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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin tadil ve 
eklerinin Adalet Bakanlığı bölümüne kadro ek
lenmesine dair kanun tasarısının geriverilımesi-
ne dair Başbakanlık* tezkeresi kabul edildi; 

insan Hakları Parlâmento Konferansına, 
Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen Millet 
Meclisinden katılacak üyelere ait liste Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesi
nin yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifi
nin 1 nci madesi üzerinde bir süre görüşüldü. 
Verilen yeterlik önergesinin oylanması sırasın

da 5 milletvekili tarafından çoğunluk kalma
dığının ileri sürülmesi nedeni ile yapılan yokla
ma sonucunda, Genel Kurulda çoğunluğun kal
madığı anlaşıldığından ; 

13 10 . 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşime saat 17,10 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Manisa 

Ahmet Durakoğlu Mustafa Orhan Daut 
Kâtip 

Çankırı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

i>9<( 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

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

BAŞKAN — Millet Meclisinin 177 nci Birle şim'ind açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. Sayın üyelerin yoklamaya katıl
malarını vş özellikle dikkatlerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.)i 
BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır, 

müzakerelere geçiyoruz. 

— 352 
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III. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Millî Eğitim Bakam Şinasi Orel'in, Mil- I 
II Eğitim Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardım 
Sandığı kanun tasarısı hakkında gündem dı§ı de
meci. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Mensupları Sağlık 
ve Sosyal Yardım Sandığı kanun tasarısı üze
rinde Sayın Millî Eğitim Bakanı söz istemişler
dir, buyurunuz efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SİNASİ OREL — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Millî Eğitim Mensupları Sağlık ve Sosyal 
Yardımlaşma Sandığı kanun tasarısı üzerinde 
geçen Perşembe günü bu kürsüde Sayın Orhan 
Dengiz, Sayın Nuri Kodamanoğlu ve Sayın Sa
kıp Hiçerimez'in yapmış oldukları konuşmalara 
değinmek ve konuya açıklık getirmek üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Konu, bugün 284 bin olan ve mütaakıp yıl
larda da her sene 2ı0 bin artacak olan Türk eği
tim ve öğretim mensuplarına, Ordu Yardımlaş
ma Kurumu gibi ve hattâ ondan da daha olgun 
ve geniş kapsamlı ek bir sosyal güvenlik örgü
tü kazandırma konusudur. 1 

İlgililerin hatırlıyacaklan gifai, bu hususta
ki ilk teşebbüs, bundan dokuz yıl önce Cumhu
riyet Senatosunun sayın üyesi Mehmet Ali De
mir ve 102 arkadaşının imzasiyle sunulan kanun 
teklifiyle başlamış, fakat o günden bugüne ge
lip geçen bütün hükümetlerin samimî gayetle
rine rağmen bu iş maalesef gerçekleştirileme
miştir. 

Diğer taraftan, 28 yıl önce bir kanunla ku
rulmuş ve Millî Eğitim topluluğunun sadece ilk 
öğretim kesimini kapsıyan ve halen 160 bin üye
ye hitabeden bir sandık bugüne kadar faaliyeti
ne devam etmiş ve fakat gerek kuruluşu sırasın
da, gerekse yaşantısı boyunca bir sigorta örgü
tü olarak gerekli şekilde düzenlenemediği ve iş
letilemediği için, aldığından fazla yardımlar 
yapması yüzünden çok kritik bir noktaya gel
miş ve halen üyelerine emekli olurken ödemeyi 
taahhüdettiği 7 500 liralık yardımı dahi ödiye-
mez hale gelmiş ve sıraya koyup uzun müddet < 
bekletme mecburiyeti içine düşmüştür. Şimdi 
getirilen kanun tasansiyle, hem mevcut sandık, 
içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtarılıp biriken j 

— 353 
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taahhütlerini süratle yerine getirmek olanağına 
kavuşacak, hem de kurulacak olan yepyeni bir 
örgüt içerisinde tüm Millî Eğitim topluluğu bir 
araya getirilerek Türkiye'ye hatırı sayılır bir 
sosyal ve ekonomik potansiyel kazandınlırken, 
değerli mensuplarımıza da çok büyük bir mo
ral destek sağlanmış olacaktır. Yüce Meclisin 
bütün üyelerinin böyle bir tasarıyı canı gönül
den destekliyeceklerine kesin olarak inanmış 
bulunuyoruz. 

•Sayın Orhan Dengiz ve sayın Nuri Koda-
manoğlu'nun, daha önceki Hükümetin 22 Ka
sım 1969 da sevk ettiği aynı mealdeki tasan ge
çici komisyonda dururken ve onun geri alınma
sına dair Hükümetten bir istek yokken bu ikin
ci tasarının ne yolda işlem göreceğine dair te
reddütlerine cevalbımız şudur : 

'Geçici Komisyon Başkanı Orhan Dengiz im
zasiyle Bakanlığımıza yazılan yazıya, 4 Ağustos 
1971 de verdiğimiz cevapta, söz konusu eski ta
sarının 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanun
la değiştirilen 190 ncı maddesine göre yeniden 
gözden geçirilmekte olduğu ve sonucunun ayn-
ca bildirileceği bildirilmişti. Buna göre, eski ta
sarıyı bugünkü şartlar ve halen mevcudolan 
sandığın sıkışık durumu muvacehesinde yeni
den inceleyince, o haliyle Meclise şevkine imkân 
göremedik ve yeniden şimdiki tasarıyı tetkiki-
ninize sunduk. Aynca, eski tasannm iadesine 
dair de gerekli Başbakanlık tezkeresi Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına yazılmış bulunmak
tadır. Yeni tasarının Bakanlar Kurulunca Yüce 
Meclise şevki kesinleşmeden eski tasarıyı geriye 
istemeyi uygun bulmamıştık. 

Şimdi diğer bir noktaya geçiyorum : 
İSaym Dengiz, eski ve yeni tasanlar arasın

da sadece «reform» kelimesinden başka büyük 
bir fark olmadığına işaret buyurmuşlardır. Şu 
noktayı belirtmek isterim ki, biz hiçbir zaman, 
ibu konuda daha önce yapılmış çalışmalan kü
çültme çabasını göstermiş değiliz. Amacımız, 
vaktiyle sarf edilmiş bulunan bütün gayretleri 
de değerlendirerek ve onlardan yararlanmak 
suretiyle günün bilim ve teknik gereklerine en 
uygun bir eseri ortaya koyarak, bir kanun kap
samına girecek Millî Eğitim ordusunu mümkün 
olan en yüksek derecede tatmin etmektir. 
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Bu espri içerisinde hazırlanan yeni tasarı ile 
eski tasarı arasında büyük farklar vardır; bun
ları şöylece özetliyebiliriz : 

Yeni tasarı, çok ince sigortacılık hesapları
na dayandırılmış ve mevcut sandık ile yeni san
dığın intikal ilişikleri ve eski sandığın açıMarı 
ve bunların kimseye zarar vermeden nasıl kapa
tılacağı çok sağlam esaslara bağlanmıştır. Eski 
tasarıda bu sarahat yoktur. 

Eski tasarı, Ordu Yardımlaşma Kurumun
dan örnek alınarak hazırlanmıştır. Yeni tasarı 
ise, Ordu Yardımlaşma Kurumunun 10 yıllık 
tecrülbesindeki aksaklıkları dahi bertaraf ede
cek hükümleri ihtiva etmektendir. Zira, ibugün 
Ordu Yardımlaşma Kurumu ve benzerlerinin 
statüleri, dev adımlarla gelişmekte olan sigorta
cılık alanında eskimeye yüz tutmuş ve donmuş 
statülerdir. Bu statülerden malzeme olarak ya
rarlanılabilir, fakat kopye edilmeleri yenilik 
sayılamaz. 

Bugünkü tasarı, eskisiyle kıyaslanamıyacak 
kadar modern ve sırf üye yararına olarak ha
zırlanmış emsal tablolarına dayanmaktadır. Es
ki tasamda ise bu emsal tabloları yoktur; birta
kım maaş emsalleri vardır ki, bu model bugün
kü sandığin güvenlik he'saplariyle bağdaşama-
maktadır. Ayrıca, bu tasarımdaki emsal tabloları, 
Ordu Yardımlaşma Kurumundakilere kıyasla
nırsa, onlardan da daha mükemmel ve üye lehi
ne düzenlenmiş olduğu (görülür. 

Eski, tasan, 1327 sayılı Kanun meriyete gir
meden hazırlanmış ve Meclise sevk edilmiştir. 
özellikle, Devlet Memurları Yardımlaşma Ku
rumu için, 190 ncı maddeye göre kesilmekte olan 
% 5 keseneklerin, bu sandık adına devri yeni 
tasanda yer almaktadır. 

Eski tasarı, yönetmeliğe girmesi gereken ve 
âmir hükümlere ihtiyacolmıyan birçok ayrıntı
ları da kanun hükmü şeklinde ihtiva etmekte
dir. Bu davranış ise, hem kanun metninin hac
mini genişletmekte, hem de uygulamada yönet
melik elastikiyetinden Bakanlığı mahrum bı
rakmaktadır. 

Eski tasarıya kıyasla yenisindeki üye kap
samı daha geniş olup, millî eğitim yapısına da
ha uygundur. Yeni tasarıda organlar çalışma dü
zenine daha elverişli ve millî eğitim yapısına 
»daha uygun olarak saptanmıştır. Özellikle, yö
netim kurulu üyelerinde, eski tasanda hiçbir 

nitelik ve şart koşulmadığı halde, yenisinde ku
rul üyelerinin yansımda belirli nitelikler sap
tanmıştır. 

Yeni tasanda bütün gelir ve kârların üyele
re paylaştırılması anailke olarak kabul edildi
ği halde, eskisinde bu husus mevcut değildir. 

Yeni tasarıyla sandığın yapacağı yardım ve 
hizmet faaliyetleri ile eski tasarının getirmeyi 
düşündüğü yardım ve hizmetler arasında da bü
yük maddi ve sosyal hizmet farklan vardır. 

Bütün bu farklar, yeni tasarının gerek Ge
çici Komisyonda, gerekse IVfeclis Genel Kuru
lundaki incelemeler sırasında açıklıkla (görüle
ceğine, artık eski tasarı üzerinde durmanın 
gereksiz olduğuna kaani oluyoruz. 

Yeni tasarımızın öncelikle konuşulmasını zo
runlu kılan nedenleri', gerekçesinde açıklıkla 
belirtilmiştir. 

Son olarak da Sayın Sakıp Hiçerimez'in ten-
kidlerine cevap vermek istiyorum. 

Millî eğitim topluluğu için Devlet, Memur
ları Yardımlaşma Kurumundan ayrı bir örgüte 
kesinlikle ihtiyaç vardır. Bunun temel nedenini, 
halen mevcudolan sandığın yenisine entegre 
edilmesi ve eğitim camiasının kendisine özgü 
yardım ve hizmet ihtiyaçlaradır. Tasarı gerekçe
sinde bu zorunluklar açık - seçik belirtilmiştir. 

Buraya kadar olan açıklamalarımla duru
mun aydınlandığını sanıyorum. Tasanmız be
nimsendiği takdirde, yıllardan beri çözüm bek-
liyen bu problem sonuçlanmış, Türk öğretim ve 
eğitim topluluğu da hepimizin gayretiyle mo
dern ek bir sosyal sigorta örgütüne kavuşmuş 
olacaktır. 

Saygılarımı sunanın. 

2. — Tl şak Milletveltili Orhan Dengiz'in, Mil
lî Eğitim Bakam Şinasi OreVin, kendisinin daha 
evvelki bir birleşimde ileri sürdüğü mütalâa hi
lâfına fikir isnadettiğine dair l-nnusması 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, 
Komisyon Başkanı olarak birkaj cümle söyle
mek istiyorum, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Malûmuâliniz, gündem dışı bir 
konuşma olduğu için müzakere usulüne tabi de
ğil, bu sebeple görüşme mümkün dei?:"!. 

ORHAN DENGÎZ (Uşak) — Komisyon Baş
kanı olarak kanun tasarısının... 

— 354 — 
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BAŞKAN — Efendim, Komisyon Başkanı 
olarak dahi olsa, gündem dışı bir konuşma mü
zakere usulüne tabi olmadığı için söz vermeye 
imkân yok. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Müzakere usu
lü olarak değil. Müsaadenizle izah edeyim... 

Geçen gün burada yaptığım konuşmayı Ko
misyon Başkanı olarak yapmıştım. Şu anda Sa
yın Bakanın verdiği izahat muvacehesinde, bir 
cümlenin yanlış anlaşıldığını öğrenmiş bulunu
yorum. Komisyon Başkanı olarak bunu açıkla
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Yani, ileri sürdüğünüz mütalâa 
hilâfına, size bir fikir isnadı mı bahis konusu
dur? 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Evet efendim. 
BAŞKAN — O halde sataşma sebebiyle bu

yurunuz. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sataşma da de

ğil ama... 
BAŞKAN — O, o demektir; İçtüzüğün 95 

nci maddesi onu âmirdir. 
Buyurunuz efendim. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, 

lütfetmiş bulunduğunuz söze teşekkürlerimi arz 
ederim. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sa
yın Bakanın verdiği izahatı dikkatle dinledim. 
Şüphesiz, söyledikleri doğrudur; benim de ge
çen hafta söylediklerim doğru idi. 

Geçen hafta şunun için konuşmuştum. 
Eski Hükümet zamanında, .1970 yılında bir 

kanun getirilmiş; bu kanunu görüşmek üzere 
de bir muhtelit encümen kurulmuş bu encü
men iş bölümü yapmış ve bendenizi de Başkan 
seçmiş. Böyle bir encümen var ve muayyen bir 
kanunu tetkik etmek maksadiyle kurulmuş. 

Yeni bir kanun tasarısı geliyor; bu kanun 
tasarısı için ayrı bir komisyon seçiliyor. Aynı 
mahiyette bir kanundur. Şüphesiz, «Aynı mahi
yette bir kanun »derken, - burada bilhassa işa
ret etmek isterim ve onun için söz almış bulunu
yorum - bu, «kelimesi kelimesine aynı» mâna
sında demek değildir. Şjiphesiz, cümlelerde, baş
lıklarda değişiklikler olabilir, fakat, mânası iti
bariyle 150 bin öğretmenin ihtiyacını karşılıya-
cak bir kanundur, senelerden beri düşünülen bir 
kanundur, her iktidar zamanında çıkması arzu 
edilen bir kanundur. 

Personel Kanunuyla bütün Devlet memurla
rı bu tip bir statüye sokulmak istenmiştir, ama, 
öğretmenler için bu kâfi addedilmediğinden, Hü
kümetler ayrıca böyle bir kanunu yapmayı ta
sarlamış, düşünmüşlerdir. Bundan önceki ikti
dar da aynı şeyi düşünmüştür. 

Bu itibarla, mahiyet itibariyle aynı olduğu 
için, «Komisyonumuzda tetkiki daha doğru 
olur» mütalâasını arz ettim ve geçen haftaki 
birleşimde de Yüksek Heyetiniz, bu kanun tasa
rısının da komisyonumuzda tetkik edilmesinin 
mümkün olduğuna karar verdi ve şu anda da 
komisyonumuzdadır. 

Komisyonumuz bu kanunun ehemmiyetine 
binaen, ki, biz bu kanun ehemmiyetli olduğunu 
dört ay önce anlamış ve Hükümete, «Bu kanunu 
çekiyor musunuz, yerine yenisini mi göndere
ceksiniz, yoksa biz bunun üzerinde müzakere 
mi yapalım?» diye bir yazı yazmıştık. Dört ay 
önce söylediğimiz hususa daha dün yeni bir ta-
sariyle cevap verilmiş oluyor. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu arz edeyim ki, 
yarın saat 10 da bu çok ehemmiyetli kanun için 
komisyonumuz toplanıp, müzakerelere başlıya-
caktır. 

Sayın Bakanın, müzakerelerimize iştirak et
mek suretiyle bu kanunun çok iyi bir şekilde, 
öğretmenlerimizin yararına çıkması için yardım
cı olacağı gayet tabiîdir. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Sayın Baş
kan, gündem dışı konuşma yapmak istiyordum. 

BAŞKAN — İnşallah yarın karşılarız Sayın 
Kılıç. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Bu, parti
lere yapılacak yardımdan daha mühimdir ve 
iki vilâyeti ilgilendiren bir mevzudur. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, gündem dışı ko
nuşma sahiplerinden, ben şimdiye kadar yapa
cağı konuşmanın önemli olmadığını söyliyene 
raslamadım. Tabiatiyle söyliyeceksiniz. Lütfen 
oturun, yarın karşılamaya çalışırız. 

BAŞKAN — Başkanlık sunuşları var, sıra-
siyle arz ediyorum. 

3. — Millî Eğitim Mensupları Yardımlaşma 
Kurumu kanun tasarısının geri verilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi (1/173, 3/649) 

355 — 
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BAŞKAN — Komisyonda bulunan bir tasa
rının geri gönderilmesine dair Başbakanlık tez
keresi var, takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 15 . 1 . 1970 tarih ve 71 - 673/357 sa

yılı yazımız. 
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve il

gideki yazımızla sunulmuş bulunan «Millî Eği
tim Mensupları Yardımlaşma Kurumu kanunu 
tasarısı» nın geri gönderilmesine müsaade bu-
yurulmasım saygı ile arz ederim. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

BAŞKAN — Geri verilmiştir efendim. 

4. — Devlet Bakanı Doğan Kitaplının isti
fasının kabul edilmiş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/653) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
var, sırasiyle arz ediyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Devlet Bakanı Doğan Kitaplı'nm istifasının 

kabul edilmiş olduğunu arz ederim. 
Cevdet Sunay 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Samsun Milletvekili Doğan Kitaplı'nın 
istif asiyle boşalan Devlet Bakanlığının kaldırıl
masının uygun görülmüş olduğuna, dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/654) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığın 11 Ekim 1971 gün ve 

2/4 - 8323 sayılı yazısı. 
Samsun Milletvekili Doğan Kitaplı'nm isti-

fasiyle boşalan Devlet Bakanlığının kaldırılma
sı ; Başbakanın, 4951 sayılı Kanunun 1 nci mad
desine istinadeden teklifi üzerine, uygun görül
müştür. 

Arz ederim. 
Cevdet Sunay 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

6. —• Ulaştırma Bakanlığına İmar ve İskân 
Bakanı Selâhattin Babüroğlu'nun atanmasının 
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uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/655) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Açık bulunan Ulaştırma Bakanlığına İmar 

ve İskân Bakanı Selâhattin Babüroğlu'nun 
atanmasının, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
olduğunu arz ederim. 

Cevdet 'Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

7. — İmar ve İskân Bakanlığına Ulaştırma 
Bakanı Selâhattin Babüroğlu'nun vekillik etme
sinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/656) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Açık bulunan İmar ve İskân Bakanlığına, 

asaleten atanma yapılıncaya kadar, Ulaştırma 
Bakanı Selâhattin Babüroğlu'nun vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir. 

<9. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına 
Çalışma Bakanı Atilâ S av'm atanmasının uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/657) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Açık bulunan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba

kanlığına Çalışma .Bakanı Atilâ Sav'm atanması
nın, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

9. — Çalışma Bakanlığına Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakam Atilâ Sav'm vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/658) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Açık bulunan Çalışma Bakanlığına, asaleten 

atanma yapılıncaya kadar, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Atilâ Sav'ıın vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
10. — Sayın üyelerden tazılarına izin veril

mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/651) 

BAŞKAN — Sayın milletvekillerine ait izin 
talepleri var, takdim ediyorum efendim. 

Genel Kurula 
Aşağıda isimleri yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle vâki 
izin talepleri Başkanlık Divanının 13 . 10 . 1971 
tarihli toplantısında uygun mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Kocaeli Milletvekili Sabri Yahşi, 21 gün has
talığına binaen, 27 . 9 . 1971 tarihinden itiba
ren. 

Bitlis Milletvekili Abidin inan Gaydalı, 20 
gvm hastalığına binaen, 1 . 10 . 1971 tarihin
den itibaren. 

izmir Milletvekili Şevket Adalan 10 gün 
hastalığına binaen, 4 . 10 . 1971 tarihinden iti
baren. 

Adana Milletvekili Şevket Yılmaz 34 gün 
hastalığına binaen, 28 . 8 . 1971 tarihinden iti
baren. 

Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy 15 gün 
hastalığına binaen, 11 . 10 . 1971 tarihinden 
itibaren. 

Erzincan Milletvekili Hasan Çetinkaya 43 
gün hastalığına binaen, 18 . 9 . 1971 tarihinden 
itibaren. 

Sinop Milletvekili Tevfik Fikret Övet 20 
gün mazeretine binaen, 6 . 10 . 1971 tarihin
den itibaren. 

Maraş Milletvekili Veysi Kadıoğlu 10 gün 
mazeretine binaen, 11 . 10 . 1971 tarihinden iti
baren. 

izmir Milletvekili ihsan Gürsan 30 gün ma
zeretine binaen, 22 . 9 . 1971 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — izin taleplerini sırasıyla tas
viplerinize sunuyorum. 

«Kocaeli Milletvekili Sabri Yahşi, 21 gün 
hastalığına binaen, 27 . 9 . 1971 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Sayın Sabri Yahşi'nin 21 gün 
mezun sayılmasım tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

«Bitlis Milletvekili Abidin İnan Gaydalı, 20 
gün hastalığına binaen, 1 . 10 . 1971 tarihinden 
itibaren.» 

BAŞKAN — Sayın Abidin İnan Gaydalı'nın 
20 gün mezun sayılmasını tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

«izmir Milletvekili Şevket Adalan, 10 gün 
hastalığına binaen, 4 . 10 . 1971 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Sayın Şevket Adalan'ın 10 gün 
mezun sayılmasını tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

«Adana Milletvekili Şevket Yılmaz, 34 gün 
hastalığına binaen, 28 . 8 . 1971 tarihinden iti
baren.» 

. BAŞKAN — Sayın Şevket Yılmaz'm 34 gün 
mezun sayılmasını tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

«Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy, 15 gün 
hastalığına binaen, 11 . 10 . 1971 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Sayın Kâzım Ulusoy'un 15 gün 
mezun sayılmasını tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

«Erzincan Milletvekili Hasan Çetinkaya, 43 
gün hastalığına binaen, 18 . 9 . 1971 tarihinden 
itibaren.» 

BAŞKAN — Sayın Hasan Çetinkaya'nın 43 
gün mezun sayılmasını tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

«Sinop Milletvekili Tevfik Fikret övet, 20 
gün mazeretine binaen, 6 . 10 . 1971 tarihinden 
itibaren.» 

BAŞKAN — Sayın Tevfik Fikret Övet'in 20 
gün mezun sayılmasını tasviplerinize sunuyo-
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ram. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

«Maraş Milletvekili Veysi Kadıoğlu, 10 gün 
mazeretine binaen, 11 . 10 . 1971 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Sayın Veysi Kadıoğlu'nun 10 
gün mezun sayılmasını tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

«izmir Milletvekili ihsan Gürsan, 30 gün ma
zeretine binaen, 22 . 9 . 1971 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Gürsan'ın 30 gün 
mezun sayılmasını tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

11. — Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılın
da iki aydan fazla 'izin alan Sinop Milletvekili 
Tevfik Fikret Övet'in ödeneğinin verilmesine 
dair Ba§kanlık tezkeresi (3/650) 

BAŞKAN — Bir toplantı yılında mezuniyeti 

IV. - GÖRÜŞÜ 

1. — 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. Sayısı : 
421) (1) 

BAŞKAN — Sakarya Milletvekili Sayın Ve
dat önsal, Maraş Milletvekili Sayın, İbrahim 
öztürk, Ağrı Milletvekili Sayın Kasım, Küfrevi 
v© Ankara Milletvekili iSayın, Hüseyin Balan'-
ın; gündemimizin birinci maddesinde, öncelikle 
görüşülmesi kararlaştırılan işler bölümünde 
bulunan Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü 
maddesinin yenliden düzenlenmesine dair olan 
teklifin görüşülmesinden daha önce, Kasta
monu Milletvekili Hasan Tosyalı ve Cumhuriyet 
»Senatosu Kaayseri üyesi Sami Turan'ın orman 
suçlarının affı hakkındaki teklifin görüşülme
sine ıdair önergeleri var. 

Bu önjerge geçen Pazartesi günkü Birleşim
de de Sayın önsal tarafından verilmişti ve ta-

(1) 421 S. sayılı basmayazı 3.9.1971 tarihli 
161 nci Birisim tutanağı sonuna eklidir. 

iki ayı geçmesi sebebiyle, ödeneklerinin kendi
sine ödenmesi için tasvibinize sunulması lâzım-
gelen bir tezkere var, takdim ediyorum 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 

aydan fazla izin alan Sinop Milletvekili Tevfik 
Fikret övet'e ödeneğinin verilebilmesi, İçtüzü
ğün 197 nci maddesi gereğince Genel Kurulun 
kararma bağlı olduğundan keyfiyet yüksek 
tasviplerine arz olunur. 

Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Bir toplantı yılı içerisinde me
zuniyeti iki ayı tecavüz ettiği için, ödeneğinin 
kendisine ödenmesi, kararınıza bağlı olan Sinop 
Milletvekili Sayın Tevfik Fikret övet'in maze
retinin kabulü daha önce Genel Kurulca karar
laştırılmış bulunduğundan, ödeneğinin kendisi
ne verilmesi hususunu tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Gündeme geçiyoruz efendim. 

•tLEN İŞLER 

rafımızdan, Başkanlığın kararı da yine Sayın 
Genel Kurula arz edilmişti, öncelik kazanmış 
olan işler arasında, daha önce görüşme yapıl
ması konusunda bir teamülün Genel Kurulu
muzda mevcudolmaması sebebiyle muameleye 
konulamıyacağı bildirilmişti, Bu sebeple aynı 
karara dayanarak bu iki önerge üzerinde de 
işfem yapmıya imkân olmadığını Sayın Genel 
Kurula arz ederim, 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Bu beya
nınız usulsüzdür iSayın Başkan, usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usule uygun olduğunu söyle
dim, 

ıM. VEDAT ÖNISAL (Sakarya) — Ben de 
usule uygun değildir diyorum. Usul hakkında 
söz işitiyorum, 

BAŞKAN — Usul müzakeresi açmak zaru
retini de duymadığımızı, teamül (bulunmaması 
iseibebiyle arz ettim. Kaldı M, aynı konuda geçken 
Mrleşimde ide beyanlarınız bulundu, bunun tek
rarına mahal olmıyacağını da lütfen takdir bu
yurun. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Misal gös
tereceğim Sayın Başkan. Siz yoktur diyorsunuz, 
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ben vardır, diyorum. Misal göstereceğim, mad
deleri okuyacağım. 

BAŞKAN — Efendim, 'bir defaya mahsus 
olmak üzere ve emsal teşkil etmemek kaydiyle 
yapılan tatbikata emsal göstermeniz zannederim 
Genel Kurulca 'da uygun görülmeyecektir. Bu 
sebeple fuzuli bir zaman kaybına meydan ver-
miyeceğiz. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Siz fikri
nizi söylüyorsunuz Sayın B,aşkan, başkasını ko
nuşturmuyorsunuz... 

ISöz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim^ gündeme geçiyoruz 
ve... (D.P. isıralanndan gürültüler ve sıra ka
paklarına vurmalar) Tekirdağ Milletvekilli YıH-
maz Alparslan ve 6 arkadaşının Siyasi Partiler 
Kanununun 74 ncü maddesinin yeniden düzen
lenmesine dair kanun teklifinin görüşülmesine 
başlıyoruz. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Siz Mec
lis Başkam mısınız, yoksa tartışmada bir taraf 
mısınız? Bunu bir ifade edin. (D.P. sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — iSaym timsal, ne söylerseniz 
söyleyin, maalesef maksadınıza uygun şekilde 
bir harekette beni sevk edemezsiniz... (D.P. sı
ralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurma
lar) 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — İçtüzük 
dışına çıkıyorsunuz. (D.P. sıralarından gürültü
ler, sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Malûm olduğu üzere... 
M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Yerinizi 

tâyin edin Sayın Başkan. 

HASAN KOEKMAZCAN (Denizli) — Baş
kan, sözünüzü geri alın, nedir bizim maksadı
mız? 

BAŞKAN — Devamlı surette Dıivanı tahrik 
ötmenin her halde bir maksadı olacak. (D.P. 
sıralarından gürültüler, «neymiş maksat» ses
leri) Başka olamaz. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Sizin 
maksadınız da meydana çıksın. 

M. KUBİLÂY İMER (Konya) — Kanun 
üzerinde ısrar etmekte sizin de bir maksadınız 
var ISayın Başkan. 

BAŞKAN — Her halde ski kötü niyetle it
ham ettiğimi zannetmeyin, öyle bir zehaba ka-
pıldıysamz peşin özürlerimi de arz edeatim. 

HASAN KOEKMAZOAN (Denizli) — Ama, 
sizin peşin bir hükümle bu hareketi idare etti
ğiniz görülüyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Değil efendim, peşin hüküm 
henüz bizim... 

HASAN KORKMAZCA^ (Denizli) — O hal
de söz vereceksiniz... 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, peşin hü
küm Ihenüz bizim Semtimizden geçmedi. 

M. VEDAN ÖNSAL ((Sakarya) — O halde 
usul (hakkında niçin söz vermiyorsunuz? Bir
çok usulsüzlük yapılıyor Sayın Başkan; onları 
ifade edeceğiz. Bu kanun, kanun olmaktan çı
kıyor. 

BAŞKAN — Malûm olduğu üzere, 1 nci mad
denin görüşülmesi bitmiş ve kifayet oylanır
ken yoklama istendiği için, yapılan yoklama 
sonunda ekseriyet bulunmadığı anlaşıldığından 
birleşime son verilmişti. Bu kere kifayet öner
gesini tekrar okutuyorum ve tasviplerinize arz 
edeceğim. (D. P. sıralarından 5 kişi ayağa kal
karak çoğunluk olmadığı iddiasında bulundu

lar.) 
(Sayın Hükümet ve komisyon lütfen yerlerini 

alsınlar. (D. P. sıralarından gürültüler) 
Bir dakika efendim, önergeyi okutuyorum : 

(Sayın Başkanlığa 
Birinci madde üzerinde yeterli görüşme ya

pılmıştır. Değişiklik önergeleri haricolmak üze
re, birinci madde üzerindeki müzakerelerin ki
fayetini arz ederim. 

Hilmi Türkmen 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini tasvipleri
nize sunuyorum. (D. P. sıralarından gürültüler, 
«çoğunluk yok» sesleri) 

Bakın henüz kalkmadınız. (D. P. sıraların
dan 5 milletvekili ayağa kalktı.) 

— 359 -
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II. — YOKLATMA 

BAŞKAN — Sayın Vedat Önsal, Sayın Ka-
laycıoğlu, Sayın Güldoğan, Sayın Albayrak, Sa
yın Korkmazcan, ayağa kalkmak suretiyle yok
lama talebinde bulunuyorlar. 

Ekseriyet bulunmaldığı iddia olunduğundan 
yoklamaya geçiyoruz! Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. 

((Yoklama yapıldı.) 

M. NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya) — 
Sayın Başkan, yoklama işlemi bitmedi mi efen
dim? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Toprak reformu ile ilgili Komisyonda olup 

da burada bulunan saym üye var mı? («Var 
var» sesleri) 

Komisyon çalışıyor mu efendim? («Çalışı
yor» sesleri) 

Yoklama işlemi bitmiştir. Çoğunluğumuz 
vardır; görüşmelere devam ediyoruz. 

M. NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya) — 
Neye göre çoğunluğumuz var? 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Sayın Başkan, komisyondakileri dâhil edemez
siniz. 

BAŞKAN — Komisyondakilere lüzum olma
dan çoğunluğumuz var. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
185 üye vardı. 

BAŞKAN — Okuttuğum kifayet takririni 
tasviplerinize sunuyorum. Kifayeti kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci madde üzerinde 17 adet tadilname var
dır; aykırılık sırasına göre okutuyorum efen
dim. (D. P. sıralarından gürültüler.) 

Sayın Başkanlığa 
Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesi

nin yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifi
nin 1 nci maddesinin metinden çıkarılmasını arz 
ederim. 

Demokratik Parti Grup İBaşkanvekili 
Sakarya 

Mustafa Vedat Önsal 

BAŞKAN — Sayın Güldoğan, çok istirham 
ederim... 

SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Beyefen
di, biz burada not tuttuk; ekseriyet yok. 

BAŞKAN — Sayın Güldoğan, size bir ihtar 
veriyorum. Tekerrür ederse Tüzüğün hükümleri 
gayet sarihtir.. Ve evvelâ saygıya davet ediyo
rum. 

ıSAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Evvelâ biz 
seni tarafsız olmaya davet ediyoruz. Bu Meclis
ten para çıkarmak için her türlü tedbire başvu-
ramazsmıs. 

BAŞKAN — Ben, taraf tutacak ve hiçjbir te
sirin altında olacak insan da değilim, Çok istir
ham ederim... 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Bu, sizin çıkaracağınız kanun değildir. Kanun 
çıkarmakla Devletin parasına el koyacaksanız 
o başka, (A. P. sıralarından «ayıp ayıp» sesleri, 
anlaşılmıyan müdahaleler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, sayın ar
kadaşlarım, engellemenin meşru yolları vardır. 
Kendinizi asabiyete sevk ederek hâdise çıkar
mak o'bstrüksiyona dâhil değildir. Hatırlatırım. 

iŞurada iki kâtip üye arkadaşım ve Kanun
lar Müdür Vekili arkadaşım ve görevli arkadaş
lar yoklamanın sonucunu te'sbit etmişler ve ba
na bildirmişlerdir, adet itibariyle bellidir. Buna 
itibar etmek zarureti vardır. Tutanağı tetkik 
eder gereken işlemi yapabilirsiniz. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
«Kabul edenler, kabul etmiyenler» deyin bitsin 
Ibu iş. 

'BAŞKAN — Önergeleri okumaya devam edi
yoruz. 

Millet Meclisi: Başkanlığına 
Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesi

nin yeniden düzenlenmesi hakkındaki kanun 
teklifinin 1 nci maddesinin aşağıdaki biçimde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Madde 1. — 13 Temmuz 1905 a*ün ve 648 
sayılı Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü mad
desi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir: 

«Siyasi partilere Devletçe yardım» 
Madde 74. — Son milletvekili genel seçim

lerine katılma hakkı, Yüksek Seçim Kurulunca 
tanınmış ve bu hakkı filhal kullanmış olan si
yasi partilere, seçim masraflarını karşılamak 
ve tüzük ve programlarını kamu oyuna açıkla
yıp anlatmak için her yıl her birine Hazinece 
500 000 lira ödenir. 
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Bu ödemeler malî yıl başlangıcından itiba- | 
ren 10 gün içinde yapılır. Şu kadar var ki, Ana- | 
yasa Mahkemesinde bu kanunla veya tatbika
tına ilişkin bir kanunla ilgili bir iptal dâvası 
açılmış ise, Anayasa Mahkemesinin bu dâva 
hakkındaki nihai kararı Resmî Gazetede ilân 
edilene kadar, partilere bu ödeme yapılmaz. 

Devletçe partilere yapılan yardımılann hesabı, 
parti muhasebesinde ayrı bir kalem olarak gös
terilir. 

İstanbul Milletvekili 
Mehmet Ali Aybar I 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesi

nin yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifi
nin 1 nci maddesini aşağıdaki şekilde düzenlen
mesini arz ve teklif ederim. 

Elâzığ 
Samet Güldoğan 

Madde 1. — 13 Temmuz 1965 gün ve 648 sa
yılı Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü madde
si aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir : 

«Siyasi partilere Devletçe yardım» 
Madde 74. — Yüksek Seçim Kurulunda son I 

milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı ta- I 
nınıp, bu hakkı kullanılan ve Türkiye itibariyle 
toplam olarak muteber oy sayısının en az 
(% 0,5 ini) alan veya bu seçimlerde Millet Mec- I 
İlişinde, grup teşkil edecek sayıda milletvekilli
ği kazanmış ıbulunam siyaısıi pıartilene her yıl Ha- I 
zinece ödenmek üzere, o yıl genel bütçe gelir- I 
leri toplamının (beşbinde biri) oranında ödenek 
malî yıl bütçelerine konulur. 

Bu ödenek; yukarda fıkra gereğince Devlet
çe yardım yapılacak olan siyasi partiler arasın
da, o siyasi partinin son milletvekili seçimlerin
de Türkiye itibariyle almış olduğu geçerli oyla
rın bu partilerin toplam olarak aldıkları geçerli 
oylara oranına göre bölüştürülerek Hazinece 
her yıl ödenir. 

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

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

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Siyasi Partiler Kanunun 74 ncü mdadesinin J 

yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifinin j 

[ 1 nci maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlen-
I meşini arz ve teklif ederim. 

Hilmi Türkmen 

Madde 1. — 13 Temmuz 1965 gün ve 648 sa
yılı Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü. maddesi 
aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir : 

«Siyasi partilere Devletçe yardım» 
Madde 74. — Yüksek Seçim Kurulunda son 

milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı ta
nınıp, bu hakkı kullanan ve Türkiye itibariyle 
toplam olarak muteber oy sayısının en az 

I (% 1 ini) alan veya bu seçimlerde Millet Mec
lisinde grup teşkil edecek sayıda milletvekilliği 
kazanmış bulunan siyasi partilere her yıl Ha-

I zinece ödenmek üzere, o yıl genel bütçe gelirleri 
toplamının (beş binde biri) oranında ödenek 
malî yıl bütçelerine konulur. 

Bu ödenek; yukardaki fıkra gereğince Dev
letçe yardım yapılacak olan siyasi partiler ara
sında, o siyasi partinin son milletvekili genel se
çimlerinde Türkiye itibariyle almış olduğu ge
çerli oyların, bu partilerin toplam olarak aldık
ları geçerli oylara oranına göre bölüştürülerek 

I Hazinece her yıl ödenir. 
Bu ödemelerin, malî yıl başlangıcını takibe-

den (On gün) içinde tamamlanması zorunlu-
I dur. 

Devletçe yapılan bu yardım, o siyasi parti 
tarafından sadece parti ihtiyaçlarında ve £arti 

I çalışmalarında kullanılır. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Siyasi Partiler Kanununum 74 ncü malddeısiinim 

yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifinin 
1 nci maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlenme
sini arz ve teklif ederim. 

Siirt Milletvekili 
Zeki Çeliker 

Madde 1. — 13 Temmuz 1965 gün ve 648 
sayılı Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü madde
si aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:. 

«iSiyasi partilere Devletçe yardım» 
IMadde 74. — Yüksek Seçim Kurulunda, son 

milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı 
tanınıp, bu hakkı kullanan ve Türkiye itibariy
le toplam olarak muteber oy sayısının en az 

J (yüzde beşini) alan veya bu seçimlerde Millet 
j Meclisinde grup teşildl edecek sayıda milletve-
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killiği .kazanmış bulunan siyasi partilere her yıl 
Hazinece ödenmek üzere, o yıl genel bütçe gelir
leri toplamının (1/200 000) oranında ödenek 
malî yıl bütçelerine konulur. 

Bu ödenek; yukarıdaki 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 bölüştürüle
rek Hazinece her yıl ödenir. 

İBu ödemelerin, malî yıl başlangıcını takibe-
den (ongun) içinde tamamlanması zorunludur 

[Devletçe yapılan bu yardım o siyasi parti ta
rafından sadece parti ihtiyaçlarında ve parti 
çalışmalarında (kullanılır. 

Millet Meclisi (Sayın {Başkanlığına 
ISiyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesi

nin yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifi
nin 1 nci maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlen
mesini arz ve teklif ederim. 

|M. Kubilây İmerf 
Konya 

Madde 1. — 13 Temmuz 196İ5 gün ve 048 sa
yılı ISiyasi Partiler Kanunun 74 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir : 

«(Siyasi partilere Devletçe yardım: 
İMadde 74. — Yüksek ;Seçim Kurulunda son 

milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı ta
nınıp, bu halkkı kullanan ve Türkiye itibariyle 
toplam olarak muteber oy sayısının en az (yüz
de beşini) alan veya bu seçimlerde Millet Mecli
sinde grup teşkil edecek sayıda milletvekilliği 
kazanmış bulunan siyasi partilere her yıl Hazi
nece ödenmek üzere, o yıl genel bütçe gelirleri 
toplamının (1/150 000) oranında ödenek malî 
yıl bütçelerine konulur. 

İBu ödenek; yukarıdaki fıkra gereğince Dev
letçe yardım yapılacak olan siyasi partiler ara
sında, o siyasi partinin son milletvekili genel se
çimlerinde Türkiye itibariyle almış olduğu ge
çerli oyların bu partilerin toplam olarak aldık
ları geçerli oylara oranına göre bölüştürülerek 
Hazinece her yıl ödenir. 

İBu ödemelerin, malî yıl başlangıcını takibe-
ıden (ongun) içinde tamamlanması zorunlu
dur. 

I Devletçe yapılan bu yardım o siyasi parti ta
rafından sadece parti ihtiyaçlarında ve parti 
çalışmalarında kullanılır. 

Millet Meclisi İSaym Başkanlığına 
İSiyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesi

nin yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifi
nin 1 nci maddesinin aşağıdaki şekilde düzen
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Madde 1. — 13 Temmuz 1905 gün ve 6'48 sa
yılı ISiyasi Partiler Kanununun 74 ncü madde
si aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir : 

«ISiyasi Partilere Devletçe yardım» 
Madde 74. — Yüksek Seçim Kurulunda son 

| milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı ta
nınıp bu Ihakkı kullanan ve Türkiye itibariyle 
toplam olarak muteber oy sayısının en az (yüz
de beşini) olan ve bu seçimlerde Millet Mecli
sinde grup teşkil edecek sayıda milletvekilliği 
kazanmış bulunan siyasi partilere her yıl Hazi
nece ödenmek üzere, o yıl genel bütçe gelirleri 
toplamının (1/100 000) i oranında ödenek malî 
yıl bütçelerine konulur. 

Bu ödenek; yukarıdaki fıkra gereğine© Dev
letçe yardım yapılacak olan siyasi partiler ara
sında, o siyasi partinin son milletvekili genel 
seçimlerinde Türkiye itibariyle altmış olduğu 
geçeri oylarm bu partilerin toplam olarak al
dıkları geçerli oylara oranına göre bölüştürü
lerek Hazinece her yıl ödemir. 

Bu ödemelerim, malî yıl başlangıcını tta-
kibeden (on gün) içinde tamamlanması zorun
ludur. 

Devletçe yapılan ibu yardım o siyasi parlti 
tarafından sadece parti ihtiyaçlarında ve par
ti çalışmalarımda kullanılır. 

Millelti Meclisi Sayıln Başkanlığına 
Siyasi Partiler Kanununum 74 ncü madde

sinin yeniden düzenlenmesine dair kanun tek
lifinin 1 nci maddesinin aşağıdaki şekilde dü
zenlenmesini arz ve teklif ederim. 

Samsun 
Talât Asal 

Madde 1. — 13 Temımulz 1965 gün ve 648 sa
yılı Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü madde-

I si aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 
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«Siyasi partilere Devletçe yardim» 
Madde 74. — Yüksek Seçim Kurulumda son 

milletvekili genel seçimlerime katılma hakkı ta
nınıp, bu hakkı kullanan ve Türkiye itibariyle 
toplam! olarak muteber oy sayısının en az (yüz
de beşini) alan veya bu seçimlerde Millet Mec
lisinde grup teşkil edecek sayıda milletvekilliği 
kazanmış bulunan siyasi partilere her yıl Ha
zinece ödenmek üzere, o yıl genel 'bütçe ge
lirleri toplamının (1/50 000) i oranında ödenek 
malî yıl bütçelerine konulur. 

Bu ödenek; yukarıdaki fıkra gereğince Dev
letçe yardım yapılacak iolan siyasi partiler aıra-
sın'da o siyasi partinin son milletvekili genel 
seçimlerinde Türkiye itibariyle almış olduğu 
geçerli ıoyların !bu partilerin toplam olarak al
dıkları geçeri oylara oranıma göre bölüştürüle
rek Haizinece her yıl ödenir. 

Bu ödemelerin, malî yıl başlangıcını ta-
kibedem (on gün) içinde (tamamlanması zorun
ludur. 

Devletçe yapılan bu yardım ıo siyasi pariti 
tarafından sadece parti ihtiyaçlarımda ve parti 
çalışmalarımda kullanılır. 

iSayın Başkanlığa 
Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesi

nin yeniden düzenlenmesine dair kanun tekl-
finin 1 nci maddesinde siyasi partilere genel 
bütçeden yapılacak yardımın, genel bütçe ge
lirleri toplamının beşbinde biri olarak öngörü
len miktarın «onibimde bir» iolarak değiştiril
mesini arz ederim. 

Siirt Milletvekili 
Zeki Çelikeır 

Yüksek Başkanlığa 
Genel bütçeden siyasi partilere yardım ya

pılması lüzumlu ve zaruridir. 
Ancak, bütçeden yapılacak yardımlar, Dev

let yatırımlarına menfi yönde tesir etmiyecek 
şekilde düzenlenmelidir. Geçici Komisyon tek
lifinde öngörülen beşbinde bir misbetinideki 
yaridum oranı yüksek olup, yukarda arz edilen 
kamu hikmetlerimi menfi yönde eiMliyecek ni
teliktedir. 

Bu gerekçeyle, 1 nci maddedeki beşbinde 
bir nisbetinin «onlbinde bir» olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Fahri Uğrasızoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Siyasi Partiler Kanununum 74 ncü madde

sinin yeniden düzenlenmesine ıdair kanun tek
lifinde bu maddemin 2 imci fıkrasına «Beşbinde» 
kelmesinden sonra... «Birini aşmamak üzer© 
bir ödenek» ifadesinin konulmasını ve (Oranın
da» kelimesinin çıkarılmasını saygılarımızla 
arz ve teklif ederiz. 

Çorum 
Kemal Demirer 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

Elâzığ 
Hayrettin Hanağası 

Kırklareli 
FeyzullaJh Çarıkçı 

Adıyaman 
Mehmet Zeki Adıyaman 

Balıkesir 
Kemal Erdem 

Bitls 
Abidin inan Gaydalı 

Denizli 
M. Emin Durul 

Urfa 
Mehmet A l G-öklü 

Balıkesir 
M. Şükrü Çavdanoğlu 

Hakkâri 
Ahmet Zeydam 

Trabzon 
Mehmet A l Oksal 

Rize 
S. Zeki Köseoğlu 

ıSivas 
Tevfik Koralltan 

Erzincan 
Sadıik Perinçek 

Ankara 
M. Kemal Yılmaz 

içel 
Mazhar Arıkan 

Manas 
Atillâ imamoğlu 

Amasya 
Salih Aygün 

Artvin 
Mustafa Rona 

Kütahya 
ilhan Ersoy 
Kırklareli 

Mehmet Atagüm 
Gaziantep 

Mejhmiet Lûtfi Söylemez 
Balıkesir 

Mevlit Yılmaz 
Denizli 

Ali Uslu 
Giresun 

M. Emin Turgultaltp 
Giresun 

Hidayet âpek 
Erzurum 

FethuUah Taşkesenloğlu 
Muş 

Kasım Emre 
Mardin 

AJbdulkadir özmem 
İsparta 

Ali İhsan Balım 
Yozgat 

Turgut NizamoğJu 
Ankara 

Şerafettin Yıldırım 
Ağn 

Nevzat Güngör 
Antalya 

Hasan Akçalıoğlu 
Kars 

i. Hakkı Alaca 

Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Siyasi Partiler Kanu

nunun 74 ncü maddesinlm yeniden düzenlenme
sine dair kanun teklifinin, 49 No.lu Geçici 
Komisyonun değiştirdiği 1 nci maddesinin : 
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«Bu ödemelerin, malî yıl başlangıcını takib-
eden 10 gün içinde tamamlanması zorunludur» 

Şeklinde 3 ncü fıkrasının, önergenin müza
keresi sırasında arz edeceğim sebeplerle madde 
mtetninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Mustafa Kubilây İmer 
Konya 

Sayın Başkanlığa 
iSiyasi Partiler Kanununun 74 ncü madde

sinin yıemijden düzenlenmesine dair kanun tekli
finim 1 nci maddesinde 74 ncü maddenin yeni 
peklinde 3 ncü fıkranın aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ederim,. 

ıSiirt 
Zeki öeliker 

«?Bu ödemelerin malî yıl başlangıcını takib-
eden 6 ay içinde tamamlanması zorunludur.» 

Millet Meclisi Başkanlığına . 
iSiyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesi

nin yeniden düzenlenmesine dair kanun tekli
finde, bu maddenin, üçüncü fıkrasından sonra 
aşağıdaki fıkranın eklenmesini ısaygilarımızla 
arz ederiz. 

Ek fıkra : «Siyasi partiler; aldıkları bu 
yardımın en laz % 50 sini il teşkilâtlarına, teş
kilâtın son milletvekili genel seçimlerinde sağ
ladığı geçerli oyun; o partinin aldığı geçerli oıy 
sayısı oranına göre dağıtırlar.» 

Çorum 
Kemal Demirer 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

Elâzığ 
Hayrettin Hanağası 

Kırklareli 
Mehmet Atagün 

Balıkesir 
Kemal Erdem 

Bitlis 
Abidiıî inan Gaydalı 

Benizli 
M. Emin Durul 

Giresun 
Hidayet İpek 

Enzurum 
Fethullah Taşkesenlioğlu 

Muş 
Kasım Emre 

Amasya 
Salih Aygün 

Artvin 
Mustafa Rona 

Kütahya 
ilihan Ersöy 
Adıyaman 

Mehmet Zeki Adıyaman 
Balıkesir 

Mevlüt Yıilmaz 
Denizli 

Ali Uslu 
Giresun 

M. Emin Turgütalp 
Balıkesir 

MJ Şükrü Çavdâroğlu 
Hakkâri 

Ahmet Zeydan 
Trabzion 

Mehmet Ali Oksal 

Mardin 
Abdulkadir özmıem 

İsparta 
Ali ihsan İBahnı 

Yozgat 
Turgut Nizamloğlü 

Ankara 
Şerafettin Yıldırım 

Ağrı 
Nevzat Güngör 

Antalya 
Hasan Akçalıoğlu 

Niğde 
Nuri Kodanıanoğlıu 

Mandin 
Esat Kemal Aybar 

Bolu 
Nihat Bayramoğlu 

Niğde 
Mevlüt Ocakçıoğlıu 

MaraıS 
İbrahim öztürk 

Bize 
S. Zeki Köseoğkı 

(Sivas 
Tevfak K'oraltan 

Erzincan 
Sadık Perinçek 

Ankara 
M. Kemal Yılmaz 

içel 
Mazhar Arıkan 

Amasya 
Yavuz Acar 

Gaziantep 
Erdem Ocak 

Bollu 
Halil ibrahim Cop 

Samsun 
Mustafa Boyar 

Yoagat 
İsmet Kapısız 

Manisa 
Hilmi Okçu 

Sayın Başkanlığa 
'Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü madde

sinin yeniden düzenlenmesine dair kanun tek
lifinin 1 nci maddesinin son fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirlillmesini arz ve teklif (ede
rim. 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

D.P. Millet Meclisi Grup 
Başkanvekili 

«Devletçe yapılan bu yardım siyasi partile
rin sadece kamu hizmeti niteliğindeki çalışma
larında kullanılır.» 

Millet IMecildsi Başkanlığına 
Siyasi Partiler Kanunumun 74 ncü maddesi

nin yeniden düzenlenmesine dıair kanun tekli
finde, bu maddenin; son fıkrasında : «çalışmala
rında» kelimesinden sonra, «yetkili kurullarının 
kararı (alınarak» ibaresinin konulmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Çorum 
Kemal Demirer 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

Kırklareli 
Mehmet Atagün 

Amasya 
Salih Aygün 

Kütahya 
ilihan Ersoy 
Adııyaman 

Mehmet Zeki Adıyaman 
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Balıkesir 
Kemal Erdem 

,Bitlis 
Aibidiıi inan Gaydalı 

Benizli 
M. Emin Durul 

Giresun 
Hidayet ipek 

Erzurum 
FethullaJh Taşkesenlioğlu 

Muş 
Kasım Emre 

Mardin 
Abdulkadir Öztmıeın 

isparba 
Ali ihsanı Balım 

Yozgat 
Turgut Nizamloğlu 

Ankara 
Şerafettiı* Yıidırıım 

Ağrı 
Nevzat Güngör 

Kırklareli 
Feyzull&ıh Çarıkçı 

Gaziantep 
Erdem Ocak 

izmir 
Ali Naili Erdemi 

Balıkesir 
Mevlüt Yılmaz 

Denizli 
Ali Uslu 
Giresun 

M. Emin Turgutaılp 

Balıkesir 
M. Şükrü Çavdarbğlu 

Hakkâri 
Aihımıet Zeydaın 

Trabzion 
Mehmet A l Oksal 

Rize 
S. Zeki Köseoğlu 

İSivas 
Teyfıik Korttan 

Erzincan 
Sadık Perinçek 

Ankara 
M. Kemal Yılmaz 

içel 
Mazhaı* Arıkan 

Antalya 
Hasan Akçalıoğlu 

Gaziantep 
Melhm'et Lûtfi Söylemez 

Urfa 
Ali Gröklü 

izmir 
Fazlı Arınç 

Kütahya 
Kemal Kaçar 

Niğde 
H. Avni Kavurmacuöğlu 

Çanakkale 
Mesut Hulki önür 

Malatya 
ismail Hakkı Şengüler 

Afyon Karalhisar 
Şevki Güler ' 

Bursa 
Cemal Külâhlı 

Çacıalkkale 
Zekiye Gülsen 

Maraş 
Atillâ imamoğlu 

Kars 
i. Hakki Alaca 

Bursa 
Ertuğrul Mat 

(Bursa 
Ahmet Türkel 

Ankara 
Mustafa Mağdem 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Siyasi Partiler Kanuniunun 74 ncü madde

sinin yeniden düzenlenmesine dair kanun tek
lifinde, bir maddenin beşinci fıkrasından son
ra aşağıdaki fıkranın eklenmesini saygılarımız
la arz ederiz. 

E,k fıkra : «Partilere Hazinece ayrılan öde
nekten yapılacak harcamalar, parti muhasebesi 
(içinde ayrı bir bölüm olarak giösterilr.» 

Çorum 
Kemal Demirer 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

Elâzığ 
Hayrettin Hanağaısı 

Kırklareli 
Mehmet Atagüm 

Balıkesir 
Kemal Erdem 

Bitlis 
Abidin inan Gaydalı 

Denizli 
M. Emin Durul 

Giresun 
Hidayeft ipek 

Erzurum 
Fethulllah Taşkesenlioğlu 

Muş 
Kasını Emre 

Mandin 
Abdulkadir özmem 

İsparta 
Ali ihsan Balım 

Yozgat 
Turgut Nizamloğlu 

Ağn 
Nevzat Günigör 

Amasya 
Yavuz Acar 

izmir 
Fazh Arınç 
ÇaaıaJkkale 

Zekiye Gülsen 
Kütahya 

Kemal Kaçar 
Niğde 

H. Avni Kavurmacıloğlu 
Antalya 

Hasan Akçalıoğlu 
Maraş 

Atillâ imamoğlu. 
Kars 

i. Hakkı Alaca 
iBursa 

Ertuğrul Mat 

Amasya 
Salih Aygün 

Artvin 
Mustafa Rona 

Kütahya 
ilhan, Ersloy 
Adıyaman 

Mehmet Zeki Adıyaman, 
Balıkesir 

Mevlüt Yılmaz 
Denizli 

Ali Uslu 
Giresun 

M. Emin Turgutalp 
Balıkesir 

M. Şükrü Çavtdaröğlu 
Hakkâri 

Ahmet Zeydan 
Trabzon 

Mehmet A l Oksal 
Bize 

S. Zeki Köseoğlu 
Sivas 

Teyfıik Koraltan 
Erzincan 

Sadılk Perinçek 

içel 
Mazhar Arıkan 

Gaziantep 
Erdem Ocak 

Kırklareli 
Feyzullah Çarıkçı 

Gaziantep 
Mehmet Lûtf i Söylemez 

Urfa 
Mehmet Ali Göklü 

Çanakkale 
Mesut Hulki önür 
Afyon Karalhisar 

Şevki Güler 
Malatya 

ismail Hakka Şeng-üler 
Bursa 

Ahmet Türkel 
Ankara 

Mustafa Mağden 

— 305 — 



M. Meclisi B : 177 13 . 10 . 1971 O : 1 

izmir 
A l Naili Erdem 

Bursa 
Cemal Külahlı 

ISayın Başkanlığa 
Siyasi partilere Hazineden yardım Kanunu

nun 74 ncü maddesine aşağıdaki fıkranın ilâve
sini saygılarımla arz ve teklif ederim. 

İHasan Tosyalı 
IKastamlonu 

Ek fıkra : Siyasi partilere Hazineden yapı
lan yardımım en az % 00 ı parti genel merkez
leri dışındaki parti il ve ilçe teşkilâtlarının cari 
masraf lan için kullanılır. 

BAŞKAN — En aykırı önergeyi okutuyo
rum. 

ı(D. P. Grup Başkanvekili ve Sakarya Millet
vekili Mustafa Vedat Önsal'm önergesi tekrar 
kundu.) 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Önergemi izah. sadedinde söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Bu önergenin ve diğer önergelerin ad okun

mak suretiyle açık oylamaya sunulmasına dair 
önergeler var, bunları okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
'Görüşülmekte olan Siyasi Partiler Kanunu

nun 74 ncü maddesi ile ilgili önergelerin ve 
maddenin oylamasının ad okunarak açık oyla
maya sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

(Konya 
İKubilay îmer 

Denizli 
ISami Arslan 

Denizli 
Hasan Korkmazcan 

Trajbzon 
Necati Çakıroğlu 

Samsun 
Talât Asal 

Bursa 
Mehmet Turgut 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

Elâzığ 
Samet Güldoğan 

Sivas 
IKadri Eroğan 

İstanlbul 
İlhan Darendelioğlu 

İstanbul 
îbrahim Abak 

Gaziantep 
Mehmet Kılıç 

'Giresun 
Abdullah İzmen 

İstanlbul 
Nuri Eroğan 

Rize 
H. Basri Alfoayrak 

Konya 
Necati Kalaycıoğlu 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
ıSiyasi Partiler Kanununun 74 ncü madde

sinde değişiklik yapan kanun teklifinin, mad
delere geçiş, 1 nci, 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü madde
leri ile geçici 6 nci maddesinin metinden çıkarıl
ması hakkındaki önergemizin ve her maddenin 
isim okunmak suretiyle oya sunulmasını arz 
ederiz. 

Denizli 
Hasan Korkmazcan 

Ordtf 
Ata Bodur 

Elâzığ 
Samet GüldoğaK 

Çorum 
İhsan Tomlbuş 

Erzurum! 
Ras'im Cinisli 

Trateon 
Ekrem Dikmen 

İstanbul 
İlhan Darendelioğlu 

Samsun 
Talât Asal 
Kütahya 

Mehmet Ersoy 
(Sakarya 

Vedat unsal 

Trabzon 
Necati Çakıroğlu 

Konya 
Faruk Sükan 

Kocaeli 
Vehbi Engiz 

Konya 
Bahri Dağdaş 

iSiirt 
Zeki Çeliker 

İstanlbul 
İbrahim Abak 

Erzurum 
Cevat Önder 

İstanlbul 
'Sadettin Bilgiç 

İstanlbul 
Nuri Eroğan 

BAŞKAN — Bu konuda bir önerge daha var, 
onu da okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin birinci 

maddesi ile ilgili önergelerin, maddenin kupa
lara oy atılmak suretiyle açık oyla yapılmasını 
saygılarımızla öneririni. 

Bolu 
Kemal Demir 

îstanbul 
Orhan Eyüpoğlu 

Elâzığ 
Mehmet Aytuğ 

Ankara 
îbrahim Cüceoğlu 

İzmir 
Şeref Bakşık 

Çanakkale 
Mustafa Çalıkoğlu 

Kırklareli 
Beyti Arda 

İzmir 
Kemal Önder 

Kastamonu 
Mefomet Seydi'beyoğlu 

Ordu 
İOrhan Vural 

İstanbul 
Kâzım Özeke 

İstanlbul 
Bahir Ersoy 

Manisa 
Mustafa Ok 

Hulusi Çakır 

366 — 



M. Meclisi B : 177 

Edirne Kara 
CevaA4 Sayan Turgut Artaç 

BAŞKAN*-- Şimdi bu hale göre önergeler 
mutlak surette açık oya sunulacaktır. Ancak, 
malûm olduğu üzere açık oy iki şekilde yapıl
maktadır; birinci şekil, İçtüzüğümüzün 137 ncî 
maddesinde detayına kadar izah ederek ifade 
ettiği, kutulara oy atılmak suretiyle yapılan 
açık oylamadır, ikinci şeMİ; yine aynı madde 
mucibince ad okunmak, suretiyle ve sayın üye
lerin «kabul, ret ve çekinser» kelimelerini telaf
fuz, etmeleri suretiyle yapılan açık oylamadır. 

Şu. halde, açık oylama yapılmasında öner
geler ittifak etmektedir. Mutlak surette açık 
oylama* yapılacaktır vs gereldi. imza çoğunluğu 
mecburiyeti vardır, ayrıca arıyacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, açık oylama işlemi
nin, «ikutuîâapa. atılması» ve «ad okunması» su
retiyle yapılması şeklînde* iki teklif hainde 
gelmesi karşısında takibedilecek yolun, ner ol
ması lazunigeidiğL hususunda uzun çalışmaları
mız oldu. MeclisimiziBr faalyete başladığı tarih
ten bugüne kadar bu nevi bir tatbikat maalesef 
yoktur. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
içtüzüğü, Osmanlı Mehusan Meclisinin İçtüzü
ğünden. geldiği, için, buradaki hükme müracaat 
etmek suretiyle bir yol bulabilir miyiz, diye 
araştırdık, Meclisi Mebusan. İçtüzüğünde şöyle 
har hüküm var : Açık oylamanın ne şekilde ya
pılacağına dair Başkanlık, Heyeti Umumiyeden 
istimzaç eder.» 

Yani, yapılacak şeklin ne olacağını Başkan
lık istimzaç edecek* Bu halde,, istimzaçta hiçbir 
zaman, fayda olmıyacağı aşikâr. Çünkü, her 
hangi bir. şekilde. Genel Kurula- müracaat ettiği
miz. halde, dahi bir taraf açık oylamanın, ad 
<ikunn*afe suretiyle- yapılacağını. İfade, edecektir, 
diğer tarafta, kutulara, oy. atılmak suretiyle ya
pılacağını ifade edecektir. 

Bm duranda Başkanltğm, açık oylamanın 
şdtlinfc. dairtefedir-haikKınra bulurnsp bulunma
dığı konusunu da tartışarak, madem kt, Genel 
lEorulrar tasvibânin alınması zarureti duyulmu-
y ^ isömzaç ediliyor, hükmüne istinaden, Baş-
kanhğıiL takdir hakkı da bulımalOr, sonucuna 
varılaâîiEr. 

Aacs% meylettin önerce- konulu olacak şe
kilde ehemmiyet keafbetmesi, şimdşye kadar da 
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I bu yolda bir tatbikatın Meclislerimizde yapıl
mamış olma'sı karşısında, açık oylamanın kutu
lara oy atmak suretiyle mi yapılacağı veya ad 
okunmak suretiyle mi yapılacağı hususunu, Ge
nel Kurulun bizzat halletmesini daha isabetli 
bir yol olarak uygun bulduk. 

IBilâlhara takrirlerde de aynı yolu takibede-
oeğimiz için, önceden her iki takriri karara bağ
lamak zaruretini duyuyorum, her iki takrirde 
ifade olunduğu gibi, takrirler açık oylamaya 
tajbi tutulacaktır. Ancak, bir takrir kutulara oy 
atılmak suretiyle oylamanın yapılmasını, diğer 
takrir ise ad okunmak suretiyle yapılmasını is
temektedir. 

Şimdi müsaade ederseniz takrirde imzaları 
(bulunan sayın üyelerin mevcudolup olmadıkla
rını araştıracağım, ondan sonra da bu durumun 

i halli için Genel Kurulun tasviplerine başvura-
I cağım. 

Sayın Kubilay tmer... Burada. 
ISayın Kadri Eroğan... Yok. 
Sayın Sami Arslan... Burada. 
Sayın İlhan Darendelioğlu... Burada. 
Sayın Hasan Korkmazcan... Burada. 
Sayın İbrahim Albak... Burada. 
Sayın Necati Çakıroğlu... Burada. 
ıSayın Mehmet Kılıç... Yok. 
ISayın Talât Asal... Yok. 
Sayın Abdullah İzmen... Burada. 

; Sayın Mehmet Turgut... Yok. 
5 Sayın Nuri Eroğan... Yok. 

ıSayın Hüseyin Abbas... Yok. 
ıSayın Hasan Ba'sri Albayrak... Burada. 

r ıSayın Güidoğân... Burada. 
Sayın Kalaycıoğlu... Burada. 

p Efendim, önergede imzaları bulunanlardan 
I ancak dokuz sayın üye buradalar. Altı sayın 
II üyenin tekabbülü gerekmektedir. 

(D. P. sıralarından altı üye ayağa kalkarak 
tekaJbbül ettiklerini bildirdiler.) 

Sayın Kadri Erogan'ın yerine Sayın Vehbi 
Engiz (Kocaeli), 

Sayın Mehmet Kılıç, yerine Sayın Hilmi 
! Türkmen (İçel), 

Sayın Talât Asal yerine Sayın Rasim Cinisli 
(Erzurum),, 

ıSayın Nuri Eroğan yerine Sayın Cevat Ön-
t der (Erzurum), 
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Sayın Hüseyin Abbas yerine Sayın Zeki Çe-
liker (Siirt), 

Sayın Mehmet Turgut yerine Sayın Ekrem 
Dikmen (Trabzon), teklifi tekabbül etmişler
dir. 

Diğer önerge de aynı mahiyettedir, onun im
za sahiplerini aramaya lüzum yok. 

lOyların kutulara atılmak suretiyle oylama
nın yapılmasını istfyen önergede imzaları bulu
nanlardan, 

ıSayın Kemal Demir... Burada. 
iSaym Kemal Önder... Burada. 
Sayın Seydibeyoğlu... Burada. 
Sayın Ay tuğ... Burada. 
iSaym Vural... Burada. 
Sayın Cüceoğlu... Burada. 
ıSayın Özeke... Burada. 
Sayın Bakşık... Burada. 
ISayın Ersoy... Burada. 
Sayın Çalıkoğlu... Burada. 
iSayın Ok... Burada. 
iSayın Arda... Burada. 
Sayın Çakır... Burada. 
Sayın Sayın... Burada. 
Sayın Artaç... Burada. 

Açık oylamanın ad okunmak suretiyle ya
pılmasını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Açık oylamanın kutulara oy atılması sure
tiyle yapılmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci madde üzerindeki en aykırı teklifi 
okuttum; maddenin tekliften çıkarılmasını ha
vidir. Saym Komisyon katılıyor musunuz?.. 

GEÇÎCİ KOMİSYON BAŞKANI NACÎ ÇE-
BEZOI (Niğde) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bir takririm 

vardı Sayın Başkan; Anayasadaki müzakere 
sistemine göre, önergelerin, hepsinin müzakeresi 
bittikten sonra toptan oylanmasını talebediyor-
dum. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, takririnizi aldım, 
fakat bu konuda bir işlem yapılmasına imkân 
yok, şöyle ki : Önergeler üzerinde ayrı ayn oy
lama yapmak mecburiyetindeyiz. Çünkü, hepisi-
nin birden oylanması halinde kaibul edilen ve 
edilmiyen önergelerin madde üzerinde ne şekil
de değişikliği tazammun edeceğini tesbite im

kân yoktur. Ancak, maddelerin müzakeresi bi
ter, önergeler üzerinde müzakereler Mt'er, «mad
de açık oya sunulacaktır» denilir, 2 nci madde
nin müzakeresine geçilir, aynı şekilde orada da 
müzakere biter, önergeler ve madde üzerinde, o 
da «acık oya sunulacaktır» denilir ve tümü. bir
den, Tüzüğün 140 ncı maddesi gereğince; bir
den ziyade açık oylama olduğu takdirde hepsi 
birlikte oylanabilir. Onu da, ancak maddelerin 
kabulünde yapabiliriz. Önergeler için yapmamı
za ne tüzük, ne de tatbikat bakımından imkân 
vardır. 

Evet efendim, komisyon katılmadığını be
yan etmiştir. Önergeyi açık oylarınıza arz edi-
yon,'T>ı.... 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
İSaym Başkan, önergemi izah için söz istemiş
tim. 

(D. P. sıralarından beş üye ayağa kalkarak 
ekseılyet olmadığını bildirdiler...) 

BAŞKAN — Önerge sahibi olarak söz isti
yorsanız buyurun, yeni duydum, buyurun. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Muhterem Başkan, değerli Milletvekilleri, 

Bir tasarının kanunlaşabilmesi ve kanuniyet 
keibedebilmesi için sadece Mecliste «kabul edil
miştir» veya «kaJbul ediîmemiştir» şeklinde oy
lanması kâfi değildir. Bu tasarının müzakeresi
nin, içtüzük hükümlerine uygun olarak cereyan 
etmesi ve ondan sonra tasarının ve teklifin ka
nunlaşması icabeder. Aksi halde sunulan ta'sarı 
veya teklif, kanuniyet ke^bstmemiş bir vesika 
olmaktan ileri gidemez. 

Bu kanunun Virinci maddesi görüşülmeye 
başlandığımdan beri Mecli'simizde müzakereler 
usulüne uygun olarak yapılmamaktadır. Bu se
beple de kanun usul bakımından noksandır. 
Anayasa Mahkemesine gidildiği takdirde, bu 
kanunun iptal edileceği muhakkaktır. 

1 nci madde müzakereye başlanıldığından 
beri tüzük bir kenara bırakılmış, tamamen key
fe göre bir idare tarzı ile kanun müzakere edil
meye başlanmıştır. 

D*iyecr,ksmiz ki, Anayasa Mahkemesine mü
racaat ediniz, Anayasa Mahkemesi bu kanunu 
mtal etsin, buradaki telaşınız nedir? Buradaki 
telâşımız, demokrasi nammadır, demokrasinin 
vazgeçilmez unsurları olan partiler nammadır. 
(A. P. sıralarından gülüşmeler.) 
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Siz gülmeye alıştınız, ama zaman zaman da 
yüzlerinizi çok asık görüyorum. (A. P. sırala
rından gülüşmeler) 

Çok zavallı hale düşüyorsunuz beyler... Cid
dî bir mevzudan bahsediyorum. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
— Zavallı sensin. 

İBAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Devamla) — 

Bu kanun, Hazineden partilere para verilmesini 
icaibettiren bir kanundur. Bir de maddesi var; 
«partiler on gün zarfında bu parayı alır» diyor. 
Partiler, kanun hüviyetini ikL'isabetmemiş bir 
vesikaya göre bu parayı alacaklar. 

Arkadaşlarım, bu, beytülmâle el uzatmanın 
ta kendisidir. Bunu yapan partilerin efkârı 
umumiye nezdinde, kamu oyu önünde küçük 
düşecekleri mutlaktır. Küçük düşmüş partilerin 
ise, yaşatmaya çalıştığımız demokratik sisteme 
fayda yerine büyük zararlar getireceği de mu
hakkak tır, siz ne kadar gülerseniz gülünüz. 
(A. P. sıralarından gülüşmeler) 

ıSizler, zaten ağlanacak halinize gülüyorsu
nuz. 

MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir) — Sen, 
neye gülüyorsun? 

BAŞKAN — Lütfen, müdahale etmeyiniz. 
Sayın Angı, lütfen. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Devamla) — 
Beyefendiler, bu kanunun 1 nci maddesinin, 
hangi bakımdan içtüzüğe uygun olarak müza
kere edilmemiş olduğunu - yeni tâbiri ile - açık 
ve seçik olarak önünüze vaz'edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın önsal, size 119 ncu mad
deyi okumak zarur e tindeyim. 

«Birinci ve ikinci müzakerenin cereyanı sı
rasında takdim olunan tadilnamelerin encüme
ne havalesi, encümen tarafından istenmediği 
'halde, tadilâtın esbabı mucibesi, sahipleri tara
fından mücmelen beyan olunabilir.» 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Devamla) — 
Ben de mücmelen beyan ediyorum. 

BAŞKAN — Zatıâliniz, neden bu maddenin 
metinden çıkarılması gerekir, bunu arz edecek
siniz, bunu ifade edeceksiniz. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Devamla) — 
Ben de bunu arz ediyorum ve diyorum ki... 

BAŞKAN — Buranı da mücmelen yapacaksı
nız. Onu da hatırlatayım. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Devamla) — 
Bîr daküka, ımüsaade buyurun sayın Başkan. 

Diyorum ki; bu kanunun 1 nci maddesinin 
mecliste müzakeresi içtüzük hükümlerine uy
gun olarak cereyan etmemiştir. Onun için Ana
yasaya aykırıdır. Anayasa Mahkemesi tarafın
dan bilâtıara bozulacaktır. Müzakerelerin içtü
zük hükümlerine göre cereyan etımeaniş olduğu
nu iızalb. edip, delilleriyle (önünüze sereceğim. 

Maddenin içinde, mevzuun içinde başka na
sıl 'olunur, sayın Başkan? O takdirde lütfen onu 
bana izah edin. 

HALİL İBRAHİM COP (Bolu) — Önerige 
üzerinde konuşun. 

MUSTAFA, VEDAT 'ÖNSAL (Devamla) — 
önerge üzerimde konuşuyorum, fönerge, «1 nci 
madde Asanımdan çıkarılsın» ıdiyor. 

Ş'mdi, bu maddenin müzakereci içtüzük 
Msümleıüne göre cereyan etmemiştir, bunum 
delillerimi vereceğim. 

Bakının, elimde Meclis zabıtları var. Mec-
1: Cn daha evvelki bir oturumunu idare etmekte 
olan 'sayım Başkanvekili Fikret Turıhamgil ar
kadaşımız, müddet tahdidi ile ilgili bir önerge
mizin açık oya vaz edilmesi hakkında, verilmiş 
olan teklife göre işlem yapamıyacağını, yapmı-
yacağmı izah ederken, ifade ederken, şöyle söy
lüyor, Zabıttan aynen okuyorum. 

«Açık oylamayı gecen sefET yaptık efendim. 
Bugün öyle bir şey yok. Ama, karşımıza şömdi 
bir mesele çıkıyor.» Yani diyor ki, «Açık oyla
mayı geçen sefer yaptık, siz ide açık oy yapılma
lına mütedair 15 imzalı önergeyi geçen oturum-
d?i verdiniz. Bu oturumda verımediğinize ı̂ 'dre 
aioık oylama yapamam» diyor ve doğrudan doğ
ruya oylamaya geçiyor. 

Dalha evvelki tatbikata uymayan bir tatbi
kattır bu. Tarafimiz dan ifade edilmek istemiyor, 
ama tarafsız olması icap eden Meclis Başkanı 
maalesef tarafsız davranmıyor, oylamaya geçme 
durumunda »oluyor. Biz beş kişi ayağa kalkarak, 
©k'ssriycü olmadığını ifade ediyoruz. Ve Meclis 
dağılıyor. 

Baıkıın, gecen oturumda ısayın Ahmet Durak-
oğlu aynı mevzuda ne söylüyor. Onu da zabıt
lardan okuyorum. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Müc
melen izah bu mu? 
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MUSTAFA. VEDAT ÖNSAL (Devamla) — ;| 
Mücmelen, çok mücanelen. Ama isiz pek anlıya- n 
ımossıiME, mücınsılen'in manasını bilmiyorsunuz. n 

BAŞKAN — Konu ile yakından uzaktan ilgi
li değil, sayın Önsal. j 

NEGATt 'ÇAKmOĞ-LU (Trabzon) — Sayın j 
Bıacikan, tarafsızlığınızı ihlâl ediyorsunuz, j 

BAŞKAN — Tarafsızlığım zatialinize ait ol- j 
sa, dediğiiniz doğru olabilir. I 

SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Ya kime j 
aût? f 

NECAT* ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Tabiî j 
' t ae ait, | 

BAŞKAN — Sayın Önsal çok istirhamı ©di- I 
yorum. [ 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Defamla) — fi 
Şimdi efendim , . ı 

BAŞKAN — Sayın Ömısal, ısize... j 
MUSTAFA. VEDAT ÖNSAL (Defamla) — 

Sayım Balkan, devamlı sataşıyorlar. ı 
BAŞKAN — Devamlı sekilide ben de ceva

bını veriyorum. | 
Sayın Önsal, size takririnizi izah üşin, hem 

de mücmele» izah için, yani kısa bir şekMe I 
..izaih i'ıjin söz verildi. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Devamla) — | 
Ben de çok kısa olarak... ı 

BAŞKAN — TakrMnizde diyorsunuz ki, bu f 
madde bu tekliften çıkarılsın. Lütfen onun üze- | 
rûndc konuşun. Beni, tüzük hükümlerine taitlbi- j 
ke idbar etmeyin. j 

MUSTAFA VEDAT -ÖNSAL (Devamla) — Jj 
Eve't, kısa konuşuyorum. Ama, konuşturmazsa- j 
nız 'bir diyeceğim yok. Ben, niçin çıkarılması i 
,gerektiğini izah etmeye uğraşıyorum, şu anda. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Alâkası yok. j 
MUSTAFA VEDAT -ÖNSAL (Devamla) — | 

Anlıyaımazsıı ©en, onun için «alakası yek» diyor-1 
sun. Kafan o kadar işlemiyor, anlaşılan. (AP \ 
sıralarından gürültüler). j 

•Şimd'i (efendim, Ahmet Durakoğlu arkada- t 
ısımızın aynı mevzuda Meclis Başkanlıık Kur- { 
süsünden yaptığı konuşmayı okuyorum, arada- J 
ki tenakuzu anlayın. j 

«Şimdi, sayın Demokrattık Pariti grupu üye- { 
leri tarafımdan, süre tahdidi konusundaki ıcner-; 
genin açık oya sunulmasının ad okunmak ısu-
rretiyla yapılmasuiLi ihtiva eden bir takrir veril
di. Bu takrir, daha önceki birleşimde işleme 4to- • 
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nutomş, faka!; vefeiitarâyet olmadığı «dlsKşıldjğın-
dan netice âlınamamışltır. 

Ve nitekim aynı takriri vsenenmtea^Mşkır bu 
sefer 'açık oy talebdıni 'yeni Mr tekrirle -ysııiCe-
mişlerdir. «Yani, kaballat; yeniden takrir v©r-

memiKde.» 
Fikreit Turlhanlgil ne diyordu, « ry«nâ taikrir 

vermısdiniz». 
Şimdi arikadaşlarım, fbir Başkan diyor Cri, 

«yeni takrir vermediğimiz için oylaimıyorum,» 
Ibir Başkan diyor ki, «yeni taikrir verdiğiniz için 
oyluyorum». Ya bu başkan haksızdır, ya o baş
kan haksızdır; ya bu baHkan usulsüzlük yap-
•mıştıi', ya öbür fcaşkm1 usulsüzlük yapmıştır. 
Ama, şurası muhakkaktır ki, 1 tnci maddenin 
görü'şülmeıriîide Meclis içtüzüğüne uyulmamış
tır, usulsüzlük yapılmıştır. Onun için 1 nsi mıaii-
de, usul 'cıCamından iptal «dilmeğe mankûm-
dur. Bu mataıtla 1 nci maddenin kanundan 
çıkannlmaısını teklif ediyorum. 

Hepi'iijHû saygılar sunarım. (AP sıraların
dan (gürültüler) 

Şimdi anladıınız mı, niyeymiş, «ana anlıya-
maasmıs, anlıyamazsınız. (DP mratamdan al-
kışla.', AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen. 
Şimdi sayın arkadaşlarım; sayın Önsal'm 

üaijkmlık Diıvanını İtham €d)£ini»dr-sfÖ2îünıe kısa
ca dokunmadan, «sevap venn®ien g?»çemiy©ee-
ğim. 

Bayın Turlsangil, benden önce idare eıttiği 
birleşimde açık oylamanın neıtice atamayan bir
leşimden .«aaıraöıi, cınu takip ?edjen birîeıjâmîde 
tekrar yarpılabiİEnesimi yerai "fciîr (^ea^emiaı ımay-
'cudiyieitine bağlamış ve bunu ifade fttmifitir. 

Ancak, benim feıaglkaaılîk yaptığım birlerim
de şaftlar değ!j}mi$iiı,. .Zafeıtları aynen ölsıma-
dılar, -beyatmon aynen şudur: «Şaftlar deği§in-
oe soıııuç ffe. değmiyor» dem%ira^ir. 

Şartü'ar niçin aieğişaniştıir 'Başteı Mr <mmS§e 
daJha verümişıta. ®u öneı^e, âcejâ ileriifnıin ömr-
gesdnlden dâlha aykırddır. ^Sarım -8aa1«te MsOhdit 
değil, 10 dakikalık süre ile tetlhdilt; edilmesini 
islısm^jtedir. "ve bu Jörae t̂e için *wjfik *>y ̂ îtetebin-
d̂e de bulunutoııaanştır, Bmofp Miıletvcl'dli sa
yın Hilsrr Biçer Itaıralfmdam^«eKdteıı]|tir. 

i Ben, eğıer s$^^$)ıısâ^mâMiğl^ek^^ 
ket etmâş ol^aycüm gör&vjml, şöyleese enıâ zi'iıdaaı 
ihmal etmiş olacaktım. (Başkanlığa gelmiş olan 
önargeyi gelmemiş sayacak, görmemiş olacak, 
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muameleye koymıyacak, daha önee mevcut oCam, j 
yenilenmiş olan öneıgetari işleme koyacak, icıım j 
Mq naaarra almıyacaktiim. Bumu yapmaya im- | 
kân yclktur. Tüzük hükümleri engeldir. j 

Evvelâ, önergelerim ne şekilde oya kcınula- j 
cağı da saırilhtir. Gayet iyi bir sakilde aniaşıla- j 
cağı giibi, s ayın ̂ Genel IKTiırulun ela malumu alile- j 
ridir, 17 önerce verilmiştir, en aykırımdan j 
başlamak suretiyle iGkutuyoruz, en aykıırısm- ! 
dan 'başlamak suretiyle muameleye tabi tutu-j 
yoruz. Her birisi için de açik oylama talepleri j 

, var, açık oylama olanıyan önergeler de var. Taibi- i 
atiyle önerge, mulhteviyaJtıtma göre işleım göne- j 
çektir, aykırılığına göre işlem gidecektir. | 
"Sîoksa, iter iki Başkanvekilirıin beyanları j 
(arasında uzaktan yakımdan, kesimlikle arz edi- j 
yorum, uşaktan yakından bir tenakuz mevcut i 
değildir. j 

Şimdi efendim, önergeye komisyon iştirak j 
etmemektedir. [ 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (iSakarya) — J 
Sayım Balkan, öyle değildir. \ 

BAŞKAN — iSayın önsal, istirham ediyo- | 
inim. ' 

MUSTAFA VEDAT ÖNİSAL (Sakarya) — 
Sayım Başkan, müsaade ederseniz arz edeyim. 
Müddet tahdidi ile ilgili önergelerin açık oya 
konulması... 

BAŞKAN — Tamam efemdim, aynen öyle, 
aynen öyle arz etltim. Aynen, dediğiniz gibi 
kaibul etmiş ve arz etmiş oluyorum. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
O zaman şartlar değişmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, 1 nci maddenin me
tinden çıkarılmasını isitiyen önergeye komis
yon iştirak etmemektedir, 

Biraz önce ittihaz buyurduğunuz karar ge-
ıreğinoe açık oylamaya taibi tutulacaktır. 

Şimdi önergenin açık oylamasını, kabul edi
len karar gereğince kupalara oy atmak suretiy
le yapacağız. Eğer itiraz vâki olmazsa kupa
ları sıralar arasında dolaştırabiliriz. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
itiraz ediyoruz, ef emdim. 

BAŞKAN — İtiraz vâki' olduğuna göre ku
palar kürsüye konulacak ve sırasiyle üyeler oy-
larmı kullanacaklardır. 

Nereden başlayacağımuza dair ad çekiyo
ruz: 

(Denizli 'Miüetvafeüi Tkmm iKorfmıaıcan, 
Eîâzıt ÎKBItetveitiai 4Baanât ^föld^an, DenMi 
Miöötwifci$i ıSami Arsian, TKtfeaom wm<fa&Mfâı 
Ekrem JIHIÖHÜI we Safearya MilletAr^kili Musta
fa Vedat önsal ayağa kakarak Genel Kurulda 
çoğunluğum IbiLtumoııadağâ  iddia ettiler.) 

HAfiAN KORK3VEAZCAN (̂iE>endzli) — Sa
yımı Sasjkam, loytaa&ya daha ^epimedi, 3jrıö!kiama 
yapılmasını istiyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi .'asaiz atfeadaşlanan, tü
züğün bir hükmünü daba hatırlatmak mecbu
riyetindeyim. Açık oylama, yoklamadan mâ-
dudolan işlemlerdendir. Zaten yoklama yapıyo
ruz. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — He
nüz oylamaya geçilmedi. 

BAŞKAN — Yapılan işlemle sizin talebiniz 
aynadır. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) —Sayın 
Başkan, «açık oylama yapıyoruz» diyorsunuz, 
tasnifi bilâhara yapmak karanım vermiş olu
yorsunuz. Tasnifi ne zaman yap^rorsunuz? 

BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etme
yiniz. 

Ad çekiyoruz: ismet Sezgin (Aydım). 
Aydım üünden oylamaya başlıyoruz. Kupa 

kürtsüye konulsun. 
(Aydın milfetnreMlleTİnden itibaren oyların 

toplanmasına başlandı.) 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (İSakarya) — 

Sayım Başkam, İçtüzük maddesinin aynen tat
bikini rica ediyoruz. Açık oylamada rey ne '$&* 
ikilde kullanılır aynen taltfeükiııi rica ediyöaraız. 
Bu şekilde oya sunamazsınız, içtüzüğü oku
yum; ismi okunan gelecek, oyumu atacak, biz 
ide göreceğiz. 

.SAMET OÜLDOĞAN (Elâzığ) Sayım Baş
kan, geçen devrede şu kürsüde iki oy kuUamanj 
milletvekili görülmüştür. 

BAŞKAN — Efendim, dikkat edilecektir. 
Burada bizim nezaretimizde oluyor. Hiç lü
zumu olmıyam tekliflerle engel olmanın âlemi 
yok Sayın Güldoğan. 

SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Reisin hu
zurunda çift oy kulllianııllimıiişrtıır. 

BAŞKAN — Oylama işlemine devam edi
yoruz efendim. 

(Balıkesir .milletvekillerinden itibaren oyla
rım toplanmasına devam edildi.) 
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İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, Meclisin ciddiyetini ortadan kaldırıyor. 
Oradan, «iki tane oy atma Ataöv» diyor. 

BAŞKAN — Ben dikkat ©diyorum Sayın 
Ataöv. 

HASAN KORKMAZCAN (Denidi) — Böy
le sahtekârı miye muhatap alıyorsun Çakn-oğlu. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sahtekâr 
sensin, sahtekâr oğlu sahtekâr. 

NECATİ ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Hır
sız senin arkadaşındı. 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Ayıptır. Bı-
ralkın birbirinlize küfür letmeyi. (Adana Millet
vekili Şevket Yılmaz ile Demokratik Parti 
milletvekilleri arasında karşılıklı tartışmalar) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın mil
letvekilleri var mı efendim?.. («Var var» ses
leri) Lütfen. 

(Adana Milletvekili Şevket Yılmaz ile De
mokratik Parti milletvekilleri arasında karşılıklı 
tartışmalar) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen. (Gürül
tüler) Sayın Yılmaz... (Gürültüler) Sayın Yıl
maz, lütfen. 

HASAN BASRÎ ALBAYRAK (Rize) — Ya
zık -sana. Böy3ie ısalhtekârı Ejiçin müdafaa edi-
yor3un? 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Bırakın, 
ayıptır diyorum. 

'BAŞKAN — Sayın Albayrak, ıSayın Güldo-
ğan, size yakışmıyan ve sonradan söylediğinize 
pişmıan olacağınız sözleri sarf etmemizde ne 
fayda umarsınız anlamam. 

SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Şu Mec
liste (hukuka uymıyan birtakım tertiplere kar
şı îbiz müdahalemize devam edeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Güldoğan, çok istirham 
edocıim lütfen yerinize oturun. 

Oyunu kullanmıyan sayın üye var mı «fen
dim?... 

lOyunu kullanmıyan sayın üye?... («Var var» 
sesleri) Biraz acele ledieKm lütfen. K 

ISAİMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Oylama 
bitti, kupa hâlâ orada duruyor. Bu da usule 
uygun mu? 

BAŞKAN — İlk defa dikkat ediyorsunuz 
galiba Sayın Güldoğan. Bu her zaman böyledir, 
«oyunu kullanmıyan var mı» diye sorulur ve 
belklenir. Elini kaldırıyor, «oyumu kullanma
dım» diyor. Ne yapacağım? Bıskliyeceğim tabiî.. 

SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Bir mad
denin oylamasından sonra derhal tasnife geçi
lirdi. 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan başka sa
yın üye var nu efendim?.. 

Oyunu kullanmıyan sayın üye?.. Yek. Oyla
ma işlemi bitmiştir. Kupayı kaldırın lûtfsn. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Siyasi Partilice:' Kanununun 74 
ncü maddesinin yeniden düzenlenmssine dair 
kanun teklifinin birinci maddesinin mıatindan 
çıkarılmasına dair Sayın Vedat Önsal tarafın
dan verilmiş olan önergenin açık oylama sonu
cunu arz ediyorum : Açık oylamaya 154 sayın 
üye katılmış; 151 ret, 3 kabul oy çıkmıştır. 

Bu isuretle, Genel Kurulda çoğunluk olma
dığı anlaşıldığından 14 Ekim 1971 Pıerşemibe 
günü saat 15,00 te toplanılmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,19 
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Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin ye niden düzenlenmesine dair kanun teklifinin 1 nci 
maddesinin metinden çıkarılmasını isteyen Sakar ya Milletvekili Vedat- Önsal'm önergesinin aşık 

oylamasının sonucu 

(•Çoğunluk yoktur) 

ADANA 
M. Salâhattin Kılıç 
Ahmet Topaloğlu 
Şevket Yılmaz 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki G-üler 
Süleyman Mutlu 
Ali İhsan Uhıbahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Salih Ay gün 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Alp. 
Orhan Birgit 
A. Sakıp Hiçerimez 
Yusuf Ziya Yağcı 
Şerafettin Yıldırım 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 154 

Kabul edenler : 3 
Reddedenler : 151 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 289 

Açık üyelikler : 7 

[Kabul edenler] 
BİTLİS 

Kenan Mümtaz Akışık 
İSTANBUL 

İbrahim Elmalı 
[ Hasan Türkay 

[Reddedenler] 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 
Kemal Er'dem 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 

BURSA 
Ertuğrul Mat 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Necmettin Gönenç 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çctinkaya 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Orhan 0§uz 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
ismail Arar 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Fevzi Güngör 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Naime ikbal Tofcgöz 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 

Burhancttin Asutay 
Şeref Bakşık 
M. Huflûsi Çakır 
Münir Daldal 
Coşkun Karagözoğlu 
'Talât Orhcn 
Şinasi Osma 
Kemal önder 
Akın özdemir 

373 — (3) 



M. Meclisi B : 177 13 . 10 . 1971 O : 1 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaoa 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KONYA 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Mustafk t^stündağ 

KÜTAHYA 
Ali Eribek 

Mesut Erez 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Haıkkı Gökçe 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdülkadir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 

H. Avni Kavurmaeıoğlu 
Mevlüt Oeaıkcıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Ferda Güley 
Orhan Vural 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yal emer 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

SİVAS 
Yusuf Ziya Önder 

TOKAT 
ismet Hilmi Balcı 
ismail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 

Mehmet Kazova 
TRABZON 

Ahmet ihsan Bürincioğlu 
^elâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necati Aksoy 
Necmettin Oevhori 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Ahmet G-üner 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

[Açık üyelikler] 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Elâzığ 1 
Edirne 1 
Hatay 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn 7 

>m<i 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

177 NCÎ BİRLEŞİM 

13 . 10 . 1971 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ 
TIRILAN İŞLER 

X 1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No.: lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (,S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

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

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

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

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğiu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
tstanbul Milletvekili tlhami 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'in, 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) 

(X) Bu işaret açık oya sunulacak maddeleri gösterir. 



4. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu 
mm 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 4/89) (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 Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Mil
let Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Senatosu : 4/74) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 174 ve 174 e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e 1 nci ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

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

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

8. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Türk Kanunu Medenisi
nin 485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/9) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 .1971) 

9. — istanbul 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 
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I 10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
cinden beş sene ayrı kalan karı kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayısı : 36.1) (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'ın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 2 1 . 6 .1971) 

12. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm 
Türk Ceza Kanununun, değişik 449 ncu mad
desinin 2 nci bendinin tadili hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu rapora (2/449) (S. 
Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

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

14. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 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 Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayısı : 
369} (Dağıtma tarihi : 2 1 . 6 .1971) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Boramın, Türk Ceza 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 istanbul Üyesi Mebrure Ak-
soleyln, ellerinde sağlık muayene fişi bulunma
yan istiklâl 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. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun hakkında 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile İçişleri Komis
yonu raporu (1/150) (S. 'Sayısı : 375) (Dağıt
ma tarihi : 2 . 7 . 1971) 

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

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

21. — 'Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
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) 

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

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

X 24. — İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İda
resi Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığının 1967 tak
vim yılı genel bilançosu hakkındaki raporun su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/478) (S. Sayı
sı : 393 (Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1971) 

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

X 26. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
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 (3/266, 1/133) (S. 
Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 27. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı Kesinhesabı
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1968 
ütçe yılı Kesinhesap kamunu tasarısı ve Sayış-

,ay Komisyonu raporu {3/460, 1/239) (S. Sa
yısı : 396) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 28. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1965 takvim yılı konsolide bilanço
suna ait raporun sunulduğuna dair Sayışıtay Baş
kanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru (3/508) (S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 
2 . 8 . 1971) 

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

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

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

X 32. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1967 bütçe yılı Kesinhesabına 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 33. — 'Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 yılı 
Kesıinhesabına 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) (ıS. Sayısı : 397) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X '34. — 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 35. — 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 (3/500, 1/279) (S. Sayısı : 
404) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 3'6. — Bedenj 'Terhiyesi 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
poru (3/265, 1/50) (S. Sayısı : 405) (Dağıt
ma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

37. — 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) 

38. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba
senin, 2 Mayıs 1927 tarihli T. B. M. M. Dahilî 
Nizamnamesinin bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında Nizamname teklifi ve Anayasa 
Komisyonu raporu. (2/550) OS. Sayısı : 416) 
(Dağıtma tarihi : 20 . 8 .1971) 

X 39. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cet- . 
velde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 

Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
2/552; Cumhuriyet Senatosu 2/339) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 425; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1658) (Dağıtma tarihi : 8 .11.1971) 

X 40. —• Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Mecli
si 1/515; Cumhuriyet Senatosu 1/126) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 426; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1665) (Dağıtma tarihi : 8 . 10 .1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B BİRtNOİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLEE 

1. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 neü maddesinin değiş-
irîlrnesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
mle dair 97 sayılı Kamına geçici bir madde 
üe 1076 saydı Kamınım 97 sayılı Kanunla deg^-
•şık 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
-aporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi • 28 3.197H 

2. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
/dfi'iin, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru-
hış ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
'8 nevi maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu rapora (2/489) 
S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

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

4. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
-sad'ın ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
'"in. Maras ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ve 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 . 1971) 



X 5. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu 
nunum bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ 
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanın* 
teklifi ve Adalet, içişleri, 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. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'nı. 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla 
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka 
nun teklifi ve istanbul Milletvekili Nuri Er 
oğan'm önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da 
ğıtma tarihi 24.3.1971) 

X 7. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara 
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi 
25 . 3 . 1971) 

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

9. — 6785 sayılı imar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kamun tasarısı 
ille tstanıbul Milletvekili Reşit Ülker'in. Millî 
kıyılar kanunu teklifi ve imar ve iskân, içişleri 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan 7 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/161 
2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

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

11. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 6 . 1971) 

12. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22,1.1987 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nın ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

13. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe'-
den doğma 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
ören'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/48) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi .-
16 . 6 . 1971) 

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

Dağıtma tarihi : 16 6 1971) 
15. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 

bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt 
ve 146 sayfasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, 
Güneş'ten doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim 
• İümüş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/53) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

16. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Oontay köyü, hane 4, cilt 28, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çeük'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Raşjbakanlıik 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

17. — Zile ilçesinin iğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, e l t 35, sayfa 73 te nüfusa 
kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğum
lu AJbidin Deminbağ'in ölüım cezasına çarptırıl-
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ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/417) ('S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi 15 6 1971) | 

18. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve j 
sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'- : 
dan doğma 8.6.1943 doğumlu Selâmi Kodal'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başjba- ; 
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu ; 
(3/49) (S. Sayısı : 3©2) (Dağıtma tarihi : j 
15 , 6 . 1971) | 

X 19. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve | 
Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici j 
Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358) (Da
ğıtma tarihi : 16.6.1971) 

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

22. —• Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet- j 
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın ilân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma : 
ve içişleri komisyonları raporları (2/507, I 
2/308) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 
17 . 8 . 1971) 

23. — Erzurum Milletvekili Cevat önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kamına bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko- I 
nomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği işlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 

ve Plân komisyonları raporları. (2/54) (S. Sayı
sı : 109 a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.8.1971) 

X 24. — 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) 

25. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerime dair 
2 Temmuz 19öıl tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
içişleri, Turizm ve Tanıtıma ve Millî Eğitim ko
misyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 417) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 8 . 1971) 

26. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 60 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine ilişkin kanun teklifi ve Çalışma ve 
Plân komisyonlarından seçilen 8 er üyeden ku
rulu 41 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/513) 

• (S. Sayısı : 422) (Dağıtma tarihi : 6 . 9 . 1971) 
X 27, — Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, 

Tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri kanun 
teklifi ve Maliye, Ticaret ve Plân komisyonla
rından seçilen 5 er üyeden kurulu 29 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (2/194) (S. Sayısı : 
423) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 28. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

(Millet Meclisi 177 nci Birleşim) 


