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A) Danışma Kurulu Teklifleri 302 
1. — Danışma Kurulunun, «25 : 5 1961 

gün ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu
nun 9 ncu maddesinin 9 ncu bendi ile 13.7.1965 
tarih ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 
8 nci maddesinin 2 nci fıkrasının ve 104 ncü 
maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifinin, gündemde bulunan diğer işle
re takdimen öncelikle görüşülmesi» ne dair öne
risi. 302 

V. — Görüşülen İşler 302 
21. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 

ve 10 arkadaşının, 25 . 5 1961 gün ve 306 sa-

Sayfa 
yılı Milletvekili Seçimi Kanununun 9 ncu mad
desinin 9 ncu bendi ile 13 . 7 . 1965 gün ve 648 
sayılı Siyasî Partiler Kanununun 8 nci madde
sinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Ferruh 
Bozbeyli ve 7 arkadaşının, 13 . 7 . 1965 günlü 
ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 104 ncü 
maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair ve 
25 . 5 . 1961 günlü ve 306 sayılı Milletvekili 
Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu 
fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına dair ka
nun teklifleri ve İçişleri, Adalet ve Anayasa 
komisyonları raporları (2/162, 2/158, 2/159) (S. 
Sayısı : 82) 302:313 

VI. — Seçimler 313 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 

1 asıl üyelik için yapılacak seçime dair Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyon raporu ve aday listesi (3/173) (S. Sa
yısı : 57) 313:314 
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VII. — Sorular ve cevaplar 

A) Yazılı sorular ve cevapları 

1. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar' 

Sayfa 
314 

314 

in, Şile'ye bağlı köylerdeki su şebekesine iliş
kin sorusu ve Köy işleri ve Kooperatifleı Ba
kanı tsmail Hakkı Aydınlı oğlu'nun yazılı ceva
bı. (7/248) 314:316 

2. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Buca Belediye Başkanı ve İzmir Vali Vekiline 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına 
İmar ve İskân Bakanı Selâhaddin Babüroğlu' 
nun yazılı cevabı. (7/277) 316:318 

Sayfa 
3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

İstanbul ili Kestanelik - Yalıköy arasındaki yo
lun onarılmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık 
Bakam Vefa Tanır'ın yazılı cevabı. (7/2S9) 318:319 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul - Kartal ilçesi müftüsünün nakline iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Özgüneş' 
in yazdı cevabı. (7/290) 319:320 

5. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin 
Sungur'un, milletvekillerinin devamsızlıklarıy-
le ilgili İçtüzük hükümlerinin tatbik edilip edil
mediğine ilişkin sorusu ve Millet Meclisi Baş
kanı Kemal Güven'in yazılı cevabı. (7/299) 320 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu, Yar
gıtay'ın protokoldeki yeri ve hâkim ve savcılara yan 
ödenek verilmesi, 

Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı, gübre fi
yatlarının artırılmış olmasının meydana getirdiği 
mahzurlar; 

İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem de, TRT'nin 
taraflı tutumu, 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı
lar. 

Yeni Bakanlar Kurulu teşkil olununcaya kadar 
mevcut Bakanlar Kurulunun göreve devam etmesi
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile; 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş bulu
nan bazı kanun tasarılarının görüşülmesine devam 
olunması, 

Kıbrıs'ta girişilen barış harekâtı dolayısıyle, Si
lâhlı Kuvvetlerimiz mensuplarına kanunlarımızda 
yazılı harp hali hükümlerinden hangilerinin uygula
nacağı, 

Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın yasama do
kunulmazlığı ile ilgili soruşturma dosyasının gerive-
rilmesi, 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş bulu
nan bazı kanun tekliflerinin görüşülmesine devam 
olunması; 

Hakkındaki Başbakanlık tezkereleri Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu. 

Dilekçe Karma Komisyonuna, parti gruplarınca 
gösterilen adaylar seçildiler. 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl üye
lik için yapılan seçim sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun kalmadığı anlaşıldığından; 

11 Aralık 1974 Çarşamba günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16,03'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Siirt 

Kemal Ziya Öztürk İdris Ar ikan 

Divan Üyesi 
Kayseri 

Tufan Doğan Avsargil 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Mahal

le ve Köy Muhtarlarının BAĞ - KUR kapsamına 
alınması için yasa önerisi (2/303) (İçişleri, Sağlık ve 
Sosyal tşler ve Plan komisyonlarına) 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Gece
kondu Ecrimisilleri Kovuşturmalarının bir süre dur
durulmasına ilişkin yasa önerisi (2/304) (İçişleri, Ada
let ve Plan komisyonlarına) 

3. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Nihat Akın' 
m, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa Geçici bir madde eklenmesi hakkında 
26 . 5 . 1973 tarihli ve 1782 sayılı Kanunun geçici 
maddesinin (a) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
teklifi (2/305) (Plan Komisyonuna) 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır; sayın üyelerin lütfen beyaz düğmelere bas
malarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Gerekli çoğunluğumuz vardır, çalışmalarımıza 

başlıyoruz efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, Danışma Kurulumuzun 

da kararı ile, Sayın Başbakanın dünkü tezkerelerine 
konu olan kanun teklifi üzerindeki müzakerelere geç
meden önce, süre bakımından bir hususu öğrenmek 
istiyorum: Acaba, müzakereye konu olacak kanun 

4. — C. Senantosu Yozgat Üyesi Süleyman Er-
gin'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa ek kanun teklifi (2/306) (Plan Ko
misyonuna) 

Sözlü soru 
5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, es

ki Tokyo Büyükelçisine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/159) 

Yazdı sorular 
6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan

bul Yem Fabrikasının satışlarında kullanılan yem 
çuvallarına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/305) 

7. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Fini
ke ilçesinin içme suyu sıkıntısına ilişkin İmar ve İs
kân Bakanından yazılı soru önergesi (7/306) 

teklifi üzerinde bütün gruplarımız söz alacaklar mı? 
Bunu, bir zaman ayarlaması bakımından öğrenmek 
istiyorum; gündem dışı söz isteklerini karşılamak 
bakımından öğrenmek istiyorum. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Güven Partisinin ve 
Adalet Partisinin söz talepleri vardı. Cumhuriyet 
Halk Partisinin söz isteği olacak mı efendim? 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Olacak efen
dim. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma isteklerini bu 
celse karşılayamadığımı arz ederim efendim. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekiii Kemal Ziya öztürk 

DİVAN ÜYELERİ : İdrss Arıkan (Sürt), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) 

» 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 16 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 



M. Meclisi B : 16 11 . 12 . 1974 O : 1 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — Danışma Kurulunun, «25 . 5 . 1961 gün ve 
306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 9 ncu 
maddesinin 9 ncu bendi ile 13 . 7 . 1965 tarih ve 
648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 8 nci maddesi
nin 2 nci fıkrasının ve 104 ncü maddesinin yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun teklifinin, gündem
de bulunan diğer işlere takdimen öncelikle görüşül
mesi» ne dair önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi var
dır, okutuyorum. 

Danışma Kurulu önerisi 
No. : 26 

Danışma Kurulu 11.12.1974 Çarşamba günü top
lanarak; 

Bugünkü gündemin «Kanun tasarı ve teklifleri» 
kısmının 21 nci sırasında yer alan, 82 S. Sayılı 
25.5.1961 tarih ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Ka
nununun 9 ncu maddesinin 9 ncu bendi ile 13.7.1965 

tarih ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 8 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının ve 104 ncü maddesinin 
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun teklifinin, 
gündemde bulunan diğer işlere takdimen öncelikle 
görüşülmesinin önerilmesi kararlaştırılmıştır. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

C. H. P. Grupu 
Görevlisi 

Âdil Ali Cinel 
M. S. P. Grupu 

Görevlisi 
Şevket Kazan 

A. P. Grupu 
Başkanvekili 
tlhami Ertem 
D. P. Grupu 
Başkanvekili 

Mehmet Altmsoy 
C. G. P. Grupu Başkanvekili 

Mehmet Altmışyedioğlu 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
10 arkadaşının, 25.5.1961 gün ve 306 sayılı Millet
vekili Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu 
bendi ile 13.7.1965. gün ve 648 sayılı Siyasî Parti
ler Kanununun 8 nci maddesinin 2 nci fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile İstanbul Millet
vekili Ferruh Bozbeyli ve 7 arkadaşının, 13.7.1965 
günlü ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 104 
ncü maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair ve 
25.5.1961 günlü ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu fıkrasının yü
rürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifleri ve İç
işleri, Adalet ve Anayasa komisyonları raporları 
(2/162, 2/158, 2/159) (S. Sayısı: 82) (1) 

BAŞKAN — Kabul edilen Danışma Kurulu öne
risi gereğince, S. Sayısı 82 olarak gündemimizde be
lirtilen kanun teklifi üzerindeki müzakerelere başlı
yoruz. 

Hükümetin ve ilgili esas Komisyonun yerlerini 
almasını rica ediyorum. 

(1) 82 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ekli
dir. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini almıştır, müza
kerelere başlıyoruz efendim. 

Sayın üyelerden raporun okunmasını isteyen var 
mı efendim? Her hangi bir istek vaki olmadığından, 
rapor okunmayacaktır. 

Teklifin tümü üzerinde şu ana kadar, C. G. P. 
Grupu adına Sayın Turhan Feyzioğlu, A .P. Grupu 
adına Sayın Vahit Bozatlı söz istemişlerdir. 

ÎLHAMİ ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, 
teklifin tümü üzerinde Genel Başkanımız Sayın De
mirel, maddeler üzerinde de Sayın Vahit Bozatlı gö
rüşeceklerdir. 

BAŞKAN — Peki efendim, zaten yazılı isteminiz 
de geldi. 

Şahısları adına, Sayın Asri Ünsür arkadaşımız 
söz istemiş bulunmaktadır. 

Şimdi söz sırası, Cumhuriyetçi Güven Partisi Ge
nel Başkanı Sayın Turhan Feyzioğlu'nundur; buyu
runuz efendim. 

C.G.P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİOĞ
LU (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

— 802 — 
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Milletvekili Seçimi Kanunu ile Siyasî Partiler 
Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılma
sını öngören kanun teklifleri üzerinde C.G.P. Gru-
punun görüşlerini kısaca arz etmek üzere huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. Bir zevkli vazife yaptı
ğım inancı içinde, çok kısa maruzatta bulunacağım. 

C.G.P. Grupu olarak, bu kanun teklifinin sürat
le kabulü lâzım geldiği ve süratle kabul edileceği 
görüşündeyiz. Grupumuz, teklifin tümü ve madde
leri üzerinde lehte oy kullanacaktır. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi, kurulduğu günden 
beri, eski Demokrat Partililerin siyasî haklarının 
iadesine taraftar olmuş ve bu hususu 1968 yılından 
bugüne kadar resmî bildirilerinde ve çeşitli seçim 
beyannamelerinde açıkça ortaya koymuştur. Daha 
1969 seçimlerine girerken, yani bundan beş yıl ka
dar önce yayınladığımız seçim beyannamesinde ay
nen şöyle demiştik : «Siyasî hakların iadesine sa
mimiyetle taraftarız. Güven Partisi, siyasî mahkû
miyetlerin doğurduğu ıstırapları ortadan kaldırarak 
huzura ve millî bütünlüğe yardımcı olmayı, her tür
lü art düşüncelerden uzak şekilde istemiştir» 

Doğru biJdiğimiz bu yolda yürümeye devam ede
ceğiz. O günden bu yana, görüşümüz hiçbir zaman 
değişmemiştir. Çeşitli kaygılarla ve çeşitli düşünce
lerle zaman zaman, siyasî hakların iadesi konusu
nun geciktirilmek istendiği dönemlerde de daima 
bir gerçeğe dikkati çekmeye çalıştık : Türkiye'de 
1960 yılından önceki mücadeleler geride kalmıştır. 
Bir noktayı daha ifade edeyim. Keşke, o mücadele
lerin tarzı ve şekli, (bugünkü tecrübelerimizle geri
ye baktığımız zaman bunu söyleyebiliyorum) o ta
rihte aldığı tarza ve şekle bürünmemiş olsa idi. Bu
gün Türkiye'de, hür demokratik rejimi yaşatmak 
isteyenlerle, bu rejimin yerine şu veya bu kılıkta 
bir dikta idaresi kurmak isteyenler arasında mü
cadele vardır. Bugün Türkiye'de, Atatürkçülerle, 
Marksistler, Leninciler arasında mücadele vardır. 
Bugün Türkiye'de, millî bütünlüğün korunmasını 
isteyen milliyetçilerle, bu bütünlüğü yok etmeye ça
lışanlar arasında bir mücadele vardır. Bu mücade
lede, eski Demokrat Parti yönetici ve mensupların
dan hiçbiri zararlı bir çizgide olamaz, olmamıştır. 

Eski Demokratların siyasî haklardan mahrum 
olanlarının bu haklara kavuşmaları, hem adaletin 
ve hakkaniyetin zaruri icabıdır, hem de bizim inan
cımıza göre, medeniyetçi, milliyetçi, millî bütün
lük ve içbarıştan yana, demokrasiye yürekten bağ
lı siyasî güçlerin daha da güçlenmesi anlamını ta

şır. Memleket hesabına, bu kanunun bir an önce 
yürürlüğe girmesinden doğabilecek hiçbir kayıp ol
madığına, tam aksine, bu kanunun kabulü ile içba-
rış ve millî bütünlük istikametinde bir olumlu adım 
daha atılmış olacağına içtenlikle inanıyoruz. 

Bu sözlerle, zaman zaman bu konuda yapılmış 
olan toplantılarda sayın eski Cumhurbaşkanının iş
başında bulunduğu sırada, Çankaya'da parti lider
leri arasında yapılmış olan bazı toplantılarda ısrar
la Partim adına belirtmiş olduğum görüşleri tek
rarlamış oluyorum. Hemen hemen aynı kelimelerle 
bu görüşü bu toplantılarda da muhtelif defa ifade 
ettiğimi hatırlıyorum. 

Bu konunun çok daha önce kesin bir çözüme 
bağlanmış olmasını gönül çok isterdi. Bilindiği gibi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda kararını 
1973 seçimlerinden çok önce de vermişti, uzun yıl
lar önce vermişti. Fakat, memleketin bütünlüğüne 
kastettiği gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinin ka
pattığı T.İ.P.'in açtığı bir dava üzerine, yapılmış olan 
bu Anayasa değişikliği, T.Î.P. dışındaki partilerin 
katılmaları suretiyle, hep birlikte katılmaları sure
tiyle gerçekleşmiş olan Anayasa değişikliği iptal edil
miş, geri dönmüştü. 

Çeşitli talihsizliklerle gecikmeler oldu ve bugüne 
gelindi. Anayasada son defa yapılmış olan deği
şikliğe Türkiye Büyük Millet Meclisindeki bütün 
siyasî partiler; hatta, yanılmıyorsam, siyasî parti 
grupu olmayan siyasî gruplar oybirliği ile karar ver
mişlerdir. 

Kanun teklifinin getirdiği husus, Anayasada ya
pılan değişikliğin kanunlarımıza yansıtılmasından 
ibarettir. Anayasaya aykırı hale gelmiş olan birkaç 
maddenin kanunlarımızdan ayıklanması kesin bir 
zarurettir. Bu konuda hiç kimsenin en ufak bir te
reddüdü olabileceğine ihtimal vermiyorum. 

Bu vesile ile, başka partilerle birlikte kendileri
ne yaptığımız müracaatı olumlu karşılayarak, istifa 
etmiş olmalarına rağmen bu kanunun şu günlerde 
öncelikle görüşülmesine imkân veren Sayın Başba
kan Sadi Irmak'a ve başkanlığındaki Hükümete, 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupunun şükranlarını 
sunmak isterim. 

Bu kanundan yararlanacak olan eski Demokrat 
Parti mensup ve yöneticilerine bundan sonraki ha
yatları için en içten, en iyi dileklerimi sunar, Yüce 
Heyetinizi saygılarla selâmlarım. Teşekkür ederim. 
(Alkışlar) 

— 303 — 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyzioğlu. 
Adalet Partisi Grupu adına Genel Başkan Süley

man Demirel, buyurunuz efendim. (A. P sıraların
dan alkışlar.) 

A. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN DEMİREL 
(İsparta) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; he
pinizi saygı ile selâmlıyorum. 

Anayasanın 68 nci maddesi ve geçici 11 nci mad
desine paralel olarak, Seçim Kanununda ve Partiler 
Kanununda yer almış hükümlerin Anayasa değişik
liğine paralel olarak değiştirilmesi, daha önce Mec
lislerimizce kabul olunmuştu. 

Siyasî sözlüğümüze «Siyasî hakların iadesi» şek
linde girmiş bulunan bir konuda, Anayasanın 68 nci 
maddesi ve geçici 11 nci maddesi üzerinde yapılan 
tartışmalar bir hayli geride kalmıştır. 

1969 senesinin 3 Kasımınde Anayasa değişiklik
leri gerçekleştirilmiştir. Bu değişiklikle birlikte, siya
sî hakları ellerinden alınmış ve seçilmek suretiyle 
memlekete siyaset yolu ile hizmette bulunmuş, bir 
devrin değerli bir kadrosunun memleket hizmetinden 
mahrum bırakılması, Anayasa bünyesinde bir ikilik 
yaratmakta idi: Hak eşitlisizliği, siyasî hak eşitsizli
ği ikiliği. 

Bu ikiliği, 1960 ihtilâlinden sonra meydana gelen 
çeşitli hassasiyetler gözönünde tutularak kaldırmak 
için girişilmiş bulunan gayretler, ancak 1969 senesinin 
Kasım ayında neticeye bağlanabilmişti. Tek başına 
hiçbir parti Anayasa değişikliği yapacak çoğunluğa 
Meclislerimizde sahibolmamıştır. 1 4 - 1 5 Mayıs 1969 
tarihinde Millet Meclisinde, daha sonra 3 Kasım 
1969 tarihinde de Cumhuriyet Senatosunda konuşul
mak suretiyle, hemen hemen büyük çoğunlukla ve 
Anayasa tadiline yetecek kadar çoğunlukla 68 nci 
ve 11 nci madde değiştirilmişti ve böylece Anayasa
nın bünyesinden bir ikilik çıkarılmakta, 1950 - 1960 
döneminde memlekete hizmet etmiş pek çok kimse 
yeniden memlekete hizmet etme imkânlarına kavuş
makta idi. Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu Ana
yasadan daha sonra yapıldığı için, buralara inikas et
miş bulunan Anayasa hükümlerini de bu vesile ile 
değiştirmiştik. 

Ancak, daha sonra Anayasa Mahkemesi, bu de
ğişikliğe yapılmış bulunan bir itirazı tetkik etmiş ve 
Anayasa değişikliğini usul bakımından bozmuş, esa
sa da girebileceğini, kararında yazmıştı. Bu karar, 
1970 senesinin Haziran ayında verilmiş ve 1970 sene
sinin Ekim ayında ilân edilmişti. İkinci Anayasa de
ğişikliği teklifi, tarafımızdan 28 Ocak 1971 tarihinde 

verilmiş, daha sonra araya 12 Mart dönemi girmiş 
ve kanunlaştırılamamıştı. 9 Ocak 1974 tarihinde ta
rafımızdan verilen bir teklif, nihayet 28 Şubat 1974 
tarihinde, başka tekliflerle de birleştirilmek suretiyle 
komisyondan geçmiş, daha sonra Yüce Heyetinizden 
geçmiş ve Nisan 1974'te Cumhuriyet Senatosu tara
fından da kabul edilmek suretiyle Anayasa değişik
liği ikinci defa gerçekleşmişti. 

Şimdi huzurunuza gelen teklif, tarafımızdan ve 
başka tekliflerle birleştirilerek getirilmiş bulunan, 
komisyonlardan geçmiş bulunan teklif, birinci defa 
1969 senesinde yapılmış bulunan Anayasa değişikli
ğinden sonra, Partiler Kanunu ve Seçim Kanununun 
tekabül eden maddelerini değiştiren kanunların, 
Anayasa değişikliğiyle beraber-Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptali dolayısıyle, yeniden düzeltilmesi 
gerekli hususları içine alıyor. 

Binaenaleyh, esasen Meclisler tarafından kabul 
edilmiş bir kanun kendisi Anayasaya aykırı olduğu 
için değil, Anayasa değişikliği iptal edildiği için Ana
yasaya aykırı bulunmuş olan iki kanunun iki mad
desini değiştirmek gerekiyor. Çünkü, esasen Anayasa 
aniden değiştirilmiş, bu defa da Partiler Kanunu ve 

Seçim Kanununun bu hükümleri şu anda Anayasa
ya aykırı bulunmaktadır. 

Binaenaleyh,, umuyoruz ki, Yüce Meclisin bütün 
üyelerinin destekleyeceği bu teklifler en kısa zaman
da kanunlaşacaktır. Böylece bu düzeltme ikinci defa 
yapılmış olmaktadır. Umuyoruz ki, yine Cumhuriyet 
Senatomuz bu teklifleri en kısa zamanda konuşmak 
imkânını bulacaktır ve böylece, beş senedir iki defa 
Anayasa değişikliği yapılmak suretiyle sağlanamamış 
bulunan, fiilî olarak sağlanamamış bulunan, «hak 
var, kullanılması şu anda mümkün değil» gibi bir 
durum ortadan kalkacak ve 1950 - 1960 döneminde 
siyasî kadrolar olarak veya başka kadrolar olarak 
memleketimize hizmet etmiş olup da, bugün memle
kete hizmet etme hakkından mahrum, siyaset yoluy-
le memlekete hizmet etme hakkından mahrum pek 
çok değerli kişi yeniden siyaset yoluyle memlekete 
hizmet etme imkânlarına kavuşacaktır. 

Kanaatimizce, şu anda, bunun siyasî bir durumu 
da yoktur. Anayasa bünyesindeki ikilik kalkmıştır; 
kanunlardaki ikilik de böylece kalkmaktadır; siyasî 
hak eşitsizliği bu şekilde kalkmaktadır. Bunun Türk 
demokrasisine faydası vardır : Hem bir haksızlık iza
le edilmektedir, hem de demokrasimiz pekiştirilmek-
tedir. 
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Bu teklifimizin, Hükümet istifa etmiş bulunma
sı hasebiyle, konuşulabilmesi, Hükümetin bunun ko
nuşulmasını talep etmesiyle mümkündür. Hükümet
ten rica ettik; Sayın Başbakan Profesör Irmak ve 
Kabine arkadaşları ricamızı kabul etmek nezaketini 
gösterdiler. Böylece, bugün, teklif konuşulabilir ha
le gelmiştir. 

Teklif, 1974 senesinin Nisan ayında verilmiş; 
ama 13 Temmuz'a kadar çeşitli sebeplerle gündemin 
önü tıkandığı için konuşulamamıştır. Ümit ediyoruz 
ki, beş senedir, Meclislerimizin gündemlerinde Ana
yasa değişikliği, kanun değişikliği şeklinde bulunan 
ve 14 senedir de bir hak eşitsizliği ıstırabı şeklinde 
vicdanlarda bulunan bu konu bugün Yüksek Heye
tinizin kararı ile sona ermiş olacaktır. 

Başta Sayın Başbakan Profesör Irmak olmak üze
re Hükümete, Adalet Partisi olarak teşekkürlerimizi 
sunuyor, bu haklardan faydalanacak olan, memleke
te değerli hizmetlerde bulunmuş muhterem kişilere 
hayatları boyunca başarı temenni ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
Söz sırası Demokratik Parti Grupu adına, Ge

nel Başkan Sayın Bozbeyli'nin. 
Buyurun Sayın Bozbeyli. (D. P. sıralarından al

kışlar.) 
D. P. GRUPU ADINA FERRUH BOZBEYLİ 

(İstanbul) — Sayın Başkan, aziz arkadaşlarım; 
Bugün bu kanunu görüşebilme imkânına sahip 

oluyorsak, bunun yegâne yardımcısı, yegâne destek
çisi ve Meclis huzuruna getiricisi Sayın Başbakan ve 
kabine üyeleridir. Kendilerine huzurunuzda teşekkür 
ederim. 

Hükümet istemeseydi bu kanunu biz görüşemez
dik. Mevcut İçtüzük hükmü budur. Sayın Başbakan 
lütfedip, Meclisten, bu kanunun görüşülmesini iste
miştir ve biz de bu sebeple bu kanunu bugün gö
rüşüyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, bugün görüşülmekte olan ka
nun, daha evvel yapılmış olan Anayasa değişikliği
nin bir gereğidir. Anayasa değişikliği yapıldıktan son
ra, artık bu kanundaki hükümler Anayasaya aykırı 
hâle gelmiştir. İşte biz, esasen Anayasaya aykırı olan 
bir durumu bertaraf etmek için bu kanunu çıkarıyo
ruz. 

Anayasa değişiklikleri yapılırken bütün partiler 
ittifakla davranmıştır, bütün partiler Anayasa deği
şikliğini ortaklaşa bir görüşle kabul etmişlerdir. 

Tabiî olarak, Demokratik Parti Grupununun da 
bu kanun üzerindeki oyları olumlu olacaktır. Esasen 
bu konu ile ilgili düşüncelerimizi Anayasa değişikli
ği sırasında Yüce Meclise arz etmiştik. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun bir an ev
vel Meclislerimizden geçerek kanuniyet iktisap etme
si içten temennimizdir ve Yüce Mecliste de esasen 
bu temenni istikametinde ittifak vardır. 

Böylelikle, 1957 ile 1960 arasında memleket hiz
meti gören ve bugün hayatta kalan eski Demokrat
lar da, diğer vatandaşlar gibi seçme ve seçilme hak
larına sahip olacaklardır. 

Kendilerine şahsî, ailevî ve siyasî hayatlarında 
başarılar dilerim. 

Arkadaşlarım, ancak bir siyasî mücadelenin so
nu şayet ölümle bitmiyorsa, er geç hakikat tecelli 
ediyor ve bir noktada mesele açıkça ortaya çıkıyor; 
fakat giden de gitmiş oluyor. Onun için ben bu vesi
leyle aramızdan ayrılıp rahmeti rahmana kavuşmuş 
olanları da huzurunuzda anmak istiyor; hepinizi say-
gıyle selâmlıyorum. (D. P. . sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozbeyli. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ah

met Yılmaz, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA AHMET YILMAZ 
(Uşak) — Sayın Başkan, Yüce Meclis'in saygı değer 
üyeleri; hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi Grupu ve 
şahsım adına saygıyle selâmlarım. 

Sayın milletvekilleri, Yüce Meclisler Anayasanın 
68 nci maddesindeki «Affa uğramış olsalar da...» iba
resini kaldırmış bulunduğundan, buna paralel ola
rak yasalarımızdaki mevcut kısıtlamalarında kaldırıl
ması doğaldır. 

Bu nedenle, bugün yüksek huzurunuza getirilen 
kanun tekliflerini Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
olarak yürekten destekliyoruz ve memleket, millet 
için hayırlı olmasını diliyoruz. 

Saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Söz sırası Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sa

yın Emre'nin. Buyurunuz Sayın Emre. 
M. S. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN ARİF 

EMRE (İstanbul) — Muhterem Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 

Millî Selâmet Partisi bu kanun teklifini destekle
mektedir. Çünkü ülkemizde iç barışın bütün şarlarıy-
le ve kemaliyle tahakkukunun adımlarından birisinin 
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atılması, bu kanunun kabulüyle gerçekleşmiş ola
caktır. 

Muhterem arkadaşlarımız, milletlerin tarihinde za
man zaman buhranlı devreler gelmektedir, geçmekte
dir, Aslolan, bu buhranların neticelerinin biran önce 
izale edilerek iç barışın sağlanmasıdır. Bizim tarihimiz
de demokrasimizin tekâmülü, seyri takip edildiği za
man, zaman zaman örnek gösterilen batı demokrasile
rinin tekâmülü seyrinden daha olgun, daha üstün bir 
grafik, bir çizgi takip ettiği de müşahade edilir. Biz 
şu kanaatteyiz ki, siyasî hakların iadesi konusu, eğer 
partilerimiz bu işi ciddî olarak takip etselerdi, 1965 
ile 1969 seneleri arasında gerçekleşebilecekti. Bu hak
ların verilmesi hususunun bugüne kadar gecikmiş ol
ması, şartların namüsait olmasından doğmamıştır; bu 
meselenin gereken ehemmiyetle takip edilmemiş ol
masından doğmuştur kanaatindeyiz, 

Siyasî görüş ayrılıklarından doğan ihtilâfların, bu 
ihtilâflar yargı organlarının kararlarına iktiran etse ve 
bazı hak kısıntılarına düşse dahi, bütün demokratik 
hür ülkelerde, başka kurallara daha müsamahalı, daha 
insanî kurallara bağlanarak, siyasî hakların süratle ta
nınması âdeta beynelmilel bir prensip ittihaz edilmiştir. 

Esasen, Anayasa bu istikamette değiştiği için, bu 
kanun tekliflerinin konusu olan hükümler Anayasaya 
aykırı düşmüştür. Gene Anayasamızın bir hükmüne 
göre, kanunlar Anayasaya aykırı olamaz. Meclisimiz 
bu kanun teklifini kabul ettiği takdirde, Anayasaya bu 
kanunların mutabakatı da sağlanmış olacaktır. 

Bir ülkede demokrasinin kemaliyle ve sıhhatli bir 
şekilde mevcut olduğunun kabul edilebilmesi için, 
siyasî mücadele hürriyetinin, siyasî mücadele eşitliği
nin herkese seyyanen tanınmış olması gereği de kabul 
edilmelidir. îşte bu kanun teklifleri bu neticeye de yak
laşmamıza vesile olacaktır. 

Millî Selâmet Partisi, demokrasimizin bütün hür 
ülkelerde olduğu gibi, bütün müesseseleriyle tekâmül 
ettirilmesine taraftardır. Bu arada, siyasî hak ve hür
riyetlerde eşitlik, mücadele hürriyetinde eşitlik sağla
manın yanında, referandum gibi başka ülkelerde olan 
müesseselerin de, (halk efkârını zaman zaman yokla
mak suretiyle demokrasimize yön verilmesi, buhranlara 
çözüm aranmasına yarayışlı, diğer müesseselerin de, 
burada teferruatına girmiyoruz) getirilmesinde Millî Se
lâmet Partisi öncü olmak niyet ve kararındadır. 

Hükümetimizin de, bu teklifleri, bu görüşler açı
sından ele alarak, öncelikle Meclislerimizde müzake
reye koymuş olması takdire şayan bir harekettir. 

Grupumuz bu kanunu desteklemektedir, hürmetle
rimi sunarım. (M. S. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emre. 
Şahsı adına Sayın Mustafa Asri Ünsür, buyurunuz 

efendim. 
MUSTAFA ASRÎ ÜNSÜR (Yozgat) — Muhterem 

Başkan, muhterem milletvekilleri; şahsım adına söz al
mış bulunuyorum; sözlerime başlarken hepinizi say-
gıyle selâmlarım. 

Siyasî hakların iadesiyle ilgili kanun teklifi, Par
lamentoda birçok dönemler geçirmiştir. Bu dönemler 
içerisinde en önemlisi; Adalet Partisi tarafından teklif 
edilmiş ve kesinleştirilmiş olmasma rağmen, değiştiril
miş olan Anayasanın ilgili maddesi, biliyorsunuz, Ana
yasa Mahkemesi tarafından, (açılmış olan bir dava 
gereğince) iptal edilmiştir. Onun için Adalet Partisi
nin, siyasî hakları savsakladığı veya şu veya bu sebep
le geri bıraktığı iddiaları bir safsatadan ibarettir. 

Adalet Partisinin önüne belki bu siyasî hakların 
görüşülmesi esasında bazı engeller çıkarılmış olabilir. 
Nitekim, bu kanun teklifinin muhtelif komisyonlarda 
görüşülmesi esnasında, yine Adalet Partililer, teklif 
etmiş oldukları kanun teklifinin öncelikle ve ivedilik
le görüşülebilmesi için, Komisyonda sırasını öne al
dırmış ve kanunun bugünkü noktaya gelmesini sağ
lamışlardır. 

Kanunun anaesprisi, Anayasamızda değişiklik ya
pılmış olan maddeye paralel olarak düşünülmüş ise 
de, yapılmış olan değişiklik önerilerinde, Parlamen
tonun içerisine girecek kişilerde 306 sayılı Milletve
kili Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 5, 6 ve 7 
nci fıkralarında ileri sürülen ve Parlamento çatısı al
tına gelmesinde sakınca görülen kişilerin getirilme
mesini temin için bir madde vaz edilmiştir; ama bu 
madde Adalet ve Anayasa Komisyonunca metinden 
çıkarılmıştır. Bu maddeyi yüksek huzurlarınızda tek
rar okumak istiyorum : 

«Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı 
kesin olarak hüküm giymiş olanlar; taksirli suçlar ha
riç olmak üzere beş yıldan fazla hapis cezasıyle mah
kûm olanlar; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsız
lık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullan
ma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle 
kesin olarak hüküm giymiş olanlar» in bu Parla
mento çatısı altında yeri yoktur değerli arkadaşla
rım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Biz bunu savunduk geliyoruz, savunmaya devam 
edeceğiz. Ancak, 1961 Anayasası ile Yassıadaya mah
kûm olarak gönderilmiş olan değerli parlamenterle
rin bu haktan istisna edilmelerini de teklif ettik. 
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Bendenizin, şahsım adına yapmış olduğum ko
nuşmada belirtmek istediğim ve îçişleri Komisyonun
da kabul edilmiş olan metnin gayesi; (Ki, Yüce Heye
tiniz tarafından da kabul edilmesi halinde bu mahzur
lar önlenecektir.) bu Yüce Meclisin kürsüsüne çıktı
ğı zaman, sıralardan veya herhangi bir yerden, dışar
dan, «Hırsız, dolandırıcı in aşağı» diye hiç kimsenin 
çıkmamasını temindir, Yüce Meclisin itibarına göl
ge düşürülmemesidir. 

Bu kanuna İçişleri Komisyonunun teklif ettiği şe
kilde oy kullanmanızı istirham eder, saygılarımı su
narım. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünsür. 
Efendim, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

^ 
Birinci maddeyi okutuyorum. 

25.5.1961 tarih ve 306 sayılı Milletvekili Seçi
mi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu bendi ile 
13.7.1965 tarih ve 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 8 nci maddesinin 2 nci fıkrasının ve 
104 ncü maddesinin yürürlükten kaldırılması hak

kında kanun teklifi 

Madde 1. — 25 .5 . 1961 tarih ve 306 sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu 
bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Bozatlı, bu
yurunuz efendim; Grup adına söz istiyorsunuz, bu
yurun. 

A. P. GRUPU ADINA VAHİT BOZATLI (Si
vas) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Bu yasa değişikliklerini zorunlu kılan Anayasa 
değişikliğini yaparken, Yüce Meclisin, Anayasa deği
şikliğinde güttüğü ve aşağı yukarı ittifak halinde güt
tüğü bir amacı vardı. Bu amaç, yanılmıyorsam, Yük
sek Adalet Divanı tarafından siyasî haklardan yoksun 
bırakılmış olan zevatın, bu hakları tamamıyle iktisap 
etmiş duruma getirilmeleriydi. Halbuki şimdi, şu an
da önümüzde bulunan ve son olarak Anayasa Komis
yonu tarafından görüşülerek kabul edilmiş bulunan 
teklifin 1 nci maddesi, bu kastın, Yüce Meclisin kastı
nın dışına çıkmıştır. 

Şöyle ki; 1 nci maddede bahsedilen 9 ncu mad
denin 9 ncu bendi aynen şöyle: «5, 6 ve 7 nci fık
ralarda belirtilenler affedilmiş olsalar da, milletvekili 
seçilemezler.» 

Şimdi, Anayasa Komisyonu bu bendin metinden 
çıkarılmasına karar vermiştir. Şayet Yüce Heyetiniz, 
Anayasa Komisyonunun bu metnini aynen kabul 
ettiği takdirde, istisna maddesi olan 5, 6 ve 7 nci 
bentler hakkındaki bu hüküm tamamen ortadan kalk
mış olacak. Örnek vermek için yalnız 7 nci bendi 
okuyorum; affedilseler dahi siyasî hakları iktisap 
edememleri hususunu kesinlikle hüküm altına alan 
7 nci bent şu: 

«Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolan
dırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolan
lı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan biri ile kesin ola
rak hüküm giymiş olanlar...» 

Şimdi kaldırmak istediğimiz bentle, 7 nci bentte 
okuduğum çeşitte ki suçları işleyenlerin hepsi, tüm 
siyasî haklan kazanmış olacaktır. Özellikle Sayın 
Komisyonun, Sayın Hükümet yetkilisinin ve Genel 
Kurulun dikkatini çekmek istiyorum. Gerçekten Ge
nel Kurulun kastı, hakikaten Yüksek Adalet Diva
nınca siyasî haklardan mahrum edilmiş bulunan kişi
lerle birlikte, biraz evvel okuduğum yüz kızartıcı su
çu işlemiş kişileri de tüm siyasî haklara kavuşturmak, 
seçmek, -seçilmek hepsi dahil, Devletin bütün kade
melerinde, her çeşit sorumluluğu kabul etmek dahil, 
eğer tüm bu siyasî hakları vermeyi Yüce Heyetiniz 
kastediyorsa, o yönde bir düşüncenin sahibi ise, ge
rek Komisyon, gerek Hükümet, o takdirde mesele 
başka. Ama ben bir yanlışlık eseri, bir hata eseri bu 
şekilde tedvin edildiği kanaatini taşıyorum. 

Ayrıca maddenin metnindeki bu hata, hiç şüphe
siz kanun teklifinin başlığına da sirayet eder. Hiç 
şüphesiz bir değişiklikle kabul edildiği takdirde, Sa
yın Başkan da kendiliğinden, re'sen, zannediyorum 
madde metnindeki hatayı düzeltirler. O takdirde, 
bir bendin kaldırılması suretiyle değil, bizim, yeni Sa
yın Süleyman Demirel ve 10 arkadaşının verdiği tek
lifte olduğu gibi, bu bendi tadil etme yoluna gitmiş 
oluruz. 

Şimdi, bu teklifte bizim ileri sürtüğümüz ve getir
mek istediğimiz hususun Yüce Meclisin Anayasa de
ğişikliği yaparken kastetmek istediği maksada, kastına 
daha uygun olduğu kanaatini taşıyoruz. Müsaade 
ederseniz, teklifte getirdiğimiz hususu da kısaca oku
yayım: 

«Madde 9. — 12 . 6 . 1960 tarihli ve 1 sayılı Ka
nunun 6 nci maddesi ile kurulmuş Yüksek Adalet 
Divanınca mahkûm edilenler hakkında bu bent hük
mü uygulanmaz.» Yani affedilseler dahi, 9 ncu 
maddenin 9 ncu bendinde bahsedilen, 5, 6 ve 7 nci 
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bentlere taalluk eden yasaktan, Yüksek Adalet Diva
nınca mahkûm edilenler müteessir olmayacaklar, o 
yasağın kapsamına girmeyecekler. Biz Anayasa deği
şikliği kastına uygun olarak teklifi bu şekilde getir
dik. O itibarla biz ayrıca Sayın Başkanlığa bir öneri 
takdim ettik; teklifimizde dercettiğimiz biçimde bu 
maddenin oya sunulmasını ve bu şekilde kabul edil
mesini uygun buluyoruz. Anayasa değişikliğini ge
rektiren kastımız da bu idi. Meclisin ittifakla bu 
mesele üzerine eğilmesi sebebi de bu idi. Bu kasta, 
bu maksada uygun bir madde getirmiş bulunuyoruz. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN —Teşekkür ederim Sayın Bozatlı. 
Sayın Ahmet Karaaslan, madde üzerinde, buyu

run. 
AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Görüşmekte olduğumuz Anayasa Komisyonunca 

tanzim edilen 1 nci maddenin metni aynen şöyle: 
«25 . 5 . 1961 tarih ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu bendi yürürlük
ten kaldırılmıştır.» 

Şimdi burada, 306 sayılı Milletvekili Seçimi Ka
nununun, milletvekili seçilmek için aranan şartlan 
tanzim eden bir maddesinin, 9 ncu fıkrası, Anayasa 
Komisyonunun tanzim ettiği metin kabul edildiği 
takdirde ortadan kalkmış olmaktadır 

9 ncu madde aynen şöyle: «Milletvekili seçileme
yecek olanlar: 

1. Türkçe okuyup yazma bilmeyenler, 
2. Kısıtlılar, 
3. İzinsiz olarak yabancı devlet resmî hizme

tinde bulunanlar, 
4. Kamu hizmetlerinden yasaklılar, 
5. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan do

layı kesin olarak hüküm giymiş olanlar, 
6. Taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan 

fazla hapis cezası ile mahkûm olanlar, 
7. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, do

landırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, do
lanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle kesin 
olarak hüküm giymiş olanlar, 

8. Yükümlü olmalarına ve muaf bulunmama
larına rağmen muvazzaf askerlik hizmetlerini yap
mayanlar veya yapmış sayılmayanlar.» 

Şimdi, geliyoruz asıl ortadan kaldırmak istediği
miz 9 ncu fıkraya. 9 ncu fıkra şöyle: 

«9. 5, 6 ve 7 nci fıkralarda belirtilenler affe
dilmiş olsalar da, milletvekili seçilemezler.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, burada öyle zan-. 
nediyorum ki Anayasa Komisyonunun metni, Mecli
sin maksadını aşan bir metin halinde önümüzde dur
maktadır. Grupları adına konuşan bütün siyasî par
tilerimizin sayın genel başkanları, diğer grup söz
cüleri, sarahatla bu kanun teklifinden maksatları
nın, senelerden beri kanayan bir yarayı sarmak, 
kanunla konulmuş bir haksızlığı ortadan kaldır
mak, çok partili demokratik hayat uğrunda müca
dele edip sağ kalanların kanunla yasaklanmış olan 
bir nevi seçme, seçilme gibi vatandaşlık haklarının 
en kutsalı olan bu haklara kavuşturulması olduğuna 
göre; bir hırsızı, bir dolandırıcıyı, rüşvet yemiş bir 
devlet memurunu, inancı kötüye kullanmış bir kim
senin Yüce Meclisimize üye seçilme imkânına ka
vuşmasını sağlamak olanağına göre, burada Anayasa 
Komisyonunun tanzim etmiş olduğu metin, sarahat
le, Meclisin maksadını aşan bir durumdadır 

Bunun içindir ki, metin İçişleri Komisyonunda 
görüşülürken uzun boylu müzakere edilmiş ve tek
lif sahibi Sayın Süleyman Demirel'in teklifi istikâ
metinde olmak üzere sadece 9 ncu fıkraya bir cümle 
ilâvesi şeklinde değil, fakat aynı maksada matuf ol
mak üzere 9 ncu maddeye bir 10 ncu fıkra eklenmek 
suretiyle şöyle denmiştir; « 1 2 . 6 . 1960 tarihli ve 1 sa
yılı Kanunun 6 nci maddesi ile kurulmuş bulunan 
Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenler hak
kında 9 ncu fıkra hükmü uygulanmaz.» Bu suret
le, teklif sahibinin ve bugün bütün siyasî partileri
mizin üzerinde ittifak ettiği eski Demokrat Parti men
suplarının seçilme imkânlarının sağlanması yoluna 
gidilmiştir 

Netice olarak zannediyorum siyasî partiler ola
rak ve ferden ferda milletvekili olarak Anayasa 
Komisyonunca tanzim edilmiş olan metin, maksa
dımızı aşan bir metindir. Bu itibarla İçişleri Komis
yonunca tanzim edilen metnin kabul edilmesi gerek
tiğini belirtir, Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaaslan. 
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye?... 

Yok. 
Madde üzerinde değişiklik önergesi vardır, okutu

yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
82 S. Sayıh İsparta Milletvekili Süleyman De

mirci ve arkadaşları tarafından verilmiş bulunan Ka
nun teklifinin, başlık kısmının birinci maddesinin 
ve ikinci maddesinin, Komisyon metni yerine İspar
ta Milletvekili Süleyman Demirel ve 10 arkadaşı ta-
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rafından yapılan teklif metninde olduğu gibi oya su
nulmasını arz ve teklif ederiz. 

Not : Önergemize Komisyon katılmadığı tak
dirde, her maddede sırası geldiğinde, önergemizi 
açıklamak için söz hakkımızı kullanacağız. 

A.. P. Grup Başkanvekili 
Edirne Milletvekili Sivas Milletvekili 

îlhami Ertem Vahit Bozatlı 
A. P. Grup Başkanvekili 

tzmir Milletvekili Elâzığ Milletvekili 
AH Naili Erdem Rasim Küçükel 

Manisa Milletvekili 
Önol Sakar 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini dinlemiş bu
lunmaktasınız. 

Sayın Komisyon söz istiyorsunuz. Yalnız, katıla
cak mısınız, katılmayacak mısınız önce onu ifade edi
niz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Kısaca, gerekçe 
olarak izah ediniz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Bu değişiklik önergesine Komisyonumuz şu açı
dan katılmıyor: 

Komisyonumuzun kabul ettiği metin, Yüksek 
Meclisinizin 14 . 4 . 1970 gün ve 1249 sayılı Yasa ile 
kabul ettiği metnin aynıdır. Yüce Meclis bütün bu 
hususları vaktiyle de düşünmüş vs bu yolda Komis
yonumuzun önerdiği bir değişikliği kabul etmiş ve bu 
kesinleşip kanunlaşmıştır. Ancak Anayasa Mahkeme
sinin bilinen iptal kararı üzerine konu tekrar yüksek 
huzurunuza gelmiş bulunuyor. 

Her iki kanunda, Milletvekili Seçimi Kanununda 
ve Siyasî Partiler Kanununda yapılması öngörülen 
ve Komisyonumuzca benimsenen şekildeki değişiklik, 
Millet Meclisine verilen önergede iki ayrı biçimde is
tenmiştir. Birisi; Süleyman Demirel ve arkadaşlarının 
kanun teklifi ki, şimdiki önerge de aynı mealdedir. 
diğeri de, Sayın Bozbeyli'nin kanun teklifi ve Komis
yonumuzun benimsediği biçimdedir. 

Bu her iki kanundaki değişiklik, aslında demin de
ğerli konuşmacıların da belirttiği gibi, bir Anayasa de
ğişikliği sonucunda ortaya çıkan bir zarurettir. Bu 
zarurette Yüce Meclis ve hattâ teklif sahipleri irade
lerini o zaman belirtmişlerdi. Şimdiki beyanları ile 

o zamanki iradeleri arasında bir açık çelişki meyda-. 
na gelmektedir. 

Şöyle ki: Bilindiği gibi Anayasanın 68 nci madde
sinde bir değişiklik yapılarak, Yüksek Adalet Divanın
ca mahkûm olanlara siyasî haklarının tanınması için 
öngörülen Anayasa değişikliği, Sayın İsparta Millet
vekili Süleyman Demirel ve arkadaşlarının bir Ana
yasa değişikliği önergesi üzerine Meclise gelmişlerdir. 
Orada kendilerinin teklif ettikleri bir metin vardı. 
O metin Anayasanın 68 nci maddesinde yazılı «Affe
dilmiş olsalar bile» ibaresinin o maddeden çıkartılma
sı ve Anayasanın geçici 11 nci maddesinin yürürlük
ten kaldırılması şeklinde idi. 

Yine aynı maksadı temin için Zonguldak Millet
vekili Bülent Ecevit ve 215 arkadaşının bir teklifi var
dı Bunda da madde metni aynen şöyle idi: «Yüksek 
Adalet Divanınca mahkûm edilip affedilmiş olanlar
la, yüz kızartıcı olmayan bir suçtan kesin hüküm 
giydikten sonra bu Anayasanın halkoyu ile kabulün
den önce affedilmiş bulunanlar, 68 nci maddedeki 
seçilme yasağma tabi değildirler.» 

Komisyonumuz, bu Anayasa değişikliğine ait iki 
teklifi incelemiş ve bir raporla Yüce Meclisin huzu
runa gelmişti. Ancak, Yüce Mecliste bütün parti söz
cülerinin yaptıkları konuşmalarda bir husus açıklı
ğa çıkmıştı ve bu suretle Anayasanın 12 nci maddesi
ne de aykırı olabilen, yani eşitlik ilkesini bozan, bir 
grupa ayrıcalık tanıyan bir metin yerine, Anayasanın 
68 nci maddesinden, sadece «Affedilmiş olsalar bile» 
ibaresinin çıkartılması suretiyle geniş, eşitlik ilkesine 
uygun bir metnin kabulü yolunda bir temayül belir
mişti ve Anayasa Komisyonumuz, onun üzerine rapo
runu Yüksek Meclisten geri istemişti ve 26 . 3 . 1974 
günlü ve 6 sayılı raporuyle yine Yüksek Meclisinizin 
huzuruna gelerek, son şekildeki raporunu takdim et
mişti ve bu da Yüce Heyetinizin oya katılan 379 ar
kadaşın oybirliği ile kabul edilmişti. 

Şimdi, Sayın Süleyman Demirel ve arkadaşlarının 
Anayasa değişikliğini öngörürken teklif ettikleri hu
susla, bu kere Seçim Kanununda ve Siyasî Partiler 
Kanununda yapılan değişiklik arasında aykırılık yok
tur; aksine tam bir benzerlik, tam bir paralellik var
dır. Hatta bu paralellik zorunludur, aksi Anayasaya 
aykırılık teşkil eder. Çünkü, eğer Yüce Meclis bu 
konuda suçlar arasında bir farklılığın münakaşasına 
gerek görseydi, bunların sübjektif değerlendirmesini 
yapsaydı, o zaman Anayasanın geçici 11 nci madde
sini kaldırmaz ve Bülent Ecevit ve arkadaşlarının 
teklif ettiği gibi, 68 nci maddede bir değişiklik de 
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yapmadan, ek bir geçici madde ile meseleyi çok dar 
bir noktaya getirebilirdi; fakat Yüce Meclisin bu ko
nudaki temayülüne, hattâ teklif sahibi kişiler dahi 
ittifakla uydukları için, Komisyonumuz sizin tema
yülümüze uygun olarak bir metin hazırlayarak gel
mişti. Şimdi Anayasanın bu 68 nci maddesinin «af
fedilmiş olsalar bile» ibaresinin çıkartılmasıyle ve ge
çici 11 nci maddesinin yürürlükten kaldırılmasıyle 
kastettiği bir anlam var. Eğer bu değişiklik önerge
sindeki gibi bir değişikliği yapacak olursak, bu deği-
ğişiklik şimdi, o zamanki iradenize aykırı ve dolayı-
sıyle yapılan Anayasa değişikliğine de aykırı olur. 

Adalet Partili arkadaşlarımın Anayasanın değişti
rilmesi hususundaki teklifi ile, şimdi Seçim Kanunu
nun ve Siyasî Partiler Kanununun değiştirilmesi hu
susundaki tekliflerinin çelişkisi bir yana, esas olan 
ve önemle üzerinde durmamız gereken bir konu ise 
Anayasaya aykırı olacaktır. Bu ayrıcalığı 6 nci mad
deyi istisna ederek geçirirsek, Anayasada yapmış ol
duğumuz değişikliğe göre, Anayasaya aykırı Bir metin 
kabul etmiş oluruz ve bu ftaktan yararlanamayan bir 
vatandaşın Anayasa Mahkemesinde bunun iptali için 
de gerekçeyi peşinen vermiş oluruz. 

Bu bakımdan, sonuç olarak arz ediyorum Sayın 
Başkan, Komisyonumuz değişiklik önergesine iştirak 
etmiyor. Çünkü bu metin Yüce Meclisin Anayasayı 
değiştirirken kastettiği anlama, gerekçelere ve maksa
da tamamen uygundur. Bunun dışında bir hareket 
Anayasaya aykırılık olur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Değişiklik önergesi sahiplerinden Sayın Bozatlı, 

buyurunuz efendim. 
ALÎ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, son söz 

milletvekilinindir hükmüne göre söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bu, diğer müzakerelerde cari bir 
usuldür efendim. İçtüzüğümüze göre önergeler üze
rinde sadece önerge sahiplerinden birisi konuşur. 

Buyurun Sayın Bozatlı. 
VAHÎT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, Yüce 

Meclisin sayın üyeleri; 
Anayasa değişikliğinden sonra, zaman zaman Ana

yasa değişikliklerinin mefhumu muhalifinin esas alın
ması noktasında yorum, birçok arkadaşlarımız tara
fından benimsenen bir yorumdur. Ben biraz evvelki 
konuşmamda bu yorumu doğru ve isabetli bulamadı
ğım için buna değinmedim, fakat gördüm ki, Sayın 
Komisyon temsilcisi arkadaşım bu yoruma itibar et
me, ağırlık verme yolundalar. 

Değerli arkadaşlarım, bir defa bir hususu tescil et
meye, onda ittifak etmeye mecburuz. Anayasa ile, 
Anayasanın dışındaki kanunlar arasında büyük ayrı
lıklar vardır. Bu ayrılıklardan bir tanesi, Anayasa, 
hükümlerinde hiçbir zaman detaya inmez, teferruata 
gitmez, meselelerin prensiplerini koyar. O itibarla biz, 
Anayasa değişikliği görüşüldüğü sırada, bunun bir is
tisna şeklinde «68 nci maddeye ilâvesi» yerine, bir 
«prensibi» koyalım, Parlamento bu prensibin içinde 
serbestçe hareket etsin, rahat hareket etsin, istedik. 
Çünkü, hepinizin de bildiği gibi, Anayasa değişikliği 
sık sık yapılmamalıdır. Esasen kanun vazıı da, mev
cut Anayasamızda ve bizim dışımızdaki tüm ülkele
rin anayasaları da sık sık değişmeyi (bir istikrar sağ
lamak için) engellemek gayesiyle anayasa değişiklik
leri için özel hükümler getirmiş, değişik çoğunluklar 
istemiştir. 

îşte biz Anayasanın sık sık değiştirilmemesi arzu
suyla ve Anayasa değiştirilmesinin güçlüğü nedeniyle 
Anayasa, bir prensibi burada hüküm altına alsın ve 
«affedilseler bile seçilemezler» yasağı çıkarılsın; ki
min seçileceğini, kimin seçilmemesi gerektiğini kanun 
vazıı, diğer kanunların görüşülmesindeki prosedüre 
tabi olarak, dilediği yasakları koysun, kimlerin Par
lamentoya girmesinde kamu yararı var bunu takdir 
etsin dedik. 

Şimdi, ben bir soru sormak istiyorum Sayın Ko
misyona; biz acaba bu yorumların şekilsel çizgileri 
içinde kalarak, Yüce Parlamentonun hiç kastetmedi
ği, hiç arzu etmediği, her türlü yüz kızartıcı suçu iş
lemiş kimsenin bu Meclise girmek hakkıdır, biz mec
buruz böyle bir şeyi kabul etmeye diye kendimizi ka
yıtlı sayacak mıyız, saymayacak mıyız? Böyle bir 
şey hiçbir zaman olamaz. Anayasanın mefhumu mu
halifi ile bir yoruma gidip, «Meclis bu yasağı kaldır
dığına göre, kim olursa olsun, artık hiçbir yasak hiç
bir istisna konulamaz» demek mümkün değildir. Her 
türlü suç işlemiş insanların, hiç olmazsa devletin en 
yüce makamı olan parlamentolarda veya hükümet 
üyeliğinde, bakanlar kurulu üyeliği gibi önemli va
zifelerde görev almaması icabettiği hususu, dünyanın 
her yerinde tereddütsüz hüküm altına alınmıştır. Yüz 
kızartıcı suçlan işleyenlerin, zimmetten, rüşvetten, ih
tilastan, ihtikârdan, mahkûm edilmiş kimselerin Mec
lise girmemeleri hususu kabul edilmiş bir husustur. 
Zannediyorum bunda bir tereddüte düşmememiz ge
rekir. Bunda ittifak etmemiz gerekir. Zannediyorum 
hiçbir arkadaş bu suçlarla mahkûm edilmiş ve toplu
mun güvenini kaybetmiş herhangi bir kimsenin, Devle-
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tin önemli noktalarında bu tadille görev alması hu
susunda bir arzuyu göstermez. Benim kanaatim, bizi 
sınırlayan tek bir kayıt vardır, o kayıt kamu yararı
dır. Biz burada, bu maddenin toplumun yararına en 
uygun şekilde çıkması hususunda kendimizi sınırlı ve 
kayıtlı sayarız, onun dışında kanaatimce ne Anaya
sa bakımından ne bizim savunduğumuz prensipler ba
kımından hiçbir engel yoktur. Kamu yararı yönünden 
de, arkadaşımın Sayın Komisyonda ifade ettiği gibi, 
yüz kızartıcı suçlan işlemiş veya yine bu maddede der-
cedilen ağır hapis cezasını gerektiren ağır suçları iş
lemiş kimselerin her türlü siyasî hakları rahatça ik
tisap ederek, devletin güvenliğini, devletin geleceği
ni icabında kararlarıyle, icraatıyle etkileyecek önemli 
vazifeleri alabilmesini temin etmede zannediyorum 
çok önemli bir hata işliyoruz. O itibarla önergemiz 
doğrudur, önergeye itibar edilmesi isabetli olur. Say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozatlı. 
Muhterem arkadaşlarım, değişiklik önergesi üze

rinde de Sayın Bozatlı'nın izahatını dinlemiş bulun
maktasınız. Bu arada Sayın Ahmet Karaaslan ve Sa
yın İbrahim Göktepe tarafından verilmiş bir deği
şiklik önergesi daha var... 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Önergemi 
geri aldım Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Bu değişiklik önergesinde, «teklifin 
birinci maddesinin İçişleri Komisyonundan gelen şek
liyle oya sunulması» isteniyordu. Ancak daha önce
ki tatbikatlarımız karşısında değişiklik önergeleri üze
rinde işlem yapmaya başladıktan sonra verilen öner
geler işleme konamıyor, bu nedenle önergenizi işle
me koymuyorum. 

Şimdi, 1 nci madde üzerinde verilen değişiklik 
önergesini oylarınıza sunacağım. 

Değişiklik önergesi, Sayın Süleyman Demirel ve 
on arkadaşı tarafından yapılan kanun teklifinin 1 nci 
maddesinin kabulü şeklinde bir öneriyi kapsıyor; Ko
misyon Başkanı arkadaşımızın da kürsüden yaptığı 
açıklama gereğince maddenin esas metni de Adalet 
Komisyonunun değişik şeklini ifade ediyor. 

Değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — 13.7.1965 tarih ve 648 sayılı Si

yasî Partiler Kanununun 8 nci maddesinin 2 nci fık
rası yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde Sayın Ünsür 
söz istemiştir, buyurunuz. 

MUSTAFA ASRÎ ÜNSÜR (Yozgat) — Muhte
rem Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bazı arkadaşlarımız yapılmış olan değişiklikte 
12.6.1960 tarihli ve 1 sayılı Kanunun 6 nci mad
desi ile kurulmuş olan «Yüksek Adalet Divanınca 
mahkûm edilenler hakkında dokuzuncu fıkra hükmü 
uygulanmaz.» gibi bir fıkranın, kanunun 9 ncu mad
desine eklenmesinin Anayasamıza aykırı düşeceğini 
savundular. 

Anayasamız, milletvekilleri ve senatörlerin ne şe
kilde seçileceğine dair hükmünde detaya inmemiş
tir. Detay maddelerini, 306 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununun içerisinde detaylandırmış, yani maddele
rinde; kimler seçilecek, tahsili ve durumları ne olacak 
diye bunları tadat ve tespit etmiştir. 

Binaenaleyh; bu arada Yüce Meclisiniz hangi ki
şilik ve vasıfları haiz olan veya olmayanların da tâ-
datını bu çıkacak kanunla tespit etmek yetkisini ha
izdir ve koyacağımız kayıt ve şartlar hiçbir zaman 
Anayasaya aykırı düşmez. Meselâ; bir bankayı so
yup oradaki veznedarı öldüren bir banka soyguncu
su hırsızın Meclise gelmesini Yüce Meclisiniz kabul 
ediyorlar mı? Biz bunları Adalet Partisi olarak ka
bul etmiyoruz. 

Bir Jandarma Genel Komutanına kurşun sıkıp, 
onu öldürmeye kasteden bir katilin Yüce Meclise Par
lamenter olarak seçilip gelmesini Yüce Parlamento
muz kabul edecek midir? Biz Adalet Partililer olarak 
buna da hayır diyoruz. 

Herhangi bir kimsenin ırzına geçerek iffetini kir
leten bir ırz düşmanının Yüce Meclise gelmesini ka
bul ediyor musunuz? Sahtekârlık yapan bir kimsenin 
Yüce Meclise gelmesinin Anayasaya aykırı tarafı ne
dir? «Gelmesin» dediğimiz zaman böyle kimse gel
meyecektir. 

Bu Kanunun bu maddesi İçişleri Komisyonunda 
görüşülürken itiraz eden değerli arkadaşlarıma, ay
nen, «Hırsızlar, sahtekârlar Parlamentoya gelmesin, 
bu maddeye koyalım»1 dediğimiz zaman; «Anayasa
ya aykırı olur» dediler. Ben de aynen şunu beyan et
tim, bu beyanımı burada tekrar ifade ediyorum : Biz 
bu maddeyi koyarız, hırsızlar, sahtekârlar Meclise 
gelemez, deriz. Hırsızlar ve sahtekârları savunanlar 
dava açar, Anayasa Mahkemesi bu maddeyi iptal 
eder; «Hırsızlar da gelebilir» derse, gelirler. 
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Onun için, her kanunu çıkarırken; bu madde Ana
yasaya aykırıdır, bu maddeyi koymayalım fikriyatı 
yanlıştır. Mademki Meclisin çıkarmış olduğu kanun
ları denetleyen bir Anayasa Mahkememiz vardır, lüt
fedin biz bu kanunu istisnaî hükümleriyle çıkaralım 
İçişleri Komisyonunun teklif ettiği şekilde ondan son
ra Anayasa Mahkemesi; «Hırsızlar da girebilir» der
se zaten diyecek bir şey kalmıyor. 

Hepinize saygılar sunarım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünsür. 
Efendim, madde üzerinde başkaca söz isteyen?.. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Grup acUna söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bozatlı. Yalnız, 

bir noktaya müsaade ederseniz değinmek istiyorum. 
Aslında bu madde üzerinde değişiklik önergeniz de 
var. 

Biraz ence kabul edilen 1 nci maddede de aynı 
mahiyette bir önergeniz işlem gördü. Genel Kurulun 
temayülü muvacehesinde bu önergenin işleme tabi tu
tulmasında ısrar ediyor musunuz efendim? 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — 2 nci madde deği
şik efendim, arz edeyim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz veriyorum, bu
yurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA VAHİT BOZATLI (Si
vas) — Arkadaşlar, 2 nci maddenin değiştirmeyi ön
gördüğü Siyasî Partiler Kanununun 8 nci maddesi, 
konumuzla ilgili iki fıkrayı ihtiva ediyor. 1 nci fıkra 
kimlerin siyasî partilere üye olamayacaklarını saymış; 
şu şu suçlardan kesin hüküm giymiş olanlar siyasî 
partilere giremezler demiş. 2. nci fıkra da istisna hük
mü getirmiş; 2 nci fıkrada; «Memnu haklan iade edi
lenler hariçtir» diyor. 

Şimdi elimizdeki Anayasa Komisyonunun getir
diği metin de şöyle : «2 nci fıkra yürürlükten kaldı
rılmıştır»! diyor. 

Arkadaşlar, zannediyorum Anayasa Komisyonu
nun dikkatlerinden kaçmış, diğer komisyonlar da ay
nı hatayı yapmış; yüzde yüz bir maddî hata içinde
dirler. İstisna kaldırılmış, memnu aynen avdet etmiş
tir. Yasak duruyor. Şu anda çıkacak bu kanunda, bi
raz evvel kabul ettiğiniz 1 nci maddede de, onun kap
samına giren, affedilmiş tüm kimselerin, - Komisyo
nun metni kabul edildiği takdirde - siyasî partilere 
üye olmaları mümkün değil. Çünkü 8 nci maddenin 
1 nci fıkrası aynen bu şekildedir. Vaktinizi alma
mak için okumuyorum; ama Komisyonun dikkatini 

çekiyorum; burada bir hata içindeler. Bir istisna fık
rasını kaldırıyorlar, mani avdet etmiş oluyor. 1 nci 
fıkradaki mani aynen ihya edilmiş, hatta biraz daha 
güçlendirilmiş oluyor. Elimizde, değişiklik konusu es
ki maddede hiç olmazsa bir istisna koymuşuz 2 nci 
fıkra ile : «Memnu hakları iade edilenler tekrar si
yasî hakları kullanabilip partilere girebilirler,» demi
şiz. Şimdi Sayın Komisyon bu istisnayı kaldırmış olu
yor. Bizim konumuzla ilgili olarak hiçbir şey yapmış 
olmuyor. Halbuki biz teklifimizde bu istisnanın arası
na, kesin hüküm giyenlerin siyasî partilere giremeye
ceğine dair 1 nci fıkraya konulmuş olan istisnaların 
arasına, bilumum siyasî davalar sebebiyle hüküm 
giymiş kimseleri de dahil ettik ve «Bunların tümü, 
istisna edilmiştir. Tıpkı memnu hakları iade edilen 
kimseler gibi af edildikleri takdirde, bunlar siyasî 
partilere girebilirler» şekline getirdik maddeyi. Hal
buki şimdi, getirilen metin tersine eski yasağı daha 
fazla perçinliyor. Özellikle söylüyorum; Komisyon 
ciddî bir hata yapmıştır, lütfen bu hatayı tashih et
sinler. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde başka 
söz isteyen sayın üye yok. 

Madde üzerinde değişiklik önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
82 Sıra Sayılı, İsparta Milletvekili Süieyman De

mire! ve arkadaşları tarafından verilmiş bulunan ka
nun teklifinin, başlık kısmının ve 2 nci maddesinin 
Komisyon metni yerine İsparta Milletvekili Süley
man Demirel ve 10 arkadaşı tarafından yapılan tek
lif metninde olduğu gibi oya sunulmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Not : Önergemize Komisyon katılmadığı takdir
de, her maddede sırası geldiğinde, önergemizi açıkla
mak için söz hakkımızı kullanacağız. 

Edirne Sivas 
llhami Ertem Vahit Bozatlı 

İzmir Elâzığ 
Ali Naili Erdem Rasim Küçükel 

Manisa 
Önol Sakar 

BAŞKAN — Önergeyi dinlemiş bulunuyorsunuz. 
Sayın Komisyon, katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 
NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Şimdi efendim, 
Siyasî Partiler Kanununun 8 nci maddesinin kaldırıl-
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ması istenen 2 nci fıkrası gerçekten konuyla ilgili ol
duğu için kaldırılması gereken bir husustur; ancak 
bu kaldırıldığı zaman kalan husus, Saym Adalet Par
tisi Grup sözcüsünün söylediği gibi, bu hakkı orta
dan kaldıran, yani şu değişiklikle öngördüğümüz 
hakkı ortadan kaldıran değil, bunu teyideden bir 
ifade taşır. Çünkü «Partilere üye olamayacak kim
seler» matlabını taşıyan 8 nci madde şöyle der: 
«Türk vatandaşı olmayanlar, reşit olmayanlar, kısıt
lı olanlar, kesin olarak mahkûm oldukları bir suç
tan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine 
seçilme yeterliğini kaybetmiş olanlar v.s. siyasî par
tiye üye olamazlar.» Biz, gerek yapılan Anayasa de
ğişikliğiyle, seçilme yeterliğini değiştirdik ve bu hak
kı tanıdık, gerek biraz evvel kabul buyurulan Seçim 
Kanunuyle bu hakkı kabul ettik. Binaenaleyh, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine seçilme yeterliği
ni kazanmış oluyor bu şekilde kasdettirilen kimseler 
ve binaenaleyh siyasî partiye de üye olabilirler. 

Bu bakımdan önergeye katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon değişiklik 
önergesine katılmamıştır. Değişiklik önergesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

İkinci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 3. — 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Si
yasî Partiler Kanununun 104 ncü maddesi yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. Değişiklik önergesi de yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu ; 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (1) i 

BAŞKAN — Gündemimiz gereğince Anayasa ; 
Mahkemesinde bulunan açık üyelik için seçim yapı- i 
lacaktır. 

(1) 57 S. Sayılı basmayazı 30 . 5 . 7974 tarihli ' 
90 nci Birleşim tutanak dergisine eklidir. ı 

Dördüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlü

ğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenleı... Kabul edilmiştir. 

Beşinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Müzakereler bitmiştir. Teklifin tümünü oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür için Sayın Başbakan söz istemişlerdir. 
Münhasıran teşekküre bağlı olması kaydıyle söz ve
riyorum,. 

Buyurun efendim. (Alkışlar) 
BAŞBAKAN SADÎ IRMAK (C. Senatosu Cum

hurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 

Anayasamızın bir hükmünü perçinleyen ve mazi 
olmuş bir olayı kesin olarak tasfiye etmek suretiyle 
sosyal barışa katkıda bulunan bu tasarıyı kabul bu
yurduğunuzdan dolayı Hükümet adına teşekkürleri
mi sunarım. 

Ayrıca, Hükümet için burada söylenen güzel söz
ler için de minnettar olduğumuzu: arz ederim. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
Efendim teklif Meclisimizce kabul edilmiştir. Mil

letimiz ve memleketimiz için hayırlı olmasını Mecli
simiz adına temenni ediyorum. (Alkışlar) 

Seçim, oy pusulalarının oy kutusuna atılması su
retiyle yapılacaktır. 

i Tek mühürlü oy pusulaları sayın üyelere dağıtıla-
i 

i çaktır. 

j Oy pusulalarına sadece tek isim yazılacaktır. 
Aday listesini tekrar okutuyorum efendim. 

Aday Listesi 
\ Şahap Kitapçı Yargıtay Üyesi 
1 Nahit Saçlıoğlu Askerî Yargıtay İkinci Başkanı 

VI. — SEÇİMLER 
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Orhan Tüzemen Arkesî Yargıtay İkinci Başkanı 
Fuat Azgur Danıştay Üyesi 
Rafet Tüzün Danıştay Üyesi 

BAŞKAN — Sayım Döküm Komisyonu için ad 
çekiyorum efendim. 

Sayın Abdülkadir Öncel?.. Yok. 
Sayın Nuri Bayar?.. Yok. 
Sayın İhsan Arslan?.. Burada. 
Sayın Hasan Basri Akkiray?.. Yok. 
Sayın Hayati Savaşçı?.. Burada. 
Sayın Behiç Tozkoparan?.. Burada. 
Sayın 1. Etem Kılıçoğlu?.. Yok. 
Sayın Adnan Akarca?.. Burada. 
Sayın Sait Şayiam?.. Yok. 
Sayın Ali İhsan Balım?.. Yok. 
Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu?.. Burada. 

A) YAZILI SORUL 

1. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, Şi
le'ye bağlı köylerdeki su şebekesine ilişkin sorusu ve 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı İsmail Hakkı 
Aydınlıoğlu'nun yazılı cevabı. (7/248) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanının, aşa

ğıdaki sorularıma yazılı cevap vermesinin sağlanma
sını saygılarımla rica ederim. 

20 . 8 . 1974 
İstanbul Milletvekili 

Prof. Dr. Mustafa Parlar 

İstanbul ili Şile ilçesinin köylerinde 20 - 25 yıl 
önce yapılmış olan su şebekelerinin eskimiş ve boru
larının dolmuş olması nedenleriyle yetersiz kapasite
de çalıştığı ve /köylüleri müşkül durumda bıraktığı 
tespit edilmiştir. 

1. Bilhassa sahil kara yolu üzerinde bulunan ve 
yaz aylarında pek çok turistin konakladığı bu köylerin 
su şebekelerinin İslaha muhtaç olup olmadığının tes
pit edilmesinin düşünülüp düşünülemeyeceği ve ıs
laha ihtiyaç duyulan köylerin su şebekelerinin ye
niden ele alınmasının plan ve programa bağlanması 
düşünülmekte midir? 

Komisyon seçimi bitmiştir efendim. 
Adana ilinden seçimlere başlıyoruz. 
(Adana milletvekillerinden başlanarak oylar top

landı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 

mı efendim?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Döküm Komisyo

nundan gelen raporda 51 sayın üyenin Anayasa Mah-
kemesindeki açık üyelik seçimine katıldığı yazılı bu
lunduğundan, çoğunluğumuzun olmadığı anlaşılmıştır. 
Bu sebeple, kanun tasarı ve tekliflerinin dışında, gün
demimizdeki konuları görüşmek üzere, 12 Aralık Per
şembe günü saat 15,00'te toplanılmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,40 

R VE CEVAPLARI 

2. Y. S. E. Teşkilâtımızın mahalinde bir araştır
ma yaparak Şile ilçemize bağlı 53 köyün su şebeke
lerinin ıslahı için bir program yapması hakkındaki 
Bakanlık görüşü nedir? 

3. Mevcut şebekelerin daha verimli çalışması 
için bakım ve onarım yönlerinden köylülerin bilinç
lenmesi için bir «Gezici Kurs» veya «bakım ve ona
rım» konularında köylülere bilgi veren broşürlerin 
hazırlanması ve dağıtılmasını düşünüyor musunuz? 

4. Bakım ve onarım giderleri için bütçede yeterli 
tahsis var mıdır? Miktarı nedir? Ve 1975 bütçe
sine ne kadar konulması düşünülmektedir? 

T. C. 
Köy İşleri ve 10 . 12 . 1974 

Kooperatifler Bakanlığı 
Basın - Yayın ve Halkla 

İlişkiler Dairesi Başkanlığı 
Sayı : H. 11/3866-16068 

Konu : İstanbul Milletvekili Musta-
tafa Parlar'ın yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 22 . 11 . 1974 gün ve 7/248-1340/11774 sa

yılı yazınız. 

• • m«9m» 99 '".in 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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Şile'ye bağlı köylerdeki su şebekesine ilişkin istan
bul Milletvekili Sayın Mustafa Parlar tarafından; 
yazılı olarak cevaplandırmak üzere Bakanlığımıza yö
neltilen yazılı soru önergesi incelenmiş ve bu konuda 
hazırlanan cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ismail Hakkı Aydınhoğtu 
Köy işleri ve Kooperatifler 

Bakanı 

istanbul Milletvekili Sayın Mustafa Parlar'ın «Şi
le ilçesine bağlı köylerin Içmesuyu sorununa ilişkin» 
Köy işleri ve Kooperatifler 'Bakanlığınca yazılı ola
rak cevaplandırılması isteğiyle yönelttikleri önergele
rinin cevabıdır : • 

1. — Şile ilçesi sahillerine yakın Turistik Potan
siyeli olan köylerin yaz aylarında fazla nüfustan do
ğan ek içmesuyu ihtiyacının karşılanması örgütümü
zün görevleri dışına çıkmaktadır. Ancak Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığınca ödenek ayrılması halinde bu 
konuda Bakanlığımızca gerekli teknik yardım yapıla
bilmektedir. 

2. — istanbul İli Şile ilçesine bağlı 53 köyün iç
mesuyu durumları ilişik listede gösterilmiştir. 

Bu duruma göre 33 köyün suyu yeterli, 20 köyün 
ise suyu yetersizdir. Suyu yetersiz olan Ahmetli, Kö
mürlük ve Sortullu köyleri içmesuyu işi 1974 yılı ya
pım programı içinde olup, yıl içerisinde bitirilmesine 
çalışılacaktır. 

Üçüncü Beş Yıllık Planın son dilimi olan 1977 
yılı bitiminde tüm ünitelerin içmesuyuna kavuşturul
ması öngörülmektedir. 

Bu meyanda İstanbul İli Şile ilçesinin içmesuyu 
yetersiz olan köyleri de içmesuyuna kavuşmuş ola
caktır. 

3. — İçmesuları tesislerinin köylülere devir ve 
teslimi sırasında köy ilgililerine gerekli bilgiler ve 
yönergeler verilmekte, ayrıca köylülerin istekte bu
lunmaları halinde teknik yardım yapılmaktadır. 

4. — Köy İçmesuları hakkındaki 7478 Sayılı Ka-
nun'un 10 uncu Maddesi uyarınca tesislerin bakım 
ve onarımı için bütçeye ödenek- konulması olanaksız 
bulunmaktadır. 

Tesislerin bakım, onarım ve işletmesi bu Kanuna 
göre Köy ihtiyar Meclislerine bırakıldığından bu ko
nu için köy bütçelerine ödenek konulması gerekmek
tedir. 

ISTANBUL ŞILE ILÇESINDEKI KÖYLERIN 
İÇMESUYU İNŞAAT VE SU DURUMU 

ı. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

.7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 

1974 Yılı 
tnş. Programında 

olanlar 

— Ahmetli 1974 
— Akçakese 
— Bozkoca 
— Çayırbaşı 
— Darlık 
— Erenler 
— tmrendere 
— tmrenli 
— Kabâkoz 
— Karabeyli 
— Karaca 
— Karamandere 
— Kızılca 
— Koruca 
— Meşrutiyet 
— Satmazlı 
— Yeni 
— Alacalı 
— Avcıkoru 
— Bıçkıdere 
— Doğancın 
— Domab 
— Heciz 
— Karakiraz 
— Kervansaray 
— Kömürlük 
— Kurna 
— Oruçoğlu 
— Sofular 
— Ulupelit 
— Üvezi i 
— Değirmençayırı 
— Hasanlı 
— Osman 
— Sortullu 1974 
— Teke 
— Yaka 
— Yaylalı 
— Yazımanayır 
— Bucaklı 

içmesuyu 
tesisinin 
bitiş yılı 

1965 
1966 

1966 
1965 
1965 

1965 
1966 
1969 
1965 
1967 

1973 
1968 
1968 
1967 
1968 
1965 
1967 
1967 
1967 
1967 

1973 
1964 
1969 
1965 
1966 
1966 
1969 

1967 
1969 

1972 

İçmesuyu 

durumu 

2(*) 
2 
K**) 
1 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

2 

2 
- 2 
' 2 

C* ) Sulu köyler 
(**) Suyu yetersiz köyler 
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41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 

1974 Yılı 
tnş. Programında 

olanlar 

— Çatakh 
— Geredeli 
— Çelebi 
— Gökmaslı 
— Göksu 
— Hacılh 
— İsa 
— Kadı 
— Kurfallı 
— Soğullu 
— Şuayipli 
— Yeşilçay 
— Göçeli 

Sulu köy 
Suyu yetersiz 

Toplam : 

îçmesuyu 
tesisinin 
bitiş yılı 

• 

33 
20 

1969 
1970 
1965 
1965 

1963 
1965 

1968 
1969 

!% 
'% 

îçmesuyu 

durumu 

2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 

62,2 
37,8 

53 100,0 

2. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Buca Be
lediye Başkanı ve İzmir Vali Vekiline ilişkin Başba
kandan sorusu ve Başbakan adına İmar ve İskân Ba
kanı Selâhaddin Babüroğlu'nun yazılı cevabı (7/277) 

11 . 7 . 1974 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Başbakan Sayın Bülent 
Ecevit tarafından yazılı olarak ivedi cevaplandırılma
sına müsaadelerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 

tzmir Milletvekili 
Şinasi Osma 

Halka hizmet yolunda gösterdiği üstün gayret ve 
çalışmalarla umumun takdir ve sevgisini kazanan iz
mir'in Buca Belediye Reisi, Sayın Işılay Saygı'nın, bu 
çalışmalarını çekemeyen bazı C. H. P. milletvekille
rinin İzmir Vali Vekili üzerinde yaptıkları baskı ve 
tazyik neticesi valiliğin bu genç, çalışkan ve herkes 
tarafından sevilen Belediye Reisine karşı takındığı ta
vır, Vali Vekilinin bu tutum ve davranışına seyirci 
kalan İçişleri Bakanı Sayın Oğuzhan Asiltürk'ün ta
vır ve hareketi, gerçekler hilâfına usulsüz iskân müsa
adesi verdi diye imar ve iskân Bakanı Sayın Ali To-

puz'un Belediye Reisi hakkında lüzumu muhakeme 
kararı aldırması hakikaten yürekler acısıdır. 

Memleketini seven, kendisini halka adayan, genç 
bir Türk kızının çalışmalarını baltalamak, hevesini 
kırmak ve moralini bozmak için Hükümetin, mahalli 
idarenin ve bazı milletvekillerinin bu haksız, yersiz 
ve mesnetsiz çabalarına karşı, siz Hükümet Başkanı 
olarak seyirci mi kalacaksınız? 

Bu maksatlı ve kasıtlı davıanışlara ne zaman dur 
diyeceksiniz? 

Üzerinde durulan, çoğu kendisinden evvelki Bele
diye Reisine ait bulunan meselelere bir göz atarsak, 
bunlar değil Buca Belediye Reisini suçlamak, beledi
yenin çalışmalarını engellemek isteyen Vali Vekili 
hakkında bir tahkikatın açılmasının gerektiğini açık 
olarak ortaya koyar. Şöyle ki: 

1. Belediye Meclisinin Haziranda yaptığı toplan
tıda 2 C. H. P.'li üyenin, yine C. H. P.'li eski Bele
diye Reisi zamanına ait bir mevzuyle ilgili olarak ver
dikleri istizah takrirleri, çeşitli takrirler meyanında 
Belediye Reisi tarafından cevaplandırılmış fakat oyla
maya konulmadığı gerekçesiyle mesele yapılmıştır. Be
lediye Reisi yeni bir toplantı yaparak bu takrirleri oy
lamaya koymak isteği Vali Vekili tarafından önlen
miştir. Buna ne buyurursunuz? 

2. Buca halkına faydalı olmak için İller Banka
sından otobüs hizmetleri için temin olunan 300 000 
lira, âmme hizmetleri için temin olunan 500 000 lira, 
yarım kalmış hizmetler için temin olunan 100 000 li
ralık kredi, bütün Belediye Meclisi üyeleri tarafından 
kabul ve imza edildiği halde, Vali Vekili tarafından 
tasdik edilmemiş, Belediye çalışmaları baltalanmıştır. 
Vali Vekilinin bu hareketi bir suç değil midir? 

3. Halkın en mübrem ihtiyacı olan suyun 
metreküpünü 185 kuruş yerine, halka yardım maksa-
dıyle, 100 kuruşa satıyor diye Belediye Reisi hakkın
da soruşturma açan izmir Vali Vekilinin bu hareketi 
doğru mudur? Buna seyirci kalan içişleri Bakanının 
tutum ve davranışını nasıl izah edersiniz? 

4. Yine bazı C. H. P.'li milletvekillerinin baskı 
ve tazyiki ile, gerçekler hilâfına, bazı inşaata usulsüz 
imar müsaadesi verildiği iddiasıyle Belediye Reisi 
hakkında tahkikat açtıran ve lüzumu muhakeme ka
rarı aldıran ve bunu günügününe basına aksettiren 
İmar ve iskân, Bakanının bu davranışı memleketse-
verlikle kabili telif midir? 
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T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 9 . 12 . 1974 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 16/1946 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığa yazılan 17 . 7 . 1974 gün ve 
Kanunlar Müdürlüğü 7/228-1245/10519 sayılı yazı. 

tzmir Milletvekili Şinasi Osma tarafından Sayın 
Başbakanlığımızca cevaplandırılması istemiyle baş
kanlıklarına verilip ilgideki yazı ile cevaplandırılmak 
üzere Başbakanlığa gönderilmiş olan tzmir ili Buca 
Belediye Başkanı ve İzmir Valivekili ile ilgili yazılı 
soru önergesi Başbakanlığın 24 . 7 . 1974 gün ve Ka
nunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığı 
77/363-4300 sayılı yazı ile Sayın Başbakanımızın 
«Soru önergesindeki konuların İçişleri Bakanlığından 
da bilgi alınmak suretiyle kendileri adına» tarafım
dan cevaplandırılması tensip edilmişti. 

Gerekli bilgiler alınmak suretiyle hazırlanan ce
vap ilişikte iki örnek olarak sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerinize arz ederim. 

Selâhaddin Babüroğlu 
İmar ve İskân Bakanı 

1. Millet Meclisi Başkanlığına Sayın Faşbakanı-
mızca cevaplandırılması istemiyle vermiş olduğunuz 
İzmir ili Buca Belediye Başkanı ve İzmir Valivekili 
ile ilgili yazılı soru önergenize karşılık olarak hazır
lanan cevap ikinci maddeye çıkarılmıştır. 

2. 1580 sayılı Belediye Kanununun 307 sayılı 
Kanunla değişik 61 nci maddesine göre «Belediye 
Meclisi üyelerinin verecekleri gensoru önergeleri mün-
derecatlarının Meclis üye tamsayısının çoğunluğun-
ca varit görüldüğü takdirde gündeme alınır ve üze
rinden 3 tam gün geçtikten sonra Belediye Başkan
ları veya memur edecekleri kişiler gensoruya Meclis 
önünde cevap verirler.» 

Kanunî zorunluk bu iken iki konuyu kapsayan 
gensoru önergelerinin Buca Belediye Başkanı Işılay 
Saygın tarafından normal soru önergeleri gibi cevap-' 
landırılmak suretiyle usulüne uygun işlem yapılmadı
ğı Buca Belediye Meclisi üyelerinden Mehmet Biber 
ve arkadaşlarınca İzmir Valiliğine verilen 15 . 6 . 1974 
günlü dilekçe ile iddia edilmiş, şikâyet konusu önce 
İzmir Valiliğince mahallî idare kontrolörlüğüne ince
lettirilmiş daha sonra da kontrollolürün raporu ge
reği ve Buca Belediye Başkanının 4 . 7 . 1974, günlü 

başvurması üzerine İçişleri Bakanlığınca konu, ma
halline gönderilen mülkiye müfettişine incelettiril
miştir. 

Mülkiye müfettişince «Düzenlenen raporda; ger
çekten Belediye Meclisinin Hazjran ayı olağan top
lantısında C. H. P. Belediye Meclisi Grup Başkanı 
Mehmet Biber ve arkadaşlarınca verilen iki gensoru 
önergesinin Belediye Başkanı Işılay Saygın'ın gün
deme alınıp alınmamasını oya sunmadan normal so
ru önergesi gibi cevaplandırma yoluna gittiği, bunun 
ise 1580 sayılı Belediye Kanununun 61 nci maddesi
ne aykırı olduğu» belirtilmektedir. 

Diğer taraftan İçişleri Bakanlığınca yapılan ince
leme «Gensoru önergesinin Meclis gündemine alın
maması işleminden 14 gün sonra Buca Belediye Baş
kanlığınca Valiliğe önergenin gündeme alınması için 
1580 sayılı Belediye Kanununun 54 ncü maddesi ge
reğince Meclisin olağanüstü toplantıya çağırılacağı 
iletildiğinde, valilikçe 1580 sayılı Belediye Kanununun 
61 nci maddesine göre önerinin gündeme alınması
nın aynı günde, görüşülmesininde 3 gün sonra yapıl
ması gerektiğinin bildirilmesi üzerine Belediye Baş
kanınca olağanüstü toplantıdan vazgeçildiği anlaşıl
mıştır,» 

Görülüyor ki önergenizin 1 nci maddesinde yer 
alan gensoru önergeleri Belediye Kanununun 61 nci 
maddesine aykırı olarak cevaplandırılmıştır. Belediye 
Başkanının olağanüstü toplantı yaparak önerileri 
oya koyma yolundaki müracaatı da yanlış yapılmış
tır. Valilikçe 61 nci madde hükmünün Belediye Baş
kanına bildirilmiş olmasına rağmen Belediye Başka
nınca kanun gereği yerine getirilmeyerek, olağanüs
tü toplantıdan vazgeçmiştir 

Görülüyor ki, İzmir Vali Vekili görevini yapmış, 
yanlış işlemlerini düzeltmiş ve kanunî yolu göster
miştir. 

Belediye Başkanı bu davranışları ile Belediye Ka
nununa aykırı harekette bulunmuş işe de «önerge ko
nusu eylemlerden dolayı Belediye Başkanı Işılay Say
gın hakkında daha önce Belediye Fen İşleri Müdürü 
sıfatıyle soruşturma açılıp lüzum muhakeme kararı 
verildiği ve af sebebiyle dosyası işlemden kaldırıldı
ğından ve esasen Danıştay kararına göre gensoru 
önergelerinin normal soru önergesi gibi, işlem gör
mesinde cezaî kovuşturmayı gerektiren bir cihet gö
rülmediğinden, Mülkiye Müfettişliğince tahkikata 
gerek kalmadığı sonuca varıldığından konuyle ilgili 
başkaca yürütülecek işleme ihtiyaç duyulmamıştır. 
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2. — Önerimizin 2 nci maddesinde yer alan, 
a. Kredilerle ilgili olarak yapılan incelemede 

Buca Belediyesinin 16 . 5 . 1974 günlü müracaatı 
ile, 

aa. İhale suretiyle harhangi bir firmadan ala
cakları otobüslerin bedelini karşılamak ve ilk taksi-
di Ocak 1975 de başlamak üzere iki yıl süre ile 
3 000 000 TL. için tiler Bankasınca kefalette bulu
nulması istemi, 

bb. İller Bankasınca tevzi edilen hisselerden yıl 
sonuna kadar kapatılmak kayıt ve şartı ile 500 000 
TL. lık kısa avans istemi, 

cc. İstinat duvarı için lüzum görülen 200 000 
TL. dan 70 000 TL. nın 5 yıl süreli ikrazı ile ilgili is
temi, 

İller Bankası Müdürler Kurulunda görüşülerek 
uygun görülmüş fakat usulü işlemlerin tamamlanma
sı için gerekli Belediye Meclisi Kararları mevcut ol
madığından borçlanmaların sonuca bağlanmadığı 
anlaşılmıştır. 

b. Diğer taraftan Belediye Meclisi Kararlarının 
onanması ile ilgili olarak yapılan incelemede; yuka
rıda yazılı üç adet borçlanma kararının onaylanma
sı için 12'. 6 . 1974 gününde İzmir Valiliğine gönde
rildiği isteklerin «İller Bankası mevzuatına uygunlu
ğunun tespiti için dosyaların Valilikçe İl Mahallî 
İdarî Kontrollorüne gönderildiği, kontrollorün ince
lemesi üzerine borçlanma usulüne uygun istemde bu
lunulmadığından eksiklerin tamamlanması için dos
yaların Buca Belediyesine iade edildiği, bunun üze
rine Belediye Başkanının» İçişleri Bakanlığına şikâ
yette bulunduğu, adıgeçen Bakanlıkça Valilikte alı
nan izahattan Belediyenin borçlanma kabiliyetinin 
İller Bankası 3 ncü Bölge Müdrülüğünde araştırıla
rak sonuca bağlanmasının istenmesi üzerine Valilik
çe adıgeçen teşkilâta sunulmuş, alınan cevapta kredi 
açılmasında sakınca görülmediğinden Meclis Karar
larının onaylandığı «bu arada da noksanlığın tamam
lanmış olduğu anlaşılmıştır». 

Bu duruma göre İzmir Vali vekilinin davranışın
da suç unsuru bulunmamaktadır. 

3. — Suyun metre küpünün satış bedeli ile ilgili 
olarak yapılan incelemede elektriğin İzmir Belediye
sine bağlı ESHOT'dan alan Buca Belediyesinin borç
larını ödememesi sebebiyle ve taahhütnamesi gere
ğince elektrik ceryamnın ESHOT idaresince kesil
mesi dolayısıyle, elektrikle işleyen içmesuyunun da 
kesilmesiyle Valilikçe, konunun incelenmesiyle gö
revlendirilen mahallî idareler kontrolünün düzenle

diği 9 . 7 . 1974 günlü inceleme raporunda belirtil
miş olduğu üzere maliyeti 180 kuruş olan içmesuyu-
na halka 100 kuruşa satarak Belediye idaresini zara
ra uğrattığı saptanmış olduğu, sorumlular hakkında 
soruşturma açıldığı düzenlenen fezlekeli dosyanın İl 
İdare kurulunda bundan sonra su tarifesinin beledi
ye başkanınca Belediye Meclisine intikal ettirildiği, 
Meclisçe alınan 22 . 7 . 1974 gün ve 51 sayılı tarife 
kararında 3 kademeli düzenlemeye gidildiği, ilk ka
demede 1 - 20 ton tüketim için ton başına 150 kuru
şa 25 kuruşluk zam yapılarak ilk kademenin tadilen 
diğer iki kademenin aynen 1580 sayılı Belediye Ka
nununun 71 nci ve 123 ncü maddesi gereğince onay
landığı anlaşılmıştır. 

Tamamen Valilik bünyesinde yapılan bu işlemle 
ilgili olarak Sayın İçişleri Bakanının sorumluluğuna 
gerektirecek bir durum mevcut değildir. 

4. — Buce Belediye Başkanı Işılay Saygın hak
kında Bakanlığımızca yapılan inceleme ve soruştur
malar bazı milletvekillerinin baskıları sonucu değil 
Buca Belediye Başkanı hakkında vaki yakınmalar ve 
İzmir gazetelerinde yayınlanan yazılar üzerine olmuş
tur. 

Yapılan .incelemede İzmir Basınında yer alan ya
zıların vatandaşların yakınmalarını yansıttığı ve ben
den önceki Bakan Sayın Ali Topuz'un telkinleriyle 
basına aksettirilmemiş olduğu belirlenmiştir. 

Sayın Ali Topuz'un karakteri, görev ve idarî an
layışı baskı yolu ile İl İdare Kurulundan Lüzumu 
Muhakeme kararı çıkarılmasını sağlayacak davranış 
ve eylemlerde bulunmaya müsait olmayacağı görü
şündeyim.' 

Saygılarımla arz ederim. 

Selâhaddin Babüroğlu 
İmar ve İskân Bakanı 

3 — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstanbul 
ili Kestanelik - Yalıköy arasındaki yolun onarılmasına 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık Bakam Vefa Tanırın ya
zılı cevabı. (7/289) 

11 ,11 , 1974 

Mület Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki corumun yazılı olarak Bayındırlık Baka
nı tarafından cevaplandırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
İstanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 
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Soru : İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Kestanelik Buca
ğı ile Yalıköy arasındaki 40 km. uzunluğundaki yol 
çok bozuk bir durumdadır. 

Bu yoldan Çanakça, Dağyenice, Yazlık, Karaca-
köy, Kalfaköy, Örencik, Celepli, Hisarbeyli, Ormanlı, 
Başakköy, Çiftlikköy, Belgrat, köyleri yani 12 köy 
yararlanacaktır. 

Aynı zamanda Bu yol Yalıköy, - Kestanelik - Yas-
sıören - Habipler - Küçükköy - Topkapı arasında en 
kısa bağlantıdır. Bu nedenlerle bu yolun en kısa zaman
da onarılması düşünülmekte midir? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 11 . 12 . 1974 

özel Kalem 
Sayı : 1005 

Konu : İstanbul Milletvekili Reşit Ülker' 
in yazılı sorusu hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 18 . 11 . 1974 gün ve 7/289-1488/13941 sayılı 
yazınız. 

İstanbul ili Kestanelik - Yalıköy arasındaki yolun 
onarılmasına ilişkin İstanbul Milletvekili Reşit Ülker' 
in yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 
• (Yassıören - Saray) ayr. - Karacaköy - Yalıköy 
projesi 1975 Yatırım Program Tasarısının İl Yolları 
Yeni İşler Yol Yapım ve Onarımı Program sınıfına 
alınmıştır. Ancak, sonradan Devlet Planlama Teşki
lâtı Müsteşarlığınca saptanan 1975 yılı Karayolları 
Yatırım Tavanına göre yatırım projelerinde kısıntı ya
pılması nedeniyle, tasarıda bulunan diğer yeni işlerle 
birlikte, söz konusu proje de programdan çıkarılmıştır. 
Saptanan tavan değiştirilmedikçe yolun programa alın
masına olanak görülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Vefa Tanır 

Bayındırlık Bakanı 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul - Kartal ilçesi müftüsünün nakline ilişkin so
rusu ve Devlet Bakanı Mehmet Özgüneş'in yazılı 
cevabı. (7/290) 

11 . 11 . 1974 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Devlet Bakanı 

tarafından cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru: İstanbul İli, Kartal İlçesi Müftüsü Hüse
yin Emanet Kartal halkı tarafından sevilen ve sa
yılan sicili temiz, başarılı bir din adamıdır. 

Hal böyle iken gerekçe gösterilmeksizin Çatalca 
ilçesi müftülüğüne atanmıştır. 

Bu atanmanın Adalet Bakanı Sayın Şevket Ka-
zan'ın Kartal'da fahrî vaiz iken usulsüz ve kanun
suz bazı konuşmalarından ötürü fahrî vaizlik ve
sikasının Diyanet İşleri Başkanlığınca alınması ola
yından Kartal Müftüsünü sorumlu görmesinden ileri 
geldiği Ve bu haksız tayinin düzeltilmesini isteyen
lere Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın engel olduğu 
ileri sürülmektedir? 

Kartal müftüsünün Çatalcaya nakil edilmesinin 
sebebi nedir? Adalet Bakanı Sayın Şevket Kazan'ın 
fahrî vaizlik vesikası hangi şikâyetler üzerine han
gi tarihte hangi makam tarafından iptal edilmiştir? 
Bu kararda Kartal müftüsünün bir rolü olabilir mi? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 10.12.1974 

Sayı:-7-03/1248 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 18 .11.1974 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/290-1490-13911 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in 11 
Kasım 1974 tarihli yazılı soru önergesinin cevabı 
ilişiktir. 

Arz ederim. 
Mehmet Özgüneş 

Devlet Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in 11 Kasım 
1974 tarihli yazılı soru önergesinin cevabı 

İlgi : Diyanet İşleri Başkanlığının 9 .12 .1974 gün 
ve 27090 sayılı yazısı. 

Cevap : 
Diyanet İşleri Başkanlığının «ilgi» deki yazısından 

anlaşıldığına göre : 
a) İstanbul İli Kartal İlçesi Müftüsü Hüseyin 

Emanet Çatalca'ya idarî zaruretle nakledilmiştir. 
b) Bu nakilde Adalet eski Bakam Sayın Şevket 

Kazan'ın herhangi bir etkisi tespit edilememiştir. 

c) Sayın Şevket Kazan'a, Vaiz ve Va'zede-
cekler Yönetmeliği yürürlüğe girmeden önce verilmiş 
bulunan fahrî vaizlik belgesi vaki şikâyetler üzerine 
Diyanet İşleri Başkanlığınca verilen 31 .10.1972 ta
rihli talimatla İstanbul Valiliğince iptal edilmiştir. 
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Ayrıca, nakil işleminin dışardan vaki bir etki ile 
yapıldığını doğrulayacak bir bilgi veya delil Bakanlık
ta da mevcut değildir. 

Bu konuda Bakanlığa herhangi bir bilgi veya de
lil intikal ettirildiği takdirde derhal idarî kovuşturma 
açılacaktır. 

Mehmet Özgüneş 
Devlet Bakanı 

5. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur' 
un, milletvekillerinin devamsızlıklarıyle ilgili İçtüzük 
hükümlerinin tatbik edilip edilmediğine ilişkin soru
su ve Millet Meclisi Başkanı Kemal Güven'in yazılı 
cevabı.'(71299) 

15.11.1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırıl-

masinı. en derin saygılarımla arz ederim. 
İstanbul Milletvekili 

Mehmet Emin Sungur 

Soru: 1. — Millet Meclisi İçtüzüğünün 128 nci 
maddesine göre «Devamsızlık cetveli» yayınlanacak 
mıdır? 

Soru: 2. — İçtüzüğün 129 ncu maddesine göre 
devamsızlıkları nedeniyle üç aylık yolluğu kesilen mil
letvekili var mıdır? 

Soru: 3. — İçtüzüğün 114 ncü maddesine göre, 
devamsızlığı nedeniyle milletvekilliğinden düşürülmesi 
gereken üye var mıdır? 

Soru: 4. — Başkanlık Divanı : İçtüzük hüküm
lerinin harfiyen uygulanması halinde, Geııel. Kurul ve 
komisyon çalışmalarının devamlı ve verimli olup ol
mayacağı hakkında ne düşünülmektedir? 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 12.12.1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Özeti : 7/299 

Çıkan Kâğıt No. : 1533 

Sayın Mehmet Emin Sungur 
İstanbul Milletvekili 

İçtüzüğün uygulamasına ilişkin 15.11.1974 tarihli 
yazılı sorunuzun cevabıdır: 

1 Eylül 1973 tarihinde yürürlüğe giren Millet 
Meclisi İçtüzüğünün ilk uygulama yılı olan 4 ncü 
Dönem 1 nci yasama yılında, Genel Kurul 112 Birle
şim yapmıştır. Bu birleşimlerin 17'sinde isim üzeri
ne yoklama, 6'sında ad okunarak oylama yapılmıştır. 

Başkanlık, belli obstrüksiyonlar dışında devamsız
lık sorunu ile karşılaşmamıştır. 

Üyelerin Genel Kurul ve komisyonlara devamla
rı ile ilgili İçtüzük hükümlerinin harfiyen uygulan
masını sağlamak amacıyle ve edinilen tecrübenin ışı
ğında devamsızlık cetvellerinin yayımı, bu yasama yı
lından itibaren yapılacaktır. 

Bilgilerinizi rica ederirn. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

\>»<i 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

16 NCI BİRLEŞİM 

11 . 12 . 1974 Çarşamba 

Saat : 15,00 

İ 
BAŞKANLIĞIN GENEİ KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK ÎŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Anayaca Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1974) 

4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Gnıpu adına 
Grup Başkanvekilleri Mardin Milletvekili Talât Oğuz 
ile Kayseri Milletvekili Mehmet Altmışyedioğlu'nun 
Hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak ve hayvan
cılıkla geçinen yurttaşların refaha kavuşması için 
gerekli kanunî ve idarî tedbirleri tespit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/9) 

2. — Demokratik Parti Grupu adına parti Ge
nel Başkanı İstanbul Milletvekili Ferruh Bozbeyli' 
nin, Hükümetin izlediği dış politika ve özellikle 
Türk - Yunan ilişkileri konusunda Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/2) 

3. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10) 

6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi

yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6'*8) (*) 

4. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine elair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/71) (*) 

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

7. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'm, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir., 
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10. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri' 

nin, peynir üretim ve tüketimine dair Ticaret Baka
mndan sözlü soru önergesi (6/31) 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy îşleri ve Koope
ratifler Bakamndan sözlü soru önergesi (6/32). 

12. — Mardin Milletvekili Talât Oğuı'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33) 

13. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, MİT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/34) 

14. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/35)r 

15. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

16. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nm, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/42) 

17. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/118) (*) 

18 . — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/43). 

19. — istanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

20. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Orman 
Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mutemetlerine 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

21. — Ağrı Milletvekili Kerem Şahin'in, C. H. 
P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerin
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/141) (*) 

22. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

23. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/55) 

24. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4. de
mir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/56) 

25. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/57) 

26. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars' 
in Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy îş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru önerge
si (6/58) 

27. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/59) 

28. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsâl'ın. Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/60) 

29. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/61) 

30. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/62) 

31. — Deniz-li Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 
Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

32. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/65) 

33. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi- (6/66). 

34. — tçel Milletvekili Nazım Baş'm, Deylet Su 
îşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/116) (*) 

35. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, îçel 
köylerinde yapılan ilkokullara ilişkin İçişleri Bakamn
dan sözlü soru önergesi (6/69) * 

36. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, tçel 
Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/70) 

37. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

38. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
köylerin ilçelerle telefon bağlantısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/73) 



39. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in Kastamonu'ya televizyon imkâmnın sağ
lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/74) 

40. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/75) 

41. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/76) 

42. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/77) 

43. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/78) 

44. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/79) 

45. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'ın, 
kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

46. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

47. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

48. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 

49. — İçel Milletvekii Nazım Baş'ın, son günlerde 
meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/84) 

50. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tamtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/85) 

51. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Dev
let dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir kadro
larına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/86) 

52. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, TRT 
programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/87) 

53. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/88) 

54. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/89) 

55. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 

56. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

57. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, Di
yarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş
bakan ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

58. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/93) 

59. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) 

60. — Niğde Milletvekili Mehmet Bıyık'ın, Yu
nanistan'da Türkiye aleyhine başlatılan kampanyaya 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) 

61. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/96) 

62. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye mason ve siyonist teşkilâtına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/97) 

63. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, Siyonist 
ve mason derneklerine ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/98) 

64. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/99) 

65. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

66. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, İçiş
leri Bakanının Bütçe Komisyonundaki beyanlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 



81. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, Nev
şehir'de Soma fabrikası açılmasına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) (*) 

82. — Kahraman Maraş Milletvekili İsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

83. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

84. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/120) 

85. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erko-
van'ın, TÖS boykotuna iştirak eden öğretmenlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/121) 

67. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/102) 

68. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) 

69. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/104) 

70. — Afyen Karahisar Milletvekili Mete Tarı'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/105) 

71. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106) 

72. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/108) 

73. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

74. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/110) 

75. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nm, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

76. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

77. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
ürününe ve üreticisine ilişkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/112) 

78. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Köy İşleri ve Koope
ratifler bakanlarından sözlü soru önergesi (6/113) 

79. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/114) 

80. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 

86. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminde faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/122) 

87. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/123) 

88. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlaı'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (*) 

89. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parİar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/143) (*) 

90. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 

91. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 

92. — Kocaeli Milletvekili Sabri Yahşi'nin, Dış
işleri teşkilâtında çalıştığı iddia edilen bir memureye 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/126) 

93. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, Gi
resun - Aksu'da meydana gelen faciaya ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/127) 

94. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/128) 
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95. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 

1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakamndan sözlü 
soru önergesi. (6/149) (*) 

96. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

97. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/130) 

98. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayımlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/131) 

99. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

100. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/133) 

101. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi, (6/151) (*) 

102. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
istanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/136) 

103. — îçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) (*) 

104. — Balıkesir Milletvekili Behram Eker'in, 
Balıkesir Özel İdare binası üzerindeki lojmanlara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/138) 

105. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/139) 

106. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/140) 

107. — M u ğ l a Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Of Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

108. — Niğde Milletvekili Mehmet Bıyık'ın, elma 
ürününe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/145) 

109. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 

110. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/147) 

111. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Er-
kovan'ın, Afşin - Elbistan projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/153) 

112. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/154) 

113. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge
si (6/155) 

114. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Muğla Valisiyle ilgili basında çıkan haberlere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X I . — İşçi Yatırım Eankası kurulması ile ilgili 
Yetki kanunu tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret ve Plan komisyonları raporları. (1/4) (S. Sayı
s ı : 77) (Dağıtma tarihi: 22 .6 .1974) 

X 2. — Kooperatifler Bankası ile ilgili Yetki ka
nunu tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Ta
rım, Orman ve Köy İşleri ve Plan komisyonları ra
porları (1/169) (S. Sayısı: 81) (Dağıtma tarihi: 
25 .6 .1974) 

3. — Şehirleşme ve konut sorunları ile ilgili Yetki 
kanunu tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları (1/174) (S. 
Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1974) 

X 4. — Vatansızlık hallerinin sayısının azaltılma* 
sına dair Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/85) (S. Sayısı : 60) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 6 . 1974) 
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X 5. — Ad ve Soyadlarının Nüfus Kütüklerine 
Kaydına dair Sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve İç
işleri komisyonları raporları. (1/86) (S. Sayısı : 62) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1974) 

6. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuru
luş ve Görevleri hakkında Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/149) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi : 
11 . 6 . 1974) 

7. — 854 sayılı Deniz tş Kanununun 20 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları 
(1/135) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi 1 1 . 6 . 1974) 

8. — 1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 24 ncü mad
deleri ile 98 nci maddesinin VII nci bendinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, işçinin kıdem tazminatının 15 
günden 30 güne çıkarılmasına; Adana Milletvekili 
Alpaslan Tür keş ve 2 arkadaşının, 1475 sayılı İş Ka
nununun 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiş
tirilmesine; İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
1475 sayılı tş Kanununun 14 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifleri ile Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Plan komisyonları raporları. (1/136, 2/25, 
2/187, 2/199) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 11.6.1974) 

X 9. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
kanun teklifi ile Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 
2 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitap
lığı kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komisyonları 
raporları (2/215, 2/76) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma ta
rihi : 12.6.1974) 

10. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem ile C. 
Senatosu İzmir Üyesi Mümin Kırlı'nın ve İzmir Mil
letvekili Cemal Tercan ve 4 arkadaşının, 1177 sayılı 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 46-52/3 maddesi 
dolayısıyle 100 ncü maddesi gereğince mahkûm olan 
tütün ekicilerinin affına dair kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/71, 2/72) (S. Sayısı : 68) 
(Dağıtma tarihi : 19.6-1974) 

11, — İlkokul öğretmenleri Sağlık ve İçtimaî 
Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 
ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Millî Eğitim 
Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı 
kurulmasına dair kanun tasarısı ile reddi hakkında
ki Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Mil

let Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/37; C. Senatosu: 1/1) (M. Meclisi 3 ncü Dönem S. 
Sayısı: 431, M. Meclisi S. Sayısı: 69; C. Senatosu 
S. Sayısı: 58) (Dağıtma tarihi: 19.6.1974) 

12. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 13 
arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/140, 2/213) (S. Sayısı: 70) (Da
ğıtma tarihi: 20 . 6 . 1974) 

X 13. — Sivil Havacılık Güvenliğine Karşı kanun 
dışı eylemlerin önlenmesine ilişkin 23 Eylül 1971 ta
rihli Montreal Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Adalet ve Dış
işleri komisyonları raporları. (1/145) (S. Sayısı: 72) 
(Dağıtma tarihi: 22 . 6 .1974) 

X 14. — Uçaklarda işlenen suçlar ve diğer bazı 
eylemlere ilişkin 14 Eylül 1963 tarihli Tokyo Sözleş
mesine katılmamızın uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/146) (S. Sayısı: 73) (Dağıtma tarihi: 
22 . 6 .1974) 

X 15. — Cenazelerin Nakli Anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/127) (S. Sayısı : 
74) (Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1974) 

X 16. — Hayvanların Uluslararası nakliyat sıra
sında korunmasına dair Avrupa Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/144) (S. Sayısı: 
75) (Dağıtma tarihi: 22 . 6 .1974) 

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün 
Kır allığı arasında hukukî ve ticarî konularda adlî iliş
kileri düzenleyen Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ada
let komisyonları raporları. (1/63) (S. Sayısı: 76) 
(Dağıtma tarihi. 24 : 6 .1974) 

18. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 
sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker ve 32 arkadaşının, 31.8.1956 gün ve 6831 
sayılı Orman Kanununun 34 ncü maddesinin değiş
tirilmesine; Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 6831 
sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fıkra
larının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yılmaz Ka-



raosmanoğlu'nun, 31.8.1956 gün ve 6831 sayılı Or
man Kanununun 20.6.1973 gün ve 1744 sayılı Ka
nunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesine ve Kocaeli Milletvekili Sedat Akay 
ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
20.6.1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla eklenen 
ek 3 ncü madde (A) fıkrası (c) bendinin değiştirilme
sine dair kanun teklifleri hakkında C. Senatosu Baş: 

kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
liklere dair M. Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. 
Meclisi: 2/55, 2/65, 2/79, 2/111, 2/112; C. Senatosu 
2/73) (M. Meclisi S. Sayısı: 24 ve 24'e 1 nci ek; C. 
Senatosu S. Sayısı: 354) (Dağıtma tarihleri: 20.3.1974, 
24.6.1974) 

19. — Uşak eski Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu' 
nun, 27.5.1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci madde
sinin (D) ve (E) fıkralarının değiştir ilmesine dair ka
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve tçişleri Komisyonu raporu ve Millet 
Meclisi metni (M. Meclisi : 2/1; C. Senatosu : 2/217) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 78; C. Senatosu S. Sayısı : 
953 ve 953'e ek) (Dağıtma tarihi : 24 . 6 . 1974) 

20. — istanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve 
10 arkadaşının, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/198) (S. Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1974) 

21. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
10 arkadaşının. 25 . 5 . 1961 gün ve 306 sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu 
bendi ile 13 7 . 1965 gün ve 648 sayılı Siyasî Parti
ler Kanununun 8 nci maddesinin 2 nci fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile İstanbul Millet
vekili Ferruh Bozbeyli ve 7 arkadaşının, 13 . 7 . 1965 
günlü ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 104 
ncü maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair ve 
25 . 5 . 1961 günlü ve 305 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu fıkrasının yü
rürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifleri ve tç
işleri, Adalet ve Anayasa komisyonları raporları 
(2/162, 2/158, 2/159) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma ta
rihi : 26 . 6 . 1974) 

22. — Kadroları îl Özel idarelerine ait bulunan 
Kütüphane ve Müze Personelinin Aylıklarının Ge
nel Bütçeden Ödenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Plan Komisyonu Raporu (1/163) (S. Sayısı : 83) 
(Dağıtma tarihi: 1 . 7 . 1974) 
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23. — inönü Üniversitesi Kanun tasarısı ile Ma
latya Milletvekili Mehmet Delikaya ve 210 arkada
şının, inönü Üniversitesi Açılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor
ları (1/175, 2/73) (S. Sayısı : 85) (Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1974) 

24. — istanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve üç arkadaşının, 20 . 6 1973 tarih ve 1750 sayıh 
Üniversiteler Kanununun 52 nci Maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları (2/249) (S. Sayısı : 86) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

25. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy'un, 
25 . 6 . 1973 gün ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununun 212 nci maddesinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve içişleri, Ba
yındırlık, imar, Ulaştırma, Turizm ve Plan komis
yonları raporları (2/101) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma 
tarihi: 1 . 7 . 1974) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sürey
ya Öner ve 57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/228) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ür
dün Kırallığı arasında suçluların geri verilmesi ve 
ceza işlerinde karşılıklı adlî yardımlaşma sözleşmesi
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/87) (S..Sayısı : 88) (Dağıtma tarihi : 1.7.1974) 

28. — istanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu' 
nun, 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim 
Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ko
misyonları raporları (2/250) (S. Sayısı : 90) (Dağıt
ma tarihi : 2 . 7 . 1974) 

29. — 4036 sayılı Kanunun değişik 4 ncü, 8 nci 
ve 22 nci maddelerinin ve 31 nci maddesinin (a) ben
dinin değiştirilmesine ve bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu (1/181) 
(S. Sayısı : 92) (Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1974) 

X 30. — Vasiyetnamelerin tescili konusunda bir 
usul kurulmasına dair Avrupa Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasa
rısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/153) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma tarihi : 3.7.1974) 
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31. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür

kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1974) 

X 32. — Dört üniversite kurulması hakkında 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonla
rı raporları (1/132) (S. Sayısı : 95 ve 95'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 3 . 7 . 1974, 11 7 . 1974) 

X 33. — Devletçe işletilecek madenler üzerin
deki hakların geri alınması ve hak sahiplerine öde
necek tazminat hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan komisyonları rapor
ları (1/126) (S. Sayısı : 96) (Dağıtma tarihi : 3.7.1974) 

34. _ îstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi: 3.7.1974) 

X 35. — 19 . 7 . 1972 günlü ve 1615 sayılı Güm
rük Kanununun bazı maddelerinin yürürlükten kal
dırılmasına ve bu maddeler yerine yeni maddeler 
konulmasına ve 7 . 1 .1932 günlü ve 1918 sayılı Ka
çakçılığın Men ve takibine dair Kanunun değişik 
24 ncü maddesinin değiştirilmesine İlişkin Kanun 
tasarısı ve Plan Komisyonu raporu (1/172) (S. Sa
yısı : 100) (Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1974) 

X 36. — Belediyelerin, belediyelere bağlı mües
sese ve İşletmelerin ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri
nin Bir Kısım Borçlarının Tahkimi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Plan Komisyonu Raporu (1/171) 
(S. Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 4 . 7 1974) 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kırat
lığı Arasında İmzalanan Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/88) (S. Sayısi : 89) (Dağıtma tarihi : 5.7.1974) 

X 38. — 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve bu Kanuna 4 Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı; C. Se
natosu Tabiî Üyesi Mehmet Özgüneş'in, 633 Sayılı 
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde ve bu Kanuna 
Bağlı İki Sayılı Cetvelde Değişiklik Yapılması, Bir 
Bendinin Kaldırılması ve bu Kanuna 3 Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; Aydın Mil

letvekili Nahit Menteşe ve 7 arkadaşının, 633 sayılı 
Kanunun 36 ncı maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
daki Kanun Teklifi; Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, 633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş 
ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 36 ncı Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi; Samsun 
Milletvekili Hilmi Türkmen ve 4 arkadaşının, 633 
sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Teklifi; Kastamonu Milletvekili 
Hasan Tosyalı'nın, 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkan
lığı Kuruluş ve Görevleri Kanununa 6 Ek Madde 
ilâvesi Hakkında Kanun Teklifi; Yozgat Milletvekili 
Ömer Lütfi Zararsız'ın, 633 sayılı Diyanet İşleri Baş
kanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Birkaç Maddesi
nin Kaldırılması ve Yeni Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan Ko
misyonları Raporları (1/150, 2/77, 2/84, 2/85, 2/87, 
2/90, 2/214) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi: 5.7.1974) 

39. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla 
eklenen Ek 1 nci ve Ek 2 nci maddeleriyle 136 ncı 
maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Ka
nuna ek geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı -ve Millî Savunma ve Plan Komisyonları ra
porları (1/178) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 
8 . 7 . 1974) 

40. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ko
misyonları raporları (1/177) (S. Sayısı : 102) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 7 . 1974) 

X 41. — 27 Ağustos 1973 tarihinde Ankara'da 
imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hampetrol Boru 
Hattı Anlaşmasının onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporları (1/53) (S. Sayısı : 103) (Dağıt
ma tarihi : 1 0 . 7 . 1 9 7 4 ) 

X 42. — Evlenme ile Nesep Düzeltilmesi Hakkında 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
Kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/160) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1 . 1 1 . 1974) 

X 43. — Evlilik Bağına İlişkin Kararların Tanınma
sı Hakkında Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair Kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/161) (S. Sayısı : 105) (Dağıt
ma tarihi : 1 . 11 . 1974) 



44. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
2 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin cezaları-: 
nın affına dair Kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/212) (S. Sayısı : 106) (Dağıtma Tarihi : 
1 s 11 s 1974) 

X 45. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ve 9 arka
daşının, Ege Üniversitesinin Kuruluş Kadroları hak-: 
kındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun teklifi hakkın
da Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair C. Sena-i 
•tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez-: 
kereleri (M. Meclisi : 2/239; C. Senatosu : 2/78) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 107; C. Senatosu S. Sayısı : 373) 
(Dağıtma tarihi: 1 . 11 . 1974) 

46. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 dö
nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkamnca Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 

(1/143) (M. Meclisi S, Sayısı : 108) (Dağıtma Tarihi i 
1 , 11 , 1974) 

47. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 
istanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 10 ar •> 
kadaşının, Ölüm cezasının kaldırılması hakkında Ka-v 
nun teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu (2/202, 
2/195) (S. Sayısı: 109) (Dağıtma Tarihi : 1 , 1 i , 1974) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında imzalan-* 
mış Olan, iki Ülke Arasındaki Devlet Hudut Hattn 
nın Geçişine Ait Tarif Protokolü, Devlet Hududu Ha
ritası, Hudut İşaretleri Protokolleri ve Hudut işaret-; 
lerinin Kontrolü, Bakımı, Onarımı ve ihyası ile Hu-: 
dut Orman Kesim Şeritlerinin Muhafazası Hakkında-; 
ki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapo-i 
ru (1/156) (S, Sayısı : 110) (Dağıtma Tarihi : 
1 >: 11 s 1974) 

(Millet Meclisi Birleşim 16) 





Dönem : 4 Ö O 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : O 1 

İsparta Milletvekili Süleyman Demire! ve 10 arkadaşının, 25.5.1961 
gün ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 
9 ncu bendi ile 1 3 . 7 . 1 9 6 5 gün ve 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 8 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
Kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Ferruh Bozbeyli ve 7 arka
daşının, 1 3 . 7 . 1965 günlü ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanu
nunun 104 ncü maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair ve 
2 5 . 5 . 1961 günlü ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 
9 ncu maddesinin 9 ncu fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına dair 
Kanun teklifleri ve İçişleri, Adalet ve Anayasa Komisyonları 

raporları (2 /162, 2/158, 2/159) 

İsparta Milletvekili iSüleymanı Demire! ve 10 arkadaşının, 25 . 5 . 1961 gün 306 sayılı Milletvekili 
Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu gendi ile 13 . 7 . 1965 gün ve 648 sayılı Siyasî Parti
ler Kanununun 8 nci maddesinin 2 noi fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/162) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

25 . 5 . 1961 gün, 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu bendi ile 
13 . 7 . 1965 gün ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 8 nci maddesinin 2 nci fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifimiz, gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereği saygı ile rica olunur 

İsparta Milletvekili 
8. Demirci 

Sivas Milletvekili 
V. Bozath 

Samsun Milletvekili 
31. Dağıstanlı 

Urfa Milletvekili 
N. Cevheri 

Aydın Milletvekili 
İV. 31enteşe 

İzmir Senatörü 
B. Beler 

Kastamonu Milletvekili 
31. Keskin 

Ankara Milletvekili 
/. H. Köylüoğlu 

16 . 4 . 1974 

Balıkesir Milletvekili 
C. Bilgehan 

Kocaeli Milletvekili 
8. Yahşi 

İçel Milletvekili 
1. Göktepe 

İsparta Milletvekili 
31. Cesur 
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GEREKÇE 

9 . 7 . 1961 gün ve 33ı4 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci maddesi taıdil edil
miş ve geçici U nci .maddesi de kaldırılmıştır. 

'Anayasanın tadilden önceki 68 nci maddesine uıylgun bulunan 306 sayılı Milleti vekili Seçimi 
Kanununun 9/9 maddesi ile 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 8/2 maddesinin Anayasa tadiline 
uygun biçimde değiştirilmesi gerekmiştir. 

Anaiyaısanın 68 ,nci maddesindîe mevcut «AfDa ıığfamış olsalar da» deyiminin metinden çıka
rılmış olması, mleıflhum-u. muhalif imin yalsama organı tarafından arzu edildiği şekilde bir yomum 
yapmaya, bu Anayasa değişikliğinin gerekmesi ve yaisa yapanın kastı müsait .olmadığı giibi, kanun
ların ahlâkî olma vasfı da müsait değildir. Bu nedenle, m>e!fihıum-u muhalifinin esas alınmasına 
igidilmeyıerek, yaısa yaıpanın kaısltına itibar edilmesi ve bilhassa Anayasanın 1488 sayılı Kanımla d e 
gişen lil nci maddesindeki sınırlamaların tat'bik edilmieisli zorunluğunu da nazara alarak, gerek 
Anayasada ve gerekse diğer yasalarda milleıtvekiJi seçilmek isıteyıonlerin hiçlbir kayda ve şarta talbi 
tultulmâmıaları gibi bir sonuca varmak mümkün değildir. Yasalar ne şekilde oluma olsun, millet
vekili olacak kimsenin alfeldilse dalhi, toplumun tümüyle arızu ettiği belli bir ahlâkî seviyenin 
üstünde olması gereklidir. Bu maksada matuf olarak, Anayasa değişikliğine rağmen kanunlarımız
da mıeveut sınırlamaların muhafaza edilmesi zorunlu görülmüştür. Bu zorunluluğu devletin ve 
Anayasamın temeli olan hukulk ilkeleri ve bu hukuk ilkelerinin ahlâkî olması ger ektiği kuralın
dan istihraç etmiş bulunmlaiktayız. 

Bir fazilet ve alhlâik yönetimi olan demokraıtik yöneftimle ilde tıemel kuvveitl'cr olan yargı orıga-
nmda dalhi af kanunlarıma rağmen sarhoşluk veya sair köîtü iptilâlar sdbeibiyle millet adına yangı 
görevi yapanlatra Ibu görevi vermemek suretiyle Ibiir uygulamanın içinde Ibulunduğumuza göre, 
yine millet adına yalsaları yapan Parlamento üyelerinin de birtakım yüce vasıflara sahip olması 
gıerelktiği ;h,er türlü tartışmanın dışında kabulü gereken bir husustur. (Hâkimler Kanunu mad
de 3 /7 -8) 

Anayasa değişikliğinin ,gcrek daha önce ve gereksie bu defa yapılmasında yüksek Adalet Di
vanınca (12 . 6 . 1060 tarihli, 1 sayılı Kanunla kurulmuş) mahfcûım ,edlilenleırin bütün siyasî halk
larını iade etmek hususu kastedilmiş olup, bu rkastın sınırları içinde kalınarak ve yukarıda be
lirtilen .selbepİerdem ötürü, Yüksek Adalet Divanınca malhkûm edilenlerin büitün siyasî haklarını 
yeniden ilktisaibetmeleri amacını temini için ' iki esas, iki yürürlük maddesinden ibaret bu kanun 
teklifi tanzim ve teklif edilmiş bulunmakltadır. 

istaflilbul MüMefevleikül iFerruh ıBozfasyli ve 7 arteadaşımn 13 . 7 . 1965 günlü ve >648 sayılı 
Si|yajsî BanitiiHer iKanunuııruta 104 (iMni îm^dıdıesinin yürîüriliükten Mdırıtaasnıa ' ıdaâır fcınun teMifd 
(2/158) 

Mllet {Meclisi Başkamîlığıııa 

ı64>8 sayılı Siyasî Barltiler Kanununun 104 ncü maddesinin yürürlükten kaldırılması hususun
daki kanun teklifi ilişikte sunulmuştur. 

(Seneğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12 . 4 . 1974 
Ferruh Bo'zjbeyli 

Istanlbul Milletvekili 

Millet Meclisi ('S. Sayısı : 82) 
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G E R E K Ç E 

648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun, 27 Mayıs 1960'tan 15 Ekim 1961'e kadar yargı organ-
] arınca kapatılmış siyasî partilerin devamı olma iddiasının yasak 'edilmesi, başlığı altındaki 104 
ııcü "maddesinin tedvininden maksadın 27 Mayıs 'harekettierinden sonra kapatılmış olan Demokrat 
Fantiyi istihdaf ettiği aşikâr olarak anlaşılmaktadır. 

Zira 27 Mayıs 1960 ile 15 Ekim 1961 tarihileri arasında Demokrat Partiden başka kapatılan 
parti yoktur. 

Her ne kadar madde kapatılmış siyasî partilerin devamı »olma iddiasını yasak edilmesi başlığı
nı taşıyorsa da maddenin ımetni tetkik edildiği takdirde, daha ziyade kapatılmış partilerin adını 
taşıyan partilerin kurulamayacağı veya bu partilerin işaret, rumuz ve alâmetlerinin kullanılmaya
cağı hususlarının ağırlık taşımakta olduğu görülanoktödir. Daha açı'k ifade edilirse yeni kurulacak 
partilerin Demokrat adının, varsa demokrat partiye ait rumuz, işaret ve alâmetlerin kullanılma
yacağı /belirtilmektedir. 

Partiler esas itibariyle birer hükmî şahsiyettir. Hüikmî şaihsiyetleri ise hakikî şahıslar temsil 
ve faaliyetlerini idare eder. Hükmî şahıslanla ilgili idareci ve temsilcilerin işledikleıri •suçlardan 
kendileri hakkında c-ezaî müeyyide tatbik edildiği gibi hükmî şahsiyetin de kapatılması yoluna 
gidilmektedir. 

27 Mayıstan sonra Deımo'krat Parti idarecileri tecziye edilmiş, siyasî hakları alınmış ve Demok
rat Parti de kapatılmıştır. Siyasî Partiler Kanununun 104 ncü maddesi ise tamamen bu politik 
zemin ve atmosfer içerisinde tedvin edilmiştir. 

Ancak 'buigün bu halin devamında bir fayda 'görülmediğinden ıbütün Demdkrat Paırti mensup
ları affedilmiş ve siyasî haklar da dahil olmak üzere bilûmum hakları iade edilmiş bulunmaktadır. 

Bu dunum karşısında Demokrat Partinin kapatılmasına sebdboianların affedildiği bir ortamda 
parti adının, rıumuzlarımn, alâmet ve işaretlerinin mahkûmiyetlerinin devam ettir ilmesi çok giatrip 
bir tezat teşkil etmekte ve genel hukuk prensiplerinle de aykırı düşmektedir. 

Binaenaleyh bu garabeti Orta'dan 'kaldırmak esas sucu işlediği iddia edilen hakikî şahısları af
fedenken isimlerin ve işaretlerin tecziye edilmesini önlemdk zarureti aşikârdır. 

Diğer taraftan üzorinıden 14 sene geçmiş bir hadisenin buigün için bir faydası kalmamış bu
lunan son tortusunun da izalesinin gerek hukukî ıgerekise politik yönden Siyasî Partiler Kanununun 
104 neü maddesinin yürürlükten kaldırılması suretiyle memleket menfaat ve realitelerine uygun 
düşeceği mütalâa edilmiştir. 

İstanbul Çorum Sakarya Erzurum 
F. Bozbeyli 1. Tombuş V. Önsal R. Cinişli 

Kars İçel İstanbul İstanbul 
Y. Bozkurt N. Bas Dr. N. Gür soy S. Bilgiç 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ FERRUH BOZBEYLİ VE 7 ARKADAŞININ TEKLİFİ (2/158) 

13 . 7 . 1965 günlü ve 648.sayılı Siyasî Partiler Kanununun 104 ncü 'maddesinin yürürlükten kaldırıl
masına dair Kanun 

MADDE 1. — 13 . 7 . 1965 günlü ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 104 ncü maddesi yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi ('S. Sayısı : 82) 
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îsltamlbul lElitetveikülıi Ferruh Bozbeyli ve 7 arkadaşının, 25 . 5 . 1961 igünıMi ve 306 »ayılı Mletve-
IMli Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına dair (kamun 

teklifi (2/159) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 9 nen maddesinin değiştirilmesi hususundaki kanun 
teklifi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
12 . 4 . 1974 

İstanbul 
Ferruh Bozbeyli 

GEREKÇE 

306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, milletvekilliğine seçilemeyecek olanlar başlığı al
tındaki 9 ncu ma/ddeteinin 9 nen fıkrası ağır hapiis «ezasını gerektiren bir suçtan dolayı kelsin 
olarak hüküm ıgiymiş olanlar, taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla hapis cezası ile 
mahkûm olanlar, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kö
tüye kullanma,-dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle kesin olarak hüküm giymiş 
olanların affedilmiş olsalarda milletvekili seçile meyecekl erini amirdir. 

Milletvekili iSeçimi Kanunundaki hu hüküm Anayasamızın 68 nci maddesindeki hükümlere pa
ralel olarak tedv'in 'edilmiş bulunmaktadır. 

• An&yasamıızım bu hükmünü değiştirıen ve 68 nci maddedeki «Affa uğramış olsalar da» ta
birini maddeden 'çıkaran kanun Meclislerimizden geçmiş culduğuna g'öre bir tatbikat kanunu 
alam 306 sayılı Kanunun da aynı mealde değiştirilmesi lüzumu açıktır. Aksıi takdirde bu 
Anayasa değişikliği pratik hiçibir fayda sağlamayacaktır. 

Nitekim daha önce aynı konuida yapılan Anayasa değişikliği Anayasa Mahkemesi tarafından 
ı|ptal edilmeden önce 9 ncu maidde 14 . 4 . 1970 günlü ve 1249 sayılı Kanunla değiştirilmiş ancak 
Anayasa de'ğişilkliğinin iptalinden sonra bu Kanunla Anayasa Mahkemeslinin 19 . 10 . 1971 günlü 
esas 1970/40 ve karar 1971/73 sayılı kararıyle ip bal edilmişti. 

Sadece Anayasamızın âmir hir hükmünün Seçim Kanununa 'geçirilmiş olmasından ibaret olan 
9 nen maddedeki hususun da Anayasa değişikliğine paralel olarak .değiştirilmesi bir zaruret 
haline gelmiştir. 

IstanJbul Milletvekili Çorum Milletvekili Sakarya Milletvekili Erzurum Milletvekili 
Ferruh Bozbeyli İhsan Tombuş Vedat Önsal Rasim Cinisli 

Kars Milletvekili İçel Milletvekili İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Yasin Bozkurt Nazım Baş Nilüfer Gürsoy Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ FERRUH BOZBEYLİ VE 7 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

25 . 5 . 1961 günlü ve 306 sayılı Milletvekili 8e çimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu fıkra
sının yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun 

'MADDE 1. — 25 . 5 . 1961 günlü ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 9 ncu mad-
ıdeslinin 9 ncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan 1ar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi (!S. Sayısı : 82) • 
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içişleıii Koımiissyonu Raporu 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. : 2/158, 159, 162 
Karar No. : 9 

4 . 6 . 1974 

Yüksek Baışfkiaaıilığıa 

İstanbul Milletvekili îlerruh Bozbeyli ve 7 arkadaşının, 13 . 7 . 1965 günlü ve 648 sayılı Siyasî 
Partiler Kanununun 104 neü maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi ile İs-
tanibul Milletvekilli Ferruıh Bozbeyli ve 7 arkadaşının, 25 . 5 . 1961 günlü ve 306 sayılı Milletve
kili .Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına dair olan 
kanuin teklifi ve İsparta Milletvekili ıSüleyman Demirel vs 10 arkadaşının, 25 . 5 . 1961 gün ve 
306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu bendi ile 13 . 7 . 1965 gün ve 
648 sayılı iSiyaisî Partiler Kanununun 8 inci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında
ki kanun teklifi, teklif sahipleri ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle " Komisyonumuzda 
görüşüldü. 

Aynı mahiyette bulunanı tekliflerin tevhiden görüşülmesi kararlaştırıldıktan sonra, tümü üze
rinde cereyan eden müzakereler neticesinde, gerekmelerinde de 'belirtilmiş olduğu üzere, 9.7.1961 
tarih ve 334 sayılı Anayasamızda yapılmış bulunan değişikliğe mütenazır 'olarak, 25 . 5 . 1961 
tarihli 306 ve 13 . 7 . 19(65 tarih ve 648 sayılı kanunlarda da değişiklik yapılması maıksadma 
matuf olarak hazırlanan kanun teklifleri, prensip itibariyle Komisyonumuzca da uygun mütalaa 
edilerek, maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Mezkûr her üç teklifin tevhiden görüşülmesinin kararlaştırılmış olmasına binaen, 'kanun met
ninin tanzim şekli itibariyle 2/162 esas sayılı teklif metni üzerinde görüşmeler teksif edilerek, 
metne sarahat vermek ve tatbikatta zuhuru mulhtemel ihtilâfları bertaraf etmek gayesiyle, 
25 Mayıs 1961 tarih ve 306 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine 10 ncu fıkra ilâve edilerek, 1 nci 
çerçeve madde, 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin 2 nci fıkrasının de
ğiştirilmesinle dair 2 nci çerçeve madde ve aynı kanunun 10)4 neü maddesinin yürürlükten kal
dırılması hakkındaki 2/158 esas sayılı kanun teklifi 3 neü madde, yürürlük ve yürütme madde 
numaraları da, değişen madde numaralarıma mütenazır olarak 4 ve 5 nci maddeler olarak düzel
tilmiş ve ilâve fıkraya uygun olarak, kanun başlığı ve metin redaksiyona talbi tutulmak sure
tiyle, Komisyonumuzca yeniden düzenlenmiş ve yapılan bu değişiklikle kanun teklifi, mevcu
dun oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

Mevzuun lüzum ve ehemmiyeti nazarı itibara alınarak öncelikle görüşülmesi temenniye şayan 
görülmüştür. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Komisyon Başlkanı Bu Rapor Sözcüsü Adama 
İçel İçel A. Topaloğlu 

H. Baloğlu 1. Göktepe 

Ağrı 
K. Şahin 

Kütahya 
M. Er soy 

Corum 
E. Eken 

Mardin 
S. Güneştan 

Yozgat 
M. A. Ünsür 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 82) 
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M. İlcin 

Van 
/ Bedirhanoğlu 
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Adalet Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. 2/162, 2/158, 2/159 

Karar No. : 13 

13 . 6 . 1974 

Yüksek Başkanlığa 
İsparta Milletvekili. Süleyman Demirel ve 10 arkadaşının, 25 . 5 . 1961 gün ve 306 Sayılı Mil

letvekili Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu bendi ile 13 . 7 . 1965 gün ve 648 sayılı Si
yasî Partiler Kanununun 8 nei maddesinin 2 nei fıkrasının değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ile İstanbul Milletvekili Ferruh Bozbeyli ve 7 arkadaşının, 13 . 7 . 1965 günlü ve 648 sayılı Siyasî 
Partiler Kanununun 104 ncü maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun Teklifi ve İstanbul 
Milletvekili Ferruh Bozbeyli ve 7 arkadaşının, 25 . 5 . 1961 günlü ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncı Fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun Teklifi, Ko
misyonumuza havale olunmakla ve Hükümet temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve 
müzakere edilmiştir. 

Komisyonumuz; İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve arkadaşlarının teklifini esas almak 
suretiyle diğer tekliflerin birleştirilmesine karar vermiştir. 

Anayasanın 68 nei maddesinin tadili istikametinde ve buna uygun olarak 306 Sayılı Milletve
kili Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu bendinin yürürlükten kaldırılmasına, diğer yan
dan 648 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun 8 nei maddesinin ikinef fıkrasının ve aynı kanunun 104 
ncü maddesinin de yürürlükten kaldırılması gerektiğine komisyonumuz tarafından karar verilmiştir. 

Komisyonumuzca tanzim olan metin ve metin başlığında yapılan değişiklik oylanmak suretiyle 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Anayasa Komisyonuna tevdi edilmek üzere işbu rapor saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkam 
Sinop 

Yalçın Oğuz 

Başkanvekili 
istanbul 

A. Doğan Öztunç 

Sözcü 
Çorum 

Muhalefet şerhi eklidir. 
Yasin Hatiboğlu 

Kâtip 
Tunceli 

Süleyman Yıldırım 

istanbul 
İlhan özbay 

Adana 
Battal Koksal 

imzada bulunamadı 

Kars 
Yasin Bozkurt 

Ankara 
Muammer Alıcı 

Kayseri 
Selçuk İmamoğlu 

İmzada bulunamadı 

Kırklareli 
Mehmet Atagün 

Nevşehir 
Muhalefet şerhi eklidir. 

M. Sabri Dörtkol 

Nevşehir 
M. Zeki Tekiner 

Siirt 
Abdülbaki Cartı 

Urfa 
Necmettin Cevheri 

İmazada bulunamadı 

Urfa 
Celâl Paydaş 

M İ M Meclisi •(IS. Sayısı : 82) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

.'106 sayılı Kanunda yapılan tadilâtla «yüz kızartıcı» fiil faillerine de seçilme imkânı verilece
ğinden bu tadile muhalifiz. 

Arz ederiz. 
12 . 6 : 1974 

Corum 
Y. Hatiboğlu 

Nevşehir 
M. S. Dörtkol 

Anayasa Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. : 2/162, 2/158, 2/159 
Karar No. : 9 

25 . 6 . 1974 

Yüksek Başkanlığa 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 10 arkadaşının, 25 . 5 . 1961 gün ve 306 sayılı Mil

letvekili Secimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu bendi ile 13 . 7 . 1965 gün ve 648 sayılı Si
yasî Partıiler Kanununun 8 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ile İstanbul Milletvekili Ferruh Bozbeyli ve 7 arkadaşının, 13 . 7 . 1965 günlü ve 648 sayılı Siyasî 
Partiler Kanununun 104 ııcü maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi ve İstanbul 
Milletvekili Ferruh Bozbeyli ve 7 arkadaşının, 25 . 5 . 1961 günlü ve 306 sayılı Milletvekili Se
çimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi, 
Komisyonumuza havale olunmakla ve Hükümet temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve mü
zakere edilmiştir. 

Her üç teklifi, birleştirmek suretiyle inceleyen Komisyonumuz, Adalet Komisyonu tarafından 
tanzim olunan rapor ve metni uygun mütalâa etmek suretiyle aynen kabul etmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu rapor saygıyle sunulur. 

nayasa Komisyonu Başkanı 
Rize 

S. R. Sarııhan 

Çanakkale 
R. Sezgin 

Erzurum 
R. Cinisli 

İstanbul 
II. B. Akkiray 

Başkan vekili 
İstanbul 

İV. Öktem 

Çorum 
t. Tombuş 

Eskişehir 
S. Öztürk 

Sakarya 
N. L. İslâm 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Burdur 

A. Sanlı 

Denizli 
F . Avcı 

İmzada bulunamadı 

Gümüşhane 
M. 0. Akkoyunlu 

Urfa 
A. öncel 

İmzada bulunamadı 

Millet Meclisi -(İS. Sayısı : 82) 



İSPARTA MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN DE-
MİREL VE 10 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

25 . 5 . 1961 gün ve 306 sayılı Milletvekili se
çimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu bendi 
ile 13 . 7 . 1965 gün ve 648 sayılı (Siyasî Parti
ler Kanununun 8 nci ^maddesinin 2 nci fıkrasının 

değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

IMADDE 1. — 17 Nisan 1964 tarihli ve 447 
sayılı Kamımın 1 nci maddesinin 1 nci 'bendi ile 
değiştirilmiş olara. 24 Mayıs 1961 "tarihli ve 304 
sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin Seçimi 
Kanununun 1 nci maddeisi gereğince, Cnmlhu-
riyet ıSenaıtosu üyeleri seçiminde uygulanan; 
25 Mayıs 196,1 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili 
Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 numa
ralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İMaidde 9. — 
Ö. — 5, 6 ve 7 ncii fıkralarda 'belirtilenler af

fedilmiş « t a l a r da, milletvekili seçilemezler. 
Iİ2 . 6 . 1960 tarihli ve 1 sayılı Kanunun 6 

nci maddesi ile kurulmuş Yüksek Adalet Diva
nınca malhlkûm edilenler hakkında bu benıt hük
mü uygulanmaz. 

MADDE 2. — 13 . 7 . 1905 gün ve 64*8 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 8 nci madde
sinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

ÜKİNGt BÖLÜM 

Üyelik rue organlarda görev alma 'partilere üye 
olamayacak kimseler 

(Madde 8. — 
IKeısin olarak ınalhkûm oklukları bir suç-

Itain dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeliğine seçilme' yeterliğini kaybetmiş olanlar
dan, 12 . 6 . 119610 tarihli ve 1 sayılı Kanunun 
6 nci maddesi ile kurulmuş Yüksek Adalet Di
vanınca mahkûm edilmiş olup da, daha sonraki 
yasalarla affedilmiş olanlar veya memnu hak
larının iadesine karar alınmış olanlar hakkım
da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. 

8 — 
İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

25 . 5 . 1961 gün ve 306 sayılı Milletvekili Se
çimi Kanununun 9 <ncu maddesine 10 ncu fıkra
nın eklenmesi ve 13 . 7 . 1965 gün ve 648 sa
yılı \Siyasî Partiler [Kanununun S nci maddesinin 
2 nci fıkrasının değiştirilmesi ve 104 ncü mad
desinin yürürlükten 'kaldırılması hakkında kanun 

MADDE 1. — 25 . 5 . 1961 gün ve 306 sa
yılı Milletvekili Seçimli Kanununun 9 ncu mad
desine aşağıda yazılı 10 numaralı fıkra eklen
miştir. 

Madde 9. —, 
10. 12 . 6 . 1960 tarihli ve 1 sayılı Ka

nunun 6 nci maddesi ile kurulmuş Yüksek Ada
let Divanınca mialhkûm .edilenler hakkında 9 ncu 
fıkra hükmü uygulanmaz. 

,MADDE 2. — 13 . 7 . 1965 gün ve 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 8 nci maddesi 
nin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril 
mistir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Üyelik \ve organlarda <görev alma partilere üye 
olamayacak kimseler 

Madde 8. — 
Kelsin olarak mahkûm oldukları bir suçtan 

dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
liğine seçilme yeterliğini kayibıotmiş olanlardan, 
12 . 6 . 1060 tarihli ve 1 sayılı Kanunun 6 nci 
'maddesi ile kurulmuş Yüksek Adalet Divanınca 
ımalhkûm edilmiş olup da, daıha sonraki yasalarla 
affedilmiş olanlar veya mömnu haklarının iade
sine karar alınmış olanlar hakkımda yukarıdaki 

fıkra hükmü uygulanmaz. 

ıMADDE 3. — 13 . 7 . 1965 gün ve 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 104 ncü maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Millet Meclisi ((S. Sayısı : 82) 



— 9 — 

AiöALET KOMİSYONU DE&fcŞTÎRİŞİ 

25 . İ5 . 1961 tartiı roe 306 sayılı Milletvekili se
çimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu bendi 
ile 13 . V . 1965 tatili ve !648 sayılı Myasî Parti
ler Kanununun 8 nci mıaddesinin 2 nci fıkrasının 
ve 104 ncü maddesinin sürürlükten kaldırılması 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 25 . 5 .. 1961 tarih ve 306 sa
yılı Miıllettvekili Seçimi Kanununun 9 ncu mad
desinin 9 nen bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — 13 . 7 . ,1965 tarih ve 648 sa
yılı Sâyalsî Partiler Kanununun 8 nci maddtesi-
nin 2 nci fıikrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sa
yılı Siyalsî Partiler Kanununun 104 ncü mad
desi yürürlükten kaldırılmıştır. 

ANAYASA KOMİSYONUNU METNİ 

25 . 6 . 1961 tarih 've 306 sayılı Milletvekili se
çimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu 'bendi 
ile 13 .'7 . 1965 iarih ve 648 sayılı ;Siyasî Parti
ler Kanununun 8 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 
ve 104 'ncü maddesinin yürürlükten kaldırılması 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Adalet Komisyonunun 1 nci 
'maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Adalet Komisyonunun 2 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Adalet Komisyonunun 3 ncü 
maddesi Kemisyo'nıımuzca. aynen kalbul edil
miştir. 

Millet Meclisi ('S. Sayısı : 82) 
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MADDE 3. 
yıürürılüğle girer, 

Tdklif 

B.u kanun yayımı tarilhinde 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini, Ba
lkanlar Kurulu yürütıür. 

İçişleri Komisyonunun değâıştirişl 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yuroırJiuge 'girer. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kumlu yürütür. 

Millet Medisî ('Ş. Sayısı : 82] 
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Adaldt Komisyonu değ%tirişi 

Bu kanun yayımı ta,riikiııde yü-'MADDE 4, 
rürloiğe girer. 

ÛVLADDE 5. — Bu kanun hükünıiLerini Bakan
lar Kurulu yürüftiir. 

Anayasa Komisyonu Meıtni 

MADDjE 4. — Adalet Komisyonunun 4 neü 
maddesi Komiisymumuzea aynen kaJbful edil
miştir. 

MADDE 5. — Adalet Kk>m5sıyofliunun 5 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kaibul edil-
mişftir. 

*>&<( 
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