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A) Çeşitli İşler 4 
1. — Aydın Milletvekili Muthı Menderes'in 

vefat ettiğine dair Başkanlık Yazısı (5/5) 4 

B) Gensoru, Genel Görüşme ve Meclis 
Araştırması Önergeleri 4,14 

1. — Urfa Milletvekili Salih özcan ve 9 ar
kadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin 
sorunları konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi. (8/4) 4:5 

2. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı 
ve 9 arkadaşının, Ege tütün piyasasında üreti
cinin zarara uğratıldığı iddialarını saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/19) 5:6 

Sayfa 
6 C) Danışma Kurulu Teklifleri 

1. — 58 S. Sayılı Kanun (1/95) ile 18 S. 
Sayılı (1/88) kanun tasarısının, gündemdeki 
Meclis Araştırması ve Sözlü Soru önergelerin
den önce görüşülmesine ve Millet Meclisi Ge
nel Kurulu çalışmalarına ara verilmesine dair 
önergesi 6 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 7,16 
1. — 13.7.1965 tarih ve 648 sayılı Syasi Par

tiler Kanununun 111 nci maddesinin değiştiril
mesi ve bu Kanuna bir ek geçici madde ek
lenmesi hakkında kanun ve Cumhurbaşkanlı
ğınca bir daha görüşülmek üzere geri gönder
me tezkeresi ve Anayasa Komisyonu raporu. 
(1/95) (M. Meclisi : S. Sayısı : 58) 7:14 

2. — 1978 yılı Programının yapılması için 
Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/88) (S. Sayısı : 18) 14 

3. — İsparta İM, Yayla Mahallesi, Hane 131, 
Cilt 7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Ze-
liha'dan olma 21.3.1942 doğumlu Ahmet 
Mehmet Uluğbay (Ulubay)'ın ölüm cezasmm 
yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S. Sa
yısı : 12) 16 
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Sayfa 
4. —Yalvaç İlçesi, Debbağlar Mahallesi, 

Hane 21'de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, 
Emine'den doğma 1.2.1956 doğumlu Hüseyin 
Çaylı'nın, ölüm cezasının yerine getirilmesine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. ((3/85) (S. Sayısı : 13) 16 

5. — Malatya, Merkez İlçesi, Ismetiye Ma
hallesi, Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de ka
yıtlı Hacıbekir oğlu Emine'den doğma 1939 do
ğumlu Muzaffer Öner'in, TCK'nun 450/4-5 
maddesi uyarınca ölüm cezasının yerine getiril
mesine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) 16 

6. — Hendek İlçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 
13, OM 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin 
oğlu, Ayşe Şerife'den olma 25.10.1945 doğum
lu Sabri Altay hakkında TCK'nun 450/3, 4 ncü 
maddesi uyarınca ölüm cezasının yerine getiril
mesine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (3/88) (S. Sayısı: 15) 16 

7. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Ha
ne 15'de kayıtlı Yusuf oğlu Şekibe'den olma 
25.1.1947 doğumlu Adem Özkan'ın, ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/89) 
(S. Sayısı: 16) 16 

8. — Korkuteli İlçesi, Yazır Köyü, Hane 
92, Cilt 5703, Sayfa 34'de kayıtlı İsmail oğlu 
Düriye'den olma Ağustos 1951 doğumlu Os
man Demiroğlu'nun ölüm cezasının yerine ge
tirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/205) (S. Sayısı : 17) 16 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME 
VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 14 

A) Öngörüşmeler 14 
1. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 

10 arkadaşının; gözaltına 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) 14 

VII. —• SORULAR VE CEVAPLAR 14,17 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 14 
1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, 

anarşik öîaylara ilişkin Başbakandan »sözlü so
ru önergesi. (6/24) 14 

2. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğhı'nun, ha~ 
sın toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/25) 14 

Sayfa 
3. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, 

Bakanlık girişindeki tabloların kaldırılmasına 
ilişkin Ticaret Bakanından Sözlü soru önergesi. 
(6/26) 15 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Şereffoğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il 
ve ilçe binasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri 
Bakanından Sözlü soru önergesi. (6/30) 15 

5. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
görevden alınan genel müdürlere ilişkin Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/31) 15 

6. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaş-
nıaz'ın, anarşik olayların önlenmesinde polis 
yerine askeri birliklerin kullanılmasına ilişkim 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/32) 15 

7. — Erzurum Milletvekili Nevzat KösoğTu' 
nun, yüksek dereceli bazı emniyet mensupları-1 

nın görevden alınmasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/33) 15 

8. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğ-
lu'nun, ilköğretim1 müfettişlerinin durumuna iliş-* 
kin Mili Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/34) 15 

9. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğhı* 
nun, bazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 15 

ilO. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu' 
nun, polis dernekleri üyesi emniyet görevliler 
rinin tayinlerine ilişkin İçişleri Bakanından söz-
Jü soru önergesi. (6/36) 15 

11. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, 
İstanbul valisine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önerges. (6/37) 15 

12. — Çorum Milletvekili Mustafa *Kemal 
Biberoğlu'nûn, kanuni faiz oranlarının yükseltil-
mes'ne ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/38) 15 

13. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz* 
.un, Emek Mahallesi - Kız Meslek Lisesi inşaatına! 
ilişkin Bayındırlık Bakanından Sözlü soru öner
gesi. (6/39) 15 

14. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
bazı derneklerin yayınladıkları bildiriye ilişkini 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/40) 15 

15. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'' 
in, Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki 
Danıştay kararma ilişkin Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/41) 15 
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Sayfa 
B) Yazılı Sorular ve Cevapları 17 
1. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, 42 

sayılı Kanuna göre Ordudan emekli olanların öz
lük haklarına 'ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Ziya Müezzinoglu'nun yazılı cevabı. (7/166) 17:18 

2. — Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet 
Özutku'nun, Dünya Bankası Uzmanı ile yaptığı 
görüşmeye ilişkin Başbakandan sorusu ve Başba
kan adına Devlet Bakam Hikmet Çetin'in yazılı 
cevabı. (7/168) 18 

Sayfa 
3. — Trabzon Milletvekili Lütfi Göktaş'ın, 

Adalet Bakanlığı Müsteşarlığına ilişkin Devlet 
ve Adalet Bakanlarından yazılı sorusu ve Dev
le* Bakanı Salih Yıldız'ın yazılı cevabı. (7/171) 18:19 

4. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu' 
nun, bağış yoluyla ilaç sağlanmasına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Başbakan adına Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan'ın yazılı ce
vabı. (7/177) 19:20 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
iki oturum yapılan bu Birleşimde : 

1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı (1/52) (S. Sayısı : 
47) üzerindeki görüşmeler tamamlanarak tümü açık 
oya sunuldu; oyların ayırımı sonunda kabul edildi
ği ve kesinleştiği açıklandı. 

1 Mart 1978 Çarşamba günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 18.11'de son verildi. 

Başkan 
'Başkanvekili 

Ali Fuat Eyüboğlu 

Divan Üyesi 
İstanbul 

Recep Özel 

Divan Üyesi 
Adana 

İsmail Hakkı Öztorun 

No. : 32 

Tasarılar 

H. - GELEN KÂĞITLAR 

1 . 3 . 1978 Çarşamba 

1. — Kamu yönetiminde ve harcamalarında et
kinlik ve verimliliği sağlamak ve savurganlığı önlemek 
amacıyla alınacak ekonomik ve mali önlemler hak
kında yetki kanunu tasarısı. (1/97) (Plan Komisyo
nuna) 

2. — Günün 24 saate taksimine dair 697 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı. (1/98) (içişleri Komisyonuna) 

Rapor 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 2 asıl 

üyeliğe yapılacak seçim için yemden ilan yapılmasına 
dair Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulu 
Karma Komisyon raporu. (3/83, 3/84) (S. Sayısı : 
63) (Dağıtma tarihi : 1.3.1978) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — Kayseri Milletvekili Kemal Doğan'ın, Kay-

seri'de kurulması planlanan çimento fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/191) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Muslih Görentaş 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Gazal cı (Denizli), Halil Karaatlı (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 120 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama yapı
lacaktır. Sayın üyelerin salonda bulunduklarını yük
sek sesle belirtmelerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — 230 kişi ile çoğunluğumuz vardır. 

(MSP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Aydın Milletvekili Mutlu Menderes'in vefat 
ettiğine dair Başkanlık yazısı. (5/5) 

BAŞKAN — Görüşmelere geçmeden evvel, Aydın 
Milletvekili Mutlu Menderes'in vefatına dair Baş
kanlık tezkeresi vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aydın Milletvekili Mutlu Menderes 1 . 3 , 1978 

günü vefat etmiştir. Merhuma Tanrıdan rahmet, ya
kınlarına başsağlığı dilerim. 

Aziz arkadaşımızın yüce hatırası önünde Genel 
Kurulu 1 dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkam 

(1 dakikalık saygı duruşu yapıldı) 

BAŞKAN — Allah rahmet eylesin. 

Görüşmelere geçiyoruz; 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. —• Ur fa Milletvekili Salih Özcan ve 9 arkada
şının, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin sorunları ko
nusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 1Ö0 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/4) 

BAŞKAN 
okutuyorum : 

Genel Görüşme önergesi vardır, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin geri kalmışlığı 

ve kalkınmasının incelenmesi için; Anayasanın 88 nci, 
İçtüzüğün 99, 100 ve 101 nci maddelerine göre Genel 
Görüşme açılmasını arz ve talep ederiz. 

Urf a 
Salih özcan 

Mardin 
Fehim Adak 

Mardin 
Abdülkadir Timurağaoğlu 

Muş 
M. Emin Seydagil 

Diyarbakır 
M. Yaşar Göçmen 

Trabzon 
Lütfi Göktaş 

Malatya 
Mehmet Recai Kutan 

Adıyaman 
Abdurrahman Unsal 

Yozgat 
Hüseyin Erdal 

Sivas 
Temel Karamollaoğlu 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Geri 

Kalmışlığı ve Kalkınması Hakkında İnceleme 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi tarih bo
yunca (Babil Kulesi) manzarası arz etmiştir. Muhte
lif milletler bölgede hâkimiyet kurmuşlardır. 

Bu hâkimiyet coğrafi veya siyasi mahiyette olmuş 
esasında mahalli beylikler, aileler veya şeyhler bulun
dukları yörenin hakiki hâkimleri olmuşlardır. Bunlar 
kendi şahsi sultanlarını devam ettirmek için hiçbir 
imar ve kalkınma hareketinde bulunmamışlardır. 

— 4 — 
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Siverek, Hilvan, Harran, Viranşehir, Kızıltepe ve 
Nusaybin ovalarının sulandığı tarihlerde bu mıntıka
larda hakiki kalkınma olmuştur. 

Amerikalı, sözde, uzmanların hazırladıkları bir 
raporda, rasyonel olmayacağı için bölgede hububat 
ekimi tavsiye edilmemiştir. Söylendiğine göre, bu ra
por nedeni ile Harran ve diğer ovaların sulanma te
şebbüsünden vazgeçilmiştir. 

Dünya buğday piyasasına hâkim olan Amerika' 
nın, yeni bir rakip çıkmasına müsaade etmeyeceği ni
hayet az da olsa anlaşılmış ve sulama teşebbüsüne 
başlanabilmiştir. 

Cumhuriyetin ilanından beri kurulan her hükümet 
bölgenin geri kalmışlığını kabul etmiş ve kalkınma için 
yapacaklarım programlarında göstermiştir. 

Plancılarımıza göre geri kalmış bölge : «Ekono
mik faaliyet hacmi, gelir seviyesi, kamu hizmetleri ve 
tesisleri bakımından yurt ortalamasmın altında kalan 
bölgelerdir» 

Tetkik konusu bölge, tarımsal bir yapıya sahiptir. 
Tarımsal verim, iklim gibi tabii tesirler ve tarım tek
nolojisinin geriliği, arazi kullanışmdaki, ürün birleşi
mindeki yanlışlıklar, sulama sisteminin yetersizliği gibi 
nedenlerle düşüktür. 

Bölge iç pazarlarının darlığı, milli pazarlara uzak
lığı, bölge dışı sermaye kaçışı, kalifiye işgücü ve mü
teşebbis kıtlığı sanayileşmeyi zorlaştırmaktadır. 

Teşvik tedbirleri faydalı olacaktır. 
Hükümet programlarında bölgenin kalkınması ele 

alındığı gibi DPT'da işe gereken önemi vermiş olma
sına rağmen ortada değişen fazla bir şey görülme
mektedir. Söylemek ve hatta yapmakla netice almak 
arasında çok fark vardır. Örneğin; Türkiye'de bulu
nan 809 sağlık evinin 585'i yani % 72.3'ü Doğu Ana
dolu Bölgesinde yapılmıştır. 801 sağlık ocağının 659'u 
yani % 82.3'ü de bu bölgededir. Ama bu sağlık ev
leri ve ocaklarında kaç doktor, hemşire veya sağlık 
memuru vardır? 

Bölgenin Geri Kalmışlığının Sebepleri: 
1. Daimi ve adil bir Devlet otoritesinin sağlana

maması, 
2. Bölge sakinlerinin kalkınmak için bölgelerine 

sahip çıkmamaları, 
3. Birlik temin edilemediğinden daimi bir çekiş

me içinde kalınması, 
4. Mevsimlik veya daimi göç, 
5. Bölge su kaynakları itibarıyla dünyanın en 

zengin mıntıkası olmasına rağmen, günlük hayatta ve 
tarımda sudan istifade edilememesi ve tabiri diğerle 
kuraklık, 

6. Bölgedeki birçok vilayetin hudut şehri olmanın 
dezavantajı, 

7. Ulaşım imkânlarının çok az oluşu, 
8. Toprağın beslenme yollarından mahrum bı

rakılması (sulama ve gübreleme) 
Bölgenin Kalkınması tçin Alınması ve Yapılması 

Gereken Hususlar : 
1. Kalkınma ilimle olur. Bunun için her vilayette 

üniversite açılmalı ve bütün fakülteleri kurulmalıdır. 
2. Radyo - Televizyon bölgenin her yöresinde 

daimi olarak dinlenecek ve seyredilecek bir hale ge
tirilmeli ve her iki araç maddi ve manevi kalkınmada 
ve eğitimde kullanılmalıdır. 

3. Kara ve demiryolu süratle yapılmalı, 
4. Mevcut kaynaklar kullanılmalı (Su, enerji, 

petrol, madenler) 
5. Asayiş en iyi şekilde temin edilmeli ve kolluk 

kuvvetlerine her türlü araç ve gereç sağlanmalıdır. 
6. Bölge memuriyet bakımından sürgün yeri ol

maktan kurtarılmalıdır. 
7. Özel sektör yatırımları teşvik edilmeli, 
8. Bölgede hayvan değerinin düşmemesi için pa

nayırlar kurulmalı, 

9. Bölgede ucuz yakacak tesisleri geliştirilerek 
tezeğin gübre olarak kullanılması temin edilmeli. 

10. Merkezi sistem ve kırtasiyecilik yüzünden iş
ler istenilen şekilde takip edilememekte ve yürütüle-
memektedir. Bunun telafisi için bölgede birkaç vila
yeti birleştirerek bölge valilikleri kurulmalıdır. 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

2. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 9 ar
kadaşının, Ege tütün piyasasında üreticinin zarara 
uğratıldığı iddialarını saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/19) 

BAŞKAN — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı 
ve arkadaşlarının, Meclis Araştırma önergesini oku
tuyorum efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ege Bölgesi ekici tütün piyasasında; 
1. Başfiyatm düşük tespiti, 

2. CHP'nin üretici köylerdeki oy durumunu göz-
önüne alan partizan eksperlerin fiyatların tespitinde 
bu istikamette ayrıcalıklı davrandıkları, 

3. Tüccarların tespit edilen fiyatları piyasa açıl
madan çok önce öğrenmiş olmaları, 

— 5 
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4. Tüccarlara piyasanın açıldığı günden bir gün 
önce 2 milyar 300 milyon lira dolaylarında kredi ve
rilmesi, 

5. Tekel tarafından alımların çok ağır olarak sür
dürülmesi gibi sebeplerle üretici, tüccarların insafına 
terk edilmiş ve yüzbinlerct aile yukarıdaki sebeplerle 
yokluğa ve sefalete itilmiştir. 

Bu durumda Gümrük ve Tekel Bakanının hatası, 
ihmal ve tedbirsizliği; Başbakanın da Hükümetin başı 
olması sebebiyle doğrudan sorumluluğu vardır. 

Bundan dolayı konunun Yüce Meclise ve kamuoyu 
önünde açıklığa kavuşturulabilmesi için Anayasanın 
88 nci ve içtüzüğün 102 nci maddesi uyarınca Meclis 
Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 24.2.1978 

Konya Gaziantep 
İhsan Kabadayı Cengiz Gökçek 

Tokat 
Faruk Demirtola 

İstanbul 
Turan Kocal 

Niğde 
Sadi Somunçuoğlu 

Kahramanmaraş 
Mehmet Yusuf Özbaş 

Sivas 
Ali Gürbüz 

Elazığ 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

Ankara 
Necati Gültekin 

Çorum 
Mehmet Irmak 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası gel
diğinde görüşülecektir. 

C) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — 58 S. Sayılı Kanun (1/95) ile 18 S. Sayılı ka
nun tasarısının (1/88) gündemdeki Meclis Araştırma
sı ve Sözlü Soru önergelerinden önce görüşülmesine 
ve Millet Meclisi Genel Kurulu çalışmalarına ara ve
rilmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini okutup, 
oylarınıza sunacağım. 

Danışma Kurulu Önerisi 
No. : 11 
Danışma Kurulunun 28 . 2 . 1978 Salı günü yap

tığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun 
onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Memduh Ekşi 
Millet Meclisi Başkanı V. 

CHP Grupu Başkan vekili AP Grupu Görevlisi 
Hayrettin Uysal İ. Etem Ezgü 

MSP Grupu Görevlisi MHP Grupu Başkanvekili 
Şener Battal Faruk Demirtola 

Öneriler 
1. Millet Meclisinin 1 Mart 1978 Çarşamba gün

kü Gündeminin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Ko
misyonlardan Gelen Diğer İşler kısmının 8 nci sıra
sında yer alan, 58 Sıra Sayılı 13 . 7 . 1965 tarih ve 
648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 111 nci mad
desinin değiştirilmesi ve bu Kanuna Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanunun, bu kısmın 
1 nci sırasında; 7 nci sırasında yer alan, 18 Sıra Sa
yılı, 1978 yılı Programının yapılması için Bakanlar 
Kuruluna yetki verilmesi hakkında kanun tasarısının, 
bu kısmın 2 nci şuasında yer alması, Gündemdeki 
Meclis Araştırması ve Sözlü Soru önergelerinin gö
rüşmelerine bu iki konunun görüşülmesinden sonra 
başlaması önerilmiştir. 

2. Millet Meclisi Genel Kurulu çalışmalarına, 
7 Mart 1978 Sah gününden başlamak ve 22 Mart 1978 
Çarşamba günü saat 15.00'te toplanılmak üzere ara 
verilmesi ve ara verme sırasında Millet Meclisi Ko
misyonlarının çalışmalarını sürdürebilmeleri öneril
miştir. 

BAŞKAN — Şimdi önerileri ayrı ayrı okutup ona
yınıza sunacağım. 

«1. Millet Meclisinin 1 Mart 1978 Çarşamba 
günkü Gündeminin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle, 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmının 8 nci sı
rasında yer alan 58 Sıra Sayılı 13 . 7 . 1965 tarih 
ve 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 111 nci mad
desinin değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanunun, bu kısmın 
1 nci sırasında; 7 nci sırasında yer alan, 18 Sıra Sa
yılı, 1978 yılı Programının yapılması için Bakanlar Ku
ruluna yetki verilmesi hakkında kanun tasarısının, bu 
kısmın 2 nci sırasında yer alması, Gündemdeki Mec
lis Araştırması ve sözlü soru önergelerinin görüşme
lerine, bu iki konunun görüşülmesinden sonra baş
lanması önerilmiştir.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«2. Millet Meclisi Genel Kurulu çalışmalarına 
7 Mart 1978 Sah gününden başlamak ve 22 Mart 1978 
Çarşamba günü saat 15.00'te toplanılmak üzere ara 
verilmesi ve ara verme sırasında Millet Meclisi Ko
misyonlarının çalışmalarını sürdürebilmeleri öneril
miştir.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

8. — 13.7.1965 tarih ve 648 sayılı Siyasi Partiler 
Kanununun 111 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bir ek geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun ve Cumhurbaşkanlığınca bir daha görüşülmek 
üzere geri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyo
nu raporu. (1/95) (M. Meclisi S. Sayısı : 58) (1) 

BAŞKAN — Alman karar gereğince; Gündemi
mizin Kanun Tasarı ve Teklifler kısmının 8 nci sıra
sında yer alan, 58 Sıra Sayılı, 13 . 7 . 1965 tarih ve 
648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 111 nci Madde
sinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanunun görüşmelerine baş
lıyoruz. 

Komisyon?.. Yerinde. Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunacağım. Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul 
edilmemiştir. 

Kanunun tümü üzerinde CHP Grupu adına Sayın 
Bahattin Karakoç, buyurun efendim. Süreniz yirmi 
dakikadır. (CHP ve MSP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUPU ADINA BAHATTİN KARAKOÇ 
(Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

648 sayılı Siyasi Partiler Yasasının 111 nci mad
desini değiştiren 212 sayılı Yasa Meclislerden geçtik
ten sonra, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bir daha 
görüşülmek üzere iade edilmiştir. 

Bilindiği gibi söz konusu yasa ile Cumhuriyet Baş
savcısının, Siyasi Partiler Yasasında yazılı bazı fiil
leri işleyen siyasi parti üyelerinin partilerinden ihra
cını istemesi ve bu istek yerine getirilmezse, o siyasi 
partinin kapatılmasını öngören hüküm değiştiriliyor, 
Cumhuriyet Başsavcısının bu işlemi başlatabilmesi bir 
mahkeme hükmü ön şartına bağlanıyordu. 

Değişiklikten önceki, yani şu anda yürürlükte olan 
hükme göre ise; Cumhuriyet Başsavcısı kendi yaptı
ğı soruşturma sonucu bir parti üyesinin söz konusu 
fiilleri işlediğine kanaat getirirse, bu üyenin partisin
den çıkartılmasını isteyebilmekte ve bu istek yerine 
getirilmezse, o partinin kapatılması için Anayasa Mah
kemesine başvurabilmektedir. Yasa hükmüne göre, 
bu aşamada Anayasa Mahkemesi ihracı istenen üye-

(1) 58 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

nin söz konusu fiili işleyip işlemediğine bakmaksızın, 
sadece fiilin Siyasi Partiler Kanununda yazılı fiiller
den olduğunu tespit ederse, partiyi kapatma karan 
verebilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanının ge
ri gönderilen ve şu anda görüşmekte olduğumuz Ya
sanın çıkarılması, MSP Genel Başkanı Sayın Necmet
tin Erbakan'ın layikliğe aykırı davranışlarda bulun
duğu iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığınca partisin
den ihracının istediği sırada düşünülmüş ve gerçek
leştirilmiştir. 

Bu Yasa hakkında kamuoyunda beliren görüşle
rin, basında yer alan eleştirilerin, hatta Sayın Cum
hurbaşkanı tarafından Yasanın geri gönderilmesinin, 
büyük ölçüde laiklik konusundaki hassasiyetten kay
naklandığını söylemek, sanıyorum yanlış olmayacak
tır. 

Bu hassasiyetin, bizim için sevindirici ve güven-
diriçi olduğunu belirtmeyi görev sayıyoruz. Özellik
le, Sayın Cumhurbaşkanının laiklik ilkesini koruma
da gösterdiği bu özeni Devletimiz için bir teminat 
niteliğinde görüyor ve takdirle karşılıyoruz. Ancak, 
biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, laik devlet ilke
sine bağlı olduğumuz kadar, demokratik devlet ilke
sine de bağlıyız. Bu ilkenin hukuki dayanağı olan 
anayasal siyasi haklara da saygılıyız. Bu nedenle de, 
beğensek de, beğenmesek de bir siyasi görüşün sağ
lıklı koşullarından yoksun tek taraflı, sübjektif bir 
değerlendirmeyle engellemesine karşıyız. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, toplumun 
ve Devletin çıkarının, kişinin demokratik ve anayasal 
temel hak ve özgürlükleriyle, Devletin temel ilkele
rinin günlük küçük politik çıkarları hesaplarından, 
ya da duygusal davranışlardan soyutlanarak bağdaş
tırmasında bu hak ve özgürlüklerle ilkelerin tutarlı 
uyumunda olduğuna inanan bir partiyiz. 

Kısa vadede siyasi çıkarlarımıza uygun düşse de, 
düşmese de, Devletin ve toplumun çıkarına uygun 
düşen bu uyumu savunacak erdeme geçmişte sahip 
olduğumuzu gerektiğinde her zaman gösterdik, gele
cekte de gerektiği her zaman göstereceğiz. Onun için
dir ki, Sayın Cumhurbaşkanının geri gönderme ge
rekçesine katılmıyoruz. 

Şimdi izninizle geri gönderme gerekçelerine dokun
mak ve bunları cevaplamak istiyorum : 
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Geri gönderme gerekçesinde özellikle şu iki ge
rekçe dikkati çekmektedir. Denmektedir ki : Bir si
yasi parti üyesi senatör veya milletvekili ise, evvel
emirde yasama dokunulmazlığının kaldırılması gere
kecek ve bu aşamada siyasi tercihler sonuca etkili ola
caktır. Neticede, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
sinin yasama dokunulmazlığını kaldırmazsa, üye ve 
dolayısıyla mensup olduğu parti hakkında 111 nci 
madde hükümlerini uygulama imkânı ortadan kalka
cak, buna mukabil Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
si olmayan siyasi parti üyeleri ve dolayısıyla partileri 
için madde hükümleri kolaylıkla işleyecektir. 

Siyasi parti üyelerinden Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri olanlar ve olmayanlar arasında uygu
lama bakımından yaratılan bu ayrıcalık, demokratik 
siyasi hayatımız bakımından sakıncalı görülmektedir. 
Gerekçenin birisi bu. 

Gerekçede yer alan bir diğer nokta da şudur : 
Siyasi Partiler Kanununun 13 Temmuz 1965 tarihin
de kabul edilmiş ve 111 nci madde hükümleri uygu
lanmak suretiyle bir parti üyesi partisinden ihraç 
edildiği ve iki siyasi parti Anayasa Mahkemesince ka
patıldığı halde, geçen sene içinde maddenin değiştiril
mesi düşünülmemiştir. Hal böyle olmasına rağmen, 
bu defa konu öncelikle ve ivedilikle ele alınmış, 24 
ve 26 Ocak 1978 tarihli kanun teklifleri her iki Mec
lisin ilgili Komisyonlan ve Genel Kurullarında incele
nip görüşülmek suretiyle 16 günde kanunlaşmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı iade yazısında yer alan bu iki 
gerekçeye ayrı ayrı temas etmek, cevaplamak istiyo
rum. 

Denmektedir ki : Parti üyesi parlamenter ise, ya
sama dokunulmazlığı sebebiyle onun hakkında Siya
si Partiler Kanununun 111 nci maddesini işletmek 
mümkün olamayacaktır; ama bu siyasi parti üyesi 
eğer parlamenter değilse, onun halikında bu madde 
hükmü uygulanacaktır; bu da demektir ki, uygulama
da bazı ayrıcalıklar doğmaktadır, gerek siyasi faali
yetti üyeler bakımından, gerek partiler bakımından 
bu ayrıcalık sakıncalıdır, demokratik siyasi hayatımız 
bakımından sakıncalıdır, bu yüzden bu değişiklik bir 
daha gözden geçirilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım; parlamenter açısından ayrı
calık, sadece bir siyasi parti üyesi olup olmama ko
nusunda değildir. Parlamenterler bakımından diğer 
birçok konularda, bundan çok daha ağır olan birçok 
suçlarda da ayrıcalık söz konusudur. 

Bilindiği gibi parlamenterler; bazı suçlar bakımın
dan, özellikle sözle işlenen suçlar bakımından kesin
likle suçlu olamaz. Mesela Mecliste söylediği söz ve 

davranışlarından ötürü ve bunu dışarıda tekrarlamak
tan ötürü kesinlikle sorumlu olamaz. Bunun dışında 
şlediği bazı suçlar dolayısıyla da mahkûm olsa bile, 
bunun çektirilmesi dönem sonuna bıraktırılır. Bu
nu mahkûmiyetten önceki soruşturma safhası da yü

rütülmez, dönemin sonuna bıraktırılır. 

Bu, her suç bakımından söz konusudur ve bu ana
yasal bir zorunluluktur. Bizatihi bu, yani yasama do
kunulmazlığı, demokratik siyasi hayatımızın vazge
çilmez bir unsurdur. Tıpkı laik devlet ilkesi gibi, 
yasama dokunulmazlığı da demokratik siyasi hayatın 
vazgeçemeyeceğimiz bir unsurudur. Bunun birisim di
ğeriyle çelişki halinde göstermek doğru değildir. 

Parlamenterin görevini gereğiyle yerine getirebil
mesi için; rahat çalışması, birtakım endişelerden uzak 
olması, özellikle birtakım haklarından yoksun bıra
kılması tehdidinden uzak bulunması lazımdır. Par
lamenterin rahatça görüşlerini ifade etmesinde biza
tihi toplumun yararı vardır, ülkenin yararı vardır, hal
kın yararı vardır. Bu yararı tam manasıyla gerçek
leştirmek içindir ki, parlamentere yasama dokunul
mazlığı tanınmıştır. Bu dokunulmazlıkla görevim bi
hakkın yerine getirmek isteyecektir. 

Birtakım suçlarda bu dokunulmazlığı parlamen
ter için tamrken, Siyasi Partiler Kanununda yer al
mış suçlar bakımından bu dokunulmazlığı niçin ta
nımayalım? Özellikle Siyasi Partiler Kanununda yer 
alan bu fiiller bakımından, parlamentere bu doku
nulmazlık hakkı tanınmazca, kendisi için büyük öne
mi ifade eden, her vatandaş için, bir devletin her va
tandaşı için büyük önem ifade eden siyasi haklarım 
telîdii altında bırakmış olacağız. 

Bir insanın Anayasadan doğan ve çok özellikle 
demokratik siyasi hayatımız için önemli sonuçlar do
ğuran, Anayasanın teminatı altındaki siyasi haklarını 
tehdit altında bırakmak kadar, ağır bir tehdit kolay 
kolay tasavvur edilemez. Bu tehdit altındaki par
lamenterin görüşlerini bu kürsüden rahatça ifade 
edebileceğini, demokratik siyasi hayatımıza gereken 
olumlu katkıyı sağlayabileceğini tasavvur edebilir 
miyiz? Bir politikacıyı, bunun ötesinde parlamen
ter olan bir politikacıyı bu hakkından nasıl yok
sun bırakabiliriz? Bu hakkından, yani Anayasada 
yer alan siyasi haklarından, yoksun bırakma tehditi 
altında bulundurduğumuz parlamenterden, bu Mil
lete, bu Devlete nasıl bir hizmet bekleyebiliriz? Par
lamenterin, parlamenterlikten doğan görevlerini, 
yani memlekete, ülkeye bir parlamenter olarak en 
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Syi şekilde hizmet etmesini eğer istiyorsak, ona ya
sama dokunulmazlığım her sahada tanımak zorun
dayız. Bu sahada da tanımak zorundayız. Binaen
aleyh, Siyasi Partiler Yasasının 111 nci maddesi
nin uygulanamayacağı gerekçesiyle parlamenterin 
yasama dokunulmazlığını tanımamak, bu sahada 
kendisine bu hakkı tanımamak, sanıyorum toplum 
için yararlı değil, zararlı sonuçlar doğuracaktır. 

Bunun ötesinde, denmektedir ki; Eğer Siyasi Par
tiler Kanununda yazılı birtakım suçlar bakımından, 
parlamenter olan parti üyesinin yasama dokunulmaz
lığının kaklırılnıasını beklersek, olaki Meclisler 
kendi üyelerinin, yani parlamenterin yasama doku
nulmazlığını kaldırmazlar ve bu suretle de 111 nci 
maddenin uygulanması o parlamenter bakımından, 
o parlamenterin mensup okluğu parti bakımından 
imkânsız hale gelir. 

Değerli arkadaşlarım; sanıyorum ki, böyle bir 
iddia Yüce Meclisimiz için biraz haksız bir iddia
dır. Benim bugüne kadar gördüğüm kadarıyla, esa
sen geçmişte tarih sayfalarına yerleşmiş olduğu şek
liyle de sabittir ki, bu Parlamento, Siyasi Partiler 
Kanununda bahsedilen o fiiller bakımından, hele özel
likle laiklik ilkesi bakımından herkesten çok daha du
yarlıdır, herkesten daha fazla bilinçlidir, bu ko
nuda gereken kararı gözünü kırpmadan verebilecek 
durumdadır. Laiklik nicesine sahip çıkma bakımın
dan, bazı çevrelerin özen göstereceğini ve Millet 
Meclisinin özen gösteremeyeceğini, ben şahsen, bir 
parlamenter olarak kabul edemem. Aynı hassasi
yeti Meclisimiz de her zaman gösterebilecek durum
dadır, geçmişte göstermiştir, gelecekte de göstere
ceğinden benim ve Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
punun en ufak bir kuşkusu olduğunu sanmıyorum. 

Bunun ötesinde; yasama dokunulmazlığının, Si
yasi Partiler Kanununda yer alan fiillerin takibi ba
kımından bir engel teşkil edeceğini ve Meclisin ken
di üyesi olan parlamenterin dokunulmazlığını kaldır
mayacağı iddiası, yine geçerli değildir, kanunen 
zorunlu bir şeydir. Çünkü, özellikle laiklik ilkesini 
çiğneme bakımından söz konusu olan suç, yani la
ikliğe aykırı fiil, ağır cezalık bir suç teşkil eder; 
ağır cezalık suçlar, Parlamento üyeliğinin düşmesi
ni gerektiren suçlardır. Parlamento üyeliğinin, yani . 
Parlamento üyesi olmaya, milletvekili veya sena
tör olmaya engel teşkil eden bir suç söz konusu ol
duğu zamanda milletvekilliği düşer ve Meclisler, bu 
suçla suçlanan -yeterli delillerle elbetteki- üyeleri

nin yasama dokunulmazlıklarını kaldırmak zorunda
dırlar. Böyle olunca, onlar hakkında 111 nci mad
denin işlemeyeceğini iddia etmek, bize pek tutarlı 
gelmedi. Sanıyorum, Yüce Heyetiniz de gelecek
te bu konudaki endişeleri daima boşa çıkaracak 
niteliktedir; buna güveniyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanının geri gönderme gerekçe
lerinden birisi de, bu kanunun aceleye getirildiği 
yolundadır. Değerli arkadaşlarım, zaman zaman 
Parlamentoyu, Yüce Meclisleri «çalışmıyor, geç ka
nun çıkarıyor» diye eleştirmişlerdir, bu eleştirilere 
çoğu zaman da haksız olarak muhatap olmuşuzdur, 
dinlemiş, tizütmüşsünüzdür; ama «Parlamento çabuk 
kanun çıkarıyor» diye bir eleştiri iteri sürmek, sa
nıyorum haksızlık olur. Keşke mümkün olsa da her 
konuda Parlamento çabuk davransa ve kamudan 
çabuk çabuk çıkarabilse. 

Bu Kanunun çabuk çıkmış olması Yüce Heyeti
niz için sanıyorum bir kusur değil, övünülecek bir 
hizmet teşkil eder; bundan dolayı da Yüce Meclisi, 
çabuk davrandı diye kutlamak gerekir. 

Ancak, çabuk davranma şu durumda kusurlu 
bir hareket olabilir. Eğer tüzüklere ayları birtakım 
hareketler olmuşsa, kanun tasarıları komisyonlarda 
yeterince görüşülmemişse, Mecliste görüşülebilme
si için yeterli süre geçmemişse, Tüzüğe ayları birta
kım usulsüzlükler söz konusuysa, o zaman kanun 
çıkarmak zaten söz konusu olmaz; o çıkarılan ka
nun, kanun olamayacağı için her zaman iptali müm
kündür. Bu durumda, Meclisi, usulsüz hareket et
miş olmasından dolayı eleştirmek mümkündür; ama 
usulüne uygun hareket edilmiş, her türlü usuli mua
meleyi görmüş, komisyonlarda, Genel Kurulda, Se
nato komisyonunda ve Genel Kurulunda görüşül
müş, eleştirilmiş, üzerinde görüşler Seri sürütmüş ve 
ondan sonra kabul edilmiş. Kısa bir zaman içinde 
meydana gelmiş bu oluşumdan dolayı Meclisleri suç
lamak mümkün değildir; tersine, kutlamak mümkün
dür kanısındayım. 

Böylece Sayın Cumhurbaşkanının geri gönderme 
yazısında yer alan gerekçelerin pek geçerli olama
yacağını ortaya koyduğumu sanıyorum. 

Bunun ötesinde, Siyasi Partiler Kanununun 111 
nci maddesinin eski şeklinin sakıncalı olduğu görü
şündeyim. Eski şekliyle 111 nci madde belki Ana
yasaya, demokratik hukuk devleti ilkelerine aykırı 
bir durum teşkil ediyordu. İzin verirseniz biraz 
da bu noktayı açmaya çalışayım 
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Bir kere, bir kişinin, Parlamentoda olsun ve
ya olmasın, herhangi bir vatandaşın siyasi hakları 
Anayasanın güvencesi altındadır ve Anayasadan do
ğan temel hak ve özgürlükleri, birtakım sübjektif, 
tek taraflı kararlarla sınırlamak, ortadan kaldırmak 
mümkün değildir. Savcdığm kararı tek taraflıdır ve 
sübjektiftir. Bir mahkeme kararının niteliklerini ta
şımaz ve bu nedenle de siyasi hakkın, temel hak ve 
özgürlüklerin ortadan kaldırılmasını sağlayabilecek 
bir gerekçe olamaz. Binaenaleyh, siyasi temel hak 
ve özgürlüklerin Anayasada yer alan teminatı dola
yısıyla bunu savcının tek taraflı bir teşebbüsüne, 
girişimine terk edemeyiz. Bu yönüyle Anayasaya 
aykırı olur. Mahkeme kararı obuadan savcının tek 
taraflı harekete geçmiş olması haliyle, kanunun eski 
şekli, Anayasaya aykırı düşerdi. 

Bunun ötesinde gene Anayasamızda yer alan bir 
tabu hâkim ilkesi vardır. Deniyor ki, savcı kendi 
yaptığı soruşturma sonucunda bir kişinin Siyasi Par
tiler Yasasında yer alan bazı fiilleri işlemiş olduğu
na kanaat getirirse, bu kişinin partisinden ihracım 
isteyebihnektedîr. Eğer o kişi veya partisi bu isteğe 
uymak istemezse, doğru bulmazsa, buna Parti 
Yasaklarını İnceleme Komisyonu nezdinde itiraz 
edebilir. Bu itiraz üzerine konu incelenir. Hakh 
mı, haksız mı görüşülür. Hele Parti Yasaklarım 
İnceleme Komisyonu gibi, Yargıtay Ceza Daireleri 
Başkanlarından, yani yüksek hâkimlerden teşekkül 
eden bir heyet tarafından incelenir. Eğer bu, o kim
senin partiden ihracını gerektiren fiili işlediğine ka
rar verirse, artık mahkeme kararını aramaya ne ge
rek vardır? Bir taşra mahkemesinin, bir ilçe mah
kemesinin verdiği karardan daha mı sağlıksızdır bu 
yüksek hâkimlerin verdiği karar, Parti Yasaklarını 
İnceleme Kurulunun verdiği karar? Daha iyi ya, 
yüksek hâkimler bu kararı vermektedir. O halde, ay
rıca mahkemeye gitmeye gerek yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, bu görüş yanlıştır. Şu 
bakımdan yanlıştır: Parti Yasaklarını İnceleme Ku
rura, bir mahkeme değildir. Hâkimlerin yüksek sı
fatlarına, niteliklerine kesinlikle ilişmek istemiyo
rum, onu eleştirmek istemiyorum. Bu konuda bir 
iddiam da yoktur. Yüksek hâkimlere elbetteki say
gımız vardır. Ama mahkeme sadece hâkimden iba
ret değildir. Hâkim mahkemenin unsurlarından bi
risidir. Bunun dışında muhakeme usulü de vardır. 
Onun ötesinde Anayasada yer alan tabii hâkim il
kesi vardır. Anayasanın 32 nci maddesine göre, 
«Hiç kimse, kanunen tabi olduğu mahkemeden baş-

I ka bir merci önüne çıkarılamaz.» Eğer Parti Yasak
larını İnceleme Kurulu bir mahkeme ise, söz ko
nusu fiflleri, yani Siyasi Partiler Kanununda yer 
alan fiilleri işleyen kimseyi, tabii mahkemesinden 
başka bir mahkeme önüne çıkarıyoruz demektir. 
Bu yönüyle kanunun eski şekli Anayasaya aykırı ol
muş olur. Yok eğer mahkeme değilse (kanun da 
onu mahkeme kabul etmemiştir zaten) o takdirde 
mesele sadece savcının tek taraflı, sübjektif kara
rına kalmaktadır. O suretle bir kişinin Anayasadan 
doğan siyasi hakları elinden alınmaktadır, bu yö
nüyle Anayasaya aykırı olmuş olur. 

Üstelik bunun diğer bir sakıncalı tarafı vardır. 
Kanunda kabul etmiştir ki, Parti Yasaklarını İnce
leme Kurulu bir mahkeme değildir. Onun içindir ki, 
sonradan savcının, Siyasi Partiler Kanununda yer 
alan fiillerden birisini işlediğini iddia ettiği kişi, aynı 
fiilden dolayı sonradan mahkemede, normal mah
kemesinde yargılansa ve beraat etse, bütün hakları 
geri verilmekte, tekrar parti üyesi olabilmektedir 
veyahut cezalandırılması için Parti Yasaklarını İn
celeme Kurulunun verdiği karar yetmemektedir, yine 
tabii mahkemesinin verdiği karar aranmaktadır. 

Şimdi söz konusu olan suçlar, genellikle ağır ce
zalı suçlardır. Bunlar için ayrıca tabii mahkemesi
nin kararı aranmaktadır. Demek ki, burası bir 
mahkeme değildir; ama herhangi bir mahkemenin 

I verdiği karardan çok daha ağır sonuçlar doğurabile
cek niteliktedir. Neden mi? Parti Yasaklarım İnce
leme Kurulu, Yargıtay'ın Ceza Dairelerinin başkan
larından meydana gelir: Yüksek Hâkimler. Diğer 
taşradaki ağır ceza mahkemesi başkanları ve üye
leri, ilçelerdeki mahkemelerin hâkimleri, bu hâkim
lerin onaylamasına veya bozmasına göre terfi eder
ler veya edemezler. Bir yerde onların terfileri, on
ların gelecekleri bu yüksek hâkimlerin onayına bağ
lıdır. 

Şimdi mahkemeye gitmeden, hakkında herhangi 
bir mahkeme kararı olmadan, sayın savcı bir kişi
yi Siyasi Partiler Kanununda yazılı fiillerden biri-

I sini işlemiş olmakla suçluyor. Ondan sonra da 
Parti Yasaklarını İnceleme Kuruluna gidiyor ve 
Kurul da bu fiili işlemiş olduğuna karar veriyor. 

Şimdi Türkiye'de - ben hâkimlerimizi kesinlikle 
eleştirmek istemiyorum burada- elbette ki, dürüst 
hâkimlerimiz vicdanına her şeye rağmen uyar; ancak 
vicdanına uyacak hâkimlerimiz vardır ve onlara el
bette ki güveniyoruz; ama yüksek hâkimlerin, Yar-

1 gıtay Ceza Dairesi başkanlarının vermiş olduğu bir 
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kararın, taşradaki bir hâkimin karar ve davranışı 
üzerindeki etkisini de sanıyorum inkâr edemezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Karakoç süreniz dolmuştur, 
lütfen toparlayın. 

BAHATTlN KARAKOÇ (Devamla) — Çok te
şekkür ederim Sayın Başkan, bağlıyorum. 

Şu halde, 648 Sayılı Kanunun 111 nci madde
sinin bugünkü şeklinde Anayasaya aykırılık vardır. 
Değişik şekliyle Anayasaya daha uygun şekle gire
ceği kanısındayız. 

Bu yönü ile Saym Cumhurbaşkanın geri gönder
me gerekçelerine katılamıyoruz. Gruptunuz adına 
görüşlerimiz bunlardan ibarettir. 

Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar suna
rım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karakoç. 
Şahsı adına Saym Turgut Artaç, buyurun. Süre

niz 10 dakikadır. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Teşekkür ederim 

Sayın Başkan. 
Saym Başkan, değerli arkadaşlarım; 
648 saydı Kanunun 111 nci maddesinin değişik

liğine ait bu kanuna ve kanunun getiriliş şekline 
inanmadığım için söz aldım. 

Aslında hiçbir kanun daimilik ifade etmez; günün 
şartlarına ve koşullarına göre değiştirilmesi müm
kündür ve olmalıdır. Fakat son zamanlarda şahıslar 
için kanun çıkarılması yolundaki davranışlar, Mec
liste bir teamül haline getirilmesin diye, söz almış 
bulunuyorum. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, «Bravo» larınıza teşekkür 
ederim ama, ben hukuki cepheden konuşuyorum; 
altında yatan manayı da ifade etmemek için müsaa
de edin de bir şey söylemeyim. 

Saym arkadaşlarım; bu, sadece MilM Selâmet 
Partisi Genel Başkanı Sayın Erbakan için düşünülen 
bir düşünce değildir benim bakımımdan. Ben, ge
nel olarak meselenin hatalı olduğunu ifade etmek is
tiyorum. 

Bir memlekette öyle siyasi partiler ve parti lider
leri gelecek ki, o memlekette katliamların başına ge
çecek, özel ekipler yetiştirecek; geçmişin çürük dü
şüncelerini geleceğe hâkim kılmaya uğraşacak ve on
dan sonra bu çatının altında oturduğu müddetçe o sı
fattan bilistifade mahkemenin huzuruna gitmeyecek; 
dört veya altı sene o suçluluğu bu şekilde devam 
edip gidecek. Buna ne hukukçuların, ne bilim adam
larının, ne halkın evet deme imkânı mevcut değil-
dir^ 

Yine arkadaşlarım; öyle liderler gelecek ki, ku-
rûn-ı vustâ'dan kalma düşünceleri tahakkuk ettir
mek düşüncesi ile yeni yeni bazı yöntemler ve kuru
luşlar ortaya çıkaracak; birinin ismini mezhepçilik, 
birinin ismini tarikatçılık, birinin ismini de maziden 
gelme lüzumsuz davranışlar olarak ifade edecek; 
halkın huzuruna çıkacak sadece kendi istikbal ve 
tealisi için bunu temin edecek ama, halkı bu tip 
işlerde alet olarak kullanacak. 

Değerli arkadaşlarım, bir misal vereceğim: Nur
culuk İsparta'da yeşillendi, gelişti, eşvünema buldu. 
Ama Nurculuk'tan dolayı bugün en çok ıstırap çe
ken vatandaşlar, Anadolu ile Güneydoğu ve Doğu 
Anadolu haklıdır. Neden? Kültürel bakımdan 
geri kalmış kişileri etkilemek çok kolaydır. Dinsel 
bakımdan bazı kişileri etkilemek çok kolaydır. 

İşte ben onun için diyorum ki, eğer saym liderler 
bu kürsülerden bu tip davranışlarına devam etmeye
ceklerim, mevcut olan kanunlarımıza, yasalarımı
za ve inkılaplarımıza aykırı düşecek fikirleri yay
ma arzusuyla politika yapmayacaklarını ifade eder
lerse, elbette ki onların hukuki haklarını korumak 
vazifemizdir. 

Sayın arkadaşlar; düşününüz ki bu kürsüde dahi, 
geçmişin en tehlikeli kişileri methediimiştir. Bugün 
bu kanunun getiriliş sebebinin başmda olan şey, Sa
yın Erbakan hakkındaki kanuni eylemdir. Ben bir
çok politikacılar gördüm, hatta Sayın Erbakan da 
dahil olmak üzere, Abdülhamit Han Hazretleri diye
bilecek kadar bir müstebidi metheden, bu memleke
tin... 

ABDULLAH TOMBA (İstanbul) — Beğeneme
din mi? 

TURGUT ARTAÇ (Devamla) — ... tarihine 
«hain» diye geçen, topraklarımızı düşmana tevdi 
eden bir Vahdettin*i metheden kişileri (AP ve CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri) 4 sene sonra 6 sene 
sonra mahkeme huzuruna sevk etmek gibi kanuni 
himaye altına almanın, ben yerinde olmadığı düşün
cesindeyim. 

ABDÜLKADİR TİMURAĞAOĞLU (Mardin) 
— Bizim Abdülhamit'le ilgimiz yok. 

TURGUT ARTAÇ (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, ben bir tavsiye düşüncesiyle bunu ifade 
ettim. Sakın hiçbir partili arkadaşım veya diğer par
tilere mensup olan arkadaşlarım, başka mana ara
masınlar. Elbetki her partinin lideri muhteremdir,. 
teşkilatı muhteremdir. Ama hesap ediniz ki, Boz-
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beyli bir suç işlerse, Bozbeyli hemen mahkemenin 
huzuruna gidecek; Bozbeyli de parti lideridir. 

Ama Mecliste bulunduğum için, diyelim ki ben 
hasbelkader bir parti lideri olsam, 4 sene sonca an
cak mahkemenin huzuruna gidebilirim. 

Biraz evvel Cumhuriyet Halk Partisi sayın söz
cüsü dedi ki: Elbette ki teşrii masuniyeti kaldırılır 
ve mahkeme huzuruna gönderilir. Doğrudur gönde
rilir. Gönderilir ama, 1961 Anayasasının kabulün
den bu yana bir tek kişi hariç; şimdiye kadar kaç ta
ne milletvekili, ağır cezalık suçlar işlemesine rağ
men, yüz kızartıcı suçlar işlenmesine rağmen, hangi 
kişi gitmiştir mahkeme huzuruna, teşrii masuniyeti 
kaldırılmıştır? 

Ben, kendi partisinin kadın kolları başkanıyla 
zina yapıp ondan olma çocuğu düşürten kişiyi dahi, 
mahkeme huzuruna gönderemedim Adalet Komis
yonunda; 3 ncü Dönemde milletvekiliydim, gönde
remedim. Şu halde bizim bir himaye şemsiyemiz 
vardır. Himaye şemsiyesini eğer behemahal lehi
mize, suçlu olsak dahi kuDanacaksak, işte o za
man ben bu kanunun karşısındayım. 

Eğer herhangi bir kişi kalkar da, bu Devletin 
kurucusu Atatürk'ün ismini veya Cumhuriyeti ağzı
na almazsa, yine ben o kişinin karşısındayım. 

Eğer herhangi bir kişi kalkar da, benim şu ka
dar ışıkım vardır, ben bunu meşale yapıp gezece
ğim derse, ben yine onun karşısındayım. 

Eğer bir kişi kalkar da, ben mevcut kanun ve 
nizam çerçevesi içerisinde değil de, başka ahkâm
larla, tarihe gömülmüş kaidelerle bu Devleti idare 
edeceğim derse, işte onun için ben bu kanunun 
karşısındayım. 

Bu nedenlerle söz almış bulunuyorum. Temenni 
ederim ki, bu partilerin mesul kişileri de, bundan 
sonra bu kanunu suiistimal ederek, gerçekleri bir 
kenara itip politikaya gerek dini, gerek geçmişi alet 
etmek gafletine düşmezler. 

Temenni ederim ki, gene bu kanunun çıkması 
hususunda gayret gösteren muhterem bir partinin 
sözcüsü çıkıp da, «Biz inkılaplara, biz mevzu ka
nunlara zaman içinde olsa dahi bağlıyız, başka bir 
düşünceye sahip değiliz» derlerse, elbetteki kendi
lerini alkışlayacağım. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Artaç. 
Tümü üzerinde şahsı adına söz isteyen Sayın Ze

ki Eroğlu, buyurun. 

ZEKİ EROĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Benden önce söz alan ve kişisel düşüncelerini 
yüksek takdirlerinize sunan Sayın Turgut Artaç'm 
kuşkularına katılmıyorum. Neden Atatürk devrimle
ri Türkiye'de öylesine yerleşmiştir ki, Atatürk dev
rimlerine karşı bir girişim hiçbir zaman muzaffer ol
mayacaktır. 

Çünkü, Atatürkçü kuşaklar Atatürk ilkelerine 
inandıklarını. Her zaman, Atatürk devrimlerine 
karşı olan kişilere ve zümrelere vermiş oldukları ya
nıtlarla ortaya koymaktadırlar. Özgürlükçü demok
rasiye inanıyoruz; özgürlükçü demokrasiye inandığı
mız için, bu yasanın çıkarılmasına inanıyorum. Bu 
Yasanın çıkarılması, bir partinin genel başkanının 
kurtarılması amacını gütmemektedir. Ben bu ka
nıda değilim. Bu yasanın çıkarılması, Anayasanın 
tanıdığı özgürlüklerin ülkemizde özlediğimiz ölçüde 
yerleşmesini istediğimizdendir. Çoğu zaman istismar
lar... 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Sen de inan
mıyorsun. 

ZEKİ EROĞLU (Devamla) — Değerli arkadaş
lar inanıyorum, inanarak söylüyorum; Çoğu kez çok 
yerde dini istismar edenleri gördük, ama hedefle
rine ulaşamamışlardır. Dini istismar edenler daha 
çok batmışlar, batmışlar ve küçülmüşlerdir. Bun
dan böyle de böyle olacaktır. Onun için geliniz, 
demokrasi anlayışlarımızın doğrultusunda bu yasayı 
çıkartalım ve özgürlüklere saygı duyduğumuzu, her
kesin konuşmasına saygı duyduğumuzu kanıtlaya
lım. 

Bu inanç içinde Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Söz isteyen olmadığına göre Kanunun tümü üze

rindeki görüşmeler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum: 

13.7.1965 Tarih ve 648 Saydı Siyasi Partiler Ka
nununun 111 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 

Kanun 
Madde 1. — 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu

nun 111 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 111. — Anayasa Mahkemesince bir siya

si parti hakkında kapatma kararı: 



M. Meclisi B : 120 13 . 3 . 1978 O : 1 

h Parti tttztiğünün veya programının yahut par
tinin faaliyetlerim düzenleyen ve yetkili parti organ
ları veya mercilerince yürürlüğe konulmuş plan di
ğer parti mevzuatının bu kanunun dördüncü kısmın
da 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 nd 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, füün işlendiği 
tarihten 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 çektiril
mesi ve suç niteliğinde bir fiili işlediği kesinleş
miş mahkeme kararı ile sabit olan parti üyesinin ve
ya üyelerinin işbu bentte sayılan organ, merci, ku
rul veya yardımcı kol organına dahil olsun veya ol
masın partiden kesin olarak çıkarılması için Parti 
Yasaklamaları İnceleme Kuruluna başvurur. Fiil, 
bu kanunun dördüncü kısmında yer alan maddeler 
hükümlerine aykırı olmakla beraber, suç niteliğin
de değil ise, Cumhuriyet Başsavcılığı bu bentte Ön
görülen başvurmayı mahkeme kararına gerek ol
maksızın Parti Yasaklamalarım İnceleme Kuruluna 
yapar. 

Kurul, bu başvuru üzerine, delilleri topladıktan 
sonra Cumhuriyet Başsavcılığını, ilgili siyasi parti
nin temsilcisini ve söz konusu fiili işlediği Beri sü
rülen parti üyesini veya üyelerini ve varsa vekille
rini dinler. Gereken soruşturmaları doğrudan doğ
ruya veya kendi üyeleri arasından seçeceği naip ve
ya naipler eK ile yapabilir, tanık dinleyebilir ve 
82 nci maddede yazılı niteliklere sahip bilirkişi ata
yabilir. Kurul, bu başvurmayı en çok 60 gün için
de karara bağlar ve kararını Cumhuriyet Başsav
cılığına ve ilgili siyasi partinin genel başkanlığına 
yazı ile bildirir. Kurul, Cumhuriyet Başsavcısının 
isteğim yerinde görmüş ise, söz konusu organ, mer
ci, kurul veya yardımcı kol organının işten el çek-
tirilmesine ve fiiM işlediği ileri sürülen parti üyesi 
veya üyelerinin partiden kesin olarak çıkarılmasına, 
ilgili siyasî partinin yetkili organlarınca, kurulun ya

zılı bildirisinin alınmasından başlayarak 30 gün 
içinde karar verilmediği takdirde, söz konusu ful
lerin bu bentte belirtilen nitelikte fuller olduğunun 
110 ncu madde uyarınca açılacak dava sonucunda 
Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi halinde, ilgili 
siyasi parti kapatılır. 

Bu bent uyarınca alman partiden kesin olarak 
çıkarma kararları hakkında 56 ncı madde hüküm
leri uygulanmaz. İlgili mahkemeye dava açılması 
veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasının istenmesi ha
linde bu bentte yazıh iki yıllık süre kesilir. 

B) Yukarıdaki (A) fıkrası gereğince bir siyasi 
partiden kesin olarak çıkartılan veya çıkartıhtıayıp 
da bir siyasi partinin kapatılmasına sebep olan par
ti üyeleri, çıkartma kararının veya Anayasa Mahke
mesinin kapatma kararının kendisine yazı ile bildiril
mesinden başlayarak 5 yü süre ile başka hiçbir siya
si partiye alınamaz, parti kurucusu olamaz, se
çimlerde parti listelerinde bağımsız aday gösterile
mezler; aksi takdirde bu gibileri üye kaydeden ve
ya parti kurucusu olarak kabul eden veyahut seçim
lerde listesinde bağımsız aday olarak gösteren siyasi 
partiler hakkında da (A) fıkrası hükümleri uygula
nır. 

Bir siyasi parti üyesinin o partiden bu bent ge
reğince kesin olarak çıkartılması halinde, bu kimse
nin istediği fiil af veya sair suretlerle cezanın ve hu
kuki neticelerinin ortadan kalkması ile o kimsenin 
raırti üyeliği hakkı kendiliğinden geri döner ve bu 
kimsenin başka siyasi partilerde üye veya kurucu 
olmasını veyahut parti listelerinde bağımsız aday 
olarak gösterilmesini engelleyen yasaklar da kalkar. 

C) Parti Yasaklamaları İnceleme Kurulunca, 
yukarıda (A) fıkrası uyarınca Cumhuriyet Başsav
cılığı tarafından yapılan başvurunun yerinde görül
memesi halinde, kurulca alınan karar kesindir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

Madde 2. — 13.7.1965 tarih ve 648 saydı Siyasi 
Partiler Kanununa aşağıdaki ek geçici madde eklen
miştir. 

Ek geçici madde — Bu Kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce yapılmış olan işlemler hakkında da 
bu Kanun hükümleri uygulanır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 

Madde 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurum yürütür. 

BAŞKAN 
üye?.. Yok. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yofc 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun Meclisimizce kabul edilmiştir. 

2. — 1978 yılı Programının yapılması için Ba
kanlar Kuruluna yetki verilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/88) (S. Sayısı : 
18) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Kanun tasarısı ve 
teklifler» bölümünün 7 nci sırasında yer alan 18 sı
ra sayılı, 1978 yılı Programının yapılması için Bakan
lar Kuruluna yetki verilmesi hakkında kanun tasarı
sının görüşmelerine başlamamız gerekiyor. Ancak, 
Başbakanın geri verilmesini isteyen bir tezkeresi var
dır, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
1978 yılı Programının yapılması için Bakanlar 

Kuruluna yetki verilmesi hakkında yasa tasarısı, 
(Gündemde S. Sayısı : 18), ait yetki 1978 yılı mali 
Bütçe Kanununun 16 nci maddesinde aynen yer ala
rak yürürlüğe girdiğinden, yukarıda adı geçen tasa
rının geri verilmesini saygıyla dilerim. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

BAŞKAN — Kanun tasarısının geri verilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

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

BAŞKAN — Gündemimize göre, Meclis Araştır
ması önergesinin görüşmelerine geçiyoruz. 

10/18 esas numaralı, Çorum Milletvekili Mehmet 
Irmak ve 10 arkadaşının, gözaltına alınan bazı kişilere 

işkence yapıldığı iddialarını saptamak amacıyla, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi üzerindeki öngörüşmelere baş
lıyoruz. 

Hükümet?... Yok. 

Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

Sözlü soruların görüşmelerine başlıyoruz. 

1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/24) 

BAŞKAN — Sayın Ekinci?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 

Soru ertelenmiştir. 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

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

BAŞKAN — Sayın Zeki Efeoğlu?... Yok. 

Sayın Hükümet?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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3. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Başkan
lık girişindeki tabloların kaldırılmasına ilişkin Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/26) 

BAŞKAN — Sayın Zeki Efeoğlu?... Yok. 
Sayın İçişleri Bakanı?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe 
binasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Şerefoğlu?... Yok. 
Sayın içişleri Bakanı?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

5. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, gö
revden alman genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi .(6/31) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Doğan?... Yok. 
Sayın Ticaret Bakam?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

6. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Tahir Şaşmaz?... Yok. 
Sayın İçişleri Bakanı?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

7. — Erzurum Milletvekili Nevzat Köseoğlu'nun, 
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden 
alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/33) 

BAŞKAN — Sayın Nevzat «ösoğlu?... Yok. 
Sayın İçişleri Bakanı?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

8. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi .(6/34) 

BAŞKAN — Sayın Sadi Somuncuoğlu?... Yok. 

İlgili Bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

9. — Erzurum Milletvekili Nevzat Köseoğlu'nun, 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi .(6/35) 

BAŞKAN — Sayın Nevzat Kösoğlu?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. / 

10. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
polis dernekleri üyesi emniyet görevlilerinin tayinle
rine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/36) 

BAŞKAN — Saym Sadi Somuncuoğlu?... Yok. 

İlgili Bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

11. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, İstan
bul valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/37) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Ekinci?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

12. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biber-
oğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi .(6/38) 

BAŞKAN — Sayın Biberoğlu?... Burada. 

Sayın Bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

13. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz'un, 
Emek Mahallesi - Kız Meslek Lisesi inşaatına ilişkin 
Bayındırlık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/39) 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Topuz?... Yok. 
İlgili Bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

14. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal'in, bazı 
derneklerin yayınladıkları bildiriye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/40) 

BAŞKAN — Sayın Turan Kocal?... Yok. 
İlgili Bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

15. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in, 
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
kararına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/41) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Cevher?... Yok. 
İlgili Bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

— 15 — 
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V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Gündemimize göre kanun tasarıları
nın görüşülmesine geçiyoruz. 

3. — İsparta İli, Yayla Mahalllesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)' 
in ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S. 
Sayısı : 12) 

BAŞKAN — Raporun görüşülmesine başlıyoruz. 
Sayın Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Komisyon bu
rada Sayın Başkan. 

Sayın Hükümet?... Yok. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

4. — Yalvaç İlçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 21' 
de nüfusa kayıtlı Ramazanoğlu, Emine'den doğma 
1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 13) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon burada. 
Sayın Hükümet?... Yok. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

5. — Malatya, Merkez İlçesi, Ismetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de kayıtlı Hacıbekir 
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer Öner' 
in, Türk Ceza Kanununun 450/4-5 maddesi uyarınca 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/87) (S. 
Sayısı : 14) 

BAŞKAN — Komisyon burada. 
Sayın Hükümet?... Yok. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

6. — Hendek İlçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Eminoğlu, Ayşe 
Şerife'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Alt ay hak
kında Türk Ceza Kanununun 450/3, 4 ncü maddesi 
uyarınca ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu, 
(3/88) (S. Sayısı :15) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon burada. 
Sayın Hükümet?... Yok. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

7. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane 15'te 
kayıtlı Yusuf oğlu Şekibe'den olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon burada. 
Sayın Hükümet?... Yok. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

8. — Korkuteli İlçesi, Yazır Köyü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'te kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon burada. 
Sayın Hükümet?... Yok. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
Gündemdeki konuları ve 28.2.1978 tarihli Gelen 

Kâğıtlarda yer alan 48 ,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, S. 
Sayılı kanun tekliflerini sırasıyla görüşmek için 
2.3.1978 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üze
re birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.07 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in, 42 sa
yılı Kanuna göre Ordudan emekti olanların özlük hak
larına ilişkin sorusu ve Maliye Bakam Ziya Müezzin-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/166) 

16JİJİ978 
(Millet Meclisi BaŞkannğına 

Aşağıdaki sorumun Mâliye Bakam tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını saygı île arz ederim. 

Samsun Milletvekili 
llyas Kılıç 

Soru : 
42 sayılı Kanunla Ordudan emekli edilenlerden 

124 No. lu Kanunun verdiği güvenceye dayanarak si
vilde emeklilik hakkı tanınan kurumlarda vazife alan
ların, tekrar emekliye ayrılmaları halinde, eski mük
tesep hizmetleri karşılığı, maaşları ile yeni hizmetleri
nin karşılığı maaş tutarlarını toplayarak bu toplam 
tutarm yeni emekli maaşı olarak bağlanması lazım 
gelirken; 7/11407 sayılı Kararnamenin VII nci müşte
rek hükümler maddesi, maaşlar hakkında mukayeseli 
bir uygulama öngörmüş, Emekli Sandığınca da bu 
Kararname mesnet yapılarak asker kişilerden tekrar 
emekli oîanların hizmetleri birleştirilmemiştir. Böyle
ce bu kişilere ne hizmetleri esnasında Sandığa öde
dikle! aidat iade edilmiş, ne de maaşlarrna ilave bir 
zam yapılmıştır. 

5434 sayılı Kanunun 100 ncü maddesinin ruhu
na aykırı bu adaletsizliğin giderilmesi için bu Karar
name VII nci müşterek hükümler maddesinin düzelti
lerek bu adaletsizliğin giderilmesi hususunda ne dü
şünüldüğünün açıklanması rica olunur. 

TC 
Maliye Bakanlığı 27.2.1978 

Ankara 
KY-16 

BÜMKO : 115619-182/6478 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 20.1.1978 tarihli ve 7466/1235-6286 sayıh 
yazınız. 

Samsun Milletvekili Sayın Ifyas Kılıç tarafından 
verilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenen 
1&İ.1978 tarihli önergede; 

42 sayılı Kanunla Ordudan emekli edilenlerden, 
kurumlarda emekliye tabi görevlere atananların, tek
rar emekliye aynîmalatı halinde, 124 sayılı Kanuna 
göre, eski hizmetleri ile yeni hizmetleri toplamı üze
rinden emekli aylığı bağlanması gerekirken, 7/11407 

sayıh Bakanlar Kurulu karan İle söz konusu kanuna 
uyulmadığından bahisle, sözü geçen Kararnamenin 
VII nci müşterek hükümler maddesinin düzeltilerek 
bu adaletsizliğin giderilmesi konusunda ne düşünül
düğünün, yazılı olarak cevaplandırılması istenilmek
tedir. 

Bilindiği üzere, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Ka
nunu hükümlerine göre, emekli aylığı nispetleri 30 yıl 
hizmete karşılık % 50, hizmet süreleri 30 yıldan fazla 
olanların her yılı için % 1 fazlası ve 30 yıldan eksik1 

hizmeti olanların da her eksik yılı için % 1 noksanı 
İle aylık bağlanması kabul edilmişti. 

2.5.1960 tarihli ve 42 sayılı Kanunla emekliye ay
rılan subay, askeri memur ve astsubaylara, fiili ve 
itibari hizmet müddetleri 30 yılı dolduranlara % 70, 
30 yıldan fazla hizmeti olanlara her yıl için % 1 faz
lası, 30 yıldan az hizmeti olanlara da her yıl için 
% 1 eksiği üzerinden ve bu aylıkların bağlamaya esas 
görev aylıklarının % 80*ini geçemeyeceği esası kabili 
edilmiştir. 

124 sayılı Kanunla, 2,8.1960 tarihli ve 42 sayılı 
Kanuna göre emekliye ayrılanlardan, kurumlarda 
emeklilik hakkı tanınan vazifelere tayin edilenlerin 
emekli aylıklarının kesileceğini, bunların tekrar emek
liye ayrılmaları halinde evvelce tahsise esas tutulan 
hizmetleri ile yeni hizmetleri toplamı ve son 'iktisap 
ettikleri tahsise esas aylıkları üzerinden bağlanacak 
emekli, adi malullük veya vazife malulMiğü aylıkla
rına 42 sayılı Kanuna göre emekliye ayrıldıkları tarih
teki tahsise esas aylıklarının % 20'sinin ekleneceğini 
'hükme bağlamıştır. 

Yukarıda açıklanan sivil ve asker iştirakçiler hak
kındaki iki ayrı uygulama, 7.2.1969 tarihli ve 1101 
sayılı Kanunun kabulüne kadar devam etmiş, bu Ka
nunla eşitsizlik giderilmiştir. 

Soru önergesinde habis konusu edilen, 8.11.1960 
tarihli ve 124 sayılı Kanun, 7.2.1969 tarihli ve 1101 
saydı Kanunun yürürlüğünden önce kabul edilmiş ol
duğundan subay ve askeri memurlardan 42 sayılı 
Kanuna göre, emekliye ayrıldıktan sonra sivil hizme
te tayin edilenlerin, tekrar emekliye ayrılmaları ha
linde % 20 farkları saklı tutulmuştur. 

1101 sayıh Kanunun kabulünden sonra hizmet sü
resi itibarıyla, sivil ve asker aylığı bağlamada eşitsiz
lik giderilmiş okluğundan, 124 sayılı Kanuna da uy-
gttlanta yeri kalmamıştır. 

— 17 — 
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Çeşitli tarihlerde bağlanmış emeldi, dul ve yetim 
aylıklarının, personel kanunlarına göre son görev ay
lıkları üzeninden yükseltilmesi esaslarını tespit eden 
7/11407 sayıh Bakanlar Kurulu kararının VII nci müş
terek hükümleri maddesi, subay, astsubay, astsubay
lıktan subaylığa geçenlerle uzman çavuşlardan emek
liye ayrılmış, sonradan sivil hizmete tayin edilerek 
tekrar emekliye ayrılanların, emekli, dul ve yetim 
aycıklarının yükseltilmesinde, ilk def a aylık bağlama
ya esas hizmetleri ile o tarihteki rütbelerinin karşılığı 
derece ve kademeden bağlanacak aylıkla son hizmet
leri dahil toplam hizmetleri üzerinden bağlanacak ay
lıklardan hangisi yüksek ise o aylığın ödenmesi kabul 
edilmiştir. 

Bu suretle, bağlanacak aylıklar arasında mukayese 
yapılması, ilgililerin lehine bir işlem olduğundan, söz 
konusu hükmün düzeltilmesine gerek görülememiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ziya Müezzinoğhı 

Maliye Bakanı 

. 2. — Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Özut-
ku'nun, Dünya Bankası Uzmanı ile yaptığı görüşme
ye ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına 
Devlet Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı. (7/168) 

25.1.1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Bülent Ecevit ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet bu-
yurulmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Afyonkarahisar Milletvekili 
Mehmet Özutku 

1. Hükümet kurmadan önce Dünya Bankasından 
hır uzmanla görüşmeler yaptığınız, getirilen bir ra
poru incelediğiniz ve dış kredi temin edebilmek için bu 
raporda yer alan teklifleri prensip olarak kabul ettiği
niz doğru mudur? Kabul ettinizse kimin adına ve ne 
sıfatla kabul ettiniz? Bu hareketinizle Hükümet orta
ğınız olan partileri ve bağımsız ortaklarınızı bir em
rivaki ile karşı karşıya bırakmış olmuyor musunuz, bu 
hareketin daima tekrarlayıp durduğunuz «antiemper-
yalist» prensibinizle nasıl bağdaşılıyorsunuz? 

2. Bu konuşmada ücretlerin kısılması ve devalü
asyon yapılması konusunda söz verdiğiniz doğru mu
dur? Doğru ise bunu milliyetçilik ve halkçılık pren
siplerinizle nasıl bağdaştırıyorsunuz? 

3. Yine bu konuşmada «Kaynakların verimli sa-> 
yılan büyük firmalara aktarılmasını» kabul ettiğiniz 
doğru mudur? Doğru ise bu hareketinizle durmadan 
tekrarladığınız sosyal adalet ve eşitlik ilkelerine sırt 
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dönmüş, halka cephe almış, büyük sermaye çevreleri
nin yanında yer almış olmuyor musunuz? 

4. Raporda; hazırlanan reçetenin uygulanmasının 
dış yardımı gerektireceği ifade edilmektedir. Bunun 
ise, nazikçe «rapordaki istekler kabul edilirse dış yar
dım sağlanabilir» analmına geldiği açıkça bellidir. 
Böyle ise bu beynelmilel politik ve ekonomik güçle
rin Türk poSitik ve ekonomik hayatı üzerindeki bir 
etkisi olmuyor mu? Ve bunu Devletimizin bağımsız
lığı ilkesi ile nasıl bafclaştırıyorsumız? 

TC 
Devlet Bakanlığı 24.21978 

Sayı : 01-3/93 
7/1Ö8-İ282 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Özutku'nun 

Başbakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesine Baş
bakanımız adına cevabımızı saygı ile arz ederim. 

Hikmet Çetin 
Devlet Bakanı 

1. Hükümet kurulmadan önce Sayın Başbakanın, 
Dünya Bankasını temsilen Türkiye'ye gelmiş herhan
gi bir uzmanla, kendisine sunulan bir raporu incele
diği doğru değildir. 

2. Böyle bir rapor Başbakanda bulunmadığın
dan ve sözü edilen görüşme olmadığından «işçi ücret* 
lerinin kısılması d» Söz konusu değildir. 

Kaldı ki, Hükümet Programında da yer aldığı gi
bi, Hükümetimiz emeğe büyük değer vermektedir. 
Emeğin ve ahnterinin hakça karşılığını almasından 
yanadır. 

Böyle bir anlayış ve tutum içinde bulunan Hükü
metimizin ücretlerin kısılmasını düşünmesi kesinlik
le söz konusu olamaz. 

3. — Trabzon Milletvekili Lütfi Göktaş'in, Ada
let Bakanlığı Müsteşarlığına ilişkin Devlet ve Adalet 
Bakanlarından yazılı sorusu ve Devlet Bakanı Salih 
Yıldız'in yazılı cevabı. (7/171) (*) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sıra numarası altında sorulan suallerimin, 

Sayın Devlet Bakam ve Adalet Bakanı tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygıla
rımla arz ve talep ederim. 30.1.1978 

Trabzon Milletvekili 
Lütfi Göktaş 

(*) Not : Bu soru önergesi ile ilgili Adalet Baka
nının cevabı 16.2.1977 tarihli 107 nci Birleşim Tutanak 
Dergisinde yayınlanmıştır. 
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Ad^'st Bakanlığı Müsteşarı Melflı Ezgü'nün görevi 
esnasında; 

1. Harcırah Kanununun 59 ncu maddesi gereğin
ce tahakkuk etmiş veya edecek bir alacağı mevcut 
olmadığı halde, avans evrakı düzenleterek 11 565 lira 
avans alması suretiyle memuriyet görevini kötüye kul
lanıp kullanmadığının tespit edilip edilmediği? 

2. Bu hususta tanzim edilen bir dosya varsa, akı
betinin ne olduğu? Niçin ve neden işlem görmediği 
hususlarının bildirilmesi. 

3. 28 Haziran 1976 - 2 Temmuz 1976 tarihleri 
arasında yapılan Avrupa Konseyi Hukuki Yardım 
Komitesine katılması sebebiyle, masrafların Konseyce 
karşılanmasına rağmen, Devletten ayrıca yolluk ve 
yevmiye almak suretiyle menfaat sağlamış olup ol
madığı hususunda nasıl bir işlem yapıldığı? 

4. Zikri geçen iddialarla ilgili olarak yetkili or
ganca ve lüzumu muhakeme kararı almak üzere Da-
nıştaya başvurulmasına karar verilip verilmediği, ka
rar verilmişse; 

a) Dosya Danıştaya gönderilmiş midir? Gönderil-
mişse hangi tarihte gönderildiği? Oönderiîmemişse ni
çin gönderilmediği? 

b) Melih Ezgü ile ilgili bir dosya Danıştaya gön-
derîîmişse, Damştayca ne gibi işleme tabi tutulduğu? 
Danıştay esas numarasının ne olduğu? 

c) Devletin hak ve hukuku ile yakından ilgili 
olan ve bir memur suçu olması itibarıyla acele olarak 
görülmesi gereken bu konuda Damştayca henüz bir 
işlem yapılmamışsa nedeninin açıklanmasının sağlan
masını saygılarımla arz ve talep ederim. 

Devlet Bakanı 
özel 24 . 2 . 1978 

Sayı : 01108 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 6 . 2 . 1978 tarihli ve 7/171/1302/6732 sayılı 
yazınız. 

İlgili yazınızla Bakanlığıma gönderilen Adalet Ba
kanlığı Müsteşarı ile ilgili olarak Trabzon Milletvekili 
Lütfi Göktaş'ın yazılı soru önergesi, Bakanlığımla il
gili olmadığından aynen ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Salih Yıldız 
Devlet Bakam 

4. — Ankara Milletvekili Mustafa Basoğlu'nun, 
bağış yoluyla ilâç sağlanmasına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Başbakan adına Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Mete Tan'in yazılı cevabı (7/177) 

2 . 2 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda belirtilen konunun Başbakan tarafından 
yazılı oîarak cevaplandırılmasına aracılık etmenizi di
lerim. 

Saygılarımla. 
Ankara Milletvekili 

Mustafa Başoğlu 
1. Bağış yoluyla ilaç sağlama sizce de uygun 

görülmekte midir? 
2. Bu konuda Sağlık Bakanlığına yetki verilmiş

in hür? 
3. Böyle bir tutum ilaç sorununu çözmeye yeter

li midir? 
TC 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı 
Bakan 

397 
Konu : Ankara Milletvekili Sayın Musta
fa Basoğlu'nun yazılı soru önergesi Hk. 

28 . 2 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 6 . 2 , 1978 tarih ve 7/177-1328/6888 sayı
lı yazınız. 

Ankara Milletvekili Mustafa Basoğlu'nun Sayın 
Başbakana yönelttiği yazılı soru önergesinin cevaplan
dırılması Sayın Başbakanımızca bana tevdi edildiğin
den istenen cevap ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Mete Tan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 

Ankara Milletvekili Sayın Mustafa Basoğlu'nun 
yazılı soru önergesine cevap 

Soru 1: Bağış yoluyla ilaç sağlama sizce de 
uygun görülmekte midir? 

Cevap : Uluslararası çeşitli anlaşmalar gereği 
yapılan yardımlara genel olarak, bağış ismi verilmek
tedir. 

Bağış yoluyla yardım olarak ilâç sağlanmanın da
yanağı şöyledir : 

Dünya Sağlık Teşkilâtı veya UNICEF gibi ulus
lararası kuruluşlar ilâç, ensektisit, malzeme ve motor
lu taşıt gibi yardımları öteden beri yapmaktadırlar. 

39 — 
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Nitekim bizden evvelki hükümetler devrinde 1974 
den beti ülkemize bağış yoluyla 6,5 milyon kalem ilaç 
ve 60 ton eifsektisit gelmiştir. Bu yardımların sebebi 
Sağlık ve Sosyal Vardım Bakanlığının sözü geçen ku
ruluşların (iyesi olması ve ber yıl bu kuruluşlara büt
çeye giren mali transferler ödeneğinden aldat ödeme
ğidir. 

Neticede örneğin ABD*den yapılan askeri bir yar
dım ile bu tür yapılan sağlık yardımının veya bir dep
remde muhtelif devletlerin Kızılhaçları aracılığı ile 
yaptıkları yardımlann birbirinden farkı yoktur. Çünkü 
bu tür yardımlarda uluslararası kuruluşlara üyelik 
mevzubahistir. 

Soru 2: Bu konuda Sağlık Bakanlığına yetki ve
rilmiş midir? 

Cevap : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, sö
zü geçen kuruluşların (Hükümet adına) bir üyesi ola

rak alınacak yardımlann cins ve miktarım saptamada 
görevli ve yetkilidir. 

Soru 3: Böyle bir tutum İlaç sorununu çözmeye 
yeterli midir? 

Cevap : İlaç sorununun yardımla çözülmesi di
ye bir konunun düşünülemeyeceği tabiidir. Ancak, ge
niş vatandaş kitleleri (sıtmada olduğu gibi) hayati ilaç
ların yokluğu İle karşı karşıya gelirse, yardım yoluyla 
ilaç getirmek tıbbi ve insani bir borç olmaktadır. 
Böyle durumlarda en gelişmiş ülkeler bile bu yardı
mı kabul etmekte ve bundan insani bir şeref duymak
tadırlar. Yurdumuzda da, görevi aldığımız zaman en 
hayati üaçlâr bulunamaz halde idi. Bu sebeple so
runun giderilmesi için çeşitli tedbirlerin alındığı ve 
alınmaya devam edileceği tabiidir. 

»VSKf 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

120 NCt BİRLEŞİM 

1 . 3 . 1978 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Genel Görüşme önergesi. 
2. — Meclis Araştırması önergesi. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ. 

RÜŞMELER 

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

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/24) 

2. — İzmir Milletvekili Zeki Ef eoğlu'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) 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilce 
binasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30) 

5. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'm, gö
revden alınan genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/31) 

6. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

7. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden 
alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner-* 
gesi. (6/33) 

8. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/34) 

9. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

10. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
polis dernekleri üyesi emniyet görevlilerinin tayinle-* 
rine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/36) 

11. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, İstan» 
bul valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/37) 

12. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biberi 
oğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine ilişi 
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/38) 

13. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz'un, 
Emek Mahallesi - Kız Meslek Lisesi inşaatına ilişkin 
Bayındırlık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/39) 

14. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
derneklerin yayınladıkları bildiriye ilişkin Başbakanı 
dan sözlü soru önergesi. (6/40) 

15. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevhercin, 
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
kararına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öneri 
gesi. (6/41) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — İsparta İli, Yayla Mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulu-! 

(Devamı arkada} 



5. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane 15'te 
kayıtlı Yusuf oğlu Şekibe'den olma 25.1.1947 doğum* 
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
1 4 , 2 1978) 

bay) m ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(3/86) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1978) 

2. — Yalvaç İlçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 
21'de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğ
ma 1 . 2 . 1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 
13) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 .1978) 

3. — Malatya, Merkez İlçesi, Ismetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de kayıtlı Hacıbekir 
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer Öner* 
in, Türk Ceza Kanununun 450/4-5 maddesi uyarınca 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/87) (S. Sa
yısı : 14) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1978) 

4. — Hendek İlçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerife'den olma 25 . 10 . 1945 doğumlu Sabri Altay 
hakkında Türk Ceza Kanununun 450/3, 4 ncü mad
desi uyannca ölüm cezasının yerine getirilmesine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/88) (S. Sayısı: 15) (Dağıtma tarihi: 14.2.1978) 

6. — Korkuteli İlçesi, Yazır Köyü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'te kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den ok 
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/205) (S* 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1978) 

X 7. — 1978 yılı Programının yapılması için Ba
kanlar Kuruluna yetki verilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/88) (S. Sayısı : 
18) (Dağıtma tarihi: 14 ,2.1978) 

8. — 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 ve Cumhurbaşkanlığınca bir daha görüşülmek 
üzere geri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyo
nu raporu. (1/95) (M. Meclisi : S. Sayısı : 58) (Da-* 
ğıtma tarihi : 26 . 2 .1978) 

f " " ' « < W ı~-»-



Dönem : s M 1 L L E T M E C L t S İ S. SayiM : 58 
Toplantı : 1 

13 . 7 . 1965 Tarih ve 648 Sayılı Siyasi Partiler Kanununun 111 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkmda Kanun ve Cumhurbaşkanlığınca Bir Daha 

Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (1 /95) 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 24 , 2 * 1978 

4-173 

Mîllet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 16 Şubat 1978 tarihli ve 1268-6628 sayılı yazınız^ 

Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul olunduğu bildirilen 2112 numaralı Kanun incelenmiş, ilişikte 
sunulan gerekçede belirtilen sebeplerle uygun görülmediğinden Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü 
maddesi gereğince, bir daha görüşülmek üzere geri gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

GEREKÇE 

1. 2112 sayılı, Kanun, diğer düzenlemelerin dışında özellikle, Siyasi Partiler Kanununun dördüncü 
kısmında yer alan maddeler hükümlerine aykırı fiilleri işleyen belMi parti organ ve üyeleri hakkında Cumhu
riyet Başsavcılığının harekete geçebilmesini, «Suç niteliğinde bir fiil işlediği kesinleşmiş mahkeme kararı 
ile sabit olma» şartına bağlamakta ve Başsavcının, bu halde Parti Yasaklarını inceleme Komisyonuna baş
vuracağını saptamaktadır.; 

Siyasi Partiler Kanununun 111 nci maddesinde yapılan bu değişiklik öle, Kanunun dördüncü kısmında yer 
alan ve tümü Anayasamızda belirtilen Cumhuriyetin temel ilkelerini koruma amacını güden maddeler hüküm
lerine aykırı fiilleri işleyen bir siyasi parti üyesi, senatör veya milletvekili ise, evvelemirde yasama dokunul
mazlığının kaldırılması gerekecek ve bu aşamada siyasi tercihler sonuca etkili olacaktır. Neticede TBMM, 
üyesinin yasama dokunulmazlığını kaldırmazsa üye ve dolayısıyla mensup olduğu parti hakkında 111 nci 
madde hükümlerini uygulama imkânı ortadan kalkacak, buna mukabil TBMM üyesi olmayan siyasi parti üye
leri ve dolayısıyla partileri için madde hükümleri kolaylıkla işleyecektir. 

Siyasi parti üyelerinden TBMM üyesi olanlar ve olmayanlar arasında, uygulama bakımından yaratılan 
bu ayrıcalık demokratik siyasi hayatımız bakımından sakıncalı görülmektedir. 

2. Kaldı ki, Siyasi Partiler Kanunu, 13 Temmuz 1965 tarihinde kabul edilmiş ve 111 nci madde hüküm
leri uygulanmak suretiyle bir parti üyesi, partisinden ihraç edildiği ve iki siyasi parti, Anayasa Mahkeme
since kapatıldığı halde geçen süre içinde maddenin değiştirilmesi düşünülmemiştir. Hal böyle olmasına 
rağmen bu defa konu, öncelik ve ivedilikle ele alınmış, 24 ve 26 Ocak 1978 tarihli kanun teklifleri her iki 
meçisin ilgili komisyonları ve genel kurullarında incelenip görüşülmek suretiyle (16) günde kanunlaşmıştır. 

3. Bu itibarla ve (1) No. lu paragrafta belirtilen gerekçe ile uygun bulunmayan 2112 sayılı Kanunun 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü maddesine istinaden Yüce Meclislerce bir daha görüşülmesinde 
zaruret mütalâa edilmiştir. 
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Anayasa Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. : 1/95 
Karar No. : 6 

26 . 2 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1. Millet Meclisi Anayasa Komisyonu, Cumhurbaşkanlığınca bir defa daha görüşülmek üzere TBMM ne 
iade edilen 15 . 2 . 1978 tarihli ve 2112 sayılı, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 111 nci maddesinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bir ek geçici madde eklenmesi hakkında kanunu ve Sayın Cumhurbaşkanının geri 
gönderme gerekçesini görüşmek ve bu konuda hazırlayacağı raporu Genel Kurula sunmak üzere 26 . 2 . 1978 
günü saat 13.15'de toplanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanının 24 Şubat 1978 günlü ve 4-473 «ayılı tezkeresi ve 
gerekçesi üzerinde tartışılmıştır. 

2. Sayın Cumhurbaşkanının geri gönderme gerekçesi ışığında geri gönderilen kanun incelendiğinde, anaya
sal ve yasal sakıncaların söz konusu olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle TBMM den geçen 2112 sayılı 
Kanun metninin, eski gerekçelerle benimsenmesine oy çokluğu ile (*) karar verilmiştir. 

3. 2112 sayılı Kanunun İçtüzüğün 53 ncü maddesi gereğince -dağıtımı tarihinden itibaren 48 saat geçme
den görüşülmesi için öneride bulunulmasına oy çokluğuyla (**) Ikarar verilmiştir. 

4. Geri gönderilen bu kanunun MMlet Meclisindeki görüşmeleri süresince Komisyonumuzun sözcülüğünü 
Başkanvekili Şener Battal'ın yapması da kararlaştırılmıştır. 

Bu rapor Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere saygıyla sunulur. 

Anayasa Komisyonu Başkanı Başkanvekili ve Bu Rapor Sözcüsü Sözcü 
istanbul 

Muhalif im. 
Muammer Aksoy 

Afyonkarahisar 
A. İhsan Ulubahşi 

Diyarbakır 
Bahattin Karakoç 

Kayseri 
Mehmet Gümüşçü 

Konya 
Şener Battal 

Burdur 
Cemal Aktas 

Erzurum 
Çetin Bozkurt 

Urfa 
Ahmet Melik 

Denizli 
Muhalifim. 

Adnan Keskin 

Çanakkale 
Alton Tuna 

İstanbul 
Muhalifim. 

Ferit Gündoğan 

(*) Siyasal Parti başkanlarının - dokunulmazlıkları olsun ya da olmasın - Anayasanın ve Siyasi Partiler Ka
nununun koruduğu Cumhuriyet ilkelerine aykırı söz, yazı ve davranışlarından ötürü, temsil ettikleri partinin 
kapatılması amacıyla Anayasa Mahkemesine doğrudan doğruya dava açılabilmesi olanağı, Siyasi Partiler Ya
sasında öngörülmediğinden - Partinin başkam dahi olsa - bir partilinin söz, yazı, ya da davranışlarından Ötü
rü mensup olduğu partinin kapatılmasına yönelik dava açılabilmesinin o kişice «Suç niteliğinde bir fiil işledi
ğinin kesinleşmiş mahkeme kararıyla sabit olması») koşuluna bağlanması, Anayasamızın 57 nci ve 19 ncu 
maddelerinin amacına (ruhuna) ve 12 nci maddedeki eşitlik ilkesine aykırı düşeceği kanısıyla kanun teklifine 
muhalifiz. 

İstanbul Milletvekili 
Muammer Aksoy 

İstanbul Milletvekili 
Muammer Aksoy 

Denizli Milletvekili 
Adnan Keskin 

(**) 3 numaralı bentteki karara muhalifim. 

Denizli Milletvekili 
Adnan Keskin 

İstanbul Milletvekili 
Ferit Gündoğan 

İstanbul Milletvekili 
Ferit Gündoğan 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 58) 



CUMHURBAŞKANLIĞINCA BÎR DAHA 
GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN 

KANUN 

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

Kanun 

Kanun No.: 2112 Kabul tarihi: 15 . 2 .1978 

{MADDE 1. — 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 111 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

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

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

% Parti genel kongresince yahut merkez karar or
gam veya merkez yönetim organı veyahut Türkiye Bü
yük Millet Meclisindeki grupların genel kurullarınca bu 
kanunun dördüncü kısmında yer alan maddelerin hü
kümlerine aykırı karar alınması yahut genelge veya 
bildiriler yayınlanması takdiride verilir. 

3. A) Yukardaki 2 nci bentte sayılanlar dışında 
kalan parti organı, mercii, kurulu, yardımcı kol or
ganı veya bir parti üyesi tarafından bu kanunun dör
düncü kısmında yer alan maddeler hükümlerine aykı
rı fullerin işlenmesi takdirinde, fülin işlendiği tarih
ten başlayarak 2 yıl geçmemiş ise Cumhuriyet Başsav
cılığı saç niteliğinde bir fiili işlediği kesinleşmiş mah
keme kararı ile sabit olan organ, merci, kurul veya 
yardımcı kol organına işten el çektirilmesi ve suç nite
liğinde bir fiili işlediği kesinleşmiş mahkeme kararı 
ile sabit olan parti üyesinin veya üyelerinin işbu bent
te sayılan organ, merci, kurul veya yardımcı kol or
ganına dahil olsun veya olmasın partiden kesin ola
rak çıkarılması için Parti Yasaklamaları İnceleme Ku
ruluna başvurur. Fiil, bu kanunun dördüncü kısmın
da yer alan maddeler hükümlerine aykırı olmakla be
raber, suç niteliğinde değil ise, Cumhuriyet Başsavcı
lığı bu bentte öngörülen başvurmayı mahkeme kara
rına gerek olmaksızın Parti Yasaklamalarını İncele
me Kuruluna yapar. 

Kurul, bu başvuru üzerine, delilleri topladıktan 
sonra Cumhuriyet Başsavcılığını, ilgili siyasi parti
nin temsilcisini ve söz konusu fiili işlediği ileri sü
rülen parti üyesini veya üyelerini ve varsa vekille-

ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

13 . 7 . 1975 Tarih ve 648 Sayılı Siyasi Partiler Ka
nununun 111 nçi Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 

Kanun 

MADOE 1 . — Kanunen 1 nci madde* Ko-
mtıyo»iBMXEca aynen kabul ctüaniftir. 

Millet MtcUsi (S. Um : 59) 
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(Cumhurbaşkanlığınca Bir Daha Görüşülmek. Üzere 
Geri Gönderilen'. Kanun) 

rini dinler. Gereken soruşturmaları doğrudan doğ
ruya veya kendi üyeleri arasından seçeceği naip ve
ya naipler eli ile yapabilir, tanık dinleyebilir ve 
82 nci maddede yazılı niteliklere sahip bilirkişi ata
yabilir. Kurul, bu başvurmayı en çok 60 gün için
de karara bağlar ve kararını Cumhuriyet Başsav
cılığına ve ilgili siyasi partinin genel başkanlığına 
yazı ile bildirir. Kurul, Cumhuriyet Başsavcısının 
isteğini yerinde görmüş ise, söz konusu organ, mer
ci, kurul veya yardımcı kol organının işten el çek-
tirilmesine ve fiili işlediği ileri sürülen parti üyesi 
veya üyelerinin partiden kesin olarak çıkarılmasına, 
ilgili siyasi partinin yetkili organlarınca, kurulun ya
zdı bildirisinin alınmasından başlayarak 30 gün İçin
de karar verilmediği takdirde, söz konusu fiillerin 
bu bentte belirtilen nitelikte fiiller olduğunun 110 
ncu madde uyarınca açılacak dava sonucunda Ana
yasa Mahkemesince tespit edilmesi halinde, ilgili 
siyasi parti kapatılır. 

Bu bent uyarınca alınan partiden kesin olarak 
çıkarma kararları hakkında 56 ncı madde hüküm
leri uygulanmaz. İlgili mahkemeye dava açılması 
veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasının istenmesi ha
linde 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 yıl süre ile başka hiçbir siyasi parti* 
ye atanamaz, parti kurucusu olamaz, seçimlerde par
ti listelerinde bağımsız aday gösterilemezler; aksi 
takdirde bu gibileri üye kaydeden veya parti kuru
cusu olarak kabul eden veyahut seçimlerde Estetim
de bağımsız aday olarak gösteren siyasi partiler 
hakkında da (A) fıkrası hükümleri uygularnır. 

Bir siyasi parti üyesinin o partiden bu bent ge* 
reğfrıce kesin olarak çıkartılması hafinde, bu kimse
nin işlediği fitil af veya sair suretlerle cezanın ve hu
kuki neticelerimin ortadan kalkması ile o kimsenin 
parti üyeliği hakkı kendiliğinden geri döner ve bu 
khnscnîn başka siyasi partilerde üye veya kurucu 
olmasını veyahut parti listelerinde bağımsız aday 
olarak gösterilmesini engelleyen yasaklar da kalkar. 

(Anayasa Kamıisyonuınuın kabul ettiği 

Millet Meclisi (S. Sayısı :' 58) 
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C) Parti Yasaklamaları İnceleme Kurulunca, 
yukarıda (A) fıkrası uyannca Cumhuriyet Başsav
cılığı tarafından yapılan başvurunun yerinde gö
rülmemesi halinde, kurulca alman karar kesindir. 

MADDE 2. — 13 . 7 
Siyasi Partiler Kanununa 
de eklenmiştir. 

1965 tarih ve 648 sayılı 
aşağıdaki ek geçici mad-

EK GEÇİCİ MADDE. — Bu Kanunun yürürlü
ğe girmesinden önce yapılmış olan işlemler hakkın
da da bu Kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 3. 
rürfiiğe girer. 

MADDE 4. 
Kurulu yürütür. 

— Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

(Anayasa Komisyonunun kaıbul e«föği metin) 

MADDE 2, — Kanunun 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Kanunun 3 ncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Kanunun 4 ncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

L illet Meclisi (S. Sayısı : 58) 




