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• ^ I 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

îdtanbul Milletvekili Turan Kocal, 1977 ekici tü
tün piyasası ve tütün müstahsilinin ekonomik duru
mu ve 

Kütahya Milletvekili Ahmet MaraV Abtan, Hükü
met üyeleri tarafından yapılan sosyal güvenlik tedbir
leriyle ilgili beyanlar hakkında gündem dışı birer ko
nuşma yaptılar. 

Tokat Milletvekili Faruk Demfirtola'nm, Yüksek
öğrenim ve KretHi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlü
ğünde ve diğer yurtlarda yapılan güvenlik kuvvetten 
zorlamaları hakkındaki gündem dışı konuşmasına da 
tersleri Bakanı İrfan özaydınh cevap verdi. 

Bingöl Milletvekili Hasan Celalettin Ezman ve 
İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in Dilekçe Kar

ma Komisyonu üyeliklerinden çekildiklerine dair 
önergeleri île; 

Kastamonu M?IIetvekili Vecdi İlhan'ın, 2/485 esas 
numaralı; 

Ankara Milletvekili H. Semih Eryıldız'ın, 2/161 
ve 2/159 esas numaralı kanun tekliflerini geri aldık
larına dair önergeleri Gene1! Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Danışma Kurulunun : 
1978 mali yılı bütçe kanunu tasarısının Genel Ku

rulda görüşülme gün ve saatlerine ve görüşme sürele
rine dair önerisi kabul edildi. 

Komisyonlarda acık bulunan üyeliklere, gösterilen 
adaylar seçildiler. 

Geçen birleşimde görüşülmesinin tamamlanması 
nedeniyle oya sunulan : 

Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğhı'nun, «Hasan 
oğlu, 1927 doğumlu Hüseyin Bayrak'ın özel affı hak

kında» kanun teklifinin (2/331) (S. Sayısı : 9) reddi^ 
ne dair Adalet Komisyonu raporu kabul edilerek, tek
lifin reddedilmiş olduğu bildirildi. 

6/24 esas numaralı sözlü soru ilgili bakanın Ge
nel Kurulda hazır bulunmaması; 

6/25 ve 6/26 esas numaralı Sözlü sorular da, soru 
sahibinin izinli olması nedeniyle ertelendi. 

1978 yılı Programının yapılması içlin Bakanlar Ku
ruluna yetki verilmesi hakkındaki kanun tasarısının 
(1/88) (S. Sayısı : 18) gündeme alınarak öncelikte gö
rüşülmesine dair Plan Komisyonu Başkam Yılmaz Al
paslan'ın önergesi reddolundu. 

İçel MiSte'tveMli Süleyman Şimşek'in, İshak Mert-
türk'ün özel affına dair kanun teklifinin (2/389) (S. 
Sayısı : 10) reddine dalir Adalet Komisyonu raporu 
da kabul edilerek, kanun teklifinin reddedilmiş oldu
ğu (bildirildi. 

Lâle Oraloğlu'nun, kaçakçılık nedeniyle çarptırıl
dığı cezanın inzibati ve cezai bütün neticeleri ile affı
na dair kanun teklifinin Millet Meclisince reddedilen 
ımetrii (2/362) (S. Sayısı : 11) hakkında C. Senatosun
ca yapılan değişikliklere dair Millet Meclisi Adalet 
Komisyonunun beniimsenneteri kabul edilerek kanun 
teklifhîin kesinleştiği bildirildi. 

15 Şubat 1978 Çarşamba günü saat 15.0Wte top
lanılmak üzere Birleşime saat 16.32'de son verildi. 

Dîvan Üyesi 
Çanakkale 

Ali Fuat Eyüboğlu İrfan Binay 

Divan Üyesi 
Kütahya 

Nizamettin Çoban 

— 614 — 
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No. : 24 
II. — GEUEN KÂĞTrUAR 

15 . 2 . 1978 Çarşalmlba 

Raporlar 
1. _ 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 

Karma Komisyonu raporu iJe 1978 yıh Bütçe Kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 
'Başkanlığı tezkeresi» ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/52; C. Senatosu : 1/525) (M. 
Meclfei S. Sayısı : 47; C. Senatosu S. Sayısı : 729) 
((Dağıtma Karini : 15.2.1978) (GÜNDEME) 

2. — 1978 yılı Toprak ve Tanın Reformu Müste
şarlığı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komiîsyonu başkanlıklan tezkereleri. (M. Meclisi : 
1/53; C. Senatosu : 1/526) (M. Meclîsi S. Sayısı : 19; 
C. Senatosu S. Sayısı : 730) (Dağıtma tarihi 15.2.1978) 
(GÜNDEME) 

3. — 1978 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclîsi : 1/54; C. Se
natosu : 1/527) (M. Meclîsi S. Sayısı : 20; C. Sena
tosu S. Sayısı : 731) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978) 
<GÜNDEME) 

4. — 1978 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
tan tezkereleri. (M. Meclisi : 1/56; C. Senatosu : 
1/529) (M. Meclisi S. Sayısı : 21; C. Senatosu S. Sa
yısı : 733) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978 (GÜNDEME) 

5. — 1978 yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanunu ta
sansı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkla
rı tezkereleri (M. Meclisi : 1/62; C. Senatosu : 1/535) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 22; C. Senatosu S. Sayısı : 739) 
(Dağıtma tarihi : 15.2.1978) (GÜNDEME) 

6. — 1978 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komiîsyonu raporu ile 
1978 yıh İstanbul Üniversitesi Bütçe Kanunu tasan-
sırtda yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Bütçe Karma Komiîsyonu raporu. (M. 
Meclîsi : 1/66; C. Senatosu : 1/539) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 46; C. Senatosu S. Sayısı : 743) (Dağıtma ta
rihi : 15.2wl978) (GÜNDEME) 

7. — 1978 yıh İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Kondisyonu 

başkanlıklan tezkereleri. (M. Meclisi : 1/67; C. Sena
tosu : 1/540) (M. Meclîsi S. Sayısı : 23; C. Senatosu 
S. Sayısı : 744) (Dağıtma tarînî ; 15.2.1978) (GÜNDE
ME) 

8. — 1978 yıh Hacettepe Üniversitesi Bütçe Kav 
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/64; C. Senato
su : 1/537) (M. Meclisi S. Sayısı : 24; C. Senatosu S. 
Sayısı : 741) (Dağıtma tarM : 15.2.1978) (GÜNDE
ME) 

9. — 1978 yılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademi
leri Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıklan tezkereleri. (M. Meclisi : 1/69; 
C. Senatosu : 1/542) (M. Meclîsi S. Sayısı : 25; C. 
Senatosu S. Sayısı : 746) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978) 
'(GÜNDEME) 

10. — 1978 yıh Çukurova Üniversitesi Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıklan tezkereleri (M. Meclisi : 1/60; C. Sena
tosu : 1/533) (M. Meclisi S. Sayısı : 26; C. Senatosu 
S. Sayısı : 737) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978) (GÜN
DEME) 

11. — 1978 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe Ka
nunu tasansı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıklan tezkereleri. (M. Meclisi : 1/61; C. Senatosu : 
1/534) (M. Meclisi S. Sayısı : 27; C. Senatosu S. Sa* 
yısı : 738) (Dağrtma tarihi : 15.2.1978) (GÜNDEME) 

12. — 1978 yıh Cbmllıurîyet Üniversitesi Bütçe 
Kanunu tasansı ve Bütçe Karma Komiîsyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıklan tezkereleri. (M. Meclisi : 1/59; C. Sena
tosu : 1/532) (M. Meclisi S. Sayısı : 28; C. Senato
su S. Sayısı : 736) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978) (GÜN
DEME) 

13. — 1978 yflı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe 
kanunu tasansı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıklan tezkereleri. (M. Meclisi : 1/68; C. 
Senatosu : 1/541) (M. Meclisi S. Sayısı : 29; C. Sena
tosu S. Sayısı : 745) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978) 
'(GÜNDEME) 
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14. — 1978 ydı Bursa Üniversitesi Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/58; C. Senatosu : 1/531) 
p î . Meclisi S. Sayısı : 30; C. Senatosu S. Sayısı : 
735) (Dağılfcma tarihi : 15.2.1*78) (GÜNDEME) 

15. — 197$ yılı Fırat Üniversitesi Bitçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Kortıfeyomı başkanlık
ları tezkereleri. (M. Meclîsi : 1/63; C Senatosu : 
1/536) (M. Meclisi Si Sayısı ^31; C. Senatosu S; Sa
yısı : 740) (Dağıtara taıfö : 15.2*1978) (GÜNDEME) 

16. _ 1978 ym Anadolu Ührversİtesi Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dalir C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclîsi : 1/55; C. Senatosu : 
1/528) (M. Meclisi S. Sayısı : 32; C. Senatosu S. Sa
yısı : 732) (Dağıtma tarihi : 15.2J1978) (GÜNDE
ME) 

17. — 1978 yılı Atatürk Üniversitesi BÜtçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komüsyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş-
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/57; C. Senatosu: 
1/530) (M* Meclisli S. Sayısı : 33; C. Senatosu & Sa
yısı : 734) (Dağrtma tarlht : 15.241978) (GÜNDE-
ME). 

18. — 1978 yılı tırönu ÜriîversStesİ Bütçe Ka
nunu tasalısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/65; C. Senato
su : 1/538) (M. Meclisi S. Sayısı : 34; C. Senatosu 
S. Sayısı : 742) (Dağıtma tarihi : 15.24978) (GÜN
DEME) 

19. — 1978 yıh Selçuk Üniversitesi Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komlisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M; Meclisi : 1/71; C. Senato
su : 1/544) (M: Meclisi S; Sayısı : 35; C. Senatosu S. 
Sayısı : 748) (Dağıtma tadÜi : 15.2J1978) (GÜNDE
ME) 

20. — 1978 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu tasansr ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komlisyo-
nu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/70; C. 
Senatosu : 1/534) (M. Meclis» S. Sayısı : 36; C. Se
natosu S. Sayısı : 747) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978) 
(GÜNDEME) 

21. — 1978 ytfh Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
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raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komlis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M Meclisi : 1/72; C. 
Senatosu : 1/545) (M. Meclisi S. Sayısı : 37; C. Se
natosu S. Sayısı : 749) (Dağıtma tarihi : 15.2J1978) 
^(GÜNDEME) 

22. — 1978 yıh Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dalir C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/80; C. 
Senatosu : 1/553) (M. Meclisi S. Sayısı : 38; C. Sena
tosu S. Sayısı : 757) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978) 
(GÜNDEME^ 

23. — 1978 ym Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komlisyonu raporuna dair C. Senatosu ve 
Kütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. 
(M. Meclîsi : 1/74; C. Senatosu : 1/547) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 39; C. Senatosu S. Sayısı : 751) (Dağıtma 
tarihi : 15.2.1978) (GÜNDEME) 

24. — 19TO yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mecli
s i : 1/75; C. Senatosu : 1/548) ^M. Meclîsi S. Sayısı : 
40; C. Senatosu S. Sayısı : 752) (Dağıtma tartıl : 
15.2Jİ978) (GÜNDEME) 

25. — 1978 yıh Devlet Su işleri Genel Müdürlü
ğü Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dalir C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/76; C. 
Senatosu : 1/549) (M. Meclisi S. Sayısı : 41; C. Sena
tosu S. Sayısı : 753) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978) 
•(GÜNDEME) 

26. — 1978 yıh Petrol tşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair G. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/77; C. 
Senatosu : 1/550) (M. Meclisi S. Sayısı : 42; C. Sena
tosu S. Sayısı : 754) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978) 
(GÜNDEME) 

27. — 1978 yıh Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mecli
sli : 1/79; C. Senatosu : 1/552) (M.' Meclisi S. Sayısı : 
44; C. Senatosu S. Sayısı : 756) (Dağıtma tarihi : 
15.2,1978)' ^(GÜNDEME) 
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28. — 1978 yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karına Kondisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/78; C. Senato
su : 1/551) (M. Meclisli S. Sayısı : 43; C. Senatosu 
S. Sayısı t 755) (Dağıtma tarihi : 153.1978) (GÜN--
DEME) 

29. — 1978 yılı Orman Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıktan tezkereleri. (M. Meclisi : 1/73; C. Senato
su : 1/546) (M. Meclisi S. Sayısı : 45; C. Senatosu S. 
Sayısı : 750) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978) (GÜNDE
ME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğhı'nun, 

Ibazı öğrenci yuıtfCarnün aranmasına ilişkin tçüşleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/55) 

2. — Niğde Mffietvekffli Sadi Somuncuoğhı'nun, 
polis dernekleri üyesi emniyet görevlilerinin tayinle
rine ilişkin İçişleri Bakanından söajü soru önergesi. 
(6/36) 

3. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinei'min, İstan
bul Valisine ilişkin Başbakandan sözKi -sosu önergesi. 
(6/37) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Çorum Mffietveküi Mebmet Irmak ve 10 ar-

kadsaşmın, göz altına abnan bazı kişilere işkence ya-
pddığı İddialarını saptamak amacıyla Anayasanın 
88 ııci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyannea bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/18) 

1 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.M 

BAŞKAN : BaşkamvekUi Ali Fuat Eyüboğhı 

DİVAN ÜYELERİ: İrfan Binay (Çanakkale), Nizaraettuı Çoban (Kütahya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 106 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin salonda buhındlıklarjoı 
yüksek «esle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmele
re başlıyoruz. 

Bu arada bir hatatfatmada bulunmak istiyorum: 
Genel •Kurulla kravatlı almayan üyenin girmesi müm
kün değildir. Bu türlü salona giren üye arkadaşımın, 
kıyafetimi böyle değiştirmesini rica ediyorum. 

Gündeme geçmeden önce, gündem dışı söz is
temleri vardır; 3 üye aıikadaşımım isteğini yerine ge
tireceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A)- GÜNDEM DIŞI KOMUSMALAtR 

1. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz'un, 
Hükümetin tütün politikası hakkında gündem dışı 
konuşması. 

BAŞKAN — Hükümetin tütün politikacı hak
kında gündem dışı söz isteğinde bulunan Kocaeli 
MiEetvekHi İbrahim Topuz, buyurun. 
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Sayın Topuz, süreniz 5 dakikadır. Konu dışına 
çıkmamanızı rica edeceğim. 

İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Sayın Başkan 
ve muhterem miletvekiieri, hepinizi en derin say
gı Ve sevgiyle selâmlarım. 

Bu konuşmayı yapmak için dün sıra almış olma
ma rağmen, İçtüzük gereğince ancak şu anda hu
zurlarınızda bulunuyorum. 

Ege Bölgesi ekici tütün piyasası, Gümrük ve Te
ke! Bakanının demeciyle 13 Şubat 1978 Pazartesi 
günü açılmış bulunmaktadır. Başfiyat 57 lira ola
rak ilân edilmiştir. Bu rakam müstahsil arasında 
hayal kırıklığı yaratmıştır. Çünkü, geçen yıl 50ı lira 
ojsn başfiyatı Cumhuriyet Halk Partililer az gör-
müşSeı, 80 lira olmasını istemişlerdi. 

Tekel maddeleri geçen yıl zam görmemişti. Ge
çen yıl dolar 16,5 liraydı, hu yıl 20 liradır. Cumhu
riyet Halk Partisinin iddiasına göre hayat pahalılı
ğı % 50ı artmıştır. 

Geçen yıl Ege Bölgesinde 197 bin ton tütün üre
tilmişti ve kalite çok düşüktü. Yakılacak tütün dahi 
üstün fiyatla alınmıştı. 

Bu yıl, resmi beyanlara göre Ege Bölgesinde 130ı 
bin toın. kaliteli tütün üretilmiştir. Şu halde, ekicinin 
cebine geçen yıEki 9 milyar liraya karşılık 4 milyar 
lira daha az para girmektedir. 

Ecevit Hükümetinin, üreticinin emeğini ve alm-
terini korumadığı ve halktan yana olmadığını bir kere 
daha ortaya çıkmıştır. Geçen yıl 80 lira başfiyat is
teyenler şimdi nerededirler? Bugünün şartlarına gö
re, bugün 100 liradan dana fazla fiyat istemeleri ge
rekmez mi? 

Evvelki gün Bergama'da tütünün kilosu 18 lira
dan satılmıştır arkadaşlarım. Halbuki, asgari 14 ay
da meydana gelen ve aileleri, çoluk çocuğu, geceli 
gündüzlü yıpratan, uykusuz bırakan, el emeği göz 
nurunu âdeta içerek bitiren bu nazlı ıstırap çocuğu 
tütün, ıspanak fiyatından, pıraısa fiyatından daha 
ucuza satılmaktadır ve hangi yürekle alınır, takdir
lerinize arz ediyorum. Gönlünüz buna nasıl razı ge
liyor? 

2,5 milyon vatandaşın ıstırabına tercüman ola
rak ve tüıtünün nasıl eMe edtildiğini büen ve içinde 
yaşayan bir insan olarak süz muhterem arkadaşla
rıma sesleniyorum: Müstahsilin yanında olmak, 
muhalefette iken ayrı, iktidarda iken yine bir baş
ka düşüncede olmayı mı gerektiriyor? 

Gümrük ve Tekel Bakamının, «Kayme» dediği
miz ortalama tütün fiyatını, tütün piyasasını açış 
nutkunda tespit etmeyişi ayrı bir mana taşımaktadır. 
İddia ediyoruz; tütün fiyatları daha önce tüccarlar 
tarafından öğrenilmiştir. 2-3 gün önceden, kapalı ka
pılar arkasında piyasaya tüccar gelerek istediğini, 
istediği şekilde kapatma imkânını bulmuştur. Tekel
den daha çok yüksek fiyat vermiştir; ama bu fiyat, 
İşte öylesine bir fiyattır. 

Bu olay dahi, Cumhuriyet HaHk Partisinin halk
tan değil, tüccardan yana olduğunu göstermiştir. Türk 
köylüsü çıra gibi yakılmıştır arkadaşlar. 

Hükümeti uyarıyoruz; feryat eden vatandaşla
rın üzerine bakanların yürümesiyle dava halledile-
mez. 

Yüce Meclîsin sayın üyeleri ve iktidarı oluşturan 
sayın üyeler, geîiın bu yaraya hep beralber e! basa
lım. Bu ıstırabın edebiyatını yapmadan, çözüm yol
ları var iken, davayı beraberce haledeDîm. Aksi hal
de, Hükümeti ve ona göz yumanları burada kınar
sak, bizleri hoşgörü ile karşılamak sizlere düşer. 

Hepinizi en derin saygı ve sevgiyle selâmlarun 
arkadıaşlanm. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efelndiim. 

2. — Bursa Milletvekili Özer Yılmazın, Ticaret 
Bakanının son günlerdeki tutumu hakkında gündem 
dışı konuşması ve Ticaret Bakanı Teoman Köprülü
ler'in cevabı. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanının son günlerdeki 
tutumuyla iîgü oüarak Bursa Milletvekilli Sayın Özer 
Yılmaz, gündem dışı söz istemektedir. 

Saym Yılmaz, buyurun efendim. 
Sayın Özer Yılmaz, süreniz 5 dakikadır. 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Sayın Başkan ve 

muhterem arkadaşlar; hepinizi sevgi ve saygıyla se
lamlanın. 

Dostluk ve kardeşlik Sözleriyle işbaşına gelen 
Ecevit Hükümetinin icraatıyla yaygınlaşan husume
ti oluşturmasını ibretle takip etmekteyim. Devlet me
murları arasında geniş çapta tayin kararnameleri jet 
süratiyle Riyaseticumhur makamından geçmektedir. 
(CHP sıralarından «Gayet tabu» sesleri.) 

Demirci hükümetlerinin en acil kararnamelerinin 
güçlükle imzalandığını hatırladıkça, rejim açısından 
yüreğimin burkuldugunu ifade etmek isterim. Her ne 
şekilde olursa olsun, demokratik müesseselerin tah
rip edilmemesi veya üzerlerine gölge düşürülmesi kar
şısında, Parlamentonun iktidar ve muhalefetiyle bir
likte tedbir alması lazım geldiği kanaatindeyim. 
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CAVİTTİN YENAL (Edirne) — Sayın Başkan, 
konuya yönelt. 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Bilindiği gibi, 
Amerika'da İktidarla birlikte 10 bin civarında yük
sek dereceli memur değişmektedir. Espri yapmasını 
seven Amerikalılar bu değişikliği, «Washington taşı
nıyor» şeklinde ifade ederler. Kıta Avrupa'sında ise 
bakanlar hükümeti, müsteşar ve genel müdürler ise 
devleti temsil ederler, 

Bir zamanlar Fransız öğrencüeri için en ağır ce
za, neredeyse ayda bir değişen başkanlarının adlarını 
ezberlemekti; ama buna rağmen Fransız Devleti kuv
vetliydi, çünkü kanunlara saygı ve bağlüiğıyla müste
şarlar görev basındaydılar, 

Muhterem arkadaşlar, yaşlı üyelerimiz hatırlarlar; 
Ankara Hukuk Fakültesi açıldığında, okuyacak öğ
renci bulabilmek için ortaokul mezunları dahi fakül
teye alınmıştır. Mezunu olmakla iftihar ettiğim, dev
let memurları yetişirken Mekteb4 Mülkiyenin o ta
rihlerde öğrenci sayısı her sınıfta 50 kişiyi geçme
mekteydi. İşte 130'lann manzarası budur. 

Muhterem arkadaşlarım, bir devlet adamı, bir 
yüksek dereceli memur 20» 25 senede yetişir. Napol-
yon Bonapart'ların devri geçmiştir. 1930,'dan bu yana, 
48 senede yetişmiş insangücü bakımından, Amerika 
seviyesine geldiğimizi iddia edebilir miyiz? Buna rağ
men, branşlarında yetişmiş evlatlarımızın harcanmak
tan çekinilmediğini müşahede etmek bedbahtlığı için-' 
deyim. 

Evet Sayın Ticaret Bakam, bürokrasiden geldiği
niz halde, Bakanlığınız mensuplarına gösterdiğiniz bu 
celalet niçin? Müsteşarlıktan alınmanı bana anlatır
ken, üzüntünü paylaşmıştım. Şimdi ise, başkanlarının 
haysiyetine, elinde ispatlanmamış raporu, Senato kür
süsünden sallayarak hücum ediyorsun. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri.) En kötüsü, muhtar bir mües
sesenin başındaki genel müdürün kanunsuz emirleri 
yerine getirmedi diye alınması tam Daıuştaylık bir 
olay. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Bu 
genel müdürlük ki, Ziraat Bankasının 400 milyon kâr
dan, 1 2C0 000 000 kâra çıkarmıştır; kaynaklarım 
iki misline yakın artmıştır. Suçu nedir? Yazılı emir 
verdiği halde, Cumhuriyet Halk Partisinin yan kuru
luşu haline gelen Köy - Koop'a 100 milyon liralık kre
di vermemek' mi? Hakkında yapılan tahkikat neti
cesinde görev yeri değiştirilen Çatalca Müdürünü ye
rinde bırakmamak mı? Yolladığınız emir hukuki gü
cünü 440 sayılı Kanundan mı, yoksa 3200 sayılı Ka
nundan mı almaktadır? Biliyorum Sayın Bakan; şim

di çıkıp, Sayın Genel Müdürün tefriş ettiği odasından 
bahsedeceksin, tuvaletinden bahsedeceksin ve gene 
biliyorum, 250 bin liraya gemi alan Kalkavan'ların 
Ankara'daki akrabasının mesnetsiz iddiasını delil di
ye ileri süreceksin. (CHP sıralarından «Hep beraber 
yaptınız onları?» sesleri; AP sıralarından «Bravo» ses
leri.) 

BAŞKAN — Rica ederim sayın üyeler, 
ÖZER YILMAZ (Devamla) — îddayı delil diye 

ileri sürenlere eski Yunan'da «Demagog» derlerdi; 
ama ne yapalım ki şimdi moda oldu. İki saatte 43 say
falık dilekçeyi okuyarak tehiri icra kararı veren Da
nıştay'ın bu olaydaki tutumu ne olacak?... 

ERTOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — Ne za< 
mandan beri Danıştay'a sığınıyorsunuz?... 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Yılmaz. 
ÖZER YILMAZ (Devamla) — Umudumu muha

faza etmek temayüHindeyim. Hatırlar mısın Sayın 
Bakan; Meksika'da Zapata diye bir kahraman vardı. 
Zapata, devrin reisicumhuruna köylülerin dertlerini 
sert bir şekilde anlattığı için, reisicumhur cezalandır
mak arzusuyla ona adım sorar. Bir gün gelir, ihtilal 
neticesinde Zapata reisicumhur olur ve kendisine kar
şı sert konuşan köylünün adım sorar; o zaman ma-* 
ziyi hatırlar ve anlar ki, artık kendisi bir zalim ol
muştur. Yerini terk eder. 

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım muhterem 
arkadaşlarım. (AP ve MHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 

(Ankara) — Cevap vermek için söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. (CHP sıra
larından «Bravo» sesleri alkışlar) 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Sayın özel Yılmaz, değerli dostum özer Yılmaz, 
uzun bir süre kendisinin de görev yaptığı Ziraat Ban
kasının işlemleri hakkında ve Genel Müdürü hakkın
da burada duygusal konuştu; çünkü kendisi de onun 
muavinliğini yapmıştı. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Ben onun muavinli
ğini yapmadım. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Ancak o dönemlerde bazı usulsüz, ya
salara aykırı işlem varsa, hepsini tespit etmek Ti
caret" Bakanı olarak benim görevim, Yüce Meclise 

İ bunun hesabını vermek benim görevim. (CHP sıra-
I kırından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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Ancak, Senatoda da açıkladım, ben Ticaret Ba
kanı olduktan sonra, müfettişlerin tespit ettiğine gö
re... (AP şıralarından «Hangi müfettişler» şeşleri) 

BAŞKAN — Rica ediyorum sayın .üyeler, rica 
ederim. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Müsaade ederseniz açıklayayım efen
dim. 

Ziraat Bankası Genel Müdürü, yasalara aykırı 
şekilde ikinci bir yerden maaş almıştır, müfettiş ra
poru ile sabittir. (CHP sıralarından alkışlar, AP şı
ralarından gürültüler) 

Danıştay kararlarına saygılıyız. Birliklerin 11 ge
nel müdürünü görevden aldık, Danıştay'a gittiler. 
Danıştay'dan karar alırlarsa, her zaman olduğu gibi 
saygılı olacağız. Ancak geçen gün... (AP sıralarından 
«FİSKO-BİRLİK» sesleri, gürültüj|er) 

BAŞKAN — Rica ederim, sayın hatibe imkân .ve
riniz. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Geçen gün Senatoda açıkladım; TARİŞ 
Genel Müdürlüğü zamanında, Sayın Süleyman De
mirci Başbakan iken, kendisinin görevlendirdiği mil
letvekili Talât Asal tarafından hazırlanan raporunu 
burada bütçe tartışmasında da ortaya koyacağım. 
MHP'li Genel Müdür Muavininin işkence odaları 
açtığım biz söylemiyoruz, Talât Asal raporunda ya
zıyor. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

O zamanki Başbakan Sayın Süleyman DemirePin 
aleyhine TARİŞ içinde hicap edilen şeylerin yazıldı
ğını biz söylemiyoruz, Talât Asal resmi raporunda 
yazıyor. 

Gönül arzu eder ki, demokrasinin kurtulması 
için, ülkemizde barışın, kardeşliğin sağlanması için 
sayın Adalet Partililer de bize yardımcı olsunlar. 
Eğer, Sayın Süleyman Demirel, o zaman bu Genel 
Müdür Muavinini görevden alacağı yerde, İkinci 
MC döneminde bu Genel Müdür Muavininin Genel 
Müdür olduğuna göz yummuşsa, biz, TARİŞ Genel 
Müdürünü... 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Başkan, 
bir dakika... 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Buldanh, rica 
ediyorum. 

Sayın Bakan, konu jüzerinde... (CHP sıralarından 
gürültüler) 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Hedefe ^el. 
AHMET BULDANLI (Muğla) =r- Sayın Başkan, 

bir dakika müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Buldanh, rica ediyorum. 
Sayın Bakan, rica ediyorum, konu üzerinde du

racaksınız. 
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 

(Devamla) — Biz, TARİŞ Genel Müdürünü görev
den almakla, yalnız Cumhuriyet Halk Partili işçileri 
değil, Adalet Partili işçileri de kurtardık, işkence oda
larından kurtardık. (AP ve MHP şuralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Bakan... 
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 

(Devamla) — Buyurun efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, zatıalinize biraz önce 

konuşan Sayın Yılmaz'ın, konuşmalarına cevap ver
mek üzere JSÖZ hakkı verdim. Lütfen konu üzerinde 
durunuz. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Sayın Başkanım, Sayın Yılmaz, bu kür
süde Ziraat Bankası Genel Müdürünün alımıyla 
ilgili değil, benim bütün tayinlerimle ilgili konuştu
lar. Ben ona cevap veriyorum. (CHP sıralarından al
kışlar) 

Ayrıca, şunu tekrar açıklamak isterim: Eğer bir 
Viva Zapata hikâyesi de Genel Müdürün alınmasıyla 
ilgiliyse, o günlerdeki işlemler hakkında da cevap ve
ririz. 

Yalnız şunu söylemek istiyorum: Danıştay yolu 
açık. Ziraat Bankası Genel Müdürünün yasalara ay
kırı işlemlere ait müfettiş raporu elimde, buyursun
lar Danıştaya gitsinler. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Sayın Başkan, mü

saade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Özer. 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Saym Bakan, benim, 

Ziraat Bankası Genel Müdür Muavini olduğumdan 
bahsederek beni tezyif ettiler. (CHP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, zatıalinizin Ziraat 
Bankası Genel Müdür Muavini olmanız, sayın Mü
dürün Muavini olmanız değildir. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Hayır, Müdür Mua
vini değildim. 

BAŞKAN — Bu hususun tutanaklara da böylece 
geçmesini istiyorum. Siz, Devletin bir bankasının 
Müdür Muavinisiniz ve böyle kabul edilmiştir. Bunu 
tezyif olarak sayın Bakanın da kullandığını kabul et
miyorum; lütfen meseleyi keselim. Teşekkür ederim 
efendim. 
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İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Kabadayı, buyurun; nedir? 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sataşma var

dır, arkadaşım söz almak istiyor efendim. 
SADİ SOMUNCUO0MJ (Niğde) — Sayın Baş-

kan, Sayın Ticaret Bakanı, MHP'li bir genel müdür 
yardımcısının işkence odası açtığını ifade etmişlerdir. 
Bir Devlet dairesinde görev almış bu insan MHP'li 
olamaz. Bu nedenle sataşma vardır ve partimiz zan 
altında bırakılmıştır; söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu, tutanakları ge
tirteceğim, bu konuyu inceleyeceğim ve sataşma varsa 
söz vereceğim efendim. 

ERTOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — Talât 
Asai'a cevap yazsın, ondan sonra sataşmadan bah
setsin efendim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum sayın üyeler, mese
leyi bir tartışma konusu yapmayalım. 

3. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'in, anar
şi ve Kredi ve Yurtlar Kurumu konularında gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — Anarşi ve kredi yurtlar konusunda 
gündem dışı söz isteyen Bolu Milletvekili Sayın Mü
fit Bayraktar, buyurun efendim. (AP şualarından al
kışlar) 

Sayın Bayraktar, «üreniz beş dakikadır. Lütfen 
konuyla ilgili olarak konuşunuz efendim. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Memleketimizde anarşik hadiseler daha hızlı tır
manarak yeni metotlar ile yeni boyutlar kazanmıştır. 
Bu durumu milletimiz üzüntü ile izlemektedir. Bunun 
yanında Cumhuriyet Halk Partisinin, «MC gider, 
anarşi kriter» sözünden ümitlenen vatandaşlarımızın 
kaygısı da artmıştır. Vatandaş, anarşik hadiselerin 
devlete ve rejime yönelik olduğunu bilmekte ve o ne
denle bugünkü iktidardan laf değil, etkin tedbirler al
masını beklemektedir. 

Bugünkü iktidar hadiseler karşısında hâlâ köklü 
tedbirleri getirememiştir. Ana babalara selam yolla
mayla ve palyatif tedbirlerle hadiselerin önleneceğini 
sanmakta^ hâlâ yanılmaktadır. 

Bizler daima yapıcı olduk ve olacağız. Muhalefet 
olarak bu konuda yardıma hazırız. Devletimizin za
man kaybına tahammülü yoktur. Eylemciler güçlü
dür ve ürkütücüdür. Memleket ciddi tehlikelerle kar
şı karşıya bulunmaktadır ve iç harbe doğru bir gidiş 
vardır. Mutlak anarşik suç işleyenler için caydırıcı 
nitelikte kanunlara ihtiyaç vardır. 

15 * 2 . 1978 .€> : İ 

Değerli <müjetveldllerj, Sayın Çakmur tarafından 
anarşik hadiselerin -varlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu 
ve yurtlara mal edümektedir. Sayın Çakmur'un bu 
konudaki ifadelerinde tenakuz mevcuttur. Görüşleri 
ve ifadeleri hadisenin üstesinden gelecek nitelikte de
ğildir. Bu ise büyük jbir şanssızlıktır. 

«Yurtlar bomba imalathanesi durumuna getiril
miştir» diyen Sayın Çakmur, sadece yuvarlak laf ede
rek demagoji yapmakta ve yurtların isimlerini ve 
sözlerini ispat eden delil ve icraatlarını sunamamakta
dır. Hangi yurtlar bomba imalathanesidir? Bunlar 
açıklanmalıdır. Bunlar açıklanmadığı takdirde Yük
sel Çakmur zanlıdır ve «uçlusu Yüksel Çakmur'dur. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Buna rağ
men gençliği suçlayabilmektedir. Oysa ki tüm hadise
lerde yurtların payı % 5 civarındadır. Sayın Çakmur 
bazı hadiseleri abartarak siyasal amaç gütmektedir. 

«48 yaşındaki palabıyıklı delikanlı geçinenler, eş-
kiyalar, yurtlara gk-emeyecek» diyen Sayın Çakmur 
«Bu delikanlı Kadırga Yurdunda barınıyor» deme 
cesaretini de jjösteren^miştir. 

Bu durum da gösteriyor ki, tek yönlü beyanla
rıyla bu Bakan taraf ohnaktadır. Taraf olan kimse 
huzuru değil, ançakderdi getirir. 

Değerli milletvekilleri, tasarruf hakkı iktidarların 
en doğal hakkıdır. Ancak icraatlarında Anayasaya ve 
hukuka olan saygınlık aranır. Maalesef Sayın Çak
mur kanunlara ters düşen ve hukuk kurallarını ezen 
icraatlarda bulunmuştur. Onun içindir ki, 351 sayılı 
Yasa gereğince atanmış olan Kredi ve Yurtlar Kurut 
mu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyeleri haksız 
ve usulsüz muameleye tabi tutulmuştur. 

Oysa ki, bu kurum özerktir, onun için üyeleri ta
yinle değil, seçimle gelir ve seçimle gider. Milliyetçi 
Cephe Hükümeti bu saygınlığı devam ettirdiği içindir 
ki, Beden Terbiyesi Genel Müdürü olan İsmail Hak
kı Güngör, görevinden ahnnuş olmasına rağmen, ku
rumun yönetim kurulundaki üyeliği de devam edebil
miştir ve seçime kadar görev yapmıştır. 

Sayın Çakmur, icraatlarında bu emsali örnek al
saydı, böyle aez içine düşmezdi* Yönetim kurulunda 
görevli profesörlerin Senatodan izin almaları, devam
lı hizmetler için sözkonusudur. Kaldı ki, bu kurum
daki kısa süreli hizmetler için izm almış olan hiç bir 
profesör olmamış ve izne de ihtiyaç yoktur. Genel 
müdür alınma mazereti tutarsız ve isnatsızdır. Genel 
müdür ya kajrarname üe yahut müfettişin yönetim 
kuruluna sunacağı rapor ve bu kurulun bu rapor 
üzerinde alacağı karar He makamından uzaklaşurıla-
büirdi; bu da ya^feaanttştır. 
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Sayın Çakmur, Bütçe Plan Komisyonunda, «Da
vul, bakanların boynunda; tokmak, Kredi Yurtlar 
Kurumunun elindedir. 351 sayılı Yasa vardır, o ne
denle benden önceki bakanlar da bir şey yapama-
mjş, ben dahi yapamıyorum» şeklinde konuşmuştur. 
İcraatlarıyla konuştuklarını unutur olmuştur ve anar
şik hadiselerin faturasını yurtlara yüklemiştir. Anar
şinin muhatabı yerine kökü aranmalıdır. Hadiselerin 
kökü yurtlar değil, dışta, oyuncular ise Cumhuriyet 
Halk Partisinin şemsiyesi altındadır. (CHP sıraların
dan gürültüler) Cumhuriyet Halk Partisinden ve yan
daşlarından mazeret değil icraat bekliyoruz. Bunun 
yanında yasalara saygıdan bahseden Cumhuriyet Halk 
Partisine, hukuka ve yasalara saygılı olmalarım ha
tırlatıyoruz. 

Sayın Çakmur, 657 sayılı Personel Kanununun 
şartlarına uygun alınmış ve maaş almış olan 37 me
murun işine de son vermiştir. Müktesep hakkı iken 
bu Bakan bu atılma kararım neye istinaden vermiş
tir? Hangi mahkeme kararı mevcuttur? Aksi ispat edi-
lesiye kadar mevcut hakların devam edeceğini bil
mekten uzak bir kimse midir? Evrakların sahte ol
duğunu mu iddia etmektedir? Bu icraat da gösteriyor 
ki, tatbikatta hissiyat hâkimdir; kanunsuzluk vardır. 

BAŞKAN — Toparlayın Sayın Bayraktar. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Bu derece 

Anayasaya ve hukuka, hukuk kurallarına ters düşen 

B) TEZKERELER 

1. — İşletmeler Bakanlığına bağlanması uygun 
görülen bazı müessese ve kuruluşlar hakkında Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/241) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır, 
okutup, bilgilerinize sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığın 11 Şubat 1978 gün ve 1/1-1979 
saydı yazısı. 

5 Ocak 1978 gün ve 4-11 sayılı yazımızla kurul
ması uygun görülen İşletmeler Bakanlığına : 

I. - A) 3 . 6 , 1933 tarihli ve 2262 sayılı Ka* 
nunla kurulan Sümerhankın, 

B) 17 . 4 . 1975 tarihli ve 1877 saydı Yetki Ka
nunu ve 11 . 11 . 1975 tarihli ve 13 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname çerçevesinde kurulan Devlet 
Sanayi ve İşçi Yatırım Bankasının, 

C) 8 . 6 . 1933 tarihli ve 2284 sayılı Kanunla 
kurulan Halk Bankası ve Halk Sandıklarının, 

Sayın Çakmur, hem davacı hem de hâkim rolünü oy
nayarak, Kastro gibi hareket etmektedir. Yapmış ol
duğu icraatların hiç biri Uganda'da bile görülmez. 
Sayın Çakmur Senatodaki konuşmasında emperya
listlere karşı savaşılır derken, komünistleri ayırmış ve 
söylememiştir. Üzüntümüz odur ki, memlekette reji
me göz dikenlerle, buna karşı koyanların kavgası de
vam etmektedir. 

Bunu nasıl söyleyeceğiz? Cumhuriyet Halk Parti
sinin bunlar için bulacağı çare nedir? Milletçe soru
yor ve ve sabırsızlıkla bekliyoruz. İşte oyun yeri bu
rasıdır, marifetinizi gösterin, hünerinizi gösterin, si
hirli değneğinizle de huzur getirin. «MC gider, biz 
geliriz» dediniz, siz geldiniz; fakat yine hadiseler de
vam ediyor ve önleyemiyorsunuz; kökünde siz varsı
nız, siz tahrik ediyorsunuz. (CHP sıralarından gürül
tüler) 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müfit Bay

raktar. 
Gündeme geçiyoruz. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Zabıtlara baka

caktınız efendim. 
SADÎ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Sayın Baş

kan, sataşmadan dolayı söz istiyorduk. 
BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu, zabıtları bekli

yorum; sataşma varsa söz vereceğim. 

D) 12 . 3 . 1964 tarihli ve 441 saydı Kanunla 
kurulan Devlet Yatırım Bankasının, 

E) 14 . 6 . 1935 tarihli ve 2805 sayılı Kanunla 
kurulan Etibankın (her nevi banka muameleleri 
yapmak) amacım taşıyan Bankacılık Dairesi Baş
kanlığının, 

F) 13 . 11 . 1975 tarihli, 7/10904 sayılı Karar
name ile kurulan Takım Tezgâhları Sanayii ve Ti
caret AŞ nin, 

G) 13 . 11 . 1975 tarihli, 7/10905 sayılı Karar
name ile kurulan Türk Motor Sanayii ve Ticaret 
AŞ. nin, 

H) 10 . 10 . 1976 tarihli, 7/12829 sayılı Karar
name ile kurulan Gerede Çelik Konstrüksüyon ve 
Teçhizat Fabrikası Sanayii ve Ticaret AŞ nin, 

İ) 13 . 11 . 1975 tarihli, 7/10907 sayılı Kararna
me ile kurulan Türkiye Elektromekanik Sanayii 
AŞ. nin, 

Bağlanmasının, 

VE ÖNERGELER 

— 622 — 
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II. - Yukarıda sayılan kanun ve kararnamelerle 
bunların ek re tadillerinin ilgili bakan ye bakanlık
lara yerdiği görev ve yetkilerin devredilmesinin, 

Başbakanın 4951 saydı Kanunun 1 nci maddesi-

1. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 10 
arkadaşının, göz altına alınan bazı kişilere işkence 
yapıldığı iddialarını saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/18) 

BAŞKAN — Meclis Araştırma önergesi yardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

özü : Emniyette yandan işkence
ler hakkında Meclis Araştırması 
istemidir. 

TC Anayasasının 88 nci maddesinin 2 nci fıkra
sı ve Meclis İçtüzüğünün 102 nci maddesi gereğince 
Ankara Emniyet Şube müdürlükleri ile bunlara bağ
lı polis karakollarında 6 ilâ 24 Ocak 1978 günleri ara
sında çok sayıda milliyetçi gençlere yapdan zulüm ye 
işkence olayları hakkında Meclis Araştırması açd-
masını gerekli görmekteyiz. 

İstemimizin Gerekçeleri : 
Ecevit Hükümetinin göreve başlamasından bu ya

na memleket çapında, anarşik olayların önemli ölçü
de arttığı, cinayetlerin, yaralamaların, tahrip, imha 
ve soygun olaylarının Türk kamuoyunu ciddi endişe
lere, umutsuzluğa sevk edecek derecelere ulaştığı 
bilinen vakıalardır. Hatta bizzat Hükümet Başkanı 
tarafından bu husus basın ve TRT aracılığı ile kamu
oyu önünde ikrar ve itiraf olunmuştur. 

«Anarşi tırmanma kaydediyor», «Bu bizim ikti
darımızı çekemeyen çevrelerden muhalefetten geli
yor.» mealinde resmi beyanat yayınlanmakta «beis 
görülmemiş, iktidar mazeret beyanına ve savunma
ya geçmiştir. Gerçekleri mazeret şalına büründür-
mekten de öteye, gayri siyasi kuruluşları milliyetçi 
öğrenci dernek ve mensuplarını, şimdiye kadar, mil
liyetçi partiler topluluğu hükümetleri döneminde anar
şik olayların asla görülmediği bazı okulları, eğitim 
enstitülerini ve öğretmen okullarım hedef seçmiş, ida
recilerini suçlamış, âdeta solcu anarşistleri ve soygun, 
cinayet şebekelerini bunların üzerine yürümeye sevk 
etmiştir. 

ne istinat eden ilgide kayıtlı teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Huzur, barış ve kardeşlik getireceği vaatleri ile iş
başına gelmiş olan yöneticilerin, tedbirlerde geciken 
ve olaylara tek taraf h ve ters açıdan bakan tutumu, 
Hükümet yanlısı basının bu sakin politikayı meşru
laştırma gayretleri ve mağduru, mazlumu suçlu gös
terme çabaları yine TRT nin olayları mihrakından 
saptırıcı yayınlan karşısında kamuoyu önemli ölçü
de yanıltılmıştır. Bu sebeple anarşik olayları önlemek
le görevli kolluk kuvvetleri amir ve memurlarında da 
tereddütler, devlet görevi vakar ve ciddiyetinden sap
malar olması olağan hale gelmiştir. 

Bu elem verici durumun örneklerini kırsal alanlar
dan, Anadolu'nun uzak şehir ve kasabalarından değil 
başkentten vermek mümkündür. Asayişi, emniyet, 
huzur ve sükûnu temin ile görevli emniyet teşkilatın
daki hukuk dışı tutum ve davranışları ilgililerin ve 
Yüce Meclisin önüne getirmek zaruri hale gelmiştir. 
Şöyle ki : 

I Ankara'da, Çankaya, Bahçelievler, Çiftlik. Aydın-
I Iık, Solmaz Kıhçtepe karakol amirliklerinde ve hat

ta emniyet 1 nci ve 2 nci Şube müdürlüklerinde 
6 Ocak ile 24 Ocak 1978 günlerinde toplam (137) 
yüz otuz yedi genç öğrenci, vatandaşımıza eziyet ve 
işkence edilmiş, hemen hepsi okullarında; kantin, ko-

I ridorda, sınıfta soku öğrencilerin saldırılarına uğra
dıkları, dövülüp yaralandıkları, olayların çoğunun 
görevli polislerin, komiserlerin gözleri önünde çere» 
yan etmesine rağmen yine de saldırgan solcular ser
best bırakılıp yaralı, perişan, suçsuz ve şikâyetçi ve 
tanık olan öğrenciler karakollara, emniyet şube mü
dürlüklerine alınmışlardır. Bununla kalınmayıp Dev-

I let ciddiyeti ve görev anlayışı dışında hukuk devleti 
ilkelerine aykırı şekilde, kanunsuz olarak, adlan ge
çen karakollarda ve müdürlüklerde dövülmüşler, ce
bir ve şiddete maruz bırakılmışlardır. Bedenlerindeki 
eza, cefa, cebir ve şiddet izleri arızalan zail olunca
ya kadar günlerce adliyeye intikal ettirilmeden hak
sız ve fazla müddet gayri sıhhi, gayri müsait hücre 
ve nezarethanelerde maddeten olduğu gibi aç bırakıl
mak, yakınlarına ve arkadaşlarına gösterilmemek, 

I getirilen yiyecekler verilmemek suretiyle manevi iş* 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
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kenceye dahi tabi kılınmışlardır. Sonunda adliyeye 
teslimlerinde, bu yüz otuz yedi öğrenci vatandaşları
mızın tamamının yargılanmalarına gerek görülmek-
sizin serbest bırakılmaları, suçsuz bulunduktan halde 
kasıtlı olarak yalnızca cebir, şiddet ve işkenceye ma
ruz bırakılmak için polisçe tütüldükten anlaşılmak
tadır. 

İktidar mensuplarının Başkentteki bu elim ve va
him olaylardan habersiz olduktan düşünülebilir mi? 
öyle ise ilgililerin emir ve talimattan veya görme-
mezlikten gelmeleri suretiyle işkenceler yapılması İç
işleri Bakanının tasvipleri ile olmaktadır denilebilir. 

Bu kanunsuz olaylarda mağdur gençlerden Adli 
Tabiplikten rapor atanlar olmuştur. Parmaklan kın-
lanlar olmuştur. Kol kemikleri çatlayanlar olmuştur. 

işkencelere maruz katan vatandaşların adlarım ve 
zaman, mekân ve suçları itibarıyla tafsilatlı listeyi 
araştırma önergemize bağlı olarak sunuyoruz. 

Yüksek Başkanlıktan gerekli kanuni işlemin yapıl
masını arz ederiz. 

13 Şubat 1978 

Çorum 
Mehmet Irmak 
Kahramanmaraş 

Mehmet Yusuf Özbaş 
Tokat 

Faruk Demirtola 
Kayseri 

Mehmet Doğan 
Erzurum 

Nevzat Kösoğhı 

Gaziantep 
Cengiz Gökçek 

Konya 
İhsan Kabadayı 

İstanbul 
Turan Kocal 

Ankara 
Necati Gülteküı 

Konya 
Agâh Oktay Güner 

Niğde 
Sadi Somuncuoğlu 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

Ç) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Kıbrıs Türk Federe Devletinin kurulusu
nun 3 ncü yıldönümü münasebetiyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden oluşturulacak bir heyetin, Kıbrıs 
Türk Federe Devleti Meclis Başkanının davetine ica
bet etmesi hakkında Başkanlık yazısı ve heyete katı
lan üyelere dair liste. (5/4) 

BAŞKAN — Başkanlık tezkeresi vardır, oku-
ıtup onayınıza sunacağım 

Sayı : 7«6 
15 . 2 . 1978 

'Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Kıbrıs Türk Federe Devletinin kuruluşunun üçün

cü yıldönümü münasebetiyle 13 Şubat 1978 tarihin
de Kıbrıs'ta düzenlenecek törenlerde ve KFTD ye
ni Meclis Binasında yapılacak ilk özel birleşimde 
bulumntk üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
oluşturulacak bir heyetin, KTFD Meclis Başkanı 
Sayın Osman Örek tarafından Kıbrıs'a davetinin ka
bulü konusu, alınan davetlin önemi ve müstaceliyeti 
gözönünde bulundurularak Meclis toplantı günleri
ne raslaınadığından önceden Genel Kurulun onayı
ma sunulması olanağı bulunamamış, Yasama Mec
lîslerinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesu'ine Dair Yö
netmeliğin 12 nci maddesinin son fıkrası hükmüne 
kıyasla siyasi parti grupu başkan vekilleri île gö
rüşülerek davete icabet gerekli görülmüştür. 

Yasama Meclislerinin Dış İlişkilerinin Düzenlen
mesi Hakkındaki 378 sayılı Yasanın 1599 sayın Ya
sa ile değiştirilen 5 nci maddesi ve aynı Yasanın uy

gulanmasına ilişkin yönetmeliğin 1.1 nci maddesi hü
kümleri uyarınca Yüce Meclisin onayına sunulur. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkam 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Kibri» Türk Federe Devletine giden heyete katı
lan üyelere dair listeyi okutuyorum: 

Sayı : 705 
15 . 2 . 1978 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Kıbrıs Türk Federe Devletinin kurutuşunun üçün

cü yıldönümü münasebetiyle 13 Şubat 1978 tarihin
de Kıbrıs'ta düzenlenecek törenlerde ve KTFD Ye
ni Meclis Binasında yapılacak ile özel birleşime ka
tılan üyelerin isimleri: 

Sayın Cahit Karakaş Millet Meclisi Başkanı 
Sayın Hamildi Mağden Ordu Milletvekili 
Saym Alan öymen Ankara Milletvekili 
Sayın İlhan Ersoy Kütahya Milletvekili 
Saym Turgut Toker Ankara Milletvekili 
Saym Sadi Somuncuoğlu Niğde Milletvekili 
Sayın Hüseyin Erdal Yozgat Milletvekili 
Saym Nurettin Yılmaz Mardin Milletvekili 
Saym Turan Güneş Kocaeli Milletvekili 
Yüce Meclisin bilgilerine sunulur. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkam 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

— m — 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6124) 

BAŞKAN — Gündemimizin sözlü sorular fcıs-1 

manda yer alan Artvin MilîetvekiK Sayın Hasan 
Ekinci'nin anarşik olaylarla ilgili Başbakandan söz-
Ki sûru önergesinin görüşmesine geçiyoruz. 

Sayın Hasan Ekinci?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

2. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basın 
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

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

BAŞKAN — Yine gündemin sözlü sorular kısmı
nın 2 nci ve 3 ncü sırasında yer alan İzmir MiHetVe
kili Sayım Zeki Efeoğlu'na ait sorular, sayın üyenin 
izinli obuası yüzünden ertelenmiştir. 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasi Par
tiler Kanununun 111 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
bu Kanuna bir ek geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklik hakkında Millet Meclisi Anayasa Komisyonu 
raporu. (2/496; 2/495) (S. Sayısı : 4 ve 4'e 1 nci ek) 
d) 

BAŞKAN — Gündemimizde görüşülecek konu 
kalmamıştır. Ancak, Anayasa Komisyonu Başkan
lığının, İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre verilmiş 
bir önergesi vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 

Karar No. : 4 
15 . 2 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 

14 . 2 . 1978 tarihli Gelen Kâğıtlara ek; Gelen 
Kâğıtların raporlar kısmında yer alan 4'e 1 nci ek 
Sıra Sayılı, 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasi 
Partiler Kanununun 111 nci maddesinin değiştirilme
sinin ve bu Kanuna bir ek geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi, daha evvel Millet Meclisin
ce kabul edilmiş, ancak, Cumhuriyet Senatosunda 
değişiklik yapdarak, Komisyonumuza geri gelmiştir. 
Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişikliği aynen benimsemiştir. 

1978 yılı Bütçe Kanunu görüşmelerinin 17.2.1978 
tarihînden itibaren özel gündemle görüşüleceğinin ve 

(1) 4 S. Sayılı basmayazı 31 . 1 . 1978 tarihli 99 
ncu Birleşim Tutanağına; 

4'e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı bu Birleşim Tu
tanağına eklidir, 

bu kanun teklifinin daha evvel Millet Meclisinde 
parti grup başkanvekillerinin Damşma Kurulu öne
risi olarak öncelik istemi ile incelendiğinin dikkate 
alınarak, MUlet Meclisi İçtüzüğünün 53 ncü maddesi 
gereğince 48 saat geçmeden gündeme alınmasını arz 
ve teklif ederim. 

Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu Başkanı 

İstanbul Milletvekili 
Muammer Aksoy 

BAŞKAN — Oylannaza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündeme alınması kabul edilen 4'e 1 nci ek Sıra 
Sayılı 13 . 7 . 1965 tarih, 648 sayılı Siyasi Partiler 
Kanununun 111 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
bu Kanuna bir ek geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifinin görüşülmesine başlanılmasına dair 
bir Danışma Kurulu önerisi vardır; okutup oyları
nıza sunacağım. 

Danışma Kurulu Önerisi 
No. : 9 
Gündeme alınması Genel Kurulca kararlaştırılan 

4'e 1 nci ek Sıra Sayılı, 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 
sayılı Siyasi Partiler Kanununun 111 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve bu Kanuna bir ek geçici madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifinin görüşmele
rine başlanması, İçtüzüğün 50 nci maddesinin son 
fıkrasına göre önerilmiştir. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkam 

CHP Grupu AP Grupu 
Başkanvekili Görevlisi 

Hayretti Uysal 1. Etem Ezgü 
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MSP Grupu 
Başkanvekili 

Oğuzhan Asiltürk 

MHP Grupu 
Başkanvekili 

İhsan Kabadayı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Alınan karar gereğince 4'e 1 nci ek sıra sayılı, 
13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasi Partiler Kanu
nunun 111 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu Ka
nuna bir ek geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet?.., 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Bu teklif, daha evvel Meclisimizce kabul edilmiş, 

ancak Cumhuriyet Senatosunca değişiklik yapıldığın
dan geri gelmiştir. 

Teklifin 1 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca 
değiştirilmiş, diğer maddeleri ise aynen kabul edilmiş 
ve kesinleşmiştir. 

Teklifin 1 nci maddesinde Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklik Millet Meclisi Anayasa Komis
yonunca benimsenmiştir. 

Şimdi Anayasa Komisyonunun ve konudaki ra
porunu ve benimsediği metni okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

13 . 7 . 1965 tarih vej 648 sayılı Siyasi Partiler Ka
nunun 111 nci maddesini^ değiştirilmesi ve bu Kanuna 
bir ek geçici madde eklenmesi hakkındaki kanun tek
lifi, Cumhuriyet Senatosunda görüşülmüş ve bazı de
ğişiklikler yapılmış olduğundan, teklif Millet Meclisi 
Başkanlığına geri gönderilmiştir. 

Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilen kanun 
teklifi, tekrar müzakere olundu. 

1« Millet Meclisince kabul edilen metin, Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ye Adalet Komisyonunda de
ğişikliğe uğramış ve bu i değişildik Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulunca da aynen kabul edilmiştir. 

2. Yapılan değişiklikte; 
a) Cumhuriyet Başsavcısının, önce partilere değil 

doğrudan doğruya Parti Yasaklamaları İnceleme Ku
ruluna başvurması usulünün getirilmesini, 

b) Siyasi Partiler Kanununun 4 ncü kısmında 
yer alan Parti yasaklamalarından suç niteliğinde olan
lar için ait olduğu mahkemeye gidilmesi Millet Mec
lisi metnine uygun olarak kabul edilmiş, ancak suç 
niteliğinde olmayan «kol bağı takmak» gibi hususla
rın da açıkta kalmaması için, bu kabil yasaklamala
rın ihlali halinde Cumhuriyet Başsavcısının belirti
len kurula başvurması öngörülmüştür. 

Esasen parti yasaklamalarının partili üyeler tara
fından ihlal edilmesi hafinde, bu fiülerin önemli bir 
kısmı için kanunlarımızda cezai müeyyideler vardır. 
Cumhuriyet Senatosunda yapılan değişiklikle, az da 
olsa diğer kanunlarımızda hiç değinilmemiş olaniann 
da takibi ve hakkında işlem yapılması imkân dahili
ne girmektedir. 

Millet Meclisti metninin 2, 3 ve 4 ncü maddeleri 
Cumhuriyet Senatosunca aynen kabul edildiğinden, 
kesinleştiği görülmüş ve üzerinde görüşme yapılma
mıştır. 
tır. 

Bu nedenle Komisyonumuz, Cumhuriyet Senato
sunda kabul edilen değişik metni başlığıyla birlikte 
oybirliğiyle benimsemiştir* 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere bu 
rapor saygı ile sunulur* 

Anayasa Komisyonu 
Başkanı 

İstanbul 
M^ Aksoy (*) 

Bolu 
A, Çaknıak 

Çanakkale 
A< Tuna 
Er/urun? 

Ç. Bozkurt 

Başkanvekili 
ve Bu Rapor Sözcüsü 

Konya 
Ş. Battal 

Burdur 
C. Aktaş 

Çorum 
M. Irmak 

Urfa 
A, Melik 

İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Muhalefet şerhi 
yok mu? 

BAŞKAN — Yok efendim. 

Bir açıklama var, okutuyorum : 

«Not : Cumhuriyet Senatosunun benimsediği çö
züm, Anayasanın 57 nci maddesine, Millet Meclisi
nin kabul ettiği çözümden ya da yasa teklifinde ön
görülen çözümden kanımca daha çok aykırı değildir. 

İstanbul 
Muammer Aksoy» 

BAŞKAN — Şimdi Cumhuriyet Senatosunca de
ğiştirilen metni okutuyorum : 

13 . 7 . 1965 tarih ve 648 Sayılı Siyasi Partiler Ka
nununun 111 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 

Kanun Teklifi 

Madde 1. — 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 111 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 
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Madde 111. — Anayasa Mahkemesince bir siyasi 
parti hakkında kapatma karan : 

1. Parti tüzüğünün veya programının yahut par
tinin faaliyetlerini düzenleyen ve yetkili parti organ
ları veya mercilerince yürürlüğe konulmuş olan diğer 
parti mevzuatının bu kanunun dördüncü kısmında yer 
alan maddeler hükümlerine aykırı olması veya, 

2. Parti genel kongresince yahut merkez karar 
organı veya merkez yönetim organı veyahut Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki grupların genel kurulla
rınca bu kanunun dördüncü kısmında yer alan mad
delerin hükümlerine aykırı karar alınması yahut ge
nelge veya bildiriler yayınlanması takdirinde verilir. 

3. A) Yukardaki 2 nci bentte sayılanlar dışın
da kalan parti organı, mercii, kurulu, yardımcı kol 
organı veya bir parti üyesi tarafından bu kanunun 
dördüncü kısmında yer alan maddeler hükümlerine 
aykırı fiillerin işlenmesi takdirinde, fiilin işlendiği ta
rihten başlayarak 2 yıl geçmemiş ise Cumhuriyet 
Başsavcılığı suç niteliğinde bir fiili işlediği kesinleş
miş mahkeme karan ile sabit olan organ, merci, kurul 
veya yardımcı kol organına işten el çektirmesi ve 
suç niteliğinde bir fiili işlediği kesinleşmiş mahkeme 
karan ile sabit olan parti üyesinin veya üyelerinin iş
bu bentte sayılan organ, merci, kurul veya yardımcı 
kol organına dahil olsun veya olmasın partiden kesin 
olarak çıkarılması için Parti Yasaklamaları İnceleme 
Kuruluna başvurur. Fiil, bu kanunun dördüncü kıs
mında yer alan maddeler hükümlerine aykın olmakla 
beraber, suç niteliğinde değil ise, Cumhuriyet Başsav
cılığı bu bentte öngörülen başvurmayı mahkeme ka-
ranna gerek olmaksızın Parti Yasaklamalarını İnce
leme Kuruluna yapar. 

Kurul, bu başvuru üzerine, delilleri topladıktan 
sonra Cumhuriyet Başsavcılığını, ilgili siyasi partinin 
temsilcisini ve söz konusu fiili işlediği ileri sürülen 
parti üyesini veya üyelerini ve varsa vekillerim din
ler. Gereken soruşturmaları doğrudan doğruya veya 
kendi üyeleri arasından seçeceği naip veya naipler 
eli ile yapabilir, tanık dinleyebilir ve 82 nci madde
de yazılı niteliklere sahip bilirkişi atayabilir. Kurul, 
bu başvurmayı en çok 60 gün içinde karara bağlar ve 
karannı Cumhuriyet Başsavcılığına ve ilgili siyasi par
tinin genel başkanlığına yazı ile bildirir. Kurul, Cum
huriyet Başsavcısının isteğini yerinde görmüş ise, söz-
konusu organ, merci, kurul Veya yardımcı kol orga
nının işten el çektirilmesine ve fiili işlediği ileri sürü
len parti üyesi veya üyelerinin partiden kesin olarak 
çıkarılmasına, ilgili siyasi partinin yetkili organlann-
ca, kurulun yazılı bildirisinin alınmasından başlayarak 

30 gün içinde karar verilmediği takdirde, sözkonusu 
fiillerin bu bentte belirtilen nitelikte fiiller olduğunun 
110 ncu madde uyannea açılacak dava sonucunda 
Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi halinde, ilgili 
siyasi parti kapatılır. 

Bu bent uyannea alınan partiden kesin olarak çı
karma kararlan hakkında 56 nci madde hükümleri 
uygulanmaz. İlgili mahkemeye dava açılması veya 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasının istenmesi halinde bu 
bentte yazılı iki yıllık süre kesilir. 

B) Yukandaki (A) fıkrası gereğince bir siyasi 
partiden kesin olarak çıkartılan veya çıkartılmaya) da 
bir siyasi partinin kapatılmasına sebep olan parti üye
leri, çıkartma kararının veya Anayasa Mahkemesinin 
kapatma kararının kendisine yazı ile bildirilmesinden 
başlayarak 5 yıl süre ile başka hiç bir siyasi partiye 
alınamaz, parti kurucusu olamaz, seçimlerde parti lis
telerinde bağımsız aday gösterilemezler; aksi takdirde 
bu gibileri üye kaydeden veya parti kurucusu olarak 
kabul eden veyahut seçimlerde listesinde bağımsız 
aday olarak gösteren siyasi partiler hakkında da (A) 
fıkrası hükümleri uygulanır. 

Bir siyasi parti üyesinin o partiden bu bent gere
ğince kesin olarak çıkartılması halinde, bu kimsenin 
işlediği fiil af veya sair suretlerle cezanın ve hukuki 
neticelerinin ortadan kalkması ile o kimsenin parti 
üyeliği hakkı kendiliğinden geri döner ve bu kimse
nin başka siyasi partilerde üye veya kurucu olmasını 
veyahut parti listelerinde bağımsız aday olarak gös
terilmesini engelleyen yasaklar da kalkar. 

C) Parti Yasaklamaları İnceleme Kurulunca, yu
karıda (A) fıkrası uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından yapılan başvurunun yerinde görülmemesi 
halinde, kurulca alman karar kesindir. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunca değiştiri
len 1 nci madde hakkında söz isteyen sayın üye?.. 
Sayın grup sözcüleri?.. 

TARHAN ERDEM (İstanbul) — Rapordaki not 
ne anlama geliyor; muhalefet şerhi mi, yoksa bir 
açıklama mı? 

BAŞKAN — Açıklama efendim. 
TARHAN ERDEM (İstanbul) — Var mı efen

dim İçtüzükte böyle bir kural? 
BAŞKAN — Efendim, kesin olarak bu notun bir 

muhalefet şerhi olarak yapılmadığı, imzasını koyma
dığından anlaşılmaktadır. Bu türlü şerh zaman zaman 
verilmektedir. İçtüzüğümüzde açık olarak belirtilme
mekle beraber, bu türlü teamüller mevcuttur efendim. 

Teşekkür ederim, 
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TARHAN ERDEM (İstanbul) — Söz hakkı ve
rilecek mi efendim? 

Komisyonda muhalefet şerhi yerenin Mecliste söz 
hakkı vardır. 

BAŞKAN — Muhalefet şerhi olmadığını ifade et
tim Sayın üye, muhalefet şerhi değil efendim. 

TARHAN ERDEM (İstanbul) — Teşekkür ede
rim, bunu açıklamanızı rica etmiştim; 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın' Aksoy, yerinizden 
efendim, ne için söz istiyorsunuz? 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Açıklama... 
İmzam var efendim. 

BAŞKAN — Ne için, muhalefet şerhi için mi? 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Efendim, imza konulmadığı için, 

muhalefet şerhi kabul edemiyoruz. Muhalefet şerhi 
kabul edemediğimiz için de, söz verme imkânımız 
yoktur. 

Komisyon Başkanı olarak değil, imza sahibi ola
rak muhalefet şerhini değil, açıklama sahibi olarak 
söz istiyorsunuz. Bu bakımdan... 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Ama, altın
da imzam var. 

BAŞKAN — Muhalefet şerhi olmadığı için söz 
verme imkânımız yoktur Tüzüğümüze göre. 

Söz alan sayın üye?.. Yok. 

MUAMMER AKSOY (tstanbul) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Ne olarak söz istiyorsunuz? 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Bir şahıs 

olarak, madde üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, ayağa kalkılarak ko
nuştular; lütfen usule göre hareket edelim. 

Bu konuda, Komisyon Başkanı olarak mı söz al
mak istiyorsunuz, yoksa buradaki açıklama hususun
da not koyduğunuz için mi?.. 

MUAMMER AKSOY (tstanbul) — Bir milletve
kili olarak, bu kanunun 1 nci maddesi ile ilgili konuş
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Aksoy. 
Buyurunuz efendim. 
MUAMMER AKSOY (tstanbul) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlar; 
Bir muhalefet şerhi vardı; bunun ne olduğu so

ruldu. Gerekirse bunu anlatabilirdim; buna imkân 
verilmedi. Bu nedenle, milletvekili olarak şunu söy

lemek istiyorum : Bu kanun teklifine karşı çıkmak 
istemedim; çünkü, gördüm ki, bütün milletvekilleri 
bunu arzu etmektedir; mümkün olduğu kadar tartış
maların içerisine girmek istemedim. Ancak, bu ka
nun teklifi döndü dolaştı, Anayasa Komisyonuna tek
rar geldi. O zaman şu görüşü belirttim : «Genellikle 
bu kanunun çıkması isteniyor, buna karşı çıkmıyo
rum; ancak, inancım odur ki, Senatodan gelen me
tin, Anayasaya, öteki tekliflerden daha fazla aykırı 
değildir; ama benim inancıma göre, her üçü de Ana
yasanın ruhu ile bağdaşamaz» 

İş burada tartışma konusu olduğu için bunu açık
lamak mecburiyetinde kaldım. Ne demek istediğimi 
birkaç cümle ile arz edeyim : 

Şimdi, bu kanunda şöyle bir ayrım yapılıyor : Be
yanda bulunan, yani bir davranışta veyahut da ko
nuşmada bulunan şahsın... 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, bir hatırlatmada bu
lunmak istiyorum : Raporda imzası bulunan üyeler
den biri olarak, aleyhte konuşmanızın imkâm yoktur 
efendim; konuşmanızı ona göre yapınız. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Raporda 
açıklamamı yapıyorum. Yani, burada «üzerinde» ko
nuşuyorum âdeta; aleyhinde de konuşmuyorum, ka
nun çıksın diyorum, benimsensin diyorum; ama bil
diğim bir noktayı da dile getiriyorum. 

BAŞKAN — Hatırlatmada bulunuyorsunuz. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — «Bu kanun 
Anayasaya uygun düşmüyor» diyorum; niçin düş
mediğini de arz etmeye çalışıyorum. 

İ. ETEM EZGÜ (Samsun) — Aleyhinde konuşun 
o zaman. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Çünkü, ta
sarı şimdi Senatodan gelmiştir. Ben, bu kanun Ana
yasa Komisyonunda ilk konuşulduğu zaman Komis
yonda bulunamadım; bundan dolayı cephe alma du
rumum olamadı. Ondan sonraki safhalarda da işlem 
yürüyüp gidiyor; gitsin ama* belirtiyorum tarihi bir 
görev olarak, bu kanun Anayasayla bağdaşmaz. Hat
ta şunu da ekliyorum : Yürürlükte olan 111 nci mad
de metni de Anayasayla bağdaşmaz. Çünkü (en bü
yük hata şuradadır), bir partinin genel başkanının söz
leri o partiyi bağlar. Onun için, Partiler Kanununun 
111 nci maddesinin 1 nci fıkrasındaki organlar, kurul
lar arasına parti genel başkanlannın da kaydedilmesi 
gerekirdi. Kaydedilseydi, bütün bu meseleler kendi
liğinden ortadan kalkardı. Anayasaya aykınlık - bir 
açıklama olarak onu anlatmak istiyorum Meclise -. 
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bizzat daha önceki Partiler Kanununun 111 nci madde
sinde mevcuttur. Parti başkanları, partinin herhangi 
bir üyesi gibi ele alınmıştır; bütün bu çıkmaz,, o yüz
den ileri gelmektedir. Oysa, bizzat Partiler Kanunun
da da belirtilmiştir ki, parti genel başkanları partiyi 
temsil eder. 

O halde, partiyi temsil eden bir laşinin davranışı 
ve sözlerinden dolayı, Başsavcının, Parti Yasaklarım 
İnceleme Komisyonuna meseleyi sevk etmesi için bir 
sebep yoktur. Çünkü, oraya sevk etmesinin nedeni, 
«Çemişkezek'in filan köyündeki Ahmet Efendi şöyle 
söyledi; Parti bunu benimsiyor mu, tespit edin» de
mek içindir. Oysa «Genel başkanın sözlerim parti be
nimsiyor mu?» diye soramazsınız, sormanızın manası 
yoktur. O, genel başkan seçilmiştir; onun sözleri, par
tinin sözü sayılmak gerekir; aynen, genel yönetim 
kurulu gibi, kurultay gibi. Ondan dolayı kanun yolla
rına başvurmak gerekir. 

Ben, bunu size anlatarak, şöyle arz etmek istiyo
rum : Bu kanun kabul edilir, çıkar; buna hiç diyeceğim 
yok; ama Partiler Kanununu yeni baştan Anayasanın 
57 nci ve 19 ncu maddesine uygun düşecek bir şekilde 
düzenleme zorunhığu vardır. Çünkü, bu kanunda, 
Partiler Kanununun 108 nci maddesi ile, 116 nci 
maddesi arasında yer alan parti yasaklamalarına iliş
kin hükümlerin birçoğu Anayasa ile bağdaşmaz du
rumdadır; bugünkü çıkmaz da ondan ileri gelmiştir. 
Böyle geçici bir tedbirle bunu halledemezsiniz. Siyasi 
partiler bu noktada beraberce harekete geçip, o ka
nun hükümlerini Anayasaya uygun hale getirmelidir
ler. 

Maruzatım bu kadardır; teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, şah

sım adına madde üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Madde üzerinde, şahsınız adına bu

yurun sayın üye. 
ÎLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, çok 

değerli arkadaşlarım; 
Bendeniz bir anayasaca, bir Anayasa profesörü fa

lan değilim; mühendisim, bu konularda pek derin bil
gi sahibi olmadığımı peşinen tebarüz ettirmek isterim. 
Ancak, bir kanunda, zanmmca, yeteri kadar açıklık 
gerekir. Her kanunu, sadece Anayasa konusunda iMm 
yapmış, bilim yapmış insanların anlaması bahis ko
nusu değil, herkesin anlaması lazımdır. 

Bu itibarla, bendeniz, benden evvel konuşan çok 
değerK sayın arkadaşımızın sözlerini dinledikten ve 
hele hele vermiş oldukları şerhi okuduktan sonra, 
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büyük bir tereddüt içerisine düştüm. Çünkü, benim 
bildiğim kadarıyla, bir metin ya Anayasaya aykırıdır, 
ya değildir; Anayasaya aykırılık kıyaslama suretiyle 
olmaz; falanca kanun, filanca kanımdan daha çok 
Anayasaya aykırıdır veya falanca kanundan daha az 
Anayasaya aykırıdır diye bir şey bahis konusu ola
maz. Ya Anayasaya aykırıdır, ki o zaman Anayasaya 
aykırılığı ayan beyan belirtilmelidir, bendeniz oyumu 
ona göre kullanmalıyım; yahut Anayasaya aykırı de
ğildir, oyumu ona göre değerlendiririm. 

Kanaatimce, bu metinde Anayasaya aykırı* bir hü
küm yoktur. Ayniyle, maddenin, Senatodan gelen şek
liyle kabul edilmesinde isabet olduğu kanaatindeyim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Başkaca... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 

ŞENER BATTAL (Konya) — Komisyon olarak kı
sa bir açıklamada bulunmak istiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon; yeriniz
den, Komisyon olarak. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 

Komisyonumuz, 648 sayılı Kanunu Anayasaya 
daha uygun hale getirmek için titizlik göstermiştir. 
Komisyon üyelerimiz içinde, bu titizlik ve hassasiyet
te daha fazla titiz olan üyelerimiz vardır. 

Filhakika, 648 saydı Kanunun bazı maddelerinin 
Anayasamızın 14, 19, 32, 57 ve 79 ncu maddelerini 
ihlal ettiği hususu daha evvel ifade edilmişti. Bu ba
kımdan, Anayasaya daha uygun hale getirmek için 
çahşmalarmuzda itina gösterdik. 

Takdim edilen metin, Anayasaya, 111 nci madde
nin daha uygun hale getirilmesi amacına matuftur. 
Ancak, iyinin düşmanı daha iyi ve daha güzel olan
dır. Arkadaşlarımız daha güzeM araştumamn gayre
ti içinde olmuşlardır. 648 saydı Kanunun bütünKiğü 
ele alınarak Anayasaya daha uygun hale getirilmesi 
elbette faydalıdır. 

Komisyonumuz, bu düşüncelerin ışığı altında itti
fakla karar vermiş ve bazı arkadaşlarımızın hassasi
yeti de bu ideal hukuk açısından, inanç ve fikir öz
gürlüğünün Anayasaya uygun hale gelmesi ve 648'in 
de bu tanzime muhtaç olduğu istikametindedir. 

Saygüarınüa arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener Bat

tal. 
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İLHAN 0ZBAY (JstaRbul).— Saym Bagkm Ko
misyondan SOFU sorabilir miyim efendim? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Komisyona soru sorabilirsiniz, buyurun efendim. 

İLHAN ÖZBAY (istanbul) — Bu yeni tanzim edi
len şekle göre suç sayılmayan fiiller hangileridir? 
Acaba, Komisyon, bu hususta bize izahatta bulunur
lar mı efendim? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri, 648 sayılı Kanunun 4 ncü kısmında 
tanzim olunan yasaklamalar vardır veya -. daha düz
gün bir ifadeyle, kendi anlayışıma göre kelimeyi 
ifade edeyim -• bu yasaklardan bazılarının Türk Ceza 
Kanununda, bazılarının da özel kanunlarda ceza kar
şılıkları bulunmaktadır. Bazı fiililerin ise, ceza karşılığı 
olmadığı hususunda kanaat veya endişe, şüphe uyan* 
mıştır. Mesela, kolbağı takmak, devamlı pazubent 
takmak gibi fiiller, partilere militarist bir hava verir, 
bunun ceza kanunlarında karşılığı bulunmayabilir. Bu 
bakımdan, bu gibi fiillerin karşılığı olmaması muva
cehesinde, parti hukuku yasağının teminata bağlan
ması bakımından, suç niteliğinde olmayan fiillere ye
ni bir tanzim getirilmiştir. 

Sanıyorum arkadaşıma cevap vermiş oldum, 
Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Milli Selamet Partisi Grupu adma Oğuzhan Asil-

türk, buyurun. 
MSP GRUPU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Ankara) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Büyük bir hassasiyetle üzeninde durduğunuz ve 
Anayasaya uygun hale getirmeye çalıştığınız metin, 
Senatoda aynı hassasiyetle üzeninde durup çalışma 
yapan sayı» senatörlftrce bir ilave ile tekrar MecİRSti-
roize dönmüş bulunuyor. Yapılan ilave, kanaatimize 
göre, 'bir açığı kapatmaktadır; o da şudur: Parti, 
648 sayın Siyasi Partiler Kanunu düzenlenirken, 
4 ncü kısmında, parti yasaklamalarından söz edilmiş 
ve bunlar sayılmıştır; 83 ncü maddeden itibaren, 
107 ne?, maddeye kadar, parti yasaklamaları vardır. 
Parti yasaklamalarının içerisinde büyük bir kısmı, ha
kikaten, Türk Ceza Kanunu dolayısıyla, diğer kanun
lar dolayısıyla, özel kanunları dolayısıyla, suç niteli
ğinde olan filileri içerisine alır; ama bir kısmı da var
dır ki, metnfn tanzimi dolayısıyla, parti organı bir 
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Şeyi yaptığı zaman, oııun yapmasına mani olacak bir 
ifade kullanılmıştır. Mesela nıe denmiştir? «Partiler şu 
şu şu amacı güdemezler» denmiştir; yani, mesela as
keri üniforma gibi veya benzeri üniforma tarzında 
üyelerine bir belirli elbise giydiremezler. Şimdi bu 
iki husus da nazarı itibare alınır hukuk açısından: 
Bir tanesi buna karar almaktır, bir diğeri bunu tatbik 
etmektir. Fertler açısından tatbik edildiği takdirde 
bu fiil işlenmiş olur; idare heyetleri gibi, bu hususta 
karar almakla görevli olan topluluklar açısından da 
durum yasaklama niteliğinde karar alınmasına veya 
tamim yapılmasına bağlıdır. Mesela, biraz önce sayın 
komisyon sözcüsü de ifade etti; bir parti, filan idare 
heyeti, filan ilçenin idare heyeti bir karar atsa, dese 
ki, «Bizim partimize bağlı olan insanların tamamı 
şöyle şöyle bir üniforma giyecekler» bu karan alsa; 
fakat kendileri bu üniformayı giymeseler; bu kararı 
aldıklarından dolayı parti yasaklarını ihlal ederler. 
Peki, bu parti yasağını ihlal eden idare heyetim gö
türüp de bir malıkemeye, subuta ermiş bir mahkeme 
karan almak mümkün müdür? Mümkün değildir. Ne
den? Çünkü (Kısa keseceğim arkadaşların sabrını ta-
şırmamak için, yalnız bunun açıklanmasında fayda 
var), idare heyeti hakkında mahkemeye gidip karar 
almak mümkün değildir; çünkü ilgili mahkemesi yok. 
Öyle olunca, birtaıkım yasaklar Siyasi Partiler Kanu
nunda olduğu halde, onlar karşılığında müeyyide ol
madığı için boşlukta kalacak, açıkta kalacak idi. 
Cumhuriyet Senatosu bunu düşünerek, bu yasaklama
ları da belli bir müeyyideye bağlamak bakımından 
«Suç teşkil etmeyen nitelikler» dedi. Yoksa, 83'ün-
den 107'ye kadar sayılan yasaklamalan fert ihlal eder
se, hepsinin ceza kanunlarında karşılığı vardır; hepsi
nin özel kanunlarda karşılığı vardır. Zaten genel hü
kümler vardır; Siyasi Partiler Kanununda atıf yapa
rak birçok kanunlara genel hükümler de getirilmiştir; 
ama ne zaman bu mevzubahistir? Fert bunu işlediği 
zaman. Peki idare heyeti yaparsa? Onun kanunda 
karşılığı olan ne mahkeme vardır, ne de onun karşı-
hğınde ceza vardır. Bu bakımdan pekiştirmek için, 
birtakım hususların boşlukta kalmaması için, suç ni
teliğinde olmayan hususlan da belirli bir prosedürle 
648 sayılı Kanun böylece değerlendirmiş duruma ge
liyor. 

Bir husus daha var: Sayın Muammer Aksoy'un 
hukuki bilgi ve tecrübesine saygı göstererek ifade et
mek istiyorum ki; bu, bir ilmi münakaşa şeklinde 
yürütülebilir. Şu anda Meclislerimizde bunu yapma
nın doğru olmadığına kaniim. Kendileri, genel başka
nın partiyi bağlamasından yana olduklarım ifade edi-

— 630 — 



M. Meclisi B : 106 15 , 2 . 1978 O : 1 

yarlar; saygı gösteriyorum fikirlerine. Ancak, o za
man da kanunda belirtilen merkez karar organları 
var, bunlar kasar alabilirler. Halbuki, genel başkan
lar karar alamazlar, yani genel başkan bir karan ken
di kendine aUp da bunu parti adına yürürlüğe koya-
mm, partiyi sadece temsil eder. Eğer, Siyasi Partiler 
Kanunu ve Anayasada uygun şekilde hüküm getiri-
Mp, genel başkanın da karar alma yetkisi, tek başına 
karar alma yetkisi sağlanırsa, o zaman genel başkan 
da fiillerinden dolayı doğrudan doğruya parti adına, 
partiyi mesul edebilir. Ancak, meri mevzuata göre, 
genel başkanlar herhangi bk teşebbüste bulunsalar 
dahi, genel idare kurulları onu tasvip etmezse, karar 
aîıaazsa bunun hiçbir ehemmiyeti olmadığı için hu
kuk nazarında, kanun bunu düşünerek, genel başkan
ları doğrudan doğruya parti adına mesul saymamış. 
Bu tarzda hareketin ben, Siyasi Partiler Kanununun ve 
Anayasanın ruhuna daha uygun olduğunu zannediyo
rum; tabiî, bu da benim kanaatimdir. Karşı kanaate 
d£ saygı gösteriyorum; ancak, hu münakaşa şu kanun 
içerisinde, şurada yapılacak bir münakaşa değildir. 

Hepinizi saygı ile selamlarım» teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Göçüşmeler tamamlanmıştır. 
Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun Cumhuri

yet Senatosunca değiştirilen 1 nci madde hakkındaki 
benimsemesini oylarınıza sunacağım. Benimseme ka
bul edildiği takdirde, 1 nci madde Cumhuriyet Sena
tosunun değiştiricine uygun olarak teMlf kanunlaşmış 
olacaktır. Benimseme kabul edilmediği takdirde, 1 nci 
madde Karma Komisyonda görüşülecektir. 

Komisyon benimsemesini kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Benimseme kabul edilmiş, kanun teklifi 
kanunlaşmıştır. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Saydınız mı? 

BAŞKAN — Sayın Karsu, açık olarak belli. 
Sayın Somuncuoğlu, tutanakları getirttim. Sa

yın Bakan, konuşmalarında; «MHP'li Genel Müdür 
Muavininin işkence odaları açtığım biz söylemiyo
ruz; Talât Asal, raporunda yazıyor» diyor. 

Ben, hiçbir genel müdürün, hiçbir partiye ait 
olmayacağım, genel müdürlerin ancak Devletin ge
nel müdürleri olduğu açısından, bu konuda açıklama 
yapmanız için söz veriyorum. Süreniz 5 dakikadır, 
buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Trabzon) 
— Sataşma neresinde? 

BAŞKAN — Efendim, sataşılan husustur ve sa
taşma zımnen vardır. Takdirimi böyle kullanarak 

veriyeram, açıttır. Bu konuda açıktama yapma
sını istiyorum. 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Saym Baş
kan, saşnı mittetvekilleri; 

Adalet Partisi sayın milletvekili özer Yıhnaz'm, 
Ziraat Bankası Genel Müürünün kanunsuz olarak 
görevinden ahndığına dan* gündem dışı konuşmasını 
cevaplandıracağı iddiasıyla bu kürsüye çıkan Sayın 
Ticaret Bakam, o cevabı vermek yerine, başka bir 
genel müdürü niçin görevinden aldığım ve bu ge
nel müdürü alırken de, bk başka partinin kendi için
de tanzim ettiği raporu bu tasarrufuna gerekçe gös
termek suretiyle birinci konuda gerçekten kendisini 
savunama-yacak durumda okluğunu ispat etmiştk. 

Yine, o cevabı sırasında Saym Ticaret Bakam 
bundan önce bu kürsüdeki konuşmalarında esefle 
şahit olduğumuz gibi, bk partizanhk ve bk parti 
militanlığı hüviyetiyle ifadelerini ve görüşlerini orta
ya koymuştur. 

TARİŞ Genel Müdür Yardımcısının, Milliyetçi 
Hareket Partisinin Genel Müdür Yardımcısı oldu
ğunu ve işkence odaları kurduğunu buradan ifade 
etmişlerdir. Bu sözleri söylerken, Bakanhk maka
mını işgal eden bk kimsenin sürçü lisana düştüğü
nü kabul etmek, iyi niyetli bk hareket olur; biz de 
bn iyi niyeti göstermek isteriz. Ancak, Saym Ba
kan bu kürsüye ne zaman çıksa, aynı sürçü lisanla 
kendisini bk Hükümetin üyesi olarak değil, Devleti 
temsü eden yüce bk makamı işgal eden kişi olarak 
değil, bir partinin partizanca emellerini tatbik et
mek ve onun militanlarını tatmin etmek göreviyle 
buraya çatağını sanmaktadır. Bunun Milliyetçi Ha
reket Partisi Grupu adına fevkalade mahzurlu ve 
yakışücsız bulduğumuzu ifade etmek isterim. 

Miliyetçi Hareket Partisinin genel müdür muavin
liği yoktur; hiçbk siyasi partinin genel müdür mua
vinliği diye bir makamı yoktur. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — İnanıyor mu
sun yani? 

BAŞKAN — Rica edeyim. 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Milliyet

çi Hareket Partisinin genel müdür muavinliği, kendi 
içinde olmadığı gibi; Türk Devletinin ve Türk Dev
letiyle birlikte bütün iktisadi ve ticari hayatı teş
kilatlandıran kuruluşların da böyle bir makamı yok
tur. Bk Bakan, temsil ettiği hükümetin ve devle
tin nasıl bir hukuki şema içerisinde bulunduğunu her 
an ve her şart içerisinde bilmeli ve hazmetmelidk. 
Bakan olduğu halde parti kongresinde konuşuyor-
muşeasma burada «yaptım, ettim, kırdım» tarzıyla 
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tamamen faşist bir zihniyetin, 1950 öncesinin dip
çik devri zihniyetinin izleri hâlâ Cumhuriyet Halk 
Partisinin vazgeçemediği bir huy halinde devam et
miş olmalı ki, Sayın Bakan bunlara iltifat etmeye 
devam ediyor. 

Göreve gelir gelmez 11 genel müdürü, hiçbir se
bep göstermeden, hem de adlarını sayamayacağı 11 
genel müdürü «açığa alıyor» demiyorum, görevin
den alıyor, uzaklaştırıyor. Hukuk devletinde, ka
nun devletinde bir genel müdürün nasıl görevinden 
alınacağı, hangi tahkikatlardan geçeceği belli oldu
ğu halde; hukuku tanımayan, Anayasayı tanımayan, 
insan haklarım tanımayan, Devletin genel müdür
lük makamlarında vazife yapan insanların hukuku
nu tanımayan bir insanın, burada Milliyetçi Hare
ket Partisinden şikâyetçi olması ve ona akıl dışı is
natlarda bulunması çok tabiidir. 

Değerli arkadaşlarım, huzurunuza böyle bir ko
nu için çıktığım için gerçekten üzülüyorum. Çünkü... 

BAŞKAN — Bağlayınız lütfen 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — ... Dev
letin bugün içinde bulunduğumuz şartlar karşısında, 
birleştirici olmak mecburiyeti vardır ve Devlet sü
reklidir, kin tutmaz, taraf tutmz, garazkârane 
hareket etmez, partizanca duygular içerisinde bu
lunmaz. Ama Sayın Teoman Köprülüler, Türk 
Devletinin temelindeki milli değer harçlarına saldır
mayı, buraya çıktığı zaman bir hükümeti değil; bir 
partiyi temsil ettiğini zabıtlara geçirecek kadar tek
rarlamayı, Devletin makamlarını parti makamı 
sanacak kadar kendinden geçmeyi maalesef mahzurlu 
görmemiştir. Bu zihniyet, Sayın Hükümet Başka
nının kendisinin bulunduğu Hükümetin Başkanının 

«Hangi görüşte, hangi siyasi eğilimde olursa olsun, 
hiçbir Devlet memuruna bu görüşlerine ve durumla
rına göre muamele yapılmayacak» sözlerinin ne ka
dar kandırmaca, ne kadar kamuoyunda bir iyi ni
yet imajı yaratmaktan, bir propaganda yapmaktan 
öte gitmediğini; gerçekte partizanlığın, militanlığın, 
11 genel müdürün sorgusuz sualsiz 24 saat içerisinde 
sebep göstermeksizin sokağa bırakılmasıyla, birçok 
misallerle birlikte bir daha ispat edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlaym efendim. 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Bu Hü
kümetin böyle bir üyeyi içinde bulundurması, bu 
üyelerin sayılarının her geçen gün biraz daha çoğal
mış olması, memleketin geleceği açısından duydu
ğumuz endişeleri kuvvetlendirmektedir. Ancank, bu 
sıralarda bu Yüce Mecliste vazife almış bütün millet
vekilleri böyle bir keyfiliğe ve böyle bir partizanlığa 
elbette müsaade etmeyeceklerdir. 

Saygılar sunarım. (AP ve MHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
10/18 esas numaralı Meclis Araştırma önergesiy

le, gündemdeki sözlü soruları ve 14.2.1978 tarihli 
Gelen Kâğıtların «Raporlar» kısmında yer alan ve 
16.2.1978 tarihli gündeme girecek olan ölüm cezaları
na ilişkin 12, 13, 14, 15 ve 16 sıra sayılı Adalet Ko
misyonunun hazırladığı kanun tasarılarıyla, 18 Sı
ra Sayılı 1978 Yılı Programının Yapılması için Ba
kanlar Kuruluna Yetki Yerilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısını görüşmek için, 16.2.1978 Perşembe gü
nü saat 15.00'te toplanılmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma Saati : 16,55 

)>GKt 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

106 NCI BİRLEŞİM 

15 . 2 . 1978 Çarşamba 

Saat :. 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1, — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
2. — Meclis Araştırması önergesi. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 ' 
SEÇİM 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar

şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/24) 

2. — İzmir Milletvekili Zeki Efeöğlu'nun, basın 
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

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

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 





w — »« MİLLET MECLİSİ S . S a y ı « : 4 ' e 1 nci Ek 
Toplantı : 1 

13 . 7 . 1965 Tarih ve 648 Sayılı Siyasi Partiler Kanununun 111 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifine Dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı Tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca Yapılan Değişiklik 

Hakkında Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Raporu (M. 
Meclisi : 2/496, 2 /495 ; C. Senatosu : 2 /125) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 758) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13.2. 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6224 - 2/125 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 2 . 2 . 1978 gün ve 1268 sayılı yazınız : 
13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 111 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu Ka

nuna bir ek geçici madde eklenmesi hakkında kanun teklifinin, Millet Meclisince kabul olunan metnS, Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 2 . 1978 tarihli 30 ncu Birleşiminde değiştirilerek ve işari oyla kabul 
edilmiş, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla^ 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

Anayasa Komisyonu! Raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 14. 2 . 1978 

Esas No. : 2/496, 49Ş 
Karar No. : 4 

Millet Meclisi Başkanlığına 

13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 111 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu Kanuna 
bir ek geçici madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifi, Cumhuriyet Senatosunda görüşülmüş ve bazı değişik
likler yapılmış olduğundan, teklif Millet Meclisi Başkanlığına geri gönderilmiştir. 

Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilen kanun teklifi, tekrar müzakere olundu. 

1. Millet Meclisince kabul edilen metin, Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunda deği
şikliğe uğramış ve bu değişiklik Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca da aynen kabul edilmiştir. 

2. Yapılan değişiklikle; 
a) Cumhuriyet Başsavcısının, önce partilere değil doğrudan doğruya Parti Yasaklamaları İnceleme Ku

ruluna başvurması usulünün getirilmesini, 
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b) Siyasi Partiler Kanununun 4 ncü kısmında yaralan Parti yasaklamalanhdan sııç niteliğinde olanlar için 
ait olduğu mahkemeye gidilmesi Millet Meclisi metnine uygun olarak kabul edilmiş, ancak suç niteliğinde.-al
mayan «kol bağı takmak» gibi hususların da açıkta kalmaması için, bu kabil yasaklamaların ihlali halinde Cum
huriyet Başsavcısının belirtilen kurula başvurması öngörülmüştür, 

Esasen parti yasaklamalarının partili üyeler tarafından ihlal edilmesi halinde, bu fiillerin önemli bir kısmı 
için kanunlarımızda cezai müeyyideler vardır. Cumhuriyet Senatosunda yapılan değişiklikle, az da olsa diğer 
kanunlarımızlda hiç değinilmemiş olanların da takibi ve hakkında işlem yapılması imkân dahiline girmektedir. 

Millet Meclisi metninin 2, 3 ve 4 ncü maddeleri Cumhuriyet Senatosunca aynen kabul edildiğinden, kesinleş
tiği görülmüş ve üzerinde görüşme yapılmamıştır. 

Bu nedenle Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunda kabul edilen değişik metni başlığıyla birlikte oybirli
ğiyle benimsemiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere bu rapor saygı ile sunulur. 

Anayasa Komisyonu Başkanı Başkanvekili ve Bu Rapor Sözcüsü Bolu 
İstanbul Konya A. Çakmak 

M. Ak.soy (*) Ş. Batta! 

Burdur Çanakkale Çorum 
C. Aktaş A. Tuna M. Irmak 

Erzurum Urfa 
Ç. Bozkurt A. Melik 

NOT : ,. 

.(*.) Cumhuriyet Senatosunun benimsediği çözüm, Anayasanın 57 nci maddesine, Millet Meclisinin kabul 
ettiği çözümden ya da yasa teklifinde öngörülen çözümden kanımca daha çok aykırı değildir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 4'e 1 nci Ek) 



MİLLET MECLİSİNİN 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. — 648 sayın Siyasi (Partiler Kanunu

nun 111 nci maddesi aşağıdaki şakulde değiştirilmiştir. 

Madde 111. — Anayasa Mahkenıesiimce bîr siyasi 
parti hakkında kapatma karan : 

1. .Parti tüzüğünün veya programının yahut parti
nin faaîiyetferini düzenleyen ve yetkili parti organ» 
lan veya mercilerince yürürlüğe konulmuş olan düğer 
parti mevzuatının bu Kanunun 4 ncü kısmında yer 
alan maddeler hükümlerine aykırı oümusı veya, 

2. Parti genel kongresince yahut merkez karar 
orgam veya merkez yönetim organı veyahut Türki
ye Büyük Millet MecMndeki grupların genel kurul
larınca bu Kanunun 4 ncü kısmında yer alan mad-
delerön hükümlerine aykırı karar ahmnaisı yahu* ge
nelge veya bildiriler yayımlanması takdirinde veri
lir. 

3. A) Yukarıdaki 2 nci bentte sayılanlar dışın
da kalan parti orgam, merdi, kurulu, yardımcı kol 
organ* veya bir parti üyesi tarafından bu Kanunun 
4 ncü kısmında yer alan maddeler Mikümleriine ay
kırı fMîlerîn işlenmesi takdirinde filin istendiği tarih
ten başlayarak iki yıl geçmemiş İse Cumhuriyet 
Bassaivcıihiı bu ffflü işlediği kesMeşmiiş mahkeme 
kararı iîe sübuta eren organ, merci, kurul veya 
yardımcı kol organına işten el çefetirihnesürii ve bu 
fiili işîedıiği kesireleşmiiş mahkeme kararı ile sübuta 
eren paa-ıti üyesi veya üyelerMn işbu bentte sayı
lan organ, merci, kurul veya yardımcı kol organına 
dahil olsun veya olmasın partiden kesin olarak çı-
karrfımasınıı, ilgili slyalsi partinin genel başkanlığından 
yazı ile İster. İlgili siyasi partü, bu istem aleyhin
de, Parti Yasaklamaları İneeJeıne Kuruluna istemS al
dığı tarihten başlayarak 15 gün içinde yazı ile itirazda 
Indunabilir. Kurul, bu itiraz üzerÜne, dtelillerî topla
dıktan sonra, Cumhuriyelt Başsavcılığını, ügü siyasa 
partinin temsilcisini ve söz konusu fiilî işlediği ileri 
sürülen parti üyesini ve üyelerini ve varsa vekilleri
ni dünler. Gereken soruşturnıalan doğrudan doğruya 
Veya kendü üyeleri arafsından seçeceği nalip veya 
naipler eliyle yapabilir; tanık çağırabiMr ve 82 nci 
maddede yazılı niteliklere sahip bilirkişi aita-

CUMÖURİYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

13 . 7 . 1965 Tarih ve 648 Sayılı Siyasi Partiler Ka
nununun 111 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 111 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 111. — Anayasa Mahkemesince bir siyasi 
parti hakkında kapatma kararı : 

1. Parti tüzüğünün veya programının yahut par
tinin faaliyetlerini düzenleyen ve yetkili parti organ
ları veya mercilerince yürürlüğe konulmuş olan diğer 
parti mevzuatının bu kanunun dördüncü kısmında yer 
alan maddeler hükümlerine aykırı olması veya, 

2. Parti genel kongresince yahut merkez karar 
organı veya merkez yönetim organı veyahut Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki grupların genel kurulların
ca bu kanunun dördüncü kısmında yer alan mad
delerin hükümlerine aykın karar alınması yahut ge
nelge veya bildiriler yayınlanması takdirinde verilir. 

3. A) Yukardaki 2 nci bentte sayılanlar dışın
da kalan parti organı, mercii, kurulu, yardımcı kol 
organı veya bir parti üyesi tarafından bu kanunun 
dördüncü kısmında yer alan maddeler hükümlerine 
aykırı fiillerin işlenmesi takdirinde, fiilin işlendiği ta
rihten başlayarak 2 yıl geçmemiş ise Cumhuriyet Baş
savcılığı suç niteliğinde bir fiili işlediği kesinleşmiş 
mahkeme kararı ile sabit olan organ, merci, kurul 
veya yardımcı kol organına işten el çektirilmesi ve 
suç niteliğinde bir fiili işlediği kesinleşmiş mahkeme 
kararı ile sabit olan parti üyesinin veya üyelerinin iş
bu bentte sayılan organ, merci, kurul veya yardımcı 
kol organına dahil olsun veya olmasın partiden kesin 
olarak çıkarılması için Parti Yasaklamaları inceleme 
Kuruluna başvurur. Fiil, bu kanunun dördüncü kıs
mında yer alan maddeler hükümlerine-aykırı olmakla 
beraber, suç niteliğinde değil ise, Cumhuriyet Başsav
cılığı bu bentte öngörülen başvurmayı mahkeme ka
rarına gerek olmaksızın Parti Yasaklamalarını İnce
leme Kuruluna yapar. 

Kurul, bu başvuru üzerine, delilleri topladıktan 
sonra Cumhuriyet Başsavcılığını, ilgili siyasa partinin 
temsilcisini ve söz konusu fiili işlediği ileri sürülen 
parti üyesini veya üyelerini ve varsa vekillerini din
ler. Gereken soruşturmaları doğrudan doğruya veya 
kendi üyeleri arasından seçeceği naip veya naipler 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 4'e 1 nci ER) 



(Millet Meclisinin kalbul ettiği metin) 

yabilir. Kurul, itirazı en çok 60 gün içinde karara bağ
lar. Ve kararını ilgili siyasi partinin Genel Başkanlı
ğına yazı ile bildirir. Kurul bu itirazı reddetmiş ise söz 
konusu organ, merci, kurul veya yardımcı kol orga
nının işten el çektirmesine ve fiili işlediği ileri sürü
len parti üyesi veya üyelerinin partiden kesin olarak 
çıkarılmasına, ilgili siyasi partinin yetkili organların
ca, kurulun yazılı bildirisinin alınmasından başlaya
rak 30 gün içinde karar verilmediği takdirde, söz ko
nusu fiillerin bu bentte belirtilen nitelikte fiiller ol
duğunun 110 ncu madde uyarınca açılacak dava so
nucunda Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi ha
linde, ilgili siyasi parti kapatılır. 

Bu bent uyarınca, alınan partiden kesin olarak çı
karma kararları hakkında 56 ncı madde hükümleri 
uygulanmaz. İlgili mahkemeye dava açılması veya 
TBMM üyelerinin yasama dokunulmazlığının kaldı
rılmasının istenmesi halinde bu bentte yazılı iki yıl
lık süre kesilir. 

B) Yukardaki (A) fıkrası gereğince bir siyasi 
partiden kesin olarak çıkarılan veya çıkartılmayıp da 
bir siyasi partinin kapatılmasına sebep olan parti 
üyeleri, çıkartma kararının veya Anayasa Mahkeme
sinin kapatma kararının kendisine yazı ile bildirilme
sinden başlayarak 5 yıl süre ile başka hiçbir siyasi 
partiye alınamaz, parti kurucusu olamaz, seçimlerde 
parti listelerinde bağımsız aday gösterilemezler; aksi 
takdirde bu gibileri üye kaydeden veya parti kurucu
su olarak kabul eden veyahut seçimlerde listesinde 
bağımsız aday olarak gösteren siyasi partiler hakkın
da da (A) fıkrası hükümleri uygulanır. 

Bir siyasi parti üyesinin o partiden bu bent gere
ğince kesin olarak çıkarılması halinde bu kimsenin 
işlediği fiil af veya sair suretlerle cezanın ve huku
ki neticelerinin ortadan kalkması halinde, o kimse
nin parti üyeliği hakkı kendiliğinden geri döner. Ve 
bu kimsenin başka siyasi partilerde üye veya kurucu 
olmasını veyahut parti listelerinde bağımsız aday ola
rak gösterilmesini engelleyen yasaklar da kalkar. 

C) Parti Yasaklamaları İnceleme Kurulunun, yu
karıda (A) fıkrası uyarınca siyasi parti tarafından 
yapılan itirazı kabul etmesi halinde, kurulun bu ka
ran kesin olup bu takdirde itiraza konu olan fiil 
dolayısıyla Anayasa Mahkemesine kapatma davası 
açılamaz» 

(Cumhuniyet Senatosunun 'kalbul ettiği metin) 

eli ile yapabilir, tanık dinleyebilir ve 82 nci madde
de yazılı niteliklere sahip bilirkişi atayabilir. Kurul, 
bu başvurmayı en çok 60 gün içinde karara bağlar ve 
karannı Cumhuriyet Başsavcılığına ve ilgili siyasi par
tinin genel başkanlığına yazı ile bildirir. Kurul, Cum
huriyet Başsavcısının isteğini yerinde görmüş ise, söz
konusu organ, merci, kurul veya yardımcı kol orga
nının işten el çektirihnesine ve fiili işlediği ileri sürü
len parti üyesi veya üyelerinin partiden kesin olarak 
çıkarılmasına, ilgili siyasi partinin yetkili organlann-
ca, kurulun yazılı bildirisinin alınmasından başlayarak 
30 gün içinde karar verilmediği takdirde, sözkonusu 
fiillerin bu bentte belirtilen nitelikte fiiller olduğunun 
110 ncu madde uyannca açılacak dava sonucunda 
Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi halinde, ilgili 
siyasi parti kapatılır. 

Bu bent uyannca alman partiden kesin olarak çı
karma kararlan hakkında 56 ncı madde hükümleri 
uygulanmaz. İlgili mahkemeye dava açılması veya 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yasama do
kunulmazlığının kaldınlmasının istenmesi halinde bu 
bentte yazılı iki yıllık süre kesilir. 

B) Yukarıdaki (A) fıkrası gereğince bir siyasi 
partiden kesin olarak çıkartılan veya çıkartılmayıp da 
bir siyasi partinin kapatılmasına sebep olan parti üye
leri, çıkartma kararının veya Anayasa Mahkemesinin 
kapatma kararının kendisine yazı ile bildirilmesinden 
başlayarak 5 yd süre ile başka hiç bir siyasi partiye 
alınamaz, parti kurucusu olamaz, seçimlerde parti lis
telerinde bağımsız aday gösterilemezler; aksi takdirde 
bu gibileri üye kaydeden veya parti kurucusu olarak 
kabul eden veyahut seçimlerde listesinde bağımsız 
aday olarak gösteren siyasi partiler hakkında da (A) 
fıkrası hükümleri uygulanır. 

Bir siyasi parti üyesinin o partiden bu bent gere
ğince kesin olarak çıkartılması halinde, bu kimsenin 
işlediği fiil af veya sair suretlerle cezanın ve hukuki 
neticelerinin ortadan kalkması ile o kimsenin parti 
üyeliği hakkı kendiliğinden geri döner ve bu kimse
nin başka siyasi partilerde üye veya kurucu olmasını 
veyahut parti listelerinde bağımsız aday olarak gös
terilmesini engelleyen yasaklar da kalkar. 

C) Parti Yasaklamalan İnceleme Kurulunca, ya
kanda (A) fıkrası uyannca Cumhuriyet Başsavcıhğı 
tarafından yapılan başvurunun yerinde görülmemesi 
halinde, kurulca alınan karar kesindir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 4'e 1 nci Ek) 
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ANAYASA KOMİSYONUNUN GENEL KURULA TAVSİYELERİ 

13.7. 1965 Tarih ve 648 Sayılı Siyasi Partiler Kanununun 111 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Cumhuriyet Senatosu metninin 1 nci maddesi, Kombyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 

ı ı mm^ »• 
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