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ğa yanlış geçmesi nedeniyle Geçen Tutanak 
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Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/229) 497 

2. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
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Emre ile Ankara Milletvekili Oğuzhan Asiltürk 
ve Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ile 
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nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
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1. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 

anarşik olaylara ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Başbakan adına İçişleri Bakanı irfan Özay-
dınlı 'nın yazılı cevabı (7/25) 502:503 

2. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 
Van depremi felaketzedelerine tahsis edilen 
orman ürünlerine ilişkin sorusu ve Orman 
Bakanı Vecdi ilhan'ın yazılı cevabı (7/159) 503:504 

3. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarı-
oğlu'nun, görevden alınan memurlara ilişkin 
sorusu ve Ticaret Balkanı Teoman Köprülü-
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Adalet Komisyonu Başkanlığına : 
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Fındık ziraatı hakkında (2/294), fındık tarımı hak
kında (2/30$) Ve fındık tarım sahalarının sınırlandırıl
ması hakkında (2/317) kanun tekliflerinin Sanayi ve 

I —. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Teknoloji ve Ticaret Komisyonuna havale edilmesine 
dair tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Çanakkale Milletvekili İrfan Binay'ın 10/3 esas 
numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine dair önergesi de Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Afyonkarahîsar Milletvekili İsmail Akın ve 9 ar
kadaşının önergeleri üzerine açılması kabul edilen, 
«Milli Eğitim Bakanlığında yapılan tayin ve nakiller» 
konusundaki Genel Görüşme (8/1) tamamlandı. 

10/3 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu 
üyeliğine aday gösterilen Bursa Milletvekili Ali El-
verdi'nin adaylığı reddolundu. 

6/19 esas numaralı sözlü soru ilgili bakanın, 
6/23 esas numaralı sözlü soru sahibinin, 

II. — GELEN 

30 . 1.1978 

Teklifler 
. 1. — Edirne Milletvekili İlham i Ertem ile 9 arka

daşının Memur Yardımlaşma Kurumu kanun tek
lifi (2/497) (Plan Komisyonuna) 

2. — Edirne Milletvekili tlhami Ertem ile 9 arka
daşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa iki 
ek madde ve bir geçici madde eklenmesine dair ka
nun teklifi (2/498) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
komisyonlarına) 

3. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ile 
3 arkadaşının, 5 . 1 . 1961 günlü ve 222 say ıh İlköğ
retim ve EğMim Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi ve ek maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi (2/499) (Milli Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

4. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ile 11 arka
daşının, belediyelerin, belediyelere bağh müessese ve 
işletmelerin bir kısım borçlarının tahkimi hakkında 
kanun teklifi (2/500) (İçişleri ve Plan komisyonlarına) 

5. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ile 5 ar
kadaşının, 635 sayılı Uzman Jandarma Çavuş Ka
nununda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
(2/501) (İçişleri ve Milli Savunma komisyonlarına) 

6. — Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğ-
lu'nun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 
sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci maddesinin 
3 ncü fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/502) (Plan ve Adalet komisyonlarına) 

6/21, 6/17 ve 6/18 esas numaralı sözlü sorular 
soru sahipleri ve ilgili Bakanların Genel Kurulda ha
zır bulunmamaları nedeniyle ertelendiler. 

16/20 ve 6/22 esas numaralı sözlü sorular da, soru 
sahipleri tarafından geri alındı. 

1803 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin (A) fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifinde 
(2/361) (S. Sayısı : 3) C. Senatosunca yapılan değişik
lik kabul edilerek, teklifin kesinleştiği bildirildi. 

31 Ocak 1978 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 19.05'te son verildi 

Başkan Dîvan Üyesi 
BaşkanvekiH Çanakkale 

. Muslih Görentaş İrfan Binay 
Divan Üyesi 

Denizli 
Mustafa Gazalcı 

No. : 17 

KÂĞITLAR 

Pazartesi 

7. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, 213 
sayılı Yergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin de
ğişikliğine dair kanun teklifi (2/503) (Plan Komisyo
nuna) 

8. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, 13 
Mart 1329 tarihli İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
nun 116 ve 140 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 
yasa önerisi (2J/504) (Plan ve İçişleri komisyonlarına) 

9. — İzmir Milletveküi Neccar Türkcan'ın, 193 
sayılı Gelir Yergisi Kanununun 23 ncü maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/505) (Plan Komisyonuna) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basın 

toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

2. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Bakan
lık girişindeki tabloların kaldırılmasına ilişkin Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/26) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, TRT 

Kurumunun dini Türk müziği yayınlarına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi. (7/167) 

2. — Afyonkarahîsar Milletvekili Mehmet özut-
ku'nun, Dünya Bankası Uzmanı ile yaptığı görüşme
ye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/168) 

493 — 
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Tezkereler 
1. — İsparta Milletvekili Süleyman Demîrel'in, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi (3/226) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Abdüllâtif Ensari-
oğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (3/227) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

3. — Siirt Milletvekili Zeki Çeliker'in, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 

tezkeresi. (3/228) (Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyona) 

Rapor 

1. — İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre 
ile Ankara Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Konya 
Milletvekili İhsan Kabadayı ile 5 arkadaşının, 648 
sayılı Siyasi Partiler Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet ve 
Anayasa komisyonları raporları (2/496, 495) (S. Sa
yısı : 4) (Dağıtma tarihi : 31 . 1 . 1978) (GÜNDEME) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Halil Karaatlı (Bursa), Yılmaz Balta (Rize) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 99 ncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Genel Kurulda bulunan sayın müM-
vekillerirtiır, «'burada» demek suretiyle varlıklarını be
lirlemelerini rica ediyorum. 

Ad okunmak suretiyle yoklama yapıyoruz efen
dim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, isimlerini oku
duğumuz sırada Genel Kurul salonunda bulunmayan 

sayın arkadaşlarımın Başkanlığa birer tezkere gönder
melerini rica ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, görüşmeler için yeterli ço
ğunluğumuz vardır. 

Görüşmelere başlamadan evvel, Sayıştay ve Mec
lis hesaplarını inceleme komisyonlarımızın, bugüne 
kadar başkanlık divanı seçimlerini yapmadığını ve kı
sa zaman içerisinde toplanarak başkan, başkanvekili, 
tîözcü ile kâtip üyelerini seçmelerini önemle rica edi
yoruz efendim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GEÇEN TUTANAK HAKKINDA KONUŞMALAR 

I. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 26 
Ocak 1978 günlü 98'nci Birleşimde, Başkanlığa hita
ben yaptığı bir konuşmanın tutanağa yanlış geçmesi 
nedeniyle Geçen Tutanak hakkında konuşması. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Sayın İlhan 
Ersoy, 26 Ocak 1978 günlü 98 nci Birleşiminde ya

pılan gündem dışı bir konuşma sırasında, Başkanlığa 
hitaben yaptığı konuşmada, konuşmanın tutanağa yan
lış geçtiğini ifade ederek, Başkanlıktan, geçen tuta
nak hakkında söz istemiştir. 

Sadece bu konuyla sınırlı olmak üzere buyuru
nuz Sayın Ersoy. 

— 494 
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İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, çok 
değerli arkadaşlarım; Millet Meclisi Genel Kurulunun 
98 nci Birleşiminde, Cumhuriyet Halk Partisi millet
vekili bir hanım arkadaşım burada konuşurken, bu 
kürsüye pek yakıştıramadığımız, bundan evvelki tat
bikatta hiç rastlamadığımız bazı kelimeleri kullandık
larında, ben, Sayın Başkana, «Burası Meclis kürsüsü
dür; sayın hatibi İçtüzük gereği sadede davet edi
niz» talebinde bulunmuştum. Sayın Başkan sözümü 
tam işitemedikleri için olacak, bendenizi kürsüye ya
kın bir yere davet ettiklerinde, aym ifadeyi tekrarla
dığım zaman, zannediyorum ki, stenograflar tam ma
nasıyla zaptedememiş olacaklardır. 

Almış olduğum tutanaklarda, «Sayın Başkanım, 
burası Meclis kürsüsüdür. Sayın hatibi edebe davet 
ediyoruz» gibi bir ifade vardır. Halbuki, İçtüzüğümü-

1. — Amasya Milletvekili Muhammet Kelleci'nin, 
Taşova İmam - Hatip Lisesi Müdürünün dövülme
si olayı hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Muhammet Kelleci; Taşova 
İmam -. Hatip Lisesi Müdürü Yavuz Korkut'un, 
25 . 1 . 1978 tarihînde öğrenciler tarafından dövülme
si nedeniyle gündem dışı söz istediniz. 

Konu içersinde kalmak ve 5 dakika ile sınırlı ol
mak üzere, buyurunuz efendim.; 

MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — Sayın 
Başkan, Yüce parlamentonun saygıdeğer üyeleri; he
pinizi saygı ile selamlarım. 

Son günlerde memleketimizde ciddi endişelere ve 
boyutlara varan, uzanata, anarşi hareketlerinin bir ta
nesine de, Taşova'da geçen Çarşamba günü üzülerek 
şahit olmuş bulunuyoruz. Taşova İmam - Hatip Li
sesi Müdürü Yavuz Korkut, yönetmelikle ilgili bir 
maddeyi Taşova Lisesi Müdürü ile beraberce lisede 
görüşürler. Daha sonra, Lise Müdür Muavini ile bera
ber bir başka maddeyi görüşmek üzere, Lise Müdür 
Muavinini dersten beklemek için Müdür Muavini Oda
sında oturur. Müdür Muavini Odasında otururken 
İmam Hatip Lisesi Müdürü, diğer lisede, hiç haberi 
olmadan, en ufacık bir sürtüşmesi olmadan bir mese
lesi olmadan, lisenin öğrencileri tarafından o odada 
kıstırılır. «Ne istiyorsunuz benden?» diye sorduğun
da; «Sen faşist müdürsün, İmam Hatip Lisesi Müdürü 
Yavuz Korkut; faşist müdür sen değil misin?» «Evet, 
benim» diyor; «Ama (benlim sizinle bir ahp vereceğim 
yok.» «Doğru, sizin bizimle alıp vereceğiniz yok; ama 

zün 68 nci maddesi, «Genel Kurulda kaba ve yarala
yıcı sözler söyleyen kimseyi Başkan derhal temiz bir 
dille konuşmaya, buna rağmen temiz bir dil kullanma
makta ısrar ederse, kürsüden ayrılmaya davet eder. 
Başkan, gerekli görürse o kimseyi o birleşimde salon
dan çıkartabilir» der, 

Demek ki, arkadaştanmızı edebe davet etmek biz
lerin vazifesi değildir. Başkanlığın vazifesidir. Bende
niz de burada, «Sayın Başkanım, burası Meclis kür
süsüdür; sayın hatibi edebe davet ediyoruz» deme
dim; «Sayın Başkanım, burası Meclis kürsüsüdür; 
sayın hatibi edebe davet ediniz» dedim. 

Zabıtların bu şekilde düzeltilmesini rica eder, say
gılar sunarım. ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

bizim sizinle fevkalade ahp vereceğimiz vardır» der
ler. Sebebini sorduğu zaman, «Cumhuriyet Bayramın
da faşist bir konuşma yapmıştınız.» 

Cumhuriyet Bayramında yapılan konuşma, aslında 
kaymakamın denetiminden geçmiştir. Kaymakamla 
görüştüğümüzde, katiyetle herhangi bir anlayışa, tevi
le, tefsire mahal bulunacak ifadenin bulunmadığımı 
söylediği halde, «Cumhuriyetten bahsettiniz, Cumhu
riyet tarihinden bahsettiniz, Osmanlı tarihinden bah
settiniz. Bu faşist ifadelerin şimdi sizden hesabım so
racağız» diye üzerine çullanırlar. 

Kaymakamın ifadesi aynen şöyledir: «İmam Ha
tip Lisesi Müdürünü gördüğüm zaman, beni kan tut
tu, olduğum yerde kaldım» diyor. «Yüzü, gözü tanın
maz hale gelmişti, hastanede yatıyordu, dişleri kırıl
mıştı. Kendisini ziyaret ettim, geçmiş olsun dedim. 

Ama, yaralayan, bizi inciten şu idi: İmam Hatip 
Lisesinin Müdürü, irfan ordusunun bir ferdi; bu mem
leketin evladı, bir ferdi vahidi idi; Milli Eğitim men
subu idi, gençlerimize, çocuklarımıza iyi bir vatan
daş olmayı, iyi bir insan obuayı, faydalı bir nesil ol
mayı öğretmiş olmaktan başka hiçbir günahı, vebali 
olmayan bu lise müdürüme bu şekildeki böyle fevka
lade üzücü bir tavırla hücum edilmiş olmasını esefle 
karşüadüt. 

Şöyle ki, sloganlar da çok dikkati çekiyordu, ay
nen şöyle kullanılıyor: «Kurtuluş namlunun ucunda
dır» yazılmıştı Taşova'nın sokaklarına; «faşistler, siz
den intikamımızı alacağız» diyor; «Halk mahkemeleri 
kurulacaktır.» ifadeleri ve ibareleri millet evladının 
bağrım inditnıiştir. 

B) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

— 495 — 
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MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Çok doğru 
söylemişler. 

I. ETEM EZGÜ (Samsun) — Halletmişler. 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Evet, 
evet haklısınız «Çok doğru söylemişler» diyen arka
daşlarımıza üzülerek şunu söylemek istiyorum; o hal
de sizden cesaret alıyor, sizden direktif alıyorlar de
mek mecburiyetinde kalacağım. (AP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kelleci, 1 dakikanız var efeia-
dim, 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Anaların 
babaların ıstırapları ayyuka ulaşmıştır. Burada bulum* 
maşım arzu ederdim; daha evvel Sinop Milletvekili 
iken - şimdi bilmem nerenin milletvekilidir - ama 
Sosyal Güvenlik Bakam Hilmi İşgünar Bey buradan.. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — «Bilmem nerenin» 
demek ayıptır, ayıp. 

BAŞKAN — Sayın Kelleci, Sayın Kelleci. 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Milli 
irade açısındaln söylüyorum onu... 

BAŞKAN — Sayın Kelleci, Sayın Kelleci; blir da
kika. Konu içerisinde kalmanızı rica ediyorum. Ben 
size Taşova Lisesi Müdürünün dövülmesiiyle ilgili ola
rak söz verdim. Rica ediyorum, lütfen. 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Hay hay 
Sayın Başkanım. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malarya) — Milyonlarca 
öğretmen dövülmüştü. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum Sayın Şen-
türkı 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Aynen 
ifadeler, slogalnlar bundan ibarettir. Şunu demek isti
yorum: «Bu meydanda savaşımız vardır. Kurtuluşa 
kadar savaş» tıf ibarelerinin, pankartlarının altında ba
rış mitingi yapanların kulakları çınlasın ki, perde bi
raz daha aralanmış, şimdi «Kurtuluş namlunun ucun
dadır» deniliyor. Onun için endişemiz, heyecanımız, 
serzenişimiz millet adınadır, rejim adınadır, demokrasi 
adınadır, şuradan etmiş olduğumuz yemin adınadır. 
(AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, süreniz bitti Sayın Kelleci. 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Aynı ko
nuda Suluova'da da liseli öğrencilerin üzerine bir gru
bun yürüdüğünü, sayın Suluova Kaymakamının ifade
sinden aldım. 

BAŞKAN — Sayın Kelleci, hakkınızı kullandırı
yorum size; daha fazlasını kullandırtmam da İçtüzü
ğümüze göre mümkün değil, rica ediyorum söz süre
niz bitti, sözünüzü bitirimiz efendim. 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Sözümü 
bitireyim efendim. 

Şuradan bir arkadaşımın da işaret ettiği gibi, 
«artık zamanı gelmiştir» diye, anarşiyi katliama ka
dar götürecek gözü dönmüşlere... 

BAŞKAN — Sayın Kelleci, Sayın Kelleci, size iki 
defa uyarıda bulundum; gündem dışı konuşmanın sü
resi 5 dakika; zaten olayı ifade ettiniz, rica ediyorum; 
rica ediyorum sözünüzü bitirin, yoksa kürsüyü terke 
davet edeceğim, 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim, bitiriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rica ederim «bitiriyorum» dediniz, 
3 dakika geçti konuşmanızdan. 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Sayın 
Başkanım, sizin ikazlarınızdan dolayı cevap vermek 
mecburiyetinde kaldığım için, biraz daha uzunca kal
dım, hemen bitiriyorum, lütfediniz. 

CENGİZ ŞENSES (Ankara) — Ankara'daki kurt 
seslerini duyuyor musun? 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla — Efendim?. 
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmak için 

süre doldurtmam Sayın Kelleci; birbirimizi yeni tanı
yoruz herhalde, rica ediyorum, lütfen bitiriniz. 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Pekala 
Sayın Başkanım. 

Şunu arz etmek istiyorum değerli arkadaşlarım: 
Anarşi ile ilgili çalışmaların, hayırlı çalışmaların şe
refle yanındayız; ama isabetsiz yapılacak çalışmala
rın da, dikkatle ibretle karşısındayız. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (AP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
CENGİZ ŞENSES (Ankara) — Dün Ankara'da 

sokaklarda kurtlar uluyordu. 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
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C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Yüceler'e Dev
let Bakanı Ahmet Şener'in vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkere
si. (3/229) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaş
kanlığı tezkereleri vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev !iîe yurt dışına gidecek olan Gıda - Tarım 

ve Hayvancılık Bakamı Mehmet Yüceler'in dönüşüne 
kadar; Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, 
Devlet Bakam Ahmet Şener'in velcilik etmesinin, 
Başbakanın tekBjfi üzerine, uygun görülmüş okluğu
nu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunulmuş
tur. 

2. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Kültür 
Bakanı Ahmet Taner Kışlalı'ya Milli Eğitim Bakanı 
Necdet Uğur'un vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/230) 

Millet MecSIsi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Kültür Baka

nı Doç. Dr. Ahmet Tamer Kışlah'nın dönüşüne ka
dar; KüBcür Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nec
det Uğur'un vekffik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğumu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul
muştur. 

3. — Görev ile yurt dışına gidecek olan İmar 
ve İskân Bakanı Ahmet Karaaslan'a Devlet Bakanı 
Enver Akova'nın vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/231) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan İmar ve tskân 

Bakanı Ahmet Karaasl&ın'ıın dönüşüne kadar; İmar 
ve İskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Enver Akova' 
nm vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul
muştur. 

4. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Yerel 
Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir'e Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanı Ali Topuz'un vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/232) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Yerel Yöne

tim Bakam Mahmut Özdemir'in dönüşüne kadar; 
Yerel Yönetim Bakanlığına, Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanı Ali Topuz'un vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi, üzerine uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Fahri S. Korutürk 
\ Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunulmuş
tur. 

5. — Ankara Milletvekili Oğuz Ay gün'e ait so
ruşturma evrakının geri verilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi. (3/233) 

BAŞKAN — Efendim Başbakanlığın, İçtüzüğün 
76 ncı maddesine göre bir geri isteme tezkeresi var, 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 13 . 7 . 1977 gün ve 304-06592 saydı yazı

mız. 
Adalet Bakanlığının 7 . 7 . 1977 gün ve 1-128-

42-1977/38761 sayılı yazısı üzerine çocuk düşürtmek 
fiilini işîediği iddia olunan Ankara MiEetvekiîi Oğuz 
Aygün'ün soruşturma evrakı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 79 ucu maddesine göre bir karar veri
lebilmesi! için üyesi bulunduğu Başkanlığınıza ilgi ya
zımızla sunulmuştur. 

Bu defa Adalet Bakanlığından alman 13 . 1 . 1978 
gün ve 1-128-42-1977/2725 sayın yazıda; Ankara 
Cumhuriyet Savcılığınca ilgili hakkında yeni kanıt
ların ortaya çıktığı belirtilmekte ve bu nedenle soruş
turma evrakının ylenüdien incelenmek üzere iadesi is-
tenümektedür. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

BAŞKAN — Dosya geri verimuştir efendim. 

6. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi'nin, 
Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi. (4/51) 
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BAŞKAN — Komisyondan İstifa tezkereleri var, 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Adalet Komlisyonu üyeliğjinden istifa ettiğimi, 

saygı ile arz ederim. 
i Erzurum 

Selçuk Erverdi 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunulmuş
tur. 

7. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, Plan Ko
misyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/52) 

Miiet Meclisi Başkanlığına 
Bütçe - Plan Komisyonundaki görevimden, par

timin genel yönetim kurulunca verilen yeni görevim 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşforını* Adalet Ko
misyonunda açık bulunan üyelik için Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupunca Tunceli Milletvekili Sayın 
Hüseyin Erkanîı aday gösterilmiştir. 

Onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MM Savunma Komisyonunda açık bulunan üye
lik için Cumhuriyet Halk Partisi Grupunca Hatay 
Milletvtkili Sayın Haydar Demirtaş aday gösteril* 
iniştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... Etme
yenler... Edilmiştir. 

Sayın Ege, bize gönderdiğiniz yazınızda, Sayın 
Ersoy'un «Haltübu edebe davet ediniz» şeklindeki be
yanının, daha önce ifade ettiğiniz hususların yanhş 
anlaşılması şeklinde bir zehap uyandıracağını ifade 

1. — İstanbul Milletvekili Çağlayan Ege'nin, Tür- | 
kiye Kızılay Derneğine, yurt dışından gönderilen yar- \ 
dımların amaç dışı kullanıldığı iddiasına ilişkin Ma- ] 
üye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/19) ; 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın Çağla* | 
yan Ege'nin, Türkiye Kızılay Derneğine, yurt dışın- J 
dan gönderilen yardımların amaç dışı kullanıldığı I 
iddiasına ilişkin Maliyle Bakamından sözlü soru öner- I 
göSinin görüşmelerine başlıyoruz. I 

dolayısıyla istifa ettiğimi arz ve teklif ederim. Say
gılarımla. 

Samsun 
İljyas Kıhç 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul
muştur. 

8. — İstanbul Milletvekili Yalçın Gürselin, Sa
yıştay Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi. (4/53) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayıştay Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Saygılarımla. 

İstanbul 
Yalîçın Gürsel 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul
muştur. 

ediyorsunuz; bu nedenle de sataşmadan dolayı söz 
istiyorsunuz. 

Geçen oturumda zatialinizün sözlerinin tamamı 
zapta geçmiştir. Sayın Ersoy'un da biraz evvel be
yanlarını hep birlikte dinledik; «Hatibi edebe davet 
ediniz», şeklinde Başkanlığa bir uyarıda bulunduğu
nu söyledi. Bu nedenle size bir sataşma olduğu ka-
natinde değilim efendim. 

Teşekkür ederim. 

ÇAĞLAYAN EGE (îstanıbul) — Bana, «edep
siz» demek İstedi bu sözleriyle efendim, rica ede
rim. 

BAŞKAN — Zaıtiaiinıizin konuşması sırasunda ıbu 
beyan bahis kenusu olmuş; sanıyorum gerekli ceva
bı vermiş olmalısınız. 

Değerli arkadaşlarım, gündemimizin; sözlü so
rular, kuşanma geçiyoruz. 

Sayın Ege .. Burada. 

Sayın Ege'nin bir geri alma önergesi var; okutu
yorum; 

Millet Metlisi Başkanlığına 
Gündemin 6/19 sırasında kayıtlı Türkiye Kızı

lay Derneğindeki yolsuzlukların Maliye Bakanı ta
rafından yazıh olarak açıklanmasını istemiştim. Sü
resinde zamanın Malîye Bakam Cihat Bilgenan tara-

V. — SEÇİMLER 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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fmdan Kızılay yardunjarının amaç dışı kullanılması 
bu Yüce Mecliste bilhassa açıklanmamıştır. 

Bu defa Maliye Bakamı Ziya Müezzinoğhı tara
fından bu yolsuzlukların ve suiisthnakterAn önlene
ceğine inandığım için önergemi geri olıyorum. 

İstanbul 
Çağlayan Ege 

BAŞKAN — Sayın Ege'ye önergesi geri, verilmiş
tir. 

2. — Manisa Milletvekili Erkin Topkaya'nın, na
kil ve atamalarda partizanlık yapıldığı iddialarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/21) 

BAŞKAN — Manisa MİSîeıtvekili Sayın Erkin 
Topkaya'nın, nakil ve atamalarda partizanlık yapıl
dığı iddialarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine ge
çiyoruz. 

Sayın Topkaya burada mı efendim?.. Burada. 
Geri alma önergesi var; okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin sözlü sorular faslının 2 nci sırasında

ki sözlü soru önergemi geri anyonun. 
Gereğud arz ederim. 

Manisa 
Erkin Topkaya 

BAŞKAN — Sayın Topkaya'ya önergesi gerî ve
rilmiştir. 

3. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 
Ankara Eczacılık Yüksek Okulunda uygulanan bara] 
sisteminin kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/23) 

BAŞKAN — Antalya Milletvekili Sayın Ömer 
Buyrukçu'nun, Ankara Eczacılık Yüksekokulunaa 
uygulanan baraj sîstemılniin kaldırılmasına ilişkin 
Milli Eğîıtim Bakamından sözlü soru önergesinin gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

Sayın Buyrukçu?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesü, bir defaya mahsus oSmak 

üzere ertettenmdştir. 
4. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, De

nizli A di güzeller Barajı inşaatına ilişkin Enerji ve Ta
bii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/17) 

5. — Denizli Milletvekili Adnan Keskinin, De
nizli - Çivril - Karabedirler köyünde tütün üretiminin 
yasaklanmasına ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/18) 

BAŞKAN — Denizli Milletvekili Sayın Adnan 
Keskin'in, Denizli AdıgüzeBer Barajı inşaatına iliş
kin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi ile gündemin beşinci sarasında kayıtlı, 
Denizli - Çivril - Karabedirler köyümde tütün üreti
minin yasaklanmasına iîişkiın Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergelerinin geri alındığına İliş
kin önergesi var; okutuyorum: 

Meclis Başkanlığına 
Bugünkü gündemde yer alam Enerji ve Tabii Kay

naklar Bakanı ile Gümrük Tekel Bakamına yöneîltti-
ğîtm, sözlü soru önergelerimi geri alıyorum. Gereği
ni dilerim. 

Saygılarımla. 
Denizli 

Adnan Keskin 
BAŞKAN — Her iki soru önergesi de Sayın Kes-

kin'e verilmiştir efendim. 

VII. — GÖRÜŞÜLEN tŞLER 

1. — İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre 
ile Ankara Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Konya 
Milletvekili İhsan Kabadayı ile 5 arkadaşının, 648 
sayılı Siyasi Partiler Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet ve 
Anayasa komisyonları raporları. (2/496, 2/495) (S. 
Sayısı : 4) (1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündemimiz
de görüşülecek konu kalmamıştır; ancak verilmiş iki 
önerge vardır, okutup ayn ayrı önergeleri işleme ko
yacağım efendim. 

(1) 4 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Anayasa Komisyonu Başkanlığının İçtüzüğümü
zün 53 ncü maddesine göre bir önergesi var, okutu
yorum efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü Gelen Kâğıtların raporlar kısmında yer 

alan 4 Sıra Sayılı «648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki 
Kanun» teklifinin, yasaların Anayasaya uygun hale 
gelmesi bakımından önemli bir örnek ve adım teşkil 
etmesi ve konunun ehemmiyetine binaen içtüzüğün 
53 ncü maddesine göre dağıtımı tarihinden itibaren 
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48 saat geçmeden gündeme alınarak öncelikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

31.1.1978 
Anayasa Komisyonu 

Başkanvekili 
Şener Battal 

Konya Milletvekili 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 53 ncü maddesi uya
rınca Anayasa Komisyonu Başkanı tarafından veri
len öneriyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

Ç) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

.1 — 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi
nin (2/496, 2/495) (S. Sayısı : 4) görüşülmesine dair 
Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun, İçtüzüğün 50 
nci maddesi uyarınca bir önergesi vardır, okutup iş
leme koyacağım efendim : 

Danışma Kurulu önerisi 
No : 7 

Gündeme alınması Genel Kurulca kararlaştırılan, 
648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun bazı maddele

rinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin (S. Sa
yısı : 4) görüşmelerine başlanması, İçtüzüğün 50 nci 
maddesinin son fıkrasına göre önerilmiştir. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkam 

CHP Grupu Başkanvekili AP Grupu Başkanvekili 
Altan öymen Turgut Toker 

MSP Grupu Başkanvekili MHP Grupu Başkanvekili 
S. Arif Emre Faruk Demirtola 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun okuttuğum öne
risini onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Vn. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre 
ile Ankara Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Konya 
Milletvekili İhsan Kabadayı ile 5 arkadaşının, 648 
sayılı Siyasi Partiler Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet ve 
Anayasa komisyonları raporları. (2/496, 2/495) (S. 
Sayısı: 4) (Devam) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Genel Kuru
lun aldığı karar uyarınca, İstanbul Milletvekili Saym 
Süleyman Arif Emre ile Ankara Milletvekili Saym 
Oğuzhan Asiltürk ve Konya Milletvekili Sayın İhsan 
Kabadayı ile 5 arkadaşının 648 sayılı Siyasi Partiler 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifinin (S. Sayısı : 4), görüşmelerine baş
lıyoruz. 

Komisyon?.. Yerinde. 
Sayın Hükümet temsilcisi?.. Hükümeti temsilen 

Sayın Adalet Bakanı, zatıâliniz mi efendim? 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Yerinize buyurunuz efendim. 
Değerli arkadaşlarım, Komisyon raporunun oku

nup okunmaması hususunda onayınızı alacağım. Ko

misyon raporunun okunmasını kabul edenler... Okun
masını kabul etmeyenler... Komisyon raporu okutu
lacaktır. 

Anayasa Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. : 2/495, 2/496 
Karar No. : 3 

30 . 1 * 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuz, gündemindeki konuları görüşmek 

üzere toplandı. Bu sırada verilen bir önerge ile 648 
sayıh Siyasi Partiler Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tekliflerinin gündeme 
dahil edilerek 1 nci sırada görüşülmesi istendi. Bu 
önerge kabul edilerek, Komisyonumuzda bulunan 
Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ile 5 arkadaşının, 
648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İstanbul 
Milletvekili Süleyman Arif Emre ile Ankara Milletve
kili Oğuzhan Asiltürk'ün, 648 sayıh Siyasi Partiler 
Kanununun bazı maddelerim'n değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifinin görüşülmesine geçildi. 
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Komisyonumuz, aynı mahiyetteki bu kanun tek
liflerini daha önce görüşen Adalet Komisyonu gibi 
İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ile Ankara 
Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün teklifini esas almak 
ve diğer teklifi bununla birleştirmek suretiyle görüş
melere devam etmiştir. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmelerde, Adalet Ko
misyonu raporunda yer alan görüşler muvacehesinde 
teklifin tümü kabul edilerek maddelerin müzakeresi
ne geçilmiştir. 

Adalet Komisyonu metninde olduğu gibi, teklifin 
1 nci maddesi Komisyonumuzca da uygun mütalaa 
edilerek aynen kabul edilmiş, 2 nci madde ise metin
den çıkarılmıştır. 

Adalet Komisyonunca, 2 nci madde olarak kabul 
edilen, teklifin 3 ncü maddesi; kanun tekniğine uy
gun olarak bir çerçeve madde altında «Ek Geçici 
Madde» şeklinde kabul edilmiştir. 

Teklifin yürürlük ve yürütme maddeleri olan 4 ncü 
ve 5 nci maddeler, 3 ve 4 ncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Teklifin başhğı kanun tekniğine uyacak ve metni 
tam kapsayacak şekilde değiştirilmiştir. 

Kabul edilen bir önerge ile, Komisyonumuz, bu 
kanun teklifinin Millet Meclisi Genel Kurulunda ön
celikle görüşülmesinin istenmesine de karar vermiştir. 

Millet Meclisi Genel Kurulunun tasviplerine arz 
edilmek üzere işbu rapor saygıyla sunulur. 

Başkanvekili ve 
Bu Rapor Sözcüsü 

Konya Afyonkarahisar 
Şener Battal Ali Basan Ulubahşi 

Ankara Bolu 
Muhalefet açıklamam eklidir Ahmet Çakmak 

Önder Sav 
Burdur Çanakkale 

Muhalefet şerhim eklidir. Altan Tuna 
Cemal Aktaş 

Çorum İsparta 
Mehmet Irmak Yusuf Uysal 

Ordu 
Kemal Şensoy 

Muhalefet Açıklamamızdır 

648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 11 nci mad
desinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bir ek geçici 
madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin 1 nci 
maddesinin 3/A bendine aşağıda belirttiğimiz neden
lerle karşıyız. 

a) 3/A bendinin birinci cümlesinde yer alan «..bu 
kanunun bu hükümlerinin yürürlüğe girmesinden son
ra» ibaresi, kanunun ilk çıkıp yürürlüğe girdiği yıl 
için önem taşımaktadır. Şimdi maddenin yeniden ya
zılması, değiştirilmesi sırasında aynen kalmasında hu
kuki hiçbir yarar görmemekteyiz, metinden çıkartıl
ması gerekir. 

b) Ayrıca değişiklik metninde yer alan «..bu fiili 
işlediği kesinleşmiş mahkeme kararı ile subuta eren..» 
ibaresi de hem madde metni ile hem de ceza hukuku 
ilkeleri ile çelişkilidir. Maddede tanınan iki yıllık su
kutu hak süresi kesinleşmiş mahkeme karan çıkın
caya kadar dolmuş olabilecek belki de suç işlediği sa
bit olacak kimse ya da kurul nedeni ile siyasi par
tiye yasada öngörülen ceza verilemeyecek duruma 
gelinecektir. O nedenle metne davanın iki yıl içinde 
açılmış olmasının yeter görülmesinin eklenmesi ya da 
dava süresinin sukutu hak süresini aşması halinde alı
nacak kesinleşmiş mahkeme kararının hüküm ifade 
edeceğinin belirtilmesi gerekmektedir. 3/A sonuna 
«İki yıl içinde dava açılması, iki yıllık hak düşürücü 
süreyi keser» ibaresini eklemek de ihtiyaca cevap ve
rebilir. 

30 . 1 . 1978 
Ankara Milletvekili Burdur Milletvekili 

önder Sav Cemal Aktaş 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunda onayınızı alaca
ğım : Maddelere geçilmesini kabul edenler... 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Önergemiz 
var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ne önergesi? 
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Açık oyla

ma yapılması hususunda. 
BAŞKAN — Maddelere geçilmesi hususunda mı, 

tümü hususunda mı? 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Maddelere 
geçilmesi hususunda. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesi hususunda öne-
' riniz var... 

önergenizi verin efendim. 
Sayın Tarhan, önergeniz 6 imzalı; 15 imzalı ol

ması gerektiği için işleme koyamıyorum efendim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Katıhyo-
rum. 

ALI HAYDAR EYÜBOĞLU (İçel) — Katılıyo
rum. 
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FERHAT ARSLANTAŞ (İzmir) — Katılıyorum. 
A. İSMET ÇANAKÇI (Ankara) — Katılıyorum. 
DOĞAN GÜNEŞ (İstanbul) — Katılıyorum. 
ALİ KURT (Tokat) — Katılıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bize gelen önerge 6 imza
lı; 15 imzalı olması lazım. 

Değerli arkadaşlarım, önerge 6 imzalıdır; noksan 
olduğu için işleme koyamıyorum. (CHP sıralarından 
10 üyenin ayağa kalkması, «Çoğunluk yoktur» ses
leri) 

BAŞKAN — Efendim, çoğunluk yok iddiası için 
kimler ayağa kalkmıştır; tespit edeyim efendim. 

Sayın Kurt, Sayın Özbay, Sayın Ege, Sayın Kar-
su, Sayın Güneş, Sayın Akdoğan, Sayın Arslantaş, 
Sayın Ali Haydar Eyüboğlu, Say m Çanakçı ve Sayın 
Şenses tarafından yoklama istenmiştir; ismen yokla
ma yapacağım efendim. 

Sayın arkadaşlarımızdan başlıyorum efendim : 
Sayın Kurt?.. Burada. 
Sayın Özbay?.. Burada. 
Sayın Ege?.. Burada. 

B) YAZILI SORUL, 

1. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 
adına İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı'nın yazılı ce
vabı. (7/25) 

10.7.1977 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına delalet Duyurulmasını say
gılarımla rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Turan Kocal 

1. İstanbul'da MHP Şişli İlçe Binasının bomba
landığı, Bayrampaşa Ülkü Ocaklarının silahlı saldırı
ya uğradığı, Ankara'da ODTÜ'sinde işçi olarak çalı-

Sayın Karsu?.. Burada. 
Sayın Güneş?.. Burada. 
Sayın Akdoğan?.. Burada. 
Sayın Arslantaş?.. Burada. 
Sayın Ali Haydar Eyüboğlu?.. Burada. 
Sayın Çanakçı?.. Burada. 
Sayın Şenses?.. Burada. 
Yeterli sayı yar, Adana ilinden yoklamaya baş

lıyoruz efendim. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, yoklamaya ka
tılmayan başka sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 
Yoklama işlemi bitmiştir. 

Sayın milletvekilleri, ismen yaptığımız yoklama so
nucunda, Genel Kurul salonunda görüşmeler için ye
terli üyenin bulunmadığı saptanmıştır. 

Bu nedenle, gündemdeki soru önergeleri ve görü
şülmesi yarım kalan yasa önerisini görüşmek üzere, 
1 Şubat 1978 Çarşamba günü saat 15.00'te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16.30 

şan Ülkücü İşçi Ramazan Turhan'ın öldürüldüğü, ay
rıca Gaziantep ve Gölbaşı'nda da iki ülkücü gencin 
şehit edildiğini haber aldınız mı? 

2. Bu saldırıların ve ölüm olaylarının sanıkların
dan kaçı yakalanmıştır? Yakalananlar hangi teşkilat 
mensubudurlar? 

3. Bu olayların sanıklarından hiç kimse yakalan

mamış ise, bunun sebeplerini açıklayabilir misiniz? 

4. Başbakan olarak atandığınız günden bu zama
na kadar kaç saldırı olayı, kaç siyasi sebeplerle öl
dürme hâdisesi ve kaç siyasi parti ve dernek binasının 
tahribi olayı meydana gelmiştir? Bunlardan kaçının 
faillerini yakalamış bulunmaktasınız? 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devanı) 

VE CEVAPLARI 
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TC 
İçişleri Bakanlığı 26 . I . 1978 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şube : Top. Ol. B. 
023291 

Konu : İstanbul Milletvekili Sa
yın Turan Koçal'ın önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Başbakanlığın 16 . 12 , 1977 tarih ve 

Parlamento ile İlişkiler Müş. 02029 sayılı yazısı. 
b) 2 . 12 . 1977 tarih ve 7/25-230/01090 saydı ya

zınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Turan Koçal'ın önerge

sinde yer alan hususlar incelenmiş, cevapları aşağıda
ki maddelerde belirtilmiştir. 

Mahallinden alınan bilgilere göre : 
1. İstanbul'da 6 . 7 . 1977 günü saat 05.30 sıra

larında MHP Şişli üçe binasına, 7 . 7 . 1977 günü saat 
04.45 sıralarında Bayrampaşa Demirkapı Caddesinde 
bulunan Ülkü Ocakları Derneği Şubesine kimliği bi
linmeyen kişi veya kişilerce patlayıcı madde atıldığı, 
9 . 9 . 1977 günü saat 04.40 sıralarında Bayrampaşa 
Hüsnüniyet Caddesinde bulunan Ülkü Ocakları Der
neği jŞubesine, pencereden, içine gazlı paçavra doldu
rulmuş şişe atıldığı ve silahla ateş edildiği, olay ye
rinde 7 adet boş mermi kovanının bulunduğu, ateş 
edenlerin 18-19 yaşlarmda 4 kişi olduğunun tespit 
edildiği, bu üç olayla ilgili soruşturmaların sürdürül
düğü ve sanıkların yakalanmalarına çalışıldığı; 

Ankara'da ODTÜ de çalışmakta olan işçilerden 
Ramazan Turan'ın, 6 . 7 . 1977 günü tabanca ile vu
rularak öldürüldüğü, olayın sanıkları oldukları anla
şılan Hacettepe Hastanesinde santral memuru Aydın 
Dirlik, kahveci Nurettin Manan, Ticaret ve Turizm 
Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi ve ODTÜ kütüp
hane memuru Ali Kürklü ODTÜ muhasebe servisin
de işçi Mehmet Toprak ile Burhan Akbulut adlı şa
hısların yakalanıp adliyeye sevkedildikleri, ilgili mah
kemece AK Kürklü, Aydın Dirlik, Nurettin Manan ve 
Mehmet Toprak'ın tutuklu, Burhan Akbulut'un ser
best olarak yargılanmalarına karar verildiği; 

Gaziantep'de 20 . 10 . 1977 günü garajlar mevkiin
de Atatürk Lisesi Müdür muavini Hidayet Sert'in, 
5 . 11 . 1977 günü MHP Gaziantep Merkez ilçe Baş
kam Avukat Mehmet Çapar'ın bilinmeyen kişiler ta
rafından tabanca ile vurularak öldürüldükleri, katille
rin yakalanmaları ile ilgili soruşturmaların sürdürül
düğü; 

Adıyaman'a bağlı Gölbaşı ilçesinde 3 . 7 . 1977 
günü Adana'dan gelip Besni'ye gidecek olan yolcu 
otobüsünde öğretmen Ali Çoplu, işçi Sadık Çopîu ad
lı şahıslar Ülkü Ocakları Derneği Besni Şubesi Baş
kam Mustafa Soylu'yu tabanca ile vurarak öldürdük
leri, olay failleri Ali Çopîu ile Sadık Çoplu ve kendi
lerine yataklık eden şahısların yakalandıkları, sevk 
edildikleri mahkemece tutuklandıkları; 

2. Yukarıda sözü edilen olayların yakalanan sa
nıklarının bir teşkilat mensubu olduklarına ilişkin 
herhangi bir belge veya bilginin bulunmadığı; 

3. Faili bilinmeyen olaylarla ilgili soruşturmala
rın sürdürülmekte olduğu, . sanıklarının kimliklerinin 
tespit ve yakalanmalarına çalışıldığı; 

4. 2 nci Demire! Koalisyon Hükümeti dönemin
de, siyasi ve ideolojik nedenlerle meydana gelen olay
lardan 74'ünde 87 kişinin öldüğü, bu olaylardan 23' 
ünün failimin bilindiği, 51'inln faillerinin tespitine ça
lışılmakta olduğu, olaylarla ilgili olarak tespit edilen 
84 sanıktan 65'inin yakalanıp adliyeye sevkedildiğr; 

Aynı dönemde siyasi parti binalarına saldın, pat
layıcı madde koyma niteliğinde 43 olayın meydana 
geldiği, bu olaylardan 4'ünün failinin tespit edildiği, 
5 sanığın yakalanıp adliyeye verildiği; 
anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
İrfan Özaydınlı 
İçişleri Bakanı 

2. — Denizli Milletvekili Adnan Keskinin, Van 
depremi felaketzedelerine tahsis edilen orman ürünle
rine, ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Vecdi İlhan'ın 
yazılı cevabı. (7/159) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Orman Bakanı tarafından ya

zılı olarak yanıtlandırılması için gerekli işlemin ya
pılmasını saygılarımla arz ederim, 

26 . 1 . 1977 
Denizli Milletvekili 

Adnan Keskin 
Deprem felaketzedelerine yardım amacı ile orman 

ürünlerinin tahsis edildiği günlük basında da yer al
mıştır. Yapılan tahsislerin amacına • uygun kullanıldı
ğının saptanabilmesi için, 

1. Van depremzedelerine yardım amacı ile or
man ürünlerinden, Bakanlığınızca tahsis yapumış mı
dır? 

2. Bakanlığınıza bağlı Denizli Orman Başmüdür
lüğünce de 30 bin siter odun Van depremzedelerine 
gönderilmek üzere stoklanmış mıdır? 
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3. Sto& çalışmalarının tamamlanmasını müteaki
ben odunların gönderilmesi durdurulmuş mudur? 

4. Şevki durdurulan 30 bin siter odun satılmış 
mıdır? Satış yapılmış ise satın alan firmanın ismi ne
dir? 

5. Firmanın sahipleri kimdir? Satışta izlenen yön
tem nedir? 

TC 
Orman Bakanlığı 22 . 1 , 1978 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 02,067 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 29 . 12 , 1977 gün ve 7/159-1114/5455 sayılı 

yazıya cevap. 

Denizli Milletvekili Sayın Adnan Keskin'in Yan 
depremzedelerinin konut yapımında kullanılmak üze
re tahsisi yapılan orman ürünleri hakkında Bakanlı
ğımıza yönelttiği 26 . 12 . 1977 tarihli yazdı soru 
önergesinin tetkikinde: 

İmar - İskân Bakanlığının Afet İşleri Genel Mü
dürlüğü ile Bakanlığımızın Orman Ürünleri Sanayii 
Genel Müdürlüğü arasındaki anlaşma gereğince fe
laketzedelere 136 650 m8 kereste tahsisi yapılmıştır. 

Bunun 48 019 m"ü fiilen taşınmış, 47 587 m 'ü 
taşınır hale getirilmiştir. Taşınan ve taşınacak olan 
95 606m3'dür. 

Kalanı için, Afet İşleri Genel Müdürlüğünün ikin
ci bir istek yazısı gelinceye kadar hazırlığın durdurul
ması, mezkûr Genel Müdürlükçe talep edilmiştir. 

Herhangi bir odun talep ve tahsisi de yapılmamış 
olduğu kayıtlardan anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize saygıyla sunulur. 
Vecdi İlhan 

Orman Bakam 

3. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu' 
nun, görevden alınan memurlara ilişkin sorusu ve 
Ticaret Bakanı Teoman Köprülülerin yazılı cevabı. 

(7/164) 10 . 1 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı bulunan sorularımın Sayın Ticaret 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hu
susunu delaletinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Kocaeli Milletvekili 
Âdem Ali Sarıoğlu 

| Sorular : 
1. Daha henüz güven oyu almadan göreve baş

ladığınızı takip eden iki iş günü içinde Tarım Satış 
Kooperatifleri Birlikleri'nin Genel Müdürlerini işten 

I aldığınızı ve kendilerine başka görev de vermediğini-
I zi gazetelerde okudum. Bu haber doğru mudur? Kaç 

Genel Müdürü görevinden aldınız? 
2. Doğru ise görevden alman Genel Müdürlerin 

suçlan nedir? Haklarında daha önce teftiş raporu dü-
I zenlenmiş midir? Düzünlendi ise Müfettişlerin Genel 

Müdürler hakkında mütalâası ne yoldadır? 
3. Görevden alınmaları herhangi bir teftiş rapo

runa dayandırılmamışsa, bu tasarruflar partizanlık 
duyguları içinde mi gerçekleştirilmiştir? 

I 4. Birlik Genel Müdürlerinin görevlerinden alın
masını gerektiren Kanuni sebepler mevcut değil ise 

I bu tasarruflar dürüst ve namuslu memurlar üzerinde 
bir baskı ve terör yaratmak gayesi ile mi yapılmış
tır.? 

TC 
Ticaret Bakanlığı 27 . 1 . 1978 

I Özel Kalem Müdürlüğü 
Dosya No. : 1/77 

I Konu : Yazılı Soru önergesi. 

I Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü başlıklı 18 . 1 . 1978 
tarih ve 7/164-1200/5969 sayılı yazıları : 

I Kocaeli Milletvekili Sayın Adem Ali Sarıoğlu' 
I nun ilgideki yazılarına ekli 10 . 1 . 1978 tarihli öner-
I gesinde soru konusu edilen hususlar aşağıda cevap

landırılmıştır. 

önergede özet olarak, Hükümetimiz henüz gü-
I venoyu almadan, Bakanlığıma bağlı Tarım Satış Koo

peratifleri Birlikleri Genel Müdürlerinin görevlerin-
I den uzaklaştırıldıkları kaydedilerek bu işlemlerin ya

sal nedenleri sorulmaktadır. 
Bilindiği üzere, Hükümetimiz 5 . 1 . 1978 günü 

I göreve başlamış 17 . 1 . 1978 tarihinde Millet Mecli-
I sinin güvenoyunu almış bulunmaktadır. 

I Ticaret Bakanı olarak göreve başladığım gün, 
I Bakanlığıma bağlı ve 2834 sayılı Yasaya göre kurul

muş Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerindeki Ge
nel Müdürlerin, özellikle son günlerde göreve başla-

I mamıza takaddüm eden tarihlerde, Birlikler bütçele-
I rine yük olacak bir savurganlık içinde çok yüksek 
I ücretlerle ve kitle hâlinde partizanca atamalar yap-
I tıklarını öğrendim. Bunun üzerine, bütün Birliklere 
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hemen bir genelge göndererek ikinci bir emre kadar 
bu kuruluşlardaki personele ait her türlü atama, ter
fi, yer değiştirme ve görevden alma işlemlerinin dur
durulmasını istedim. Ayrıca, yapılmış atamaların ya
sal yönden incelenmesi için Teftiş Kurulu Başkanlı
ğına emir verip bütün Birliklere Müfettişler göndert-
tim. 

Buna rağmen, Birliklerdeki atama işlemlerinin 
durdurulmadığı ve bazı Birliklerde eski tarihli onay
larla yeni atamalara devam edildiği haber alınmıştır. 

Bu durum karşısında, Birliklerde sürdürülen Mü
fettiş soruşturmalarının selametle yürütülmesi için, 

2834 sayılı Yasanın verdiği yetkiye istinaden, Bakan
lığıma bağlı Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerin
den AntbirHk, Çukobirlik, Fiskobirlik, Gülbirlik, Gü
neydoğu Birlikleri, Kozabirlik, Marmara Zeytin Bir
liği, Tariş, Yağlı Tohumlar Birliği ve Yer-fiskobirlik 
Genel Müdürleri görevlerinden alınıp yerlerine ve
kaleten atamalar yapılmıştır. 

Bu konulardaki soruşturmalara devam edilmekte
dir. 

Bilgilerine saygı ile arz olunur. 
Teoman Köprülüler 

Ticaret Bakam 

»- • -O 

— 505 — 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

99 NGU BİRLEŞİM 

31 . 1 . 1978 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim. 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — İstanbul Milletvekili Çağlayan Ege'nin, Tür

kiye Kızılay Derneğine, yurt dışından gönderilen yar
dımların amaç dışı kullanıldığı iddiasına ilişkin Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/19) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

2. — Manisa Milletvekili Erkin Topkaya'nıfi, 
nakil ve atamalarda partizanlık yapıldığı iddialarına 
ülişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/21) (*) 

3. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 
Ankara Eczacılık Yüksek Okulunda uygulanan baraj 
sisteminin kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/23) (*) 

4. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, De
nizli Adıgüzeller Barajı inşaatına ilişkin Enerji ve 
Tabu Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/17) 

5. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, De
nizli - Çivril - Karabedirler köyünde tütün üretimi
nin yasaklanmasına ilişkin Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/18) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

>VA<<I 



Dönem , s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 
Toplantı : 1 

İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ile Ankara Milletvekili 
Oğuzhan Asiltürk ve Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ile 5 Arka
daşının, 648 Sayılı Siyasi Partiler Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifleri ve Adalet ve Anayasa 

Komisyonları Raporları (2 /496 ,2 /495 ) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

648 Sayılı Siyasii Partiler Kanununun bazı maddelerinin, değiştirilmesi için hazırlanan teklif ilişiktedir. 
Gereği arz olunur. 26 , 1 . 1978' 

MSP Grup Başkanvekili MSP Grup Başkanvekili 
Süleyman Arif Emre Oğuzhan Asiltürk 

GEREKÇE 

Anayasamızın 7 nci maddesinde yargı yetkisinin (bağımsız mahkemelerce kullanılacağı öngörülmüştür. Bu 
maddede belirtilen yargı yetkisi ibik ferdin belli bir müddetle haklarını kısıtlayacak faaliyetleri kapsamakta
dır. Bu bakımdan mahkeme kararı olmaksızın bir mahkeme 'ilamının hukuki sonuçlarını doğuracak her türlü 
tatbikat Anayasamızın genel esaslar bölümündeki anaprensiplerle, bağdaşmaz; keza kişinin hakları ve ödev
leri bölümünde kişi dokunulmazlığına ait 14 neü maddede ifade edilen kişi hürriyetinin hâkim kararı olma
dıkça kayıtlanamayacağı hususu önemle belirtilmiştik. Kişinin siyasi haklarını takyit etmek onun hak ve hür
riyetlerini elinden almak manasına gelir. Yine Anayasamızın 32 nci maddesinde «Tabii hâkim» kavramı yer 
almıştır. Bu madde ile de fertlerin olağanüstü yargı mercilerine çıkarılamıyacağı esası getirilmiştir. Arz olu
nan bu anahükümler muvacehesinde 648 sayılı Kanunun 111/3-A maddesi Anayasaya ters düşmektedir. Çün
kü bu madde ile Cumhuriyet Başsavcılığına mahkemelere verilen yetkiler tanınmakta ve Başsavcılık (şahsi 
ve sübjektif kanaati ile) mahkeme kararı bile olmadan herhangi folk siyasi parti mensubunun doğrudan doğ
ruya bağlı bulunduğu partisinden ihracını talep etmesine imkan verJilmekledir. 

Hele bu madde gereğince ihracı istenen kimse bir parlamenter lise savcılığın bu.işlemi Anayasamızın 79 
ncu maddesine de aykırı olacaktır. Zira Anayasamızın 79 ncu maddesine göre bir parlamenterin yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına kendi Meclisince karar verilmeden sorguya çekilmesi, tutuklanması, yargılan
ması, mümkün değildik. 

Halbuki ltll/3-A maddesinde bir parlamenterin dokunulmazlığı kaldırılmadan vazife! normal mahkeme
de yargılanmadan C. Başsavcılığı tarafından aleyhine siyasi hayatını söndürecek şekilde lişlem yapılması ve 
bir nevi olağanüstü mahkeme niteliğinde olan parti yasaklarımı inceleme kurulu tarafından sorguya çekilerek 
siyasi haklarının elinden alınmasına veya kısıtlanmasına, yargılanmasına cevaz veren bir hüküm mevcuttur. 
Bu teklifimizle parlamenterlerin yasama dokunulmazlığı da korunmuş olmaktadır. 

Anayasamızın 56 ncı maddesinde siyasi partilerim demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları olduğu 
yazılıdır. Bk siyasi parti yüksek kademe sorumlusunun böyle bir muameleye maruz kailması ayrıca demokra
sinin ve Anayasanın bu temel kuralına da aykırı düşmektedir^ Belirtilen açıklamalar ışığında 648 Sayılı Kanu
nun lıl'l nci maddesinin değiştkilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Değişiklik teklifimiz 'ile bık siyasi parti 
mensubu normal mahkemede yargılanmadan ve hakkında kesin bir hüküm bulunmadan partisinden ihraç edi
lemeyecektir. Parti yasaklarını inceleme kurulunun olağanüstü bk yargı organı olma niteliği Anayasanın ruhu
na uyacak şekilde düzeltilmiş olacaktır. 
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Kanun teklifimizde parti yasaklarını inceleme kurulu: Normal mahkemelerde sadece aleyhine hüküm veril
miş kimselerim siyasi partilerden iliştğliınin kesilip kesilmemesi hususunda infaz safhasında doğabilecek ihtilaf
ları halletmek ile görevli bir merci haline getirilmektedir. 

Ayrıca teklifimizde 648 Sayılı Kanunun 1112 ınıdi! maddesinin de değiştirilmesi istenmliştir. Çünkü bu 
maddeye göre blir siyasi parti kanunlarda tarifi bulunm ayan «Suçlara mihrak olma» gibi müphem ve sübjektif 
isnatla kapatılabilecektin-. 

Teklifimiz bu konuda açık ve kesin bir ölçü getirmektedir. 

Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ile S Arkadaşının, 648 Sayılı Siyasi Partiler Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/495) 

MHP 
Millet Meclisi Grupu ' 25 . 1 . 1978 

Başkanlığı 
2/92 

Millet Meclisi Başkanlığına 

648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi gerekçesiyle 
birlikte ilişikte sunulmuştur. 

İGereğine müsadelerinizi rica eder, saygılar sunarız. 24 . 1 . 1978 

Konya Milletvekili Gaziantep Milletvekilli Niğde Milletvekili 
İhsan Kabadayı Cengiz Gökçek Sadi Somuncuoğlu 

Elazığ Milletvekili Çorum Milletvekili Kahramanmaraş Milletvekili 
Tahir Şaşmaz MeHmet Irmak M. Yusuf Özbas 

GEREKÇE 

Anayasamızın 7 nci maddeslinde yargı yetki;sinin bağımsız mahkemelerce kullanılacağı öngörülmüştür. Bu 
maddede belirtilen yargı yetkisi b'ir ferdin belli bir müddette haklarını kısıtlayacak faaliyetleri kapsamakta
dır. Bu bakımdan mahkeme kararı olmaksızın bir mahkeme ilamının hukuki sotmuçlarrnı doğuracak her türlü 
tatbikat Anayasamızın genel esaslar bölümündeki an a prensiplerle bağdaşmaz; keza kişinin hakları ve ödev
leri bölümünde kişi dokunulmazlığına ait 14 ncü maddede ifade edlilen kişi hürriyetimin hâkim kararı olma
dıkça kayıtlanamayacağı hususu önemle belirtilmiştir. Kişinin siyasi haklarını takyit etmek onun hak ve hür
riyetlerini dinden almak manasına gelir, Yine Anayasamızın 32 nci maddeslinde «Tabii hâkim» ıkavramı yer 
almıştır. Bu madde 'ile de fertlerin olağanüstü yargı mercilerine çıkarılamıyacağı esası getirilmiştir. Arz olu
nan bu anahükümler muvacehesinde 648 Sayılı Kanunun 111/3-Amaddesi Anayasaya ters düşmektedir. Çün
kü bu madde ite Cumhuriyet Başsavcılığına mahkemelere verilen yetkiler tanınmakta ve Başsavcılık (şahsi 
ve sübjektif kanaatli ile) mahkeme karan bile olmadan herhangi blir siyasi parti mensubunun doğrudan doğ
ruya bağlı bulunduğu partisinden ihracını talep etmesine imkân verilmektedir. 

Hele bu madde gereğince ihracı istenen kimse bir parlamenter ise safveılığın bu işlemi Anayasamızın 79 
ncu maddesine de aykırı olacaktır. Zira Anayasamızın 79 ncu maddesine göre bir parlamenterin yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına kendi Meclisince karar verilmeden sorguya çekilmesi, tutuklanması, yargılan
ması, mümkün değildir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 4)' 
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Halbuki 1(11/3-A maddesinde bir parlamenterin dokunulmazlığı kaldırılmadan vazifeli normal mahkeme
de yargdanmadan C. Başsavcılığı tarafından aleyhıine siyasi hayatını söndürecek şekilde tişlem yapılması ve 
bir nevi olağanüstü mahkeme niteliğinde olan parti yasaklarım Ikıceleme kurulu tarafından sorguya çekilerek 
siyasi haklarının elinden alınmasına veya kısıtlanmasına, yargılanmasına cevaz veren bir hüküm mevcuttur. 
Bu tekllifiimlizle parlamenterlerin yasama dokunulmazlığı da korunmuş olmaktadır. 

Anayasamızın 56 ncı maddesinde siyasi partilerim demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları olduğu 
yazılıdır. Bir siiyasi parti yüksek kademe sorumlusunun 'böyle Ibir muameleye maruz kalması ayrıca demokra
simin ve anayasanın Ibu temel kuralına da aykırı düşmektedir.; Belirtilen açıklamalar ışığında 648 Sayılı Kanu
nun 111 nci maddesinin değiştirilmesi ıbir zorunluluk haline gelmiştir. Değişiklik teklifimiz dle Ib/ir siyasi parti 
mensubu normal mahkemede yargılanmadan ve hakkında kestin Ibir hüküm 'bulunmadan partisinden ihraç edi
lemeyecektir. Parti yasaklarını liniceleme kurulunun olağanüstü 'bir yargı organı olma njiteliği Anayasanın ruhu
na uyacalk şekilde düzeltilmiş olacaktır. 

Kanun teklifimizde parti yasaklarını inceleme kurulu: Normal mahkemelerde sadece aleyhine hüküm veril
miş kimselerim siyasi partilerden ilişiğünin kesilip kesilmemesü hususunda finfaz safhasında doğabilecek ihtilaf
tan halletmek ile görevli 'bir merci halüne getirilmektedir. 

Ayrıca teklifimizde 648 Sayılı Kanunun 1İ12 nıdli maddesinin de değiştirilmesi Istenmüştir. Çünkü bu 
maddeye göre blir siyasi parti kanunlarda tarifi bulunmayan «Suçlara mihrak olma» gibi müphem ve sübjektif 
isnatla kapatılabilecektir. 

Teklifimiz bu konuda açık ve kesin bir ölçü getirmektedir. 

KONYA MİLLETVEKİLt İHSAN KABADAYI VE 5 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

648 Sayılı Siyasi Partiler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 111 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 111. — Anayasa Mahkemesince bir siyasi parti hakkında kapatma kararı : 
1. Parti tüzüğünün veya programının yahut partinin faaliyetlerini düzenleyen ve yetkili parti organları 

veya mercilerince yürürlüğe konulmuş olan diğer parti mevzuatımn bu kanunun 4 ncü kısmında yer alan 
maddeler hükümlerine aykm olması veya, 

li Parti Genel kongresince yahut merkez karar organı veya merkez yönetim organı veyahut Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki grupların genel kurullarınca bu kanunun 4 ncü kısmında yer alan maddelerin hü
kümlerine aykın karar alınması yahut genelge veya bildiriler yayınlanması takdirinde verilir. 

3. A) Yukarıdaki 2 nci bentte sayılanlar dışında kalan parti organı, mercii, kurulu yardımcı kol organı 
veya bir parti üyesi tarafından bu kanunun 4 ncü kısmında yer alan maddeler hükümlerine aykırı fiillerin bu ka
nunun bu hükümlerinin yürürlüğe girmesinden sonra işlenmesi takdirinde fiilin işlendiği tarihten başlayarak 
iki yıl geçmemiş ise Cumhuriyet Başsavcılığı bu fiili işlediği kesinleşmiş mahkeme kararı ile sübuta eren 
organ, merci, kurul veya yardımcı kol organına işten el çektirilmesini ve bu fiili işlediği kesinleşmiş mahke
me karan ile sübuta eren parti üyesi veya üyelerinin iş bu bentte sayüan organ, merci, kurul veya yardımcı kol 
organına dahil olsun veya olmasın partiden kesin olarak çıkarılmasını, ilgili siyasi partinin genel başkanlığından 
yazı ile ister. İlgili siyasi parti, bu istem aleyhinde, parti yasaklamaları inceleme kuruluna istemi aldığı 
tarihten başlayarak 15 gün içinde yazı ile itirazda bulunabilir. Kurul, bu itiraz üzerine, delilleri topladıktan 
sonra, Cumhuriyet Başsavcılığını, ilgili siyasi partinin temsilcisini ve söz konusu fiili işlediği ileri sürülen parti 
üyesini ve üyelerini ve varsa vekillerini dinler. Gereken soruşturmaları doğrudan doğruya veya kendi üyeleri 
arasından seçeceği naip veya naipler eliyle yapabilir; tanık çağırabilir. 

Ve 82 nci maddede yazılı niteliklere sahip bilirkişi atayabilir. Kurul, itirazı en çok 60 gün içinde karara 
bağlar. Ve kararını ilgili siyasi partinin Genel Başkanlığına yazı ile bildirir. 

Kurul bu itirazı reddetmiş ise sözkonusu organ, merci, kurul veya yardımcı kol organının işten el çekti-
rilmesine ve fiili işlediği ileri sürülen parti üyesi veya üyelerinin partiden kesin olarak çıkarılmasına, ilgili 
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siyasi partilim yetkili organlarınca, kurulun yazın bildi risinin alınmasından başlayarak 30 gün içinde karar ve
rilmediği takdirde, sözkonusu fiillerin bu bentte belirtilen nitelikte fiiller olduğunun 110 ncu madde uyarınca 
açılacak dava sonucunda Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi halinde, ilgili siyasi parti kapatılır. 

Bu bent uyarınca alınan partiden kesin olarak çıkarma kararları hakkında 56 ncı madde hükümleri uy
gulanmaz. 

B) Yukardaki (A) fıkrası gereğince bir siyasi partiden kesin olarak çıkarılan veya çıkartıhsayıp da bir 
siyasi partinin kapatılmasına sebep olan parti üyeleri, çıkartma kararının veya Anayasa Mahkemesinin ka
patma kararının kendisine yazı ile bildirilmesinden başlayarak 5 yıl süre ile başka hiç bir siyasi partiye alına
maz, parti kurucusu olamaz, seçimlerde parti listelerinde bağımsız aday gösterilemezler; aksi takdirde bu gibi
leri üye kaydeden, veya parti kurucusu olarak kabul eden veyahut seçimlerde listesinde bağımsız aday ola
rak gösteren siyasi partiler hakkında da (A) fıkrası hükümleri uygulanır. 

Bir siyasi parti üyesinin o partiden bu bent gereğince kesin olarak çıkarılması halinde bu kimsenin işlediği 
fiil af veya sair suretlerle cezanın ve hukuki neticelerinin ortadan kalkması halmde, o kimsenin parti üyeliği 
hakkı kendiliğinden geri döner. Ve bu kimsenin başka siyasi partilerde üye veya kurucu olmasını veyaıhut 
parti listelerinde bağımsız aday olarak gösterilmesini engelleyen yasaklar da kalkar. 

C) Parti yasaklamaları inceleme kurulunun, yukarda (A) fıkrası uyarınca siyasi parti tarafından yapılan 
itirazı kabul etmesi halinde, kurulun bu karan kesin olup bu takdirde itiraza konu olan fiil dolayısıyla Ana
yasa Mahkemesine kapatma davası açılamaz. Kurulun itirazı kabul etmesi takdirinde, itiraz konusu olan fiil 
için hiç bir ceza kovuşturması yapılamaz. Daha önce başlamış ceza kovuşturması ve tahkikatlar sona erer. 

MADDE 2. — 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 112 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 112. — Bir siyasi partinin bu kanunun 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 100, 102 ve 103 ncü 
maddeleri hükümlerine aykırı fiillerin işlendiği bir mihrak haline geldiğinin siibuta ermesi takdirinde, o siyasi 
parti Anayasa Mahkemesince kapatılır. 

Bir siyasi partinin yukarıki fıkrada yazılı fiillerin mihrakı haline geldiğinin sübuta ermesi, 111 nci mad
denin 3 ncü bendinin uygulanması sonucunda, bu fiillerin kesif olarak parti genel merkez yöneticilerince ayrı 
ayrı işlemesinin o partinin merkez karar organı veya merkez yönetim organı veya TBMM deki grupları 
genel kurullan yahut bu gruplann yönetim kurullannca kabul veya tasvip edildiğinin resmen açıklanması ile 
olur. 

Bu madde gereğince bir siyasi partinin kapatılması hakkında dava ancak resen Cumhuriyet Başsavcılığın
ca açılabilir. 

MADDE 3. — Bu Kanuna aykm olarak yapılmış işlemler ve verilmiş kararlar bütün neticeleri ile birlikte 
ortadan kalkar. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 4) 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 2/495; 496 İ7 . I . 197H 
Karar No. : U 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ile 5 arkadaşının, 648 Sayılı Siyasi Partiler Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ile Ankara Milletve
kili Oğuzhan Asiltürk'ün 648 Sayılı Siyasi Partiler Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi tetkik ve müzakere edilmiştir. 

Her iki teklif de aynı mahiyette olduğundan, Komisyonumuz İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ile 
Ankara Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün teklifini esas almak ve diğerini bununla birleştirmek suretiyle görüş
melere devam etmiştir. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; teklif kanunlaştığı takdirde, bütün müdafaa haklarını teminat altına 
alacağı, yasama dokunulmazlığı müessesesinin işlemesine imkân vereceği, normal mahkeme prosedürünün işle
yebileceği ve Anayasanın teminat ilkelerine uyulacağı kanaatinden hareket eden Komisyonumuz, teklifin tü
münü kabul ederek maddelerin müzakeresine geçmiştir. 

Teklifin 1 nci çerçeve maddesiyle değiştirilen 648 sayılı Kanunun 111 nci maddesi, yeni şekliyle mahkeme 
niteliği bulunmayan bir kuruluşun siyasi parti kapatmasını önlediğinden aynen kabul edilmiştir. 

Teklifin 2 nci çerçeve maddesiyle değiştirilmek istenen 648 sayılı Kanunun 112 nci maddesi ise daha uzun 
süreli bir çalışma sonucunda yeniden düzenlenmesinin uygun olacağı görüşüyle kabul edilmemiştir. 

Teklifin 3, 4 ve 5 nci maddeleri aynen kabul edilmiş, ancak 2 nci madde metinden çıkarıldığından mad
de numaraları 2, 3 ve 4 olarak teselsül ettirilmiştir. 

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

Adalet Komisyonu Başkanı 
Ankara 

İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Üye 
Antalya 

Galip Kaya 

Üye 
Kırşehir 

Doğan Güneşli 

Sözcü 
Kahramanmaraş 

Mehmet Yusuf Özbaş 

Üye 
Erzincan 

Lütfi Şahin 

Üye 
Sivas 

Tevfik Koraltan 

Kâtip 
Denizli 

Mustafa Kemal Ay kur t 

Üye 
Gaziantep 

Ahmet Kar aharı 

Üye 
Trabzon 

Lütfi Köktaş 

Üye 
Afyonkarahisar 
Hasan Akkuş 

Üye 
Kahramanmaraş 
Hüseyin Doğan 

Üye 
Urfa 

Celâl Paydaş 

Üye 
Uşak 

M. Selâhettin Yüksel 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 4) 
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Anayasa Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 30 . 1 . 1978 

Esas No. : 2/495, 2/496 
Karar No. : 3 

Millet Mecisi Başkanlığına 

Komisyonumuz, gündemindeki kouuları görüşmek üzere toplandı. Bu sırada verilen bir önerge ile 648 sa
yılı Siyasi Partiler Kanununun bazı maddelerinim değiştirilmesi hakkında kanun tekliflerinin gündeme dahil 
edilerek 1 nci sırada görüşülmesi istendi. Bu önerge kaibul edilerek, Komisyonumuzda bulunan Konya Mil
letvekili ihsan Kabadayı ile 5 arkadaşının, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ile Ankara Milletvekili Oğuzhan 
Asiltürk'ün, 648 sayılı Siyasi Partiler Kânununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin 
görüşülmesine geçildi. 

Komisyonumuz, aynı mahiyetteki bu kanun tekliflerini daha önce görüşen Adalet Komisyonu gibi İstanbul 
Milletvekilli Süleyman Arif Emre ile Ankara Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün teklifini esas almak ve diğer 
teklifi bununla birleştirmek suretiyle görüşmelere devam etmiştir. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmelerde, Adalet Komisyonu raporunda yer alan görüşler muvacehesinde 
teklifin tümü kabul edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Adalet Komisyonu metninde olduğu gibi, teklifin 1 nci maddesi Komisyonumuzca da uygun mütalaa edi
lerek aynen kabul edilmiş, 2 nci madde ise metinden çıkarılmışta'. 

Adalet Komisyonunca, 2 noi madde olarak kabul edilen, teklifin 3 ncü maddesi; kamın tekniğine uygun 
olarak bir çerçeve madde altında «Ek Geçici Madde» şeklinde kabul edilmiştir. 

Teklifin yürürlük ve yürütme maddeleri olan 4 ncü ve 5 nci maddeler, 3 ve 4 ncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Teklif başlığı kanun tekniğine uyacak ve metni tam kapsayacak şekilde değiştirilmiştir. 

Kabul edilen bir önerge ile, Komisyonumuz, bu kanun teklifinin Millet Meclisi Genel Kurulunda ön
celikle görüşülmesinin istenmesine de karar vermiştir. 

Millet Meclisi Genel Kurulunun tasviplerine arz edilmek üzere işbu rapor saygıyla sunulur. 

Başkanvekili ve 
Bu Rapor Sözcüsü 

Konya Afyonkarahisar 
Şener Battal Ali İhsan Ulubahşi 

Burdur • Çanakkale 
Muhalefet şerhim eklidir. Alt an Tuna 

Cemal Aktaş 
Ordu 

Kemal Şensoy 

Ankara 
Muhalefet açıklamam eklidir. 

Önder Sav 
Çorum 

Mehmet Irmak 

Bolu 
Ahmet Çakmak 

İsparta 
Yusuf Uysal 
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Muhalefet Açıklamamızdır 

648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 111 nci madde sinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir ek geçici madde 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin 1 nci maddesinin 3/A bendine aşağıda belirttiğimiz nedenlerle kar
şıyız. 

a) 3/A bendinin birinci cümlesinde yer alan «..bu kanunun bu hükümlerinin yürürlüğe girmesinden sonra> 
ibaresi, kanunun ilk çıkıp yürürlüğe girdiği yıl için önem taşımaktadır. Şimdi maddenin yeniden yazılması, değiş
tirilmesi sırasında aynen kalmasında hukuki hiçbir yarar görmemekteyiz, metinden çıkartılması gerekir^ 

b) Ayrıca değişiklik metninde yer alan «..bu fiili işlediği kesinleşmiş mahkeme kararı ile subuta eren..>, 
ibaresi de hem madde metni ile hem de ceza hukuku ilkeleri ile çelişkilidir. Maddede tanınan iki yıllık su
kutu hak süresi kesinleşmiş mahkeme kararı çıkıncaya kadar dolmuş olabilecek belki de suç işlediği sabit 
olacak kimse ya da kurul nedeni ile siyasi partiye yasada öngörülen ceza verilemeyecek duruma gelinecek
tir. O nedenle metne davanın iki yıl içinde açılmış olmasının yeter görülmesinin eklenmesi ya da dava 
süresinin sukutu hak süresini aşması halinde alınacak kesinleşmiş mahkeme kararının hüküm, ifade edece
ğinin belirtilmesi gerekmektedir. 3/A sonuna «tki yıl içinde dava açılması, iki yıllık haik düşürücü süreyi 
keser» ibaresini eklemek de ihtiyaca cevap verebilir. 30 . 1 . 197S 

Ankara Milletvekili Burdur Milletvekili 
Önder Sav Cemal Aktaş 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 4) 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN ARİF EMRE İLE ANKARA MİLLETVEKİLİ OÖUZHAN 
ASİLTÜRK'ÜN TEKLİFİ 

648 Sayılı Siyasi Partiler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi. 

MADDE L — 648 sayıh Siyasi Partiler Kanununun 111 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 111. — Anayasa Mahkemesince bir siyasi parti hakkında kapatma kararı : 
1. Parti tüzüğünün veya programının yahut partinin faaliyetlerini düzenleyen ve yetkili parti organ

ları veys merciîerisee yürürlüğe konulmuş olan diğer parti mevzuatının bu Kanunun 4 ncü kısmında yer 
alan maddeler bükünlerine aykırı olması veya, 

2. Parti Genel kongresînce yahut merkez karar organı veya merkez yönetim organı veyahut Türki
ye Büyük Millet Meclisindeki grupların genel kurullarınca bu kanunun 4 ncü kısmında yer alan ınad-
dcSerin hükümlerine aykırı karar alınması yahut genelge veya bildiriler yayınlanması takdirinde verilir. 

3. A) Yukardaiki 2 nci bendde sayılanlar dışmda kaîan parti organı,, mercii, kurulu yardımcı kol 
organı veya bîr parti üyesi tarafından bu kanunun 4 ncü kısmında yer alan maddeler hükümlerine ay
kırı fîıEîerin bu kanunun bu hükümlerimin yürürlüğe girmesinden sonra işlenmesi takdirinde fiilin isten
diği tarihten başlayarak iki yıl geçmemiş ise Cumhuriyet Başsavcılığı bu fiili işlediği kesinleşmiş mah
keme kararı ile sübuta eren organ, merci, kurul veya yardımcı koî organına işten e! çektirilmesini ve bu 
fiili işlediği kesinleşmiş mahkeme kararı ile sübuta eren parti üyesi veya üyelerinin i§bu bendde sayı
lan organ, merci kurul veya yardımcı kol organına dahil olsun veya olmasın partiden kesin olarak çı
karılmasını, ilgili siyasi partinin genel başkanlığından yazı ile ister. İlgili siyasi parti bu istem aleyhin
de, parti yasaklamaları inceleme kuruluna istemi aldığı tarinien başlayarak 15 gün içinde yazı ile itirazda 
bulunabilir. Kurul, bu itiraz üzerine, delilleri topladıktan sonra, Cumhuriyet Başsavcılığım, ügili siyasa 
partinin temsilcisini ve söz konusu fiili işlediği ileri sürülen parti üyesini ve üyelerini ve varsa vekilleri
ni dinler. Gereken soruşturmaları doğrudan doğruya veya kendi üyeleri arasından seçeceği naip veya 
naipler eîzyJe yapabilir; tanık çağırabilir, 

Ve 82 nci maddede yazılı niteliklere sahip bilirkişi ata y&bîiir. Kuru!, itirazı en çok 60 gün içinde karara bağlar. 
Ve kararını iügili siyasi partinin Genel Başkanlığına yazı île bildirir. Kurul bu itirazı reddetmiş ise söz konusu or
gan, merci, kurul veya yardımcı kol organının işten el çektirilmesine ve fiili işlediği ileri sürülen parti üyesi 
veya üyelerinin partiden kesin olarak çıkarılmasına, ilgili siyasi partinin yetkili organlarınca, kurulun yazıh 
bildirisinin alınmasından başlayarak 30 gün içinde karar verilmediği takdirde, söz konusu fiillerin bu bendde 
belirtilen nitelikte fiiller olduğunun 110 ncu madde uyarınca açılacak dava sonucunda Anayasa Mahkemesin
ce tespit edilmesi halinde, ilgili siyasi parti kapatılır. ' 

Bu bend uyarınca alınan partiden kesin olarak çıkarma kararları hakkında 56 nci madde hükümleri 
uygulanmaz. 

B) Yukardaki (A) futrası gereğince bir siyasi partiden kesin olarak çıkarılan veya çıkartılmayıp da 
bir siyasi partinin kapatılmasına sebep olan parti üye Heri, çıkartma kararının veya Anayasa Mahkemesinin 
kapatma kararının kendisine yazı ile bildirilmesinden başlayarak 5 yıl süre ile başka hiçbir siyasi parti
ye alınamaz, parti kurucusu olamaz, seçimlerde parti listelerinde bağımsız aday gösterilemezler; aksi tak
dirde bu gibileri üye kaydeden, veya parti kurucusu olarak kabul eden veyahut seçimlerde listesinde ba
ğımsız aday olarak gösteren siyasi partiler hakkında da (A) fıkrası hükümleri uygulanır. 

Bir siyasi parti üyesinin o partiden bu beınd gereğince kesin olarak çıkarılması halinde bu kimsenin 
işlediği fiil af veya sair suretlerle cezanın ve hukuki neticelerinin ortadan kalkması halinde, o kimsenin 
parti üyeliği hakkı kendiliğimden geri döner. Ve bu kimsenin başka siyasi partilerde üye veya kurucu olma
sını veyahut parti listelerinde bağımsız aday olarak gösterilmesini engelleyen yasaklar da kalkar. 

Millet Meclisi (S. -Sayısı : 4)' 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

648 Sayılı Siyasi Partiler Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

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

ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

13.7.1965 Tarih ve 648 Sayılı Siyasi Partiler 
Kanununun 111 nci Maddesinin Değiştirilmesi, ve Bu 
Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nei maddesi Komi*, 
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 4) 
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(Teklif) 

C) Parti yasaklamaları inceleme kurulunun, yukarıda (A) fıkrası uyarınca siyasi parti tarafından. 
yapılan itirazı kabul etmesi halinde, kurulan bu karan kesin olup bu takdirde itiraza konu olan fiil 
dolayısıyla Anayasa Mahkemesine kapatma davası açılamaz. Kurulun, itirazı kabul etmesi takdirin
de, itiraz konusu olan fiil için hiçbir ceza kovuşturması yapılamaz. Daha önce başlamış ceza kovuştur
ması ve tahkikatlar sona erer. 

MADDE 2. — 648 saydı Siyasi Partiler Kanununun 112 ncj maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 112. — Bir siyasi partinin bu Kanunun 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 100, 102 ve 103! 
ncü maddeleri hükümlerine aykırı fiillerin işlendiği bir mihrak haline geldiğinin siibuta ermesi takdi
rinde, o siyasi parti Anayasa Mahkemesince kapatılır. 

Bir siyasi partinin yukarıM fıkrada yazılı fiillerin mihrakı haline geldiğinin siibuta ermesi, 111 nci 
maddenin 3 ncü bendinin uygulanması sonucunda, bu fiillerin kesif olarak parti genel merkez yöneti
cilerince ayn ayn işlemesinin o partinin merkez karar organı veya merkez yönetim organı veya TBMM.* 
deki grupları genel kurulları yahut bu grupların yönetim kurullarınca kabul veya tasvip edildiğinin res
men açıklanması ile olur. 

Bu madde gereğince bir siyasi partinin kapatılması hakkında dava, ancak resen Cumhuriyet Başsav
cılığınca açılabilir. 

MADDE 3. — Bu Kanuna aykın olarak yapılmış işlemler ve verilmiş kararlar bütün neticeleri ile bir
likte ortadan kalkar. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kamın hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 2. — Teklifin 3 ncü maddesi Komis
yonumuzca 2 nci madde olarak aynen kabul edil-

(Anayasa Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — Teklifin 4 ncü maddesi Komisyo
numuzca 3 ncü madde olarak aynen kabul edil

miştir. 

MADDE 4. — Teklifin 5 nci maddesi Komis
yonumuzca 4 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — 13 . 7 ı 1965 tarih ve 648 Saydı 
Siyasi Partiler Kanununa aşağıdaki Ek Geçici Madde 
eklenmiştir. 

«Ek Geçici Madde: Bu Kanuna aykırı olarak 
yapılmış işlemler ve verilmiş kararlar bütün netice
leri ile birlikte ortadan kalkar.» 

MADDE 3. — Teklifin 4 ncü maddesi Komisyo
numuzca 3 ncü madde olarak aynen kabul edil

miştir. 

MADDE 4. — Teklifin 5 nci maddesi Korniş* 
yonumuzca 4 ncü madde olarak aynen kabul edH-
mişt\r. 
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