAR 687,701 

IV. __ BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUMLARI 687 

1. — Sivas Milletvekili Kadri Er Oğan'
ın, gümrüklerdeki rüşvet, yolsuzluk ve 
usulsüzlükler hakkında demeci ve Güm
rük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp'in ce
vabı. 087 :691 

2. — Kayseri Milletvekili Şevket Do
ğan'm, Kayseri'nin İncesu ilçesi ve köyle
rindeki sel baskınlarının sebebolduğu can 
ve mal kaybı ve alınan ve alınması gere
ken tedbirler konularında gündem dışı de
meci. 691:693 

3. — Antalya Milletvekili Hasan Ali 
Gülean'm, Antalya ve çevresinde son sa
manlarda artan asayişsizlik konusunda de
meci ve içişleri Bakanı Hamdi ömeroğlu'-
nun cevabı. 693:694 

Sayfa 
4. — izmir Milletvekili Kemal Önder 

ile iki arkadaşının; gümrük mevzuatının 
uygulamadaki aksaklıklarına çözüm yolla
rı bulmak amaciyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi (10/84) 694:695 

5. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
2/386 esas sayılı kanun teklifinin, içtü
züğün 36 nci maddesine göre gündeme 
alınmasına dair önergesi (2/286, 4/202)695:697 

3. — Elâzığ Milletvekili Hayrettin 
Hanağası'nm, 2/537 esas sayılı kanun 
teklifinin, İçtüzüğün 36 nci maddasina gö
re gündeme alınmasına dair önergesi 
(2/537, 4/2Ö3) 697 

7. — Ankara Milletvekili Cengizhan 
Yorulmaz'm, 2/561 esas sayılı kanun tek
lifinin, havale edilmiş olduğu komisyon
lardan 7 şer üye seçilerek kurulacak bir 
Geçici Komisyonda 'görüşülmesine dair 
önergesi (2/561, 4/204) 697:698 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 698 
1. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve 

görevleri hakkında kanun tasarısı ve Köy 
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Sayfa 
İşleri ve Plân komisyonlarından 8 er üye
den kurulu 19 No. lu Geçici Koimsyonun 
birinci ve ikinci raporları (1/310) (S. 
Sayısı : 311 ve 311 e 1 nci ek) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Al
paslan ve 6 arkadaşının, Siyasa Partiler 

698 

Sayfi 
Kanununun 74 ncü maddesinin yeniden.dü
zenlenmesine dair kanun teklifi ve Adalet, 
Anayasa ve Plân komisyonlarından 5 er 
üyeden kurulu 49 No, lu Geçici Komis
yon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 698:701 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurul
da çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

3 . 9 . 1971 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 15,30 da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çankırı 

Kemal Ziya Öztürk 'Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

Kâtip 
Orda 

Memduh Ekşi 

SORULAR 

Yazıh sorular 
1. — İzmir Milletvekili Nihad Kürşad'm, 

Anadolu Ajansı T.A.O. nm hisse senetlerine da
ir yazılı soru önergesi, Maliye Bakanlığına -gön
derilmiştir. (7/683) 

2. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
Amasya ilinin Gümüşhacıköy ilçesinde yapılan 
hayvan hırsızlıklarının önlenmesine dair yazı
lı soru önergesi, içişleri Bakanlığına gönderil
miştir. (7/684) 

3. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
bâzı şahısların istiklâl Madalyası almaları için 
yaptıkları müracaatın sonucunun ne olduğuna 
dair yazılı soru önergesi, Millî Savunma Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/685) 

4. — Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in, 
Türkiye Halk Bankası Adapazarı Şubesi Müdü
rünün durumuna dair yazılı soru önergesi, Ti-
ceret ve Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/686) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu 

ve Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in, 
Türkiye Kızılay Derneğinin vergilerden, hare 
ve resimlerden muaf tutulması, Hazine hissesi ve 
Tekel resmi alınmaması hakkında kanun tek
lifi (2/563) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

2. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ile 
Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'm, Kurban, 
Kurban derisi, fitre ve zekâtın Türk Hava Ku

rumunca toplanması hakkında kanun teklifi 
(2/564) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

Rapor 
3. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan 

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. Sayisı : 
421) (Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971 (Gündeme) 

— 686 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saa i : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Kemal Ziya öztürk 

KÂTİPLER : Memduh Ekşi (Ordu), I uri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 161 nci Birleşimini açıyorum. 

III. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunarak yoklama yapıla
caktır; sayın üyelerin, lütfen yüksek sesle hazır 
bulunduklarını ifade etmelerini rica ediyorum 
efendim. 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Yoklamada 246 sayın üye ha

zır bulunmuştur. Çoğunluğumuz vardır, çalış
malarımıza başlıyoruz. 

IV. - BAŞKANLIK DİVANININ C SNEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sivas Milletvekili Kadri Erogan'm, 
gümrüklerdeki rüşvet, yolsuzluk ve usulsüzlükler 
hakkında demeci ve Gümrük ve Tekel Bakanı 
Haydar Özalp'in cevabı. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talebinde bu
lunan 12 arkadaşımızdan ancak üç arkadaşıma 
söz verebilirim. 

Sırayla, Sayın Erogan, beş dakikayı geçme
mek kaydiyle; gümrüklerdeki usulsüzlükler ve 
vergi ziyaı hakkında söz talebinde bulunmuşsu
nuz. Buyurun efendim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Söz alacak olanların isimlerini okuyun Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade 
ğım efendim. 

Buyurun Sayın Erogan. 

buyurun, okuyaca-

KADRİ EROGAN (Sivas) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Gündem dışı konuşmaların aktüel hâdiselere 
inhisar ettirildiği ve müstacel hallerde 
yapıldığı cümlenizin malûmudur. Ama bende
niz îbu konuşmayı talefbettiğim gün, Anayasa 
müzakerelerinin başlamış olması dolayısiyle 
Riyaset makamında bulunan Sayın- Başkanın, 
konunun ehemmiyetini takdir etmekle beraber, 
ogün için söz /veremiyeceğini beyan etmiş ol
ması ve Mecliste üst üste ekseriyet olmaması 
münasebetiyle bunun bugüne kadar sürmüş 
bulunması, aktüalitesini kaybetmiş gibi bir in
tiba bırakabilir. Şimdi, konuşmamı arz eder

ken de böyle bir yanlış intiba gelmiş olabilir; 
ama zatı imesele, bütün ciddiyetini bütün ve-
hameti ile muhafaza ettiği için, bu konuşmadan 
sarfınazar etmenin daha zararlı olacağını dü
şünerek, gündem dışı o ıgün istemiş olduğum 
konuşmama geçiyorum. 

26 Ağustos 1971 Hürriyet Gazetesinde bir 
resim; «Ünal Yal tırık» ve bir başlık var: «Baş
müdür gümrük rezaletlerini açıkladı. Kaçakçılı
ğın en kolay yapıldığı transit kamyonlarının 
(TIR) rüşvet tarifesi 250 ilâ 300 bin lira. Rüş
vet sistemi korkunç bir şekilde işliyor.» 

«Onaltı yıldan beri gümrük müfettişi ve 
Ibaşmüdür olarak fiilî hizmeti bulunan Ünal Yal-
tırık'ın yeni Gümrük Bakanı Haydar Özalp'a 
5 Nisan 1971 tarihinde yolladığı sekiz sayfalık 
raporda özetle şu hususlar yer almaktadır..» 
diye başlayıp, iki sütun üzerine devam eden 
neşriyatta bâzı ibretengiz cümleler, beyanlar 
ve resmî ifşaat, daha açık bir ifade ile, ra
pora atfen bir neşriyattan bâzı cümleler var. 
Başmüdür diyor ki: 

«Gümrüklerde rüşvet hikâyeleri ayyuka çık
mıştır. Depolardaki ambarlardaki yolsuzluk
lar, bilhassa Gümrük Muhafaza Teşkilâtında 
çalışanlardan bir kısmının sebebolduğu yüz 
kızartıcı rüşvet olayları, işi çığımdan çıkar
mıştır. Namuslu insanlar için bu teşkilâtta ça
lışmak zorlaşmış, hattâ imkânsız hale gelmiş
tir. Kim ne derse desin, istanbul'daki ve Türki
ye ̂ deki bütün gümrüklerde rüşvet ve yolsuz
luk olayları vardır ve ibunun önüne kolay ko
lay geçilemez. 

687 — 
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'TIR kamyonlarının rüşvet tarifesi : 
«TIR kamyonları, gümrük kapılarımızdan 

dolu olarak girerler, ilk samanlar bunlar, yük
lerini Türkiye'de boşalttıktan sonra islerini 
(hallederek bir başka kapıdan yine dolu imiş 
gibi muamele yaptırıp çıkarlar. Bir TIR kam
yonuna, boş olduğu halde dolu imiş gibi kâğıt 
verildiği zaman, tarifesine göre 250 ilâ 300 bin 
lira arasında para ödenir. Son samanlarda ar
tık TIR kamyonları yüklerini boşalttıkları yer
de kalmakta, onları yöneten iş sahipleri çıkış 
kapılarına uçakla giderek, sanki kamyon ora
dan çıkıp girmiş gibi rüşvet karşılığı muamele
lerini yaptırmakta ve böylece zamandan tasar
ruf ederek yeni kaçakçılık için bol vakit bul
maktadırlar. 

«Sadece İstanbul gümrüklerinin Hazineye 
bir yılda sağladığı gelir, yaklaşık olarak 4 mil
yar lira civarındadır. Mevzuatta yapılacak de
ğişiklikler ve ele alınacak reformun uygulan
ması, tatbikatın dürüst ve namuslu yöneticiler 
eli ile yapılması ıhalinde, bu meblâğın % 300 
oranında artmaması imkânsızdır» Yani, 12 mil
yar liraya baliğ olacak, diyor. 

«Gümrüklerdeki yolsuzluklara set çekildiği 
ve namuslu yöneticilere itibar edildiği gün, Tür
kiye'nin hiçbir yeni gelir kaynağı aramasına 
lüzum kalmıyacaktır.» 

Bunlar, resmini ve ismini gazetede görüp 
okuduğum Başmüdürün bildikleridir. Bir de, 
benim on yıldır Karma Bütçe Komisyonların
da ve Heyeti Umumiyelerde bar bar bağırıp 
ilân ettiğim sınır kaçakçılığı vardır. 

•On yıldır ilân ettik, dedik ki: Hakkâri, Siirt, 
Urfa, Gaziantep ve Hatay illerimiz sınırların
dan, canlı hayvan <ve en kıymetli mallarımızın 
1958 rayiçlerine giöre asgari senede 1,5 ilâ 
2 milyar lira arasında kaçakçılığı yapılmakta
dır. 

Dünyanın hiçbir yerinde kaçakçılığın böyle
sine pervasız, böylesine serbest yapıldığı bir 
ülke tasavvur edilemez. Ankara'da, İstanbul'
da, İzmir'de, sınır illerimizde yalnız kaçak eşya 
satan yüzlerce dükkân vardır. Kilis'te yüzler
ce dükkândan müteşekkil kaçakçı çarşıları ku
rulmuştur. Sadece .sınıra yakın beldelerde de
ğil, Ankara'nın içinde sayısız bohçacılar ka
çak eşya satmak için kapıların tokmağını 
eskitmektedir; ama bunu ne duyan kulak ve 
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ne de gören bir tek Hükümet gözü vardır. Bu 
aczin izahı ise bizce imkânsızdır. Kamyonlarla 
getirilen parçalarla fabrikalar kurulduğunu 
duymayan kimse kalmamıştır. 

Türkiye'de bir tek insan çıkıp da, sınırlar
da ve gümrüklerde yolsuzluk yoktur, diyemez. 
Ankara'da, istanbul'da, Kilis'te ve birçok şehir
lerimizde bu işle uğraşan çarşılar yoktur dene
mez. Ankara'da vali konağının önünde, Siyasi 
kulübün bitişiğinde yalnız kaçak eşya satan 
yüzlerce dükkân her gün icrai faaliyettedir. 

Bu acı jferyat ve hakikatler, zaman zaman 
resmî ağızlardan şu karşılığı görür: «Yalnız 
idari tedbirlerle, zabıta tedbirleriyle iktisadi 
olaylar önlenemez. Bu işler sosyal ve ekonomik 
yönden esaslı bir şekilde inoeleeımeye tabi tu
tulmaktadır. Sınırlarda mübadele pazarları, is
kenderun'da serbest liman çanşmalarımız var
dır. Hattâ, kanun tasarısı hazırlanmaktadır, 
hazırlanmıştır...» gibi iri sözler ve beyanlarla 
kapatılır; ama yara yine kanar, yine kanar, va
tandaş et diye feryadeder, bütçe açıktır, akla 
gelmiyen vergiler .milleti canından bezdirir, 
memleket yaşanmaz hale gelir. Fakat milletin 
kanını emen, iliğini kemiren vatansız ve soysuz 
kaçakçının hayasızca çaldığı yüz milyonlar ve 
milyarlar, çalanın kesesinde kalır. 

BAŞKAN — Sayın Erogan, süreniz tamam 
oluyor, lütfen tamamlayınız efendim. 

KADRİ EROG-AN (Devamla) — İstirham 
ediyorum Sayın Başkanım, çok kısa, bitireceğim 
efendim. Yoksa, buraya kadar olan beyanların 
mânası anlaşılmayacak efendim, müsaade buyu
runuz. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız. 
KADRİ EROCJAN (Devamla) — Muhterem 

milletvekilleri; bu, bir bakanın tek başına ba
şaracağı bir iş değildir. 

Türkiye'de kaçakçılık millî bir felâket ola
rak kabul edilip millî bir dâva olarak ele alın
madıkça, organize olmuş her kaçakçı bir vatan 
haini olarak ilân edilip, üzerine bilerek gidil
medikçe; daha açık bir ifade ile, Devlet, Parlâ
mento, Hükümet ve nihayet millet olarak müş
terek bir anlayışa ve elbirliğine ulaşılmadıkça, 
yüz milyonları ve milyarları altetmek mümkün 
değildir. Bu işte tek başına öne çıkanlar, mü
cadele bayrağını açanlar, bu yüz milyonların 
ve milyarların altında ezilmeye ve can verme
ye mahkûmdurlar. 

188 — 
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Uzun yıllar bu mesuliyeti taşımış bir Baş
müdürün, "hâdiseler sanki dün olmuş gibi be
yanda bulunması ise, aynca dikkate değer gö
rülmüştür ve üzerinde durulması lâzımdır. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

'Sayın milletvekilleri; 
Yüce Millet namına kanun yapmak gibi çok 

mühim ve çok ciddî bir yetkiyi kullanan ve 
içinden seçtiği veya tasvibettiği hükümetleri 
her dilediği zaman kontrol ve murakabe etmek 
imkânına sahip ve hatasını gördüğü zaman da 
alaşağı etmek yetkisi ile mücehhez bir parlâ
mentonun, bu dâvada taşıdığı vebal en başta 
gelmektedir. 

Muhterem heyetinizin, bu hususta göstere
ceği büyük hassasiyet, âtıl hükümlerin hareke
te geçmesine ve vazife hassasiyeti içerisinde bu
lunan hükümetlerin de cesaretli kararlar alma
sına yeter ve artar. Yetişir M, Yüce Heyetiniz 
bu millî dâvayı böylesine benimsesin. Tek ümi
dim bu noktada toplanmaktadır. Zira, milletin 
menfaatlerini her yerde ve her zaman koruya
cağımıza, yine millet huzurunda bizler yemin 
ettik. Bu yeminlerimiz istikametinde, topluca 
bu büyük dâvaya eğilmek, bugün iddia- edildi
ğine göre 8 ilâ 10 milyar liraya varan bir millî 
varidatı millet bütçesine intikal ettirmek, bü
yük ve millî bir hizmet olacaktır ve yine diyo
ruz ki, mesul hükümetler; millî iktisadiyatımı
zı temelinden sarsan ve gelir kaynaklarımızı 
kökünden kurutan böylesine hayatî bir konuya 
lâyık olduğu önemi verip, bütün gücü ile yönel
medikçe, belimizin doğrulmasına ve yüzümüzün 
gülmesine imkân yoktur. 

Tekrar ediyoruz, bu bir bakanlık konusu 
değildir. Çünkü, konu millî bir felâket halini 
almıştır, millî bir dâva haline getirilmedikçe 
kurtulmak mümkün değildir. 

Saygı değer milletvekilleri, 
Eğer, bu hususları söz istediğim gün konuş

sa idim sözlerim burada bitiyordu. Ama, bu 
müddet zarfında hâdiseler inkişaf etti. Bir ta
raftan, tahmin ettiğimiz gibi, zatı mesele bir ta
rafa itilerek teferruatla iştigal edildi. Bakan
lık, Başmüdürü vazifesinden aldı, Başmüdür 
istifa etti. İstifa eden Başmüdür yeni ifşaat ve 
beyanlarda bulundu ve ithamlarına devam etti. 
Arkasından alâkalı bakan, basın toplantısı yap
tı, Başmüdürü suçladı ve «Ben memurları kol- [ 
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lamaya mecburum.» dedi, ki, kollıyacaktır; 
ama 36 milyonu da kollamak mecburiyetinde
dir. «Başmüdür ayıp yaptı, bütün arkadaşları 
suçladı» dedi ve hâdise de böylece kapanmış 
oldu. 

Şimdi, aziz arkadaşlarım, yüksek dikkatleri
nize arz etmek isterim ki, mesele ne başmüdü
rün başka bir vazifeye atanması, ne de ilgili 
bakanın başmüdürü suçlamasıdır; zira, başmü
dürün suçu varsa, evvelâ bugüne kadar bu va
zifede onu tutanlardan başlamak üzere, hepsi 
tahkikata tâbi tutulur ve suçları sabit görülen
ler adalete teslim edilir, suçu olan cezasını çe
ker. Bunlar şahsî sorumluluklardır. Bizi millet
çe alakadar eden konu; böyle açık ve kat'i be
yan ve iddialar muvacehesinde gashedilen yüz-
milyonlarca ve milyarlarca JLiralık kaçakçılık 
olayları karşısında ilgili bakanın takındığı ta
vır, aklığı karar, yaptığı ve yapmayı düşündü
ğü işlerdir. 

Sayın bakan kalkar da; «Arkadaşlar, bütün 
'bu iddialar külliyen yalandır, uydurmadır. Türk 
gümrüklerinde, Türkiye'nin sınırlarında, dile 
getirilecek şekilde ciddî bir kaçakçılık olayı 
yoktur. Ankara, istanbul, izmir, Kilis ve diğer 
yerlerde kaçak eşya satan dükkânlar ve çarşı
lar mevcut değildir veyahut da, henüz nüfuz 
edemedim, üzerinde bütün ciddiyet ve kudre
timle eğildim, yakında alınacak tedbirler man-
'zumesi ile kökünü kazıyacağım» diyebilirler mi? 
Veyahut da «Bu yalnız benim bakanlığımın tek 
basma, halledeceği bir konu olmaktan çıkmış
tır, bütün bir Hükümet olarak mesele her yönü 
ile ele alınmıştır ve mutlaka bu millî yara ka
panacaktır, Yüce Parlâmentonun yardımına 
muhtacız» demesi -icap ederdi. Zira, tarih, mil
let ve Yüce Parlâmento önünde mesuliyet taşı
yan bir bakana ve hükümete düşen vazife ve 
bsyan bunlar olmalıdır. Bunların dışmda&âler 
tatmin edici olmaz. Eğer böyle olsaydı, o za
man da biz, «Bir millî dâva Parlâmento, millet 
ve Hükümet olarak ele alınmıştır, hal yolun
dadır» der ve ferahlardık. Bütün temennim, sa
yın bakanın bu kürsüden Yüce Heyetinize böy
lesine ciddi ve kati beyanlarda bulunmasıdır. 

Hepinize teşekkür eder, hürmetlerimi tak
dim ederim (D. P. ve C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

'i " 
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GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Sayın Başkan, söz istiyo
rum; 

BAŞKAN — Buyurun, sayın Bakan. 
İGÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 

ÖZALP (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeleri; 

İSivas Milletvekili Sayın Kadri Erogan, ba
na günün aktüel konusu olmak istidadını gös
teren bir konuda açıklama yapmak fırsatını ver
diği için kendisine müteşekkirim, 

Efendim, mesele; istanbul başmüdürlüğünü 
tedvire memur Ünal Yaltırık'ın eski görevi olan 
müfettişliğe geri çekilmesinden ibaret olan bir 
hareketin, basında ve basının bir kısmında, 26 
Ağustos 1971 tarihli Hürriyet Gazetesinde çı
kan bir beyanat ve arkasından bu atamayı ka-, 
bul etmeyip istifa ederek yaptığı ikindi basın 
toplantısından ibarettir. 

Bakanlığı devir aldığım zaman Ünal Yaltı-
rık'ı, istanbul başmüdürlüğü emrinde «baş uz-
toıanlık» kadrosunda memur olup, başmüdürlü
ğü tedvirle görevli olarak çalışırken buldum. 
Bilâhare uhdesinden başmüdürlüğün alınması 
ve onun aslî görevine iadesi, yani baş uzman
lıkta bulunmasının devamı hali yeni bir naklen 
tayini tazammun etmemektedir. Hemen ilâve 
edeyim ki, bu memur ısrar ile, kendisinin 1971 
Temmuzunda açılan İstanbul Gümrükleri Baş
müdürlüğü kadrosuna atanmasını istemiştir. 
Aşağıdaki değineceğim sebeplerle buna imkân 
bulamadığımı bildirdim. Mumaileyh derin bir 
rulhî teşevvüş içinde kendisinin başmüdürlüğe 
atanmasını sağlamayı çalışmış, muvaffak olama
yınca etrafına kara leke sürerek masum pozlar 
içinde bulunmuş ve aşağıda izah edeceğim çık

mazdan kurtulup, aynı zamanda ileride yapaca
ğı siyasi teşebbüslere zemin hazırlamak gayre-
tine düşmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, bu zâtı muhteremin 
aleyhinde bakanlığıma benden evvel intikal et
miş sekiz tane suiistimal dosyası vardır. Bana 
soracaksınız, «Acaba sekiz tane suiistimal dos
yası olan adamın bugüne kadar bu mevkide ne 
işi var?» diyeceksiniz ve işin çok garip tecelli-
sidir ki, hakkında .sekiz tane dosya olan bir baş
müdür bugün Türkiye'de rahatlıkla çıkıyor; 
bütün bir, gümrük camiasını topyekûn suçlaya-
biliyor, ondan sonra bir bakan çıkıp da kendi
sine düşen görevi yerine getirip, bütün bir ba
kanlığın memurlarının suçlu görülemiyeceği-
ni bir basın toplantısında izah ettikten 
sonra bir değerli arkadaşım çıkıp; bu
raya : «Bakan böyle dememeeliydi» diye
cek.. Bakan nasıl konuşmalıydı, onu bil
miyorum. Her halde mesuliyeti sırtında taşıyan 
bir bakan için bundan daha tabiî bir konuşma 
olmiyacaktır. 

Ben bugün çıkıp diyemem ki, Türkiye güm
rüklerde rüşvet kalkmıştır, yoktur. Ben diye
mem ki-, Türkiye "de bugün kaçakçılık yoktur. 
Bunları Türkiye'de bir kalemde silip atmak 
imkânı da yoktur. Yalnız şurasını ifade edeyim 
ki, bakanlığı devralalı henüz dört ay olmuştur, 
dört ay içerisinde gümrüklerde yapılması lâ
zım gelen bâzı reformları yaptığımı arkadaşıma 
her zaman arz ve izah edebilirim. 

Bugün Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan 
ve aşağı - yukarı Türkiye'nin 3/4 oranında gi
riş ağırlığını teşkil eden bir merkezde, hakika
ten çok değerli bakan arkadaşlarımızla da teş
riki mesai ederek Türkiye'ye yakışır bir giriş 
kapısı meydana getirmişizdir. Geçen yıllarda 
hudutta ve Bulgaristan topraklarında 13 km. 
uzunluğunda bir kuyruk halinde sıra bekleyen 
arabalar bu sene çok şükür kenidi hudutlarımız 
içine alınmış ve muameleleri burada yapılmış
tır. 

Değerli arkadaşlarımı triptik muamelesinin 
kaldırılması ve turistlere birtakım kolaylıkların 
getirilmesi de bu zaman zarfında yapılmıştır; 
ama bütün bunları bir tarafa iterek, sadece ka
çakçılık mevzuunu Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğının bir işi olarak mütalâa etmek de, tahmin 
ederim biraz insafsızca bir hareket olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım yalnız muhterem arka
daşımız bu konuşmasında biraz insaf hudutları 
içerisinde kalmış olsaydı, tahmin ederim daha 
yararlı bir iş yapmış olacaklardı. Sebep de şu: 
Bulgun sadece bir başmüdürlün tayini vesilesiyle 
ortaya atılan iddiaların, Türkiye'nin ana derdi 
ve dâvası olan kaçakçılığı topyekûn burada bir 
gündem dışı konuşmada dile getirmekle halle
dilmesi imkânı olmadığını kendisi de takdir ede
ceklerdir. Bu bakımdan mazur görsünler, bugün 
ben ancak 'meselenin bu safhasını ifade etmek
le iktifa edeceğim. 
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Bu suçlamalarda bulunan Ünal Yaltırık, 
Türkiye'nin gümrüklerden girişlerinin 3/4'ü-
nün toplandığı istanbul gümrükleri başmüdü
rüdür. Başkalarına attığı çamur ve suçlamalar, 
kendi vazifesi dahilinde yapılması lâzım gelen 
işlerdir. İşin acı tarafı burada; kendisi yapmı-
yacak, yapamıyacak ve etrafına kara leke sür
mek suretiyle ayrılacak, ondan sonra da baka
na ağır bir istifa mektubu bırakacak, bakana 
bıraktığı ağır istifa mektubundan sonra da onun 
kabine arkadaşlarına taallûk eden bâzı sözleri 
İde bu arada sarfedecek, buna mukabil bir ba
kan kalkacak, kendi bakanlığı mensuplarını 
müdafaa etmeyecek de acaba nasıl bir hareket 
yapacak? 

İBen basın toplantısında bakanlığımın men
suplarını müdafaa ederken, bunların şu veya 
bu tarzda hareketlerini söylemedim; ama şunu 

" açıklıkla söyleyebilirim ki, mesuliyeti sırtında 
taşıyan bir bakan için yapılacak iş, elbette ba
kanlığına topyekün sürülen bir kara lekeyi 
reddetmektir, bundan ötesi olamaz. Ama bu ba
kanlığın içerisinde - bir çok bakanlıkların için
de olduğu gibi bugün Türkiye'de - rüşvet ve 
sair gibi hadiselere rastlanabildiği de bir vakı
adır; polis için ide söylenebiliyor, başka bir mes
lek içinde söylenebiliyor, ama bütün meslek 
mensuplarını suçlamak her halde insafsızlığın ta 
kendisidir. 

ISon zamanlarda gümrük gelirlerinin artışı
nın biraz da devalüasyon hareketinden dolayı 
olduğunu kabul etmek lâzımdır. Ünal Yaltırık, 
«Gümrük gelirleri 2 milyar liradan 4 milyar 
liraya çıktı, benim zamanımda kaçakçılık azal
dı» diyor ve çok enteresan bir rakam veriyor: 
«(TIR) kamyonlarının girişinde gümrük muha
faza teşkilâtı 250 O0O - 300 000 lira rüşvet alı
yor» diyor. 

Değerli arkaldaşlarım, bütün mesele buradan 
çıkıyor. Gümrük Muhafaza Teşkilâtınüı başın
da emekli bir kurmay albay var. Bu zâtı muh
teremle bunun arası, benim bakanlığa geldiğim
den beri, devamlı açıktır. Aralarındaki bu açık
lıktan mütevellit birbirlerine kara leke atmak 
için bu mevzuları ortaya atıyorlar. Elim.de, 
bana intikal etmiş ve bu arkadaşımız tarafın
dan gümrük muhafaza âmirine, «(TIR) kam
yonlarının bâzıları geçsin, bâzıları geçmesin» 
diye gönderdiği mdktuplar vardır. Peki, bu zâ
tı muhterem ide aynı suçun içinde midir? 

Değerli arkadaşlarım, şunu kesinlikle ifade 
etmek isterim... 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Konya) — 
Yapılan muamele doğru ise, bunun teferruatına 
geçmeye hiç lüzum yok, sayın Bakan. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, efendim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 

ÖZALP (Devamla) — Şunu kesinlikle ifade et
mek isterim: Gerek bu arkadaşım hakkında, 
gerek bundan evvelki meseleler hakkında bana 
intikal etmiş, Bakanlığıma gelmiş meselelerin 
hiçbir tanesi teftişten dışarı bırakılmamıştır, 
hepsi hakkında gerekli teftiş işlemi yapılmıştır, 
mahkemeye intikal ettirilmesi gerekenler mah
kemeye intikal ettirilmiştir. Arkadaşlarım bu ba
kımdan hiçbir endişenin içinde bulunmasınlar. 

YAVUZ ACAR (Amasya) — izmir Ağır Ce
za Mahkemesinden mahkûmiyeti de var o şah
sın. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, efendim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 

ÖZALP (Devamla) — Efendim, şimdi bunları 
dile getirecek değilim tabiî, bir şahsın meselesi 
olarak burada bunları da mütalâa etmek iste
mem; ama değerli arkadaşım dedi ki; «Yalnız 
bu meselede değil, Türkiye'deki gümrük kaçak
çılığı ^meselesinde de bâzı tedbirlerin alınması 
lâzımgelirdi» 

Ben değerli arkadaşlarımdan rica edece
ğim, zannediyorum bu mesele ile ilgili bir Mec
lis araştırması önergesi de verildi; bu Meclis 
araştırması önergesi münasebetiyle bu meseleyi 
enine-boyuna deşelim, ne varsa ortaya döke
lim ondan sonra meseleler açığa kavuşsun. Bu
nu bilhassa rica ederken yalnız şunu da kati
yetle ifade etmek isterim ki, Bakanlığıma ait 
intikal etmiş hiçbir muamele işlemden geri bı-, 
rakılmamıştır, teftiş yapılmıştır, mahkemeye in
tikal ettirilmesi lâzımgelenler mahkemeye in
tikal ettirilmiştir. Bu arkadaş hakkında da, en 
son vermiş olduğu beyanatları ispata davet için 
dosyasını Teftiş Heyetine intikal ettirmişimdir. 
Bu mesele de zannederim çok kısa bir zamanda 
aydınlığa kavuşacaktır. 

Saygılar sunarım. (A.P. sıralarından alkış
lar.) 

2. — Kayseri Milletvekili Şevket Doğan'm, 
Kayserinin İncesu ilçesi ve köylerindeki sel bas-
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kınlarının scbebolduğu can ve mal kaybı ve alı
nan ve alınması gereken tedbirler konularında 
gündem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — încesu'da vukuagelen sel bas
kını hakkında Sayın Şevket Doğan, Sayın Meh
met Türkmenoğlu ve Sayın Mehmet Yüceler 
gündem dışı söz talebetmişlerdir. Aynı konuda 
üç arkadaşımıza söz vermek imkânına sahibo-
lamadığımız için ilk müracaatı yapan Sayın 
Şevket Doğan'a söz veriyorum. 

Buyurun, Sayın Doğan. 
ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Sayın Baş

kan ve değerli arkadaşlarım; 
> Kayseri ilimizin İncesu merkezi ile bâzı 

köylerinde büyük tahribata sebebiyet veren sel 
baskını dolayısiyle yerinde yaptığımız inceleme
de şu acı gerçeklerle karşılaştık: 

Ceviz büyüklüğündeki dolu ile karışık yağan 
yağmur şehrin ortasından geçen İncesu deresi
ni 5 - 7 metre seviyesinde taşırmış kalabalık 
bir nüfusu barındıran dere kenarındaki evlerin 
temellerini sarsarak bir kısmını yıkmış, büyük 
bir kısmını ise, âdeta depreme uğramış gibi otu-
rulamıyacak şekilde boydan boya tamiri imkân
sız bir şekilde patlatmıştır. Ayrıca, yüzlerce 
evin, dükkânın ve işyerinin, hâlâ erimiyen buz 
yığını halindeki dolu ve çamurla karışık sular
la dolması eşyaları ve yiyecekleri işe yaramaz 
hale getirmiş, çevrede sel altında kalan meyva 
bağları, bahçeler ve tarlalar tamamen mahvol
muş, yüzlerce hayvan ölmüştür. En fazla hay
van telefatı olan Garipçe köyü civarında ka
rayollarının vasıtaları büyük çukurlara hayvan 
cesetlerini doldurup, üstünü kapatıyorlardı. Bu 
hengâmede sosyal hayat felce uğramıştı; hem 
şehirlerimizi perişan, yorgun - argın bir müca
dele ve çırpmış içinde bulduk. 

Değerli arkadaşlarım, sel âfetinin yarattığı 
bu hazin manzara yanında müteselli olduğumuz 
bâzı hususlar da vardır. Bunlardan birincisi, 
Hükümetin ilgili bakanlarının derhal toplanıp, 
âcil tedbirlerin alınması yolunda gösterdiği ilgi 
ve talimat üzerine, gerek Ankara'dan giden he
yet ve gerekse Kayseri'den bunlara katılan Dev
let teşkilâtı oradaki yaraların sarılması huşun
da iyi bir faaliyete başlamışlar ve Kızılaym 
Ankara'dan gönderdiği yardım da mahalline 
süratle ulaşmıştır. Bunları şükranla müşahede 
ettik. Ayrıca, Kayseri Valisi Sayın İhsan Aras

ın aldığı tedbirler ve kapalı yollara rağmen dağ
dan aşarak Incesu'ya inmesi ve aynı zamanda 
Sayın Korgeneral Recai Baturalp'm mehmetçik-
lerle birlikte derhal yardıma koşması, İncesu 
Kaymakamı Efnan Özbulgur ve Belediye Başka
nı Sami Çan'ın da bu faaliyete katılarak halkı 
teselli etmeleri, halkımızca büyük bir takdirle 
karşılanmıştır. 

Vali beyin beyanına göre, genel takribi za
rar - ziyan bilançosu şöyledir: 4 ilâ 5 milyon 
lira şehir ve köylerde ev, dükkân ve eşya tah
ribatı; 4 milyon lira kadar bağ, bahçe ve zira-
atten mütevellit hasar ve mahsul kaybı; 600 
bin liralık da hayvan tahribatı, ki tahminen 10 
milyon lira kadar zarar - ziyan husule gelmiş
tir. 

Sel baskınının gündüz olması ve Belediye 
Başkanının tehlikeyi önceden anons suretiyle 
halka bildirmesi, Allah'a şükür can kaybını as
gariye indirmiş, buna rağmen maalesef iki vefat 
olmuştur. 

Bu durum karşısında sayın Hükümetten ve 
ilgililerden bâzı ricalarımız vardır: 

Bunlardan birincisi; İncesu merkezinden 
akan dere kenarındaki iskân bölgesinin uygun 
bir yere nakledilmesini, 

İkinci olarak; İncesu çevresinin taşkın kont
rolü ve sulama konusu ile ilgili olarak ele alı
nan istikşaf ve fizibilite etütleri ikmal edilen 
İncesu barajının veya daha ekonomik olduğunu 
öğrendiğimiz mansap ve yatak ıslahiyle, yeral
tı sularının değerlendirilmesine dair çalışmala
rın hızlandırılarak biran evvel fiiliyata geçilme
sini, 

Üçüncü olarak; hasar ve zarara uğrıyanla-
rm, Âfetler Kanunu gereğince vergi ve sair 
borçlarının tescili, köylü ve çiftçilerimize, çe
virme kredisi konusunda yardım edilmesini, 

Bu mey anda yine Kayseri'nin ıSanmsaklı 
köyündeki harmanların ve diğer zirai mahsulün 
de sel baskınına mâruz kaldığını üzülerek belir
tirim. 

Dördüncü olarak; dış ülkelere işçi şevkinde 
bu bölgeye de emsaline olduğu gibi öncelik ta
nınmasını. 

Son olarak da; İncesu Kaymakamlığının 
tahsisatı kalmamış olup, acilen tahsisat gönde
rilmesini ve benzin ihtiyacının karşılanmasını, 
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bu hususlarda ilgililerin bundan sonra da ya
kın ve ciddî alâkalarının devamını rica ede
riz. 

Bu vesileyle âfete uğrıyan sevgili yurttaşla
rımıza geçmiş olsun der, maddi ve mânevi hiz
meti geçip gayret gösterenlere şükran ve min
netlerimizi sunar; Allah'ın, milletimize ve Dev
letimize zeval vermemesi dileğiyle Yüce Heye
tinizi derin saygılarımla selâmlarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

3. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gülcan'-
ın,' Antalya ve çevresinde son zamanlarda artan 
asayişsizlik konusunda demeci ve İçişleri Baka
nı Hamdi Ömeroğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Ali Gülcan, «An
talya ve çevresindeki asayiş» konusunda gün
dem dışı söz talebetmişsiniz, buyurunuz. 

HASAN ALI GÜLCAN (Antalya) — Sayın 
Başkan, sayın milltevekilleri; 

Antalya'ya bağlı Kaş ilçesi köylerinden al
mış bulunduğum birçok mektup, asayişsizliğin 
maalesef hayli arttığını göstermektedir. 

Bâzı şahıslar kendilerine kurşun sıkıldığın
dan, bâzıları bahçelerinin kesildiğinden ve bâ
zıları da hayvanlarının öldürüldüğünden acı 
acı dert yanmaktadırlar. 

Oradaki zabıta kuvvetlerinin buna yetişeme
diğini biliyoruz. Çünkü jandarma adedi çok 
azdır ve bu asayişsizlikleri kovalıyabilecek du
rumda değildir. Ayrıca, Kaş'ın başka özellik
leri de vardır: - Sayın Hükümet üyelerinin bil
hassa dikkatlerini çekerim - Kaş'ın birçok kö-

'yünde tarihî harabeler vardır. Bilhassa Demre 
bucağına bağlı Uçağız köyü vardır. Bu köy sa
hildedir ve her yaz yabancılar gelip oralarda 
kamp kurarlar; motorlariyle denizaltında kal
mış birçok tarihî eseri didik dik ederler. Geçen 
yaz iki Alman ailesine rastladım. Baktım ki 
bunlar tarihî eserlerin peşindeler; kendilerine 
bunun çok ağır suç olduğunu, yasak olduğunu 
söyledim, ama benim söylemem bu işe kâfi de
ğildir. Devlet elinin buraya uzanıp gücünü artı
rarak bunları önlemesi gerekmektedir. Meis 
Adası Kaş ilçesinin karşısında bulunmaktadır ve 
devamlı surette bu adadan kaçakçılık yoluyla 
Türkiye'ye çok miktarda kaçak mal sokulmak
tadır. 

îşte bu sebeplerle sayın Hükümet üyelerinin 
dikkatini çekiyorum; asayişsizliğin önlenmesi 

hakkında gerekli tedbirleri biran evvel almala
rını kendilerinden istirham ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. (G. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

İÇÎŞLERÎ BAKANI HAMDİ ÖMEROĞLU 
— Söz istirham ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
İÇÎŞLERÎ BAKANI HAMDİ ÖMEROĞLU 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sayın Gülcan'm, Antalya ilinin Kaş ilçesin

de asayişe müessir veya polisin takibini icahet-
tirecek suçlar adedinin arttığı yolundaki iddia
larının vakalara müstenidolmasmı arzu ederdim. 
Genel ifadeler kullanmak suretiyle, - şimdiye 
kadar olduğu gibi - devam eden hâdiselerin 
biran evvel önüne geçilmesinin mümkün olma
dığını kendileri de bilirler. 

Antalya ilinde asayişe müessir veya polisin 
takibini istilzam eden suçlar adedinde 5 ay için
de bir artma mı, bir azalma mı olduğu hususu
nu tetkik ettim; gerek polis mmtakasmda ve 
gerekse jandarma mmtakasmdaki suç adedinde 
büyük nisbette azalma olduğunu gördüm. Ken
dilerine, esasen taahhüdetmiş bulunduğumuz; 
emniyet ve asayiş üzerinde Önemle duracağımı
zı Hükümet programında ifade etmiş olduğu
muzu hatırlatırım. 

Buna paralel olarak, bütün Türkiye dâhi
linde, programımızda ifade edilen hususlar üze
rinde ciddiyetle durduğumuzu ve çok müessir 
tedbirler aldığımızı bilhassa ifade etmek iste
rim. Değerli vakitlerinizi almak istemiyorum, 
ama müsaade ederseniz önümde cetveller var
dır, bu cetvellerden, gerek asayişe müessir fiil
ler ve gerekse polisin takibini istilzam eden 
suçlar hakkındaki durumu arz edeyim: 

Antalya ilinde 1970 yılının 6 ayı içinde 847 
vaka, 1971 yılının 6 ayı içinde ise 729 vaka ce
reyan etmiştir. Jandarma mmtakasında da bu
na mümasil azalmalar vardır. 

Antalya'nın turistik bölge olması itibariyle, 
turisterin tarihî eser kaçırdıkları yolundaki be
yanları doğrudur. Maalesef, bütün tedbirlere 
rağmen bu tip kaçakçıların tarihî eser kaçırma 
hususundaki gayretlerinin önüne geçememekte
yiz. Bir milletvekili arkadaşını, jandarma bot
larının bu kıyılarda daha müessir tedibrler al
faları gerekeceği hususunda bana kadar gelmiş 
ve dileklerini söylemişti, ilgililerle, yaptığım 
temasta, bilhassa yaz. mevsiminde, turistlerin 
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yoğun faaliyette bulunduğu bu mevsimde bu 
mıtakanm jandarma botlariyle takviye edildiği
ni beyan ettiler. Hattâ bâzı hususlarda turist
leri rahatsız edecek şekilde ciddî tedbirler alın
dığını gördüm, fakat bunun birtakım mahzurla
rını müşahede ettiğimiz için, bâzı sahalarda, bil
hassa turistlerin tarihî eser kaçakçılığı yapamı-
yacakları sahalarda bu tedbirleri gevşetmek zo
runda kaldık. Zira, turistlerin, rahatsız olma
ları neticesi yurdumuza bir daha gelmemeleri 
gibi bir durum karşısında idik. 

Bunun için, arkadaşım müsterih olsunlar; ge
rek tarihî eser kaçakçılığı, gerekse asayişe mü
essir veya takibi müştekim diğer suçlar üzerin
de ciddiyetle durduğumuzu ve suçlarda bir azal- | 
ma bulunduğunu katiyetle beyan etmek iste
rim. 

Saygılarımla. 

4, — İzmir Milletvekili Kemal Önder ile iki 
arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulamadaki 
aksaklıklarına çözüm yolları bulmak amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meulis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/84) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Nihad Kürşad, 
Sayın Enver Turgut, Sayın Bahri Karakeçili, 
Sayın Mehmet Kılıç, Sayın Hasan Tosyalı, Sa
yın Mehmet Türkmenoğlu'nun gündem dışı söz 
taleplerini arz ettiğim gerekçe ile karşılayamıyo-
rum. 

Başkanlığın sunuşları vardır, sırasiyle arz 
ediyorum. 

Sayın Kemal önder, Sayın Veli Bakirli ve 
Muhterem Cevat Sayın tarafından ortaklaşa ve
rilmiş bir Meclis araştırma önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yürürlükteki Gümrük Kanunu, ikinci Dün

ya Savaşı sonu gerek ve koşullarına göre dü
zenlenerek 11 . 11 . 1949 tarihinde kanunlaşmış 
eski bir kanundur. O günden bu yana adı ge
çen (Kanunun üzerine eğilerek değiştirilmesi 
için ciddî bir çalışma yapılmamış, buna nedense 
ihtiyaç duyulmamıştır. Ancak, 1954 tarihinde 
yürürlüğe giren 6290 sayılı Kanunda öngörülen 
ve değer esasına dayanan gümrük giriş tarife 
cetveli yukarda sözü edilen kanuna eklenmiştir. 
Ayrıca, zaman zaman yapılan bâzı değişiklikler 
kanunun tümünü kapsamıyan ve köklü olmıyan 1 

değişiklikler 'mahiyetinde kalmıştır. Söz konusu 
değişiklikler gümrük işlemlerindeki uygulama
larda kolaylık ve basitlik sağlamayı amaç edin
mişle de daha sonra alman kararlar ciddî ve 
ilmî araştırmalara dayanmadığından ve genel
likle kişisel görüşler olduğundan gerekli «tkin-
likte olamamış ve beklenen yarar da sağlana
mamıştır. Aksine bu yeni esaslar uygulamada 
devamlı olarak yakınma ve sızlanmalara sebep 
olmuştur. 

Gümrük örgütü bir çok bakanlıkların görev 
ve sorumluluklarını üzerinde taşıyan, buna kar
şılık hiç bir ciddî ve esaslı çalışma düzeni bu-
lunmıyan ve inisiyatife sahibolmıyan bir teşki
lât niteliğindedir. 

Çok karışık ve çapraşık gibi görünen ve ge
nellikle Gümrük Kanunu hükümlerinden esin
lenerek çıkartılan yönetmelik, genelge ve bildi
riler eskilerinin 'hemen hemen aynıdır. Çok kü
çük değişiklikler getirir. Ama ne var ki, güm
rük mevzuatı yıllar geçtikçe artmış, bir çığ gibi 
(büyüyerek ilgilileri korkutur bir duruma gel
miştir. özellikle gümrük muayene memurları 
yaptıkları işlemlere çekingenlikle katılmakta
dırlar. Sık sık değişen mevzuat hükümlerinin 
getirdiği işlemler karşısında her uygulama için 
Bakanlıktan bilgi istenmekte ve büyük bir ka
rarsızlık içinde işlemlerin gecikmesine, şikâyet
lerin artmasına selbebolmaktadırlar. Yaşadığı
mız yüzyılın son yarısında uluslararası ticaret 
ve ekonomideki gelişmelerin gösterdiği çok 
yönlülük, bâzı uluslararası kuruluşlara katıl
mış bulunmamız yerli sanayiinin ve ihracatın 
gelişmesi, kalkınma esasının aynı zamanda tu
rizm sorununun da çözülmesine bağlı olması, 
dış ülkelere her geçen \gün artan bir tempo ile 
işçi gönderilmesi, Gümrük Kanununun tümünün 
yeniden ele alınarak günün gerek ve koşulla
rına (göre düzenlenmesine duyulan ihtiyacı açık
ça ortaya koymaktadır. 

Ayrıca, yolcu beraberinde getirilen ve ticari 
'bir anlam taşımıyan eşyanın yalnız G-ümrük 
Vergisi 250 Tl. nı ^geçtiğinden, gümrüş giriş 
'beyannamesi doldurma zorunluluğu vardır. Bu 
zorunluluk yürürlükteki kanun hükümlerinden 
ileri gelmektedir. BıÖyle bir beyannameyi dol
durmak ise, sade bir vatandaşın yapamıyacağı 
ibir sürü teknik işlemleri gerektirmektedir. Bu 
söbeple adı geçen beyanname ve ona ilişkin iş
lemler ilgili tarafından bir gümrük komisyon-
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cusuna yaptırılmakta ve pazarlık esasına daya
nan bir ücret ödenmektedir. Komisyoncular ge
nellikle eski gümrük personeli olduklarından 
ve halen çalışan gümrük personeli ile yakın iliş
kileri bulunduğundan, yürürlükteki gümrük 
mevzuatının açık yönlerini çok iyi bilmekte, 
gümrük tarife cetvelinde istedikleri gibi işlem 
yapabilmektedirler. 

1967 yılı içinde yalnız Sirkeci Gümrük Mü
dürlüğünde 14 445 aded gümrük giriş beyan
namesi doldurulmuştur. Tüm gümrük hudut 
kapılarında doldurulan beyanname adedinin 
200 bin civarında olduğu iddia edilmektedir. 
Gümrük depoları bu nedenle çeşitli yolcu be
raberinde getirilen ve gümrüklerden çekilemi-
yen itlhal malı eşyalarla doludur. Yıllardan beri 
bu nedenle suiistimal iddiaları ortaya atılmak
ta ve bu iddialar milyonlarla ifade edilmekte
dir. Ayrıca yanan gümrük depoları günlük ga
zete haberlerinden olmuştur. 

Ticari amaçlarla getirilen eşyalarla yolcu 
beraberinde getirilen eşyanın aynı ithal rejimi 
içinde işlem görmesinden vazgeçilmesi ilk ted
bir olarak görülmektedir. 

Türkiye'nin ihracatında Devlet olarak giri
şilen her türlü teşebbüslerin aksadığı yer güm
rük olmaktadır. 

İhracatın gelişmesi, ödemeler dengesi yö
nünden büyük önem taşımaktadır. Kaldı ki, 
uluslararası bütün bağlantıların Ortak Pazar 
ile yapılan anlaşma sonunda yürürlüğe giren 
katma protokol hükümleri muvacehesinde öde
meler dengesi önemini daiha da artırmıştır. Bu 
itibarla ihracatın artması yönünden alınacak 
bütün ekonomik tedbirler yanında ve başında, 
gümrük düzenini yeniden ele alarak düzenle
mek ihtiyacı gelmektedir. 

Ancak, sözü edilen düzenlemede hudut kapıla
rında uygulanan işlemlerin genel duurmu, hudut 
işlemlerini düzenliyen mevzuattan değiştirilme
si gerekli olan hakkındaki görüşler ile hudut 
kapılarında uygulanan sağlık, polis, gümrük iş
lemleri ve onlara ilişkin sorunların çözümlenme 
biçimleri ve taşıtlı turistlere uygulanan işlem
lerdeki sorunlar ve çözüm biçimleri, gümrük 
muhafaza teşkilâtı çalışmalarındaki aksaklık
larla hudut kapılarını ortak s orunları ve çö
züm yollarını kapsamak üzere 8 bölümden mey

dana gelen temel meselelerin birlikte ele alın-' 
ması halinde gümrük sorununu çözebilmek im-̂  
kânı ortaya çıkabilir. 

Mâruzâtta bulunduğumuz konunun önemi
ni arz etmeye çalıştık. Bu nedenle Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırması 
açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

izmir Milletvekili Manisa Milletvekili 
Kemal önder Veli Bakirli 

Edirne Milletvekili 
Cevat Sayın 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve 
sırası geldiğinde görüşülecektir. 

5. — İçel Milletvekili Celal Kargılının, 2/386 
Esas sayılı Kanun teklifinin, İçtüzüğün 36 ncı 
maddesine göre gündeme alınmasına dair öner
gesi (2/386, 4/202) 

BAŞKAN — Sayın Celâl Kargılı tarafından 
verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
30 . 7 . 1970 tarihinde Başkanlığımıza ver

miş olduğum «648 sayılı Siyasi Partiler Kanu
nunun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırıl
ması» hakkındaki kanun teklifimin, veriliş ta
rihi üzerinden 13 ay gibi bir. zaman geçmiş ol
masına rağmen, halen teklifim Genel Kurula 
sevk edilmemiştir. 

Oysa, içtüzük gereğince, verilen bir kanun 
teklifinin 45 gün içerisinde komisyonlarda gö
rüşülerek Genel Kurula sevk edilmesi gerek
mektedir. Bu nedenle, içtüzüğün 36 ncı madde
si gereğince kanun teklifimin gündeme alınma
sını arz ve teklif ederim. 25'. 8 . 1971 

İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, buyurunuz efen
dim. 

CELÂL KARGILI (içel) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Huzurunuza, demokrasimizi kemiren başlıca 
etkenlerden birini alâkadar eden kanun teklifi
min, gündeme alınmasını sağlamak amaciyle 
çıkmış bulunuyorum. 

Kanun teklifim: 648 sayılı Siyasi Partiler 
Kanununun, «Merkez Yoklaması» başlığını ta
şıyan 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırıl
ması hakkındadır. 
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Bu kanun teklifi; parti merkezlerince, mer
kez yoklaması yoluyla kontenjan adayları se
çilmesinin demokratik ilkelere aykırı olduğu
nu belirttiği gibi, aynı zamanda partili üyeler 
ve parti teşkilâtlarının sayasal etkenliğini ar
tırmak ve parti içi yönetimin totaliter bir hüvi
yete bürünmesini önlemek amaciyle düşünülmüş 
bir tedbirdir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Atatürk'ün Millî Eğitim bakanlarından Sa

yın Cemal Hüsnü Taray, bundan çok kısa bir 
müddet önce televizyonda yaptığı bir konuş
mada kendisine sorulan bir soruya cevaben; 
Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunların çö
zümlenmesinde Siyasi Partiler Kanunu ile Se
çim Kanununda yapılacak değişikliklerin çok 
önemli bir etken olacağını, bunlar yapıldığı 
takdirde Anayasanın değiştirilmesine gerek ol
madığını ifade etmiştir. Türk kamu oyuna bu
nu bildiren kişi, Atatürk'ün yanında Millî Eği
tim Bakanlığı yapmış bir zattır. 

ıSayın Cemal Hüsnü Taray'm önerdiği ko
nulardan birisini partilerin merkez yoklaması 
suretiyle kontenjan adayı seçmesinin demokra
simize aykırı düştüğünü ve onu kemirdiğini, 
parti içi totaliter bir yönetime yol açtığını izah 
ederek, bir kanun teklifi halinde, bundan tam 
onüç ay evvel Başkanlığa vermiş bulunuyoruz. 

Bu kanun teklifinin; 45 gün içerisinde ko
misyonlarda görüşülüp gündeme getirilmesi ica-
bederken, aradan onüç ay gibi bir zaman geç
miş olmasına rağmen hâlâ gündeme gelmediği
ni görüyoruz. Zannediyorum ki, bizim ömrü
müz bu kanun tekliflerini gündemde görmeye 
kifayet etmiyecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kanun teklifim çok haklı bir tekliftir. Seçil

miş bir insanın elinden hakkını alarak, seçilme
miş bir kişiye bu hakkı vermenin, demokrasiy
le, adaletle ve hiçbir siyasal davranışla bağdaş-
mıyan bir yol olduğunu düşünmek, teklifimin 
haklılığını ortaya koymaktadır. Bunun yanın
da bu husus, Türkiye'de büyük huzursuzlukla
ra, teşkilâtlarda büyük dalgalanmalara vesile 
teşkil etmiş olan bir husustur. Zaten, mevcut 
Seçim Kanunundaki önseçim müessesesi, va
tandaşa, milletvekilini seçme hakkını verme
mektedir. Hem önseçim müessesesiyle vatanda
şa, milletvekilini seçme hakkını vermiyoruz, 
hem de - bir de bu yetmiyormuş gibi - millet

vekili seçilmiş bir insanın bu hakkını elinden 
alarak, seçime girmemiş, seçilme ilişkisi olmı-
yan bir kimseyi onun yerine oturtuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, demokrasimizi balta
layan, siyasi hayatımızı körelten, istikbalde bir
takım kötü gelişmelere vesile teşkil edecek olan 
tehlikeli atılımlar ortadan kalksın diyoruz. Bu
nun biran önce temininde, Türkiye'nin büyük 
yararları vardır. Çok büyük sancılar, çok bü
yük bunalımlar, çok büyük patlamalar esasın
da bunlara dayanmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu konuyu, sizlere yüreğim sızlıyarak ve fa

kat zabıtlara geçmesi bakımından izah etmek 
isterim. Bir müddet önce Türkiye'nin en aktü
el konusu olan kaçakçılık, bir gündem dışı ko
nuşma vesilesiyle kürsüden ifade edilmiştir. 
Mesele Genel Kurulda görüşülmüştür. Yüce 
Meclis, tarihî eser kaçakçılığı hakkında Meclis 
Araştırması açılmasına karar vermiştir, bunda 
fayda görmüştür, fakat, bizim konumuz, gün
demde öyle bir sıraya konmuştur ki, hiç seçim 
olmadan hep bu Meclis devam etse, bırakınız 
ikiylia seneyi, iki bin sene sonra dahi kaçak
çılık glr ıi millî bünyemizi kemiren... 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, Önergenizle bu-
anın hiçbir alâkası yok ki... 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Haklısınız 
Sayın Başkan. 

ıBAŞKAN — Haklıysam, lütfediniz, konu
nun çerçevesinde görüşünüz. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Bu konu 
da, aynı şekilde, ileride siyasal hayatımız ba
kımmdan Ifaüyük patlamalara vesile teşkil ede
cek bir örnektir. 

Kontenjan yoliyle milletvekili seçmenin za
rarlarını g'öz önünde bulundurarak, bunun vic
dani muhasebesini yaparak, bu yaranın kapatıl
ması için, böylesine önemli Ibir konunun, günde
me alınması hususunda oylarınızı müspet isti
kamette kullanınız. 

Siyasi Partiler Kanununun, merkez heyet
lerine kontenjan yoliyle milletvekili seçme hak
kı veren 31 inci maddesinin yürürlükten kaldı
rılmasını temin edecek olan bu teklifimi, lütfe
der, igünderne alırsanız, zannediyorum ki, siyasi 
hayatımızda büyük bir handikapm atlatılması
na 'vşsilo teşkil etmiş olacaksınz. 

Bu konuda, zamanınızı aldığım için özür di
ler, Yüce Meclise saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — ilgili Komisyonum izahat bakı
mından söz talebi var mı efendim? Yok. 

Efendim, bu teklif 30 . 7 . 1970 tarihinde 
Anayasa Komisyonuna havale edilmiş bulun
maktadır. Sayın Kargılı'nin önergesini oyları
nıza sunuyorum. İKahul edenler... Etmiyenler... 
Kaıbul edilmemiştir. 

6". — Elâzığ Milletvekili Hayrettin IIanağası
nın., 2/537 esas sayılı kanun teklifinin, İçtüzüğün 
36 ncı maddesine göre gündeme alınmasına dair 
önergesi (2/537, 4/203) 

BAŞKAN —. Sayın Hayrettin Hanağası ta
rafından verilmiş bir 'önerge vardır. Okutuyo
rum ; 

Millet Meclisi Başakanlığma 
Vatani Hizmet tertibinden kendi adlarına 

ayrı ayrı özel kanunlarla aylık bağlanmış olan
larla ilgili olarak yapmış olduğum kanun tek
lifi, aradan 61 gün geçmiş olmasına rağmen 
komisyonlarda görüşülmemiştir. 

Adı geçenlerle ilgili olanların daha fazla 
mağduriyetini 'önlemek amacı ile kanun teklifi
nin gündeme alınmasını arz ve teklif ederim. 

Elâzığ 
Hayrettin Hanağası • 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz, buyurun Sa
yın Hanağası. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâz-ğ) — Sa
yın Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 

Vatani hizmet tertibinden kendi adlanma 
özel kanunlarla ayrı ayrı aylık bağlanmış olan 
vatandaşlarımızla ilgili bir kanun teklifi ha
zırladım ve Yüce Meclis Başkanlığına sundum. 

Hazırlanacağı üzere, Devlet personelinin ak
tif olarak görevde olanları ile emeklileri,, Sos
yal Sigortalara bağlı işçiler ve diğer emekli
ler ile Emekli Sandığı Kanununun şümulüne 
girerek vatani hizmet tertibinden maaş alma 
hakkını kazanmış bulunan İstMâl Savaşı ve 
Kore Savaşı gazileri ile, vatani hizmet terti
binden maaş bağlanmış olan vatandaşlar bu 
kanundan yararlandılar. 

Vatani hizmet tertibinden kendi adlarına 
maaş bağlanmış olan ve sayıları pek mahdut 
bulunan vatandaşlar ise; parlömantsrlerin, Dev
let memurlarının, emeklilsrin ve işçilerin ay
lıklarım artıran kanundan istifade edemediler. 

Emlekli Sandığı kamunu tasarısı burada gö
rüşülürken, ilgili Komisyona başvurdum, ay

rıca Sayın Bakandan açıklamada bulunması
nı talebettim. O zaman verilen cevapta; bu
nun ayrı bir kanun konusu olduğu, adlarına 
ayn ayrı ve özel kanunlarla aylık bağlandığı, 
bunların aylıklarının artırılabilmesi için de ye
ni bir kanun tasarısının hazırlanmasının gerek
tiği ifade 'edildi. 

O halde, vatana büyük hizmet gören, sa
yıları pek mahdut olan, bu vatandaşlarımıza 'el 
uzatmak, onları mağduriyetten kurtararak hiç 
olmazsa diğer vatandaşlar seviyesine çıkarmak, 
hepimizin vicdani ve millî görevidir. 

'Kanun teklifimin madde ve şümulü budur; 
hir madde halindedir, gündeme alınması uy
gun olur, hakşinas bir hareket olur. ıSizin de 
vbu hususta hakşinas bir davranış için de olacağı
nızdan asla şüphem yoktur. Teklifimin destek
lenmesini ister, hepinize saygılar sunarım. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılmaz, 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTA

FA KEMAL YILLMAZ (Ankara) — Sayın 
Hanağası'nın vermiş olduğu teklif Komisyonu-
muzdadır. Verilen teklifi inceledik, yalnız 
usul bakımından bâzı noksanlıkları var. Bir 
kanunun tadil e'dilebilmesi veya ona ek bir ta
sarının çıkabilmesi için, şahıslar adına özel 
olarak çıkarılmış olan maaş tertiplerinin, ka
nun maddelerinin ve isimlerinin tasarıda teker 
telker sayılması icabetmektedir. Bu baklandan 
Maliye Bakanlığından bunu rica ettik, Maliye 
Bakanlığı bunu hazırlamaktadır. Çünkü, zik
redilen kanunların ismi geçmedikçe, umumi bir 
deyimle bu tasarıyı ele almak mümkün olma
maktadır. Bu itibarla Maliye Bakanlığının ha
zırlayıp getireceği bu isim listesini, kanun 
adlarını ve numaralarını beklemek zorunda ol
duğumuzdan bu tehir yapılmıştır. 

Yüce Meclise arz ederim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edil
memiştir. 

7. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
mazın, 2/561 esas saydı kanun teklifinin, ha
vale edilmiş olduğu komisyonlardan 7 ser üye 
seçilerek kurulacak bir Geçici Komisyonda görü
şülmesine dair önergesi (2/561, 4/204) 

BAŞKAN — Sayın Cengizhan Yorulmaz ta
rafından verilmiş bir önerge vardır, okutuyo
rum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Kırıkkale'nin il olması konusunda vâki ka

nun teklifimiz içişleri ve Plân komisyonlarına 
havale buyurulmuşltur. 

Ancak, içişleri ve Plân Komisyonunun işle
rinim çokluğu ve yüklü oluşu, teklifimizin gö
rüşülmesini bir hayli uzatacaktır. 

Kırıkkale ilçesinin 100 bini aşan merkez nü
fusu Devletten il olarak âcil hizmetler bekle
mektedir. 

Meselemin birçok yönlü müstaceliyeti mev-
cudolduğundan, teklifin, içişleri ve Plân ko
misyonlarından kurulu, 7 şer kişilik bir Kar
ma Komisyona havale buyurulmasını arz ede
rim. 

iAnkara Milletvekili 
Cengizhan Yorulmaz 

BAŞKAN — Sayın Cengizhan Yorulma&'ın 
önergesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gereği yapılacaktır. 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Köy İsleri Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkında kanun tasarısı ve Köy İsleri ve 
Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 19 
No. lu Geçici Komisyonun birinci ve ikinci ra
porları (1/310) (S. Sayısı : 311 ve 311 e 1 
nci ek) 

BAŞKAN — Gündemimiz gereğince Köy 
İşleri Bakanlığı teşkilât kanunu üzerindeki 
müzakerelerimize devam ediyoruz. 

iSayın Hükümet?.. Hazır. 
Sayın Komisyon! .. Komisyon hazır bulun

madığı için maalesef görüşemiyeceğiz. 

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

BAŞKAN — Başkanlığa verilmiş bir önerge 
vardır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gelen kâğıtlarda yer alan 421 sıra 

sayılı Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü mad
desinin yeniden düzenlenmesine dair kanun tek
lifinin gündeme alınmasını, dağıtımından itiba
ren 48 saat geçmeden öncelikle ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
49 Numaralı Geçici Komisyon 

Balkanı yerine Sözcü 
Konya 

Orhan Okay 

(1) 421 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

BAŞKAN — Efendim, bu önerge gereğince 
bahis konusu kanun teklifinin gündeme alınma
sı hususunu oylarınıza sunuyorum. KaJbul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dağıtımından itibaren 48 saat geçmediği ci
hetle, 48 saat geçmeden görüşülmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun teklifinin öncelikle görüşülmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 
• ((Geçici Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde Sayın 
Nuri Kodamanoğlu ve Sayın Fahri Uğrasızoğlu 
söz talebetmişlerdir. 

Buyurunuz Sayın Kodamanoğlu. 
NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Mad

deler üzerinde görüşeceğim, tümü üzerinde gö-
rüşmiyeceğim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Uğrasızoğlu.. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte

rem Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesin

de bir değiişklik yapmak suretiyle Devlet büt
çesinden siyasi partilere verilecek olan paranın, 
yani yapılacak olan yardımın miktarını tesbit 
eden bir kanun teklifini müzakere etmekteyiz. 

Yüksek malûmlarınız olduğu üzere, bundan 
evvelki birleşimlerimizde, Anayasanın ilgili mad
desi tadil edilmek suretiyle, Anayasa Mahke
mesinin bozmuş olduğu bir karara karşılık si
yasi partilere yardım edebilme imkânları sağ
lanmış idi. Esasında fikir olarak Devlet bütçe
sinden siyasi partilere yardım yapılmasına karşı 
değilim. Siyasi partilerin; memleket hayrına 
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en faydalı bir şekilde üzerine aldıkları vazife
leri ifa edebilmeleri için, - ister iktidar partisi 
olsun, ister muhalefet partileri olsun - halka mü
racaat etmeden ve nüfuz sahibi birtakım şir
ketlere, kimselere müracat etmeden, Hazineden 
yardım görmeleri lâzımdır. Çünkü iktidar par
tisi kadar," muhalefet partilerinin de bir kamu 
hizmeti görmekte oldukları aşikârdır. Bu du
rum muvacehesinde siyasi partilerimizin bu ih
tiyacını karşılamak amacı ile, Anayasada ya
pılan değişiklikten sonra, şimdi muhterem ar
kadaşlarımız 74 ncü maddenin yeniden düzen
lenmesi ile ilgili olarak bir teklif hazırlamış
lardır. Bu teklifi, zamanınızı almamak için 
okumıyacağım. 

milyon lira yardım yapılacaktır. 1973 bütçesi
ni 60 milyar lira kabul edecek olursak, siyasi 
partilere yapılacak olan yardım da, yine 12 mil
yonu aşan bir miktara baliğ olacaktır. Görülü
yor ki, bu nisibetler dahilinde siyasi partilere 
yardım yapılacak olursa, her sene bütçeden ay
rıcan bu yardım miktarı belli bir oranda art
mış olacaktır. Biz fakir bir memleket olduğu
muza göre ve memleketimizin % 75 i köyler
de yaşadığına ve köylerde kamu hizmetlerinin 
büyük bir kısmı henüz yapılmamış olduğuna 
göre, keza şehirlerdeîki hizmetler de her sene 
daha hızlı ve süratli bir şekilde arttığına göre; 
bütçeden, yatırımlar için ayrılacak miktarın 
her sene bir miktar artırılması iktiza eder. 

Sayın Maliye Bakanı geçenM bir konuşma
sında, yalnız cari harcamalar için, daha doğru
su Devlet personeline ödenen miktarın 22 mil
yar lirayı bulduğunu ve yatırımlar için pek 
cüzi bir miktarın kaldığını ifade etmişlerdir. 
Şimdi böyle bir bütçeden cari harcamalara 22 
milyar, 25 milyar lira para harcarken ve yatı
rımları yapamaz iken bunun yanında her sene 
artan, bir oranda siyasi partilere bu şekilde yar
dım yapılmasına şahsan gönlüm razı olmuyor. 

Komisyondan rica ve istirham ediyorum: 
Bu, 1/5000 oranını biraz daha azaltmahdırlar. 
Hiç olmazsa 1/6000 olmalıdır, 1/7000 olmalı
dır, 1/8000 olmalıdır. Aksi takdirde arz etti
ğim gibi, her sene artan miktarda siyasi par
tilere yardım yapılması - iyi bir şey, güzel bir 
şey, ama - bir taraftan yatırımlara mutlak su
rette tesir eder, kamu hizmetlerinin diğer bir 
kısmının, bilhassa âcil olanlarının geri kalması
na sebebolur. 

Bu yönü ile 1/5000 oranına taraftar deği
lim. Bunu Yüksek Heyetiniz hassasiyetle müta
lâa etmelidir. 

Anladığıma göre, bu konuda siyasi partiler 
arasında bir anlaşma olmuştur ve bütün siyasi 
parti idarecileri bu 1/5000 oranı üzerinde muta
bakata varmışlardır. Olabilir. Ama son karar 
Yüksek Heyetinizde verilecektir; bu 1/5000 
miktarını bir ölçüde azaltmamız memleketin 
hayrına olacaktır. 

Bunu ifade etmek içim söz aldım; bu vesile 
ile teşekkürlerimi arz ederim.. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen baş
ka sayın üye? Sayın özgüner, buyurun efen
dim. 

Yalnız, teklifin getirdiği esas prensip, bâzı 
rakamları ve miktarları kesin olarak tesbit 
etmiş olmasıdır. Halbuki bu maksatla kurulan 
44 Numaralı Geçici Komisyonun değiştirmesi 
başka bir hüviyet almış bulunmaktadır. Geçici j 
Komisyonun getirdiği teklife göre, Devlet büt- j 
çesinde gelirler yekûnunun her yıl 1/5 000 mik- j 
tan ayrılacak, siyasi partilerin aldığı geçerli | 
oy nisbeti göz önüne alınmak suretiyle taksim 
edilecektir. ı 

Şimdi, sayın arakdaşlarımızm getirdiği tek- ; 
lif ile Komisyonun getirdiği teklif arasındaki ! 

fark şudur: Teklif sahibi arkadaşlarımız; arz 
ettiğim gibi, son milletvekili seçimlerinde en az 
yüzde 5 oy almak suretiyle Millet Meclisine mil-
letvekili sokabilen partilerin en az 500 000 lira- j 
dan başlamak suretiyle yardım almasını, yüzde i 
50 den fazla oy alan partilerin de 3,5 milyon j 
lira yardım almasını öngörmektedirler. Yani 
yardımlar siyasi partilerin aldıkları oy riisbe-
tine göre tesbit edilmiştir ve her sene bu mik
tarın bütçenin «gelirler» kısmından siyasi par
tilere ayrılması iktiza eder. Halbuki Komisyon
da bütçenin gelirler kısmının 1/5000 inin ayrıl
ması ve partilerin aldıkları oy nisbetlerine gö
re bunun partiler arasında taksimi öngörülmek
tedir. 

Benim esas üzerinde durmak istediğim nok
ta şudur: 

Şimdi son bütçemiz yuvarlak bir hesapla 37 
milyar lira civarındadır. Bunun 1/5000 i siya
si partilere ayrılacağına göre, bu miktar 
7 400 000 lira tutmaktadır. 1972 bütçesinin 50 
milyar lira civarında olacağı ifade edilmekte
dir. Buna göre siyasi partilere 1972 yılında 10 
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TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Kamuoyunu ilgilendiren bir kanun teklifi 
üzerinde görüşüyoruz. 

Meselenin kamuoyunda müzakeresi yapılmış, 
Yüce Mecliste müzakeresi açılmadan dahi ka
muoyuna yansıyan hususlarda aşağı yukarı bir 
hayli mesafe alınmış bulunmaktadır. Bu bakım
dan kısaca arz edeceğim hususlar var. 

Evvelâ, siyasi partilere demokratik bir re
jimde Devlet bütçesinden yardım yapılmalı mı
dır? Birinci mesele bu. 

İkincisi; bu yardımlar yapılırken küçük par
tiler de bu yardım kapsamına alınmalı mı? 

Üçüncüsü; yardım yapılmalı ise nisibeti ne 
olmalıdır? 

Dördüncü konu olarak da; yardım yapıla
cak ve bir nisbet tâyin edilecek ise bu, dondu
rulmuş bir nisbet mi olmalıdır? 

Arkadaşlarım, bunlara kısaca değinmek lâ
zım. 

Evvelemirde siyasi partilere Devlet bütçe
sinden yardım yapılmalıdır. Bu, kamuoyunda 
çokça müzakeresi yapılmış bir konu olduğu 
için kısaca arz edeyim ki; demokratik parlö
manter rejimlerde, partilere Devlet bütçesin
den yardım yapılmadığı takdirde - çokça görül
müştür - mütegallibe, «Parlömanter rejim» de
diğimiz bir rejimi yozlaştırabilir ve malî gücü 
bir hayli yüklü olanlar partilere etki yapabi
lirler. Bu da partileri, demokratik parlöman
ter rejimin geleceği bakımından istenmiyen bir 
istikamete yöneltebilir endişesi şüphesiz Yüce 
Mecliste hâkim bir kanaat olarak mevcuttur. 
Bu sebeple üzerinde fazlaca durmayı gerekli 
görmüyorum. Ne var ki, ittifaka yakın bir-ka
naat olduğunu bildiğim için ben de bu hususa 
sadece işaret etmekle yetiniyor ve demokratik 
parlömanter rejimlerde siyasi partilerin, de
mokratik parlömanter rejimi gerektiği istika
mette yöneltebilmesi, yoluna devam edebilmesi 
için şüphesiz malî gücü fazlaca olan kişilerin 
etkisinden sıyrılması ve varlıklı mütegallibeden 
kurtarılması, arınması lâzımdır; bunun için 
Devlet bütçesinden yardım gereklidir diyoruz. 

Küçük partiler - büyük partiler meselesi, 
şüphesiz bu teklifin getirilişi esnasında münaka
şa edilmiş bir konudur. Hangi partiye küçük 
parti, hangisine büyük parti denilir? Bir parti 
programı ile ortadadır; programı ve tüzüğü 

ile parti, şüphesiz «Küçük» ve «Büyük» diye 
bir tasnife tabi kılınamaz. Bu, münakaşa edile
bilir, ama ne var ki; tüzükleriyle, programla-
riyle Yüce millet huzuruna çıkmış olan parti
lerden bâzıları çok cılız rey alırken, bâzıları 
fazla rey alır. O halde?.. (Bunların hepsine aynı 
ölçüde yardım yapmak mümkün olmadığı gilbi, 
gerekmediği, gilbi, bâzılarına da hiç yardım yap
mamak veya yapmak elbette münakaşanın ağır
lık noktasını teşkil ediyor. 

Neden bâzılarına yardım yapmamak lâzım
dır? Ben de aynı kanaatteyim; bu bir ölçüde 
münakaşa edilebilir, ama bir ölçüde, hakikaten 
bir çizgiden ötede, az rey almış olanları yardım 
kapsamının dışında bırakmak lâzımdır. 'Çün
kü demokratik parlömanter rejimlerde; partiler, 
demokratik rejimin vazgeçilmez unsurlarıdır, 
ama, partilerin çoklaşması, büyük partilerin de 
bölünmeleri, demokratik parlömamiter rejimin 
geleceği için pek iyi belirtiler değildir. 

Bu bakımdan partileri adeta bölünmeye teş
vik ve küçük küçük partilerin kurulmasına se
bep teşkil edecek teklifleri, şüphesiz Yüce Mec
lislerin - demokratik parlömanter rejimin gele
ceği bakımından - desteklememesi ve iltifatla 
karşılamaması lâzımdır. Bu bakımdan bir çiz
gide, bir ölçüde; bir muayyen reyi alamamış 
partilerin şüphesiz Devlet yardımından istifade
ye mazhar kılmmaması, partilerin hem böllünı-
mesini önler, hem de küçük partilerin, yeni bir 
partiler olarak demokratik hayatta görünmesi
ne meydan ve imkân bırakmaz kanaatindeyiz. 

Arkadaşlarım, 
Bunun nisibeti meselesine gelince : 
Şüphesiz Devlet, yardımı yapılmalı ve çok 

küçük rey alanlar yardımın, dışında bırakılmalı, 
ama yardım 'hangi nisbette yapılmalıdır?.. 

Teklifteki miktar Geçici Komisyonda bilâ
hare değiştirilmiştir. Bu değiştirmeye iltifadet-
mek gerekir. Zira teklif, dondurulmuş rakam
lar vermektedir. Dondurulmuş rakamlar bugün 
için münasilbolalbilir, fakat paranın, değer itiba
riyle mütemadiyen bir düşüş kaydetmesi yakın 
tarihimizde şüphesiz görülmüş. Bundan sonra 
para değer kazanır mı?. İnşallah kazaınır, ama 
şu düşüş tabiî bulunduğu gibi, paranın kıymet 
kazanması da mümkün olsa dahi bu dondurul
muş miktar, paranın mütemadiyen oynadığı ve 
değer bakımından yükselme ve alçalma göster
diği bir vasat içinde şüphesiz hiçbir şey ifade et-
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mez. Bilirsiniz; Ceza Kanunumda 1 lira olarak 
gösterilen bir para 'cezasmıaı, zaman geçmiş 10 
lira olarak teşdidedildiği görülmüştür. Bugün 
o da ihtiyaca kâfi gelmiyor, belki 100 lira tek
lifi Yüce Mecliste iltifat görebilir. Bu da onun 
gibi... 

Arkadaşlarım, 
Dondurulmamış bir teklif, Geçici Komisyon

da iltifat görmüştür ve buna Yüce Meclisin de 
iltifat göstereceği kanaatindeyiz. 

Ancak, Adalet Partisinden Sayın Uğrasızoğ-
lu'nun, Geçici Komisyonun getirdiği seyyal tek
life karşı çıkmasının mucip sebebini her halde 
isabetli karşılamamak lâzım. Sayın Uğrasızoğ-
lu der ki; «Günün birinde eğer bütçemiz 50 mil
yara, '60 milyara ulaşırsa, partilere yapılacak 
yardım miktarı da 10 milyon, 15 milyon olacak
tır.» 

Arkadaşlarım, 
Zaten Geçici Komisyonda da konulan nisbet 

1/5000 dir ve bu büyük bir rakam değildir. 
Bütçemiz 50 milyara çıktığı zaman, partiler bu
nun karşılığı olarak, eğer 10 milyonun üzerin
de bir para alacaksa, 60 milyara çıktığı zaman 
eğer 15 milyon alacaksa, bu gayet tabiîdir. Hem 
Devlet Bütçesi bakımından 1/5000 rakamı sabit 

kalıyor, hem de acaba ayrıca bu Devlet Bütçe
sinin artışı para düğüsü ile de orantılı mıdır? 
Bunu da ayrıca görüşmek lâzım, bunu da naza
rı itibara almak lâzım. Bir taraftan para dü
şüşü de, Devlet Bütçesinin hakikaten rakam 
olarak artışını gerektirmiyor mu? Şüphesiz bu 
malî bir konudur. Ancak, 1/5000 rakamı müna
sip ise, - Devlet Bütçesindeki milyarlar inşallah 
yüz milyarı da bulur - bu 1/5000 oranı değiş
medikten sonra Devlet Bütçesine şüphesiz bu 
bir külfet olmıyacaktır. 

Yalnız göstermelik olarak partilere 
bir yardım mı yapmak istiyoruz, yok
sa hakikaten partileri yardımla, var
lıklı mütegallibenin elinden kurtarmak, 
partilerin demokratik Parlömanter düzende ya
rarlı bir istikamette devamını sağlamak mı isti
yoruz? Bunda asgari müşterekte anlaşalım. An
laşıyor isek 1/5000 oranı şüphesiz isabetli bir 
orandır ve Devlet Bütçesi ziyadeleştiği nisbette 
yapılacak yardım miktarı da ziyadelesirse bu
nun bütçeye külfet tahmil ettiği iddia edile
mez. 

Bu bakımdan Geçici Komisyonun getirdiği 
teklifin aynen geçmesi isabetli olur kanısı ile 
Yüce Meclise saygılar sunarım. 

III. — YOKLAMA 
VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Salonda ek

seriyet yoktur Sayın Başkan. Yoklama yapma
nızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bunu 5 üyenin talebetmesi lâ
zım efendim. 

(Sakarya Milletvekili Vedat önsai, Siirt Mil
letvekili Zeki Çeliker, Sivas Milletvekili Kadri 
Eroğan, Muş Milletvekili Nimet Ağaoğlu ve 
Elâzığ Milletvekili Samet Güldoğan ayağa kal
karak Genel Kurulda çoğunluğun bulunmadığı
nı iddia ettiler.) 

Tesbit edeyim efendim: Sayın Güldoğan... 

NURÎ KODAMANOĞLU (Niğde) 
maya geçmedik ki Sayın Başkan. 

Oyla-

BAŞKAN — Efendim, oylamaya geçiyorum 
zaten. Başka söz istiyen sayın üye yok. Madde
lere geçilmesini oya sunacağım. Sırada arkadaş

larımız yoklama istiyor. Buyurduğunuz husus 
bir şey kazandırmaz, neticeye de müessir ol
maz. 

Sayın Güldoğan, Sayın Çeliker, Sayın Ero-
g-an, Sayın Önsal, Sayın Ağaoğlu, ayağa kalka
rak çoğunluk olmadığını iddia etmişlerdir. 

Yoklama yapılacaktır, efendim. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Beş saym üyenin vâki yoklama isteği üze

rine yapılan yoklama sonucunda Umumi Heye
timizde 126 saym üyenin hazır bulunduğu an
laşılmıştır. Bu itibarla çoğunluğumuz yoktur. 

Evvelce almış olduğumuz karar gereğince 5 
Eylül 1971 Pazar günü saat 10,00 da toplanıl
mak üzere Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati : 17,20 

t^m^n 
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19 No. lu Geçiei Komisyonun birinci ve ikinci 
raporları (1/310) (S. Sayısı : 311 ve 311 e 
1 nei ek) (Birinci dağıtma tarihi: 29 . 4 . 1971, 
(İkinei dağıtana tarihi : 21 . 7 . 1971) 

IV 

A HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğraşız-
oğiu'nun, Millet MeclM İçtüzüğünüm 195 ve 196 
ncı maddelerinin dıeğiştirilmesine dair tüzük 
teklifi ve gündeme alınmasına dair önergesi 
(2/190, 4/155) (S. Sayısı : 308) (Dağıtma tari
hi : 19 . 4 . 1971) 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner. 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili llhami 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) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 

3. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'ini, Dilekçe Karma Komisyonu. Genel Kuru
lunun 1 .7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı 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; C. Senatosu S. 
Sayısı : 523) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

4. — Eski Mardin Milletvekili Talâit Oğuz'
un, Dilekçe 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
yısı : 173 ve 173 e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 10. . 5. 1971) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyessi 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 1 nci ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

6. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelir-de-

( X ) Bu işaret açık oya sunulacak ımaddeleri gösteril' 



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. —•• îçel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi EnıgizUn Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (12/388, 2/439, 2/482) 
(S. Sayısı : 3S3) (Dağıtma tarihi : 15.6.1071) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Bilfat öztürkçine'nin, Türk Kanunu Medenisi
nin 485 nci maddesinin değiştirilmesi hakikında 
kanun 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 özibey'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 Tevfikoğlu Hatice-
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 ök) (Da
ğıtma tarihi : 2 1 . 6 .19T1) 

12. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın 
Türk Ceza Kanununun, değişik 449 ncu 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 . 1071) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

15. — Burdur Milletvekili Mehmet Özibey'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 
Arslan Bora'nın, Türk Ceıza Kanununun 480 nci 
maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi 
hakkında 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-
soleyln, 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 Savunma Komisyonu ra
poru (2/301) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tari
hi : 26 . 6 . 1971) 

18. — içel 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) 

19. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci madde
sinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 6 .7 .1971) 

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

21. — 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
ları 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 nei ek; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 1374 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

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

X 23. — içişleri Bakanlığı Sivil Savunana İda
resi Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığının 1967 tak
vim yılı genel bilançosu hakkındaki raporun su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (Ö/478) (S. Sayı
sı : 393 (Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1971) 

X 24. — Hacettepe Ünfrmmteainiiın 1968 bütçe 
yılı Kemnhesabına ait genel uygunluk biHiriıminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Hacettepe Üniversitesi 1968 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/499, 1/2İ3) (S. Sayısı : 394) (Da
ğıtma tarihi : 2 u 8 . 1971) 

X 25. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesabı-
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/2-66, 1/133) (S. 
Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 2 6 . — Devlet Hava Meydanları Iş/letmesi 
Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı Kesinhesabı-
mıa.ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1968 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarım ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/460, 1/239) (S. Sa
yısı : 396) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 2f7. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü-
djüjüüğünüaı 1965 takvim yılı konsolide bilanço
suna alt raporun sunulduğuna dair Sayışıtay Baş
kanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru (3/508) (IS. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 
2 . 8 .1971) 

X 28. — Devlet Onman İşletmeleriyle Keres
te fabrikalarının 1985 yılı bilançosunun sunuldu^ 
ğuma dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sa

yıştay Kornişonu raporu (3/390) (S. Sayısı : 
400) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1071)' 

X 29. — Orman Genel1 Müdünlüğünün 19l6f7-
(biatçe yılı Kesinhesalbına ait genel uygunluk bffl-
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 30. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesinhesalbına ait genel uygunluk bil
diriminim, sunulduuğna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yık Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/278, 1/131' ) (S. Sa
yısı : 402) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 31. — Karayolları Genel Müdüriüğünürı 
1967 bütçe yılı Kemnhesabıııa ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
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 32 — Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 yılı 
Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/502, 1/74) (S. Sayısı : 397) (Dağıtana 
tarihi : 4 . 8 .1971) 

X 33. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1968 
bütçe yılı Kesinhesabına ait Genel uygunluk 
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 34. — İstanbul Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Üniversitesi 1968 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/5O0, 1/279) (S. Sayısı : 
404) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 35. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1967 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi 



Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
pora (3/265, 1/50) (S. Sayısı : 405) (Dağıt
ma tarihi •: 4 . 8 . 1971) 

36. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
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) 

37. — 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 
ÎKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - IKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 neü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayıh Kanunun 97 sayılı Kanunla deği
şik 3 neü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

2. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru-
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

3. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
çırak, kalfa ve ustalık kamum teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
kofmfeyonlanınıdan seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 Ne. lu Geçâdi Komisyon raporu (2/14) (S. (Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi ; 
10 . S . 1971) 

4. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'ın ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı-
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sı : 192 ve 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
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 diaiır kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi 
18 . 3 . 1971) 

6. — istanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
--asama ve yürütme organlarında görev alanla 
•m mal bildiriminde bulunmaları hakkımda ka-
'îui! teklifi ve istanbul Milletvekili Nuri Er
can ' 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-
İıLsar 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 l n d ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 .1971) 

9. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmıesine 
1656 sayılı Kanuna bağlı fi) sayılı cetvelin 
tadil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
V dal et ve Plân komisyonları raporları d / l 85) 
(S. Sayısı : 212 ve 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 5 . 1971) 

10. — 6785 sayılı imar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
ile lötanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
kıyılar kanunu teklifi ve imar ve îsfcân, îç&şiLeırî 
ve Plân komisyonılanındatn 5 er üye seıçMerıek 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) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile Ankara Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'ın, Şehit Komando eri Mevlût Meric'in 
annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
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île Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm 
önergesi (2/503) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1971) 

X 12. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ü&Slar iğin 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 bölümtU 
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Tardım 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) 

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
1327 sayılı Kamınla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkımda kanun tasa
r ı * ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa-
ym : 340) (Dağıtma tarihi : 11 .6 .1871) 

14. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
n&r köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Oamanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma lîfâ'8 doğumlu 
Zehra Yama'nın ölüm cezalarıma çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Koamisyonu raporu (3/48) (S. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

15. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyoböpen köyü hane 9, cilt 5 ve »ayfa 391 mu-
mıaraaında nüfusa kayitlı Mehmetoğlu, Necifbe'-
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 : 
16 . 6 . 1971)-

16. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 16 hanesinde nüfusa 
kajyıflh Döndü Şahin'dem doğma Mehmet AM 
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyümde otu
rtur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Exxmdsyomii raporu (3/290) (S. Sayısı : 348) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

17. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünüm 52 nci hane, 8 mci cillt 
ve 146 sayfasında nüfusa kayıtlı Melımetıoğlu, 
Güneş'ten doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim 
Gümüşün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/53) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

18. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'im ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

19. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te nüfusa 
kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğum
lu Aibidin Deminbağ'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

20. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8.6.1943 doğumlu Selâmi Kodal'ıa 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352) (Dağıtana tarftâ : 
15 . 6 . 1971) 

X 21. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Adalet, içişleri, 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) 

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

24. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun hakkımda 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile İçişleri Komis
yonu raporu (1/150) (S. Sayısı: 375) (Dağıt
ma tarihi: 2 . 7 . 1971) 
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25. — 8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğ

retim Kurumlan Kanununun 21 ııci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanım, tasarısı ve Millî 
Eğittim ve Plân komisyonları raporları (1/451) 
(8. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

26. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nei 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) 

27. — Erzurum Milletvekili Cevat 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 teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporlar. (2/54) ('S. Sayı
sı : 109 a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.8.1971) 

X 28. — Bâzı tekel maddelerinin fiyatlarına 
yapılan zamlardan elde edilen hasılatın T. C. 
Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu 
hesabında toplanmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, Maliye 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulan 50 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/500) (S. Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 
20 . 8 . 1971) 

,29. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkilime ve vazifelerinle dair 
2 Temmuz 1961 tarilh ve Ö805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
içişleri, Turizm ve Tanıltarua ve Milî Eğitim ko
misyonları raporları (1/1365) (S. Sayısı : 417) 
(Dağıtma tarihi : 2$ . 8 . 1071) 

(Millet Meclisi 161 ııci Birleşim) 



Dönem : 3 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 6 arkadaşının, siyasi 
Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine 
dair ' kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân komisyonlarından 

seçilen 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Geçici 
Komisyon raporu (2/540) 

Millet Meclisi 
<C H. P. Grupu Başkanlığı 

Sayı : 846 
Tarih :2 .7 . 1971 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin yen/Men düzenlenmesine dair kanun (teklifimiz 
rgerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz «deriz. 
Tekirdağ Trabzon Balıkesir Kastamonu 

Y. Alpaslan A. Şener A. 1. Kırımlı M. Topçular 

Ordu Konya Adana 
K. Şensoy B. Müderrisoğlu T. Topaloğlıı 

GEREKÇE 

Anayaasmız, 56 ııcı maddesinde, «Siyasi partiler, ister iktidarda, ister muhalefette olsunlar, de
mokratik siyasi hayatın yazgeçliılmez unsurlarıdır» ilkesini •benimsemiştir. Anayasaca böylesine güç
lü bir müessese olarak kabul edilen siyasi partiler, malî yönden çeşitli çevrelere el açan kuruluşlar 
olarak görev yapmaları da düşünülmemiştir. 

Siyasi partilerin yaşayıp gelişmeleri ve Anayasa doğrultusunda çalışına yapabilmeleri Devletçe 
malî olanaklara kavuşturulmalariyle mümkündür. Hazine yardımı- almıyan ibir siyasi partinin çağl
ımızın koşulları önünde yaşaması düşünülemez. 

Anayasamızın 56 ncı ımiaddesine eklenen son fıkra ile belirli oy gücüne sahip siyasi partiler 
Devlet yardımı alaralk tüzük ve programları doğrultusunda yaşayıp güçlenme olanağına kavuşmuş 
bulunmaktadırlar. 

Anayasanın 56 ncı maddesine eklenen son fıkra, siyasi partileri çeşitli çevreler karşısında malî 
yönden güçlendirdiği giibli, aynı damanda kamu oyunda siyasi partilerin mânevi yönden de güçlen
mesini sağlamıştır. 

Teklifimiz, Anayasanın 56 ncı maddesine uygun olduğu gibi, kamuoyunu etkiliyen oy gücüne 
:sahip siyasi partileri, tabelâ partilerinden de ayıran niteliktedir. 

421 
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49 No. luı Geçici Kotmisyon Raporu 

Millet Meclisi 
49 No. lu Geçici Komisyon 

Esas No. : 2/540 
Karar No. : 2 

2 . 9 . 1971 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Tekindağ •Milletvekili' Yılmaz Alpaslan ve altı arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 <ncü! maddesinin1 yeniden düzeniemmesine' dair kanun ıtcklifin'i görüşmek üzere Genel Ku-
trul(um! 5 . 7 . 1971 tarihli 125 nei Birleişitaıinde kurulması kararlaştırılan Geçici Komisyonu
muz toplanmış ve -mezkûr kamun teklifini müzakere etmiştir. 

Anayasanın değişen 56 ncı maddesine göre Hazineden yardım alması için (gereken şart
ları haiz bulunan siyasi partilere 'o yıl geıncl bültçe gelirleri toplamlının beşbind'e biri hesa
biyle ve genel 'seçimlerde aldıkları geçerli oyun' partilerim alMıkıları geçerli oylarım tümüne 
b oluşturul erek Hazinece çıkanı miktar üzerimden ödenmesi öngörülmüştür. 

Siyaisi partileır demokratik rejimin vazigeıçilm ez unsurudur. 
Devamlarınım sağlanması ise, Hazinece yardımı ziorunln! kılmaktadır. Bu sebeple yukarıda 

izah olunduğu! şekil ve' eısasıta siyasi partilere maddi güç sağılıyacak bir kamunun Anayasamın 
ilgili mıad'd'eısine uygun olarak Meclis Başkanlığına şevkine Komisyonuımuzca karar verilmiş--
ti'r. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzıere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Komisyon Başkanı ıSiözıcü. Kâtip 

Niğde Konya Ordu Bitlis 
N. Çerezci O. Okay C. Ekinci H. M. Aktşık 

Diyarbakır İçel İzmir 
B. Eğitti Harcam'alanin mlurakabesi ıSöz hakkım mathfuzdur 

hakkında söz hakkım; C. Karagözoğlu 
mahfuzdur 

M. Arıkan 

Sakarya 
N. Boyar 

Antalya 
İ7. A. Gülcan 

Çanakkale 
K. Bağctoğlu 

Millet MeclM (S. Sayısı : 421) 
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49 NO. LU GEÇİCİ KOMİSYONUN 

DEĞİŞTİRİŞİ 
TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ YILMAZ AL

PASLAN VE 6 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin 
yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifi 

MIADİDE 1. — 13 Temmuz 1965 gün ve 648 
«ayılı Siyasi Paribiler Kanununun 74 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 

«Siyasi partilere Devletçe yardim : 

Madde 74. — A) Son yapılan milletvekili 
genel seçimlerinde geçerli oyların Türkiye ça
pında : 

1. En az yüzde beşinden, yüzde onuna ka
darını alan siyasi partilere her yıl (500 000) 
Ibeşyüz bin lira; 

2. Yüzde onbirrinden yüzde yirmisine ka
darını alan siyaisi parltilere her yıl (1 000 000) 
ibir milyon lira; 

3. Yüzde yirmibirinden yüzde otuzuna 
kadarını alan siyasi partilere her yıl (2 000 000) 
iki milyon lira; 

4. Yüzde oltuzlbirinden yüzde kırkına ka
darını alan siyasi partilere her yıl (2 500 000) 
ilki milyon beşyüiz bin İ ra ; 

5. Yüzde kırkfoirinden yüzde ellisine ka
darım alan siyasi partilere her yıl (3 000 000) 
üç milyon Mira; 

6. Yüzde ellisinden fazlasını alan siyasi 
partilere her yıl (3 500 000) üç milyon beşyüz 
bin lira; ve 

B) Son milletvekilli seçiminde, Türkiye 
çapında geçerli oyların bir siyasi parti yüzde 
beşini sağlayamalsa da, Millet Meclisinde 
grup kuracak kadar mdlletlve'Mlliği kazandığı 
(takdirde her yıl (500 000) beşyüz bin Ira, Ha-
züıece ödenir. 

C) Bu ödemelerin, malî yıl başlangıcını 
takibeden bir hafta içinde tamamlanması zorun
ludur. 

GEÇİCİ MADDE — 1971 malî yılı Devlet 
yardımı, işbu kanunun yürürlüğe girmesini 
takibeden 15 gün içinde siyasi partilere ödenir. 

Millet Meclisi 

Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin 
yeniden düzeyüenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 13 Temmuz 1965 £Ün ve 648 
sayılı Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir : 

«Siyasi Partilere Devletçe yardım.» 

Madde 74. — Yüksek Seçim Kurulunda 
son milletvekili Genel Seçimlerine katılma hak
kı tamnıp bu hakkı kullanan ve Türkiye itiba
riyle toplam olarak muteber oy sayısının en az 
yüzde beşini alan veya bu seçimlerde Millet 
Meclisinde grup teşkil edecek sayıda Milletve
killiği kazanmış bulunan Siyasi Partilere her 
yıl Hazinece ödenmek üzere, o yıl Genel Bütçe 
gelirleri toplamının beşbinde biri oranında öde
nek malî yıl bütçelerine konulur. 

Bu ödenek; yukarki fıkra gereğince Dev
letçe yardım yapılacak olan Siyasi Partiler ara
sında, o Siyasi Partinin son Milletvekili Genel 
seçimlerinde Türkiye itibariyle almış olduğu 
geçerli oyların bu partilerin toplam olarak al
dıkları geçerli oylara oranına göre bolüştürüle-
rak Hazinece her yıl ödenir. 

Bu ödemelerin, malî yıl başlangıcını takibe
den on gün içinde tamamlanması zorunludur. 

Devletçe yapılan bu yardım o siyasi parti 
tarafından sadece parti ihtiyaçlarında ve parti 
çalışmalarında kullanılır. 

MADDE 2. — 13 Temmuz 1965 gün ve 648 
sayılı Siyasi Partiler Kanununa aşağıdaki Geçi
ci madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 6. — 1971 malî yılı büt
çesine Siyasi Partilere yardım için konmuş olan 
ödenek 1969 Milletvekili Genel seçimlerine ka
tılmış olup da Türkiye itibariyle toplam olarak 
muteber oy sayısının en az yüzde beşini alan 
veya bu seçimlerde Millet Meclisinde grup teş
kil edecek sayıda milletvekilliği kazanmış bu-

;(S. Sayısı : 421) 
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TEKLİF 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürüitür. 

49 NO. LU GEÇİCİ KOMİSYONUN 
DEĞİŞTIİRIŞİ 

lunan Siyasi Partiler arasında 74 ncü madde 
esasları dâhilinde bölüştürülür. 

Bu ödemelerin kanun yürürlüğe girmesini 
takibeden on gün içinde tamamlanması zorun
ludur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclitei (S. Sayısı : 421) 


