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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İki oturum yapılan bu Birleşimde, yapılan yok
lamalar sonucunda Genel Kurulda çoğunluğun bu
lunmadığı anlaşıldığından: 

2 Şubat 1978 Perşembe günü saat 15,00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 16,05'te son verildi. 

O : 1 

Başkan : 
BaşkanvekiM 

Memduh Ekşi 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaatlı 
Divan Üyesi 

Rize 
Yılmaz Balta 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİYAN ÜYELERİ : Halil Karaadı (Bursa), Yılmaz Balta (Rize) 

BAŞKAN — Millet Mecisinin 101 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama ya
pacağız. Genel Kurul Salonunda bulunan arkadaş
larımızın, «Burada» demek suretiyle, bulunduklarım 
belirlemelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, ismen yap
tığımız yoklama sonucunda, Genel Kurul Salo

nunda görüşmeler için yeterli çoğunluğun bulundu
ğunu gördük. Görüşmelere başlıyoruz. 

Çeşitli gruplara mensup değerli arkadaşlarımızın 
gündem dışı söz istemleri var. Ancak, gündemde 
bulunan bir yasa teklifinin önemi nedeniyle bugün
lük değerli arkadaşlarıma gündem dışı söz veremi
yorum; Başkanlığı hoşgörmelerini rica ediyorum 
efendine 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlü
ğünün Başbakanlığa bağlanmasının uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/234) 

BAŞKAN — Sunuşlarımız vardır. 

Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, okutuyo
rum : 

30 Ocak 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 

10 Şubat 1937 tarihli 3127 saydı Kanunla Baş
bakanlığa bağlı olarak kurulan daha sonra 15.5.1957 
tarihli ve 6967 sayılı Kanunla Tarım Bakanlığına 
bağlanmış bulunan Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğünün, işlerin daha verimli bir şekilde yü

rütülebilmesi için, tekrar Başbakanlığa bağlanma
sının, Başbakanın 4951 sayılı Kanunun 1 nci mad
desine istinat eden teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul
muştur. 

2. — Sayın üyelerin bazılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi. (3/235) 

BAŞKAN — Bazı sayın üyelerin izin istemleri 
var, okutacağım, sonra sırasıyla işleme koyacağım 
efendim. 
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Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adlan yazıh sayın milletvekillerinin hi

zalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin istem
leri, Başkanlık Divanının 2.2.1978 tarihli toplantı
sında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. ' 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 

Konya Milletvekili Oğuz Atalay 21 gün hastahğı 
nedeniyle 20.1.1978 tarihinden itibaren, 

tzmir Milletvekili Kaya Bengisu 15 gün hasta
hğı nedeniyle 23.1.1978 tarihinden itibaren, 

Bahkesir Milletvekili Sadullah Usumi 15 gün 
hastahğı nedeniyle 27.1.1978 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup, onayınızı alaca
ğım efendim. 

«Konya Milletvekili Oğuz Atalay, 21 gün hasta
hğı nedeniyle 20 . 1 . 1978 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. (AP sı
ralarından «say, say» sesleri) 

Efendim bize güvenin lütfen. 
«tzmir Milletvekili Kaya Bengisu, 15 gün hastalığı 

nedeniyle, 23 . 1 . 1978 tarihinden itibaren.» 
BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi, 15 gün 
hastalığı nedeniyle, 27 . 1 . 1978 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, «Vakıf 
arazilerindeki gecekondulara tapu verilebilmesi için 
2762 sayılı Kanunun 12 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi» ni geri aldığına dair 
önergesi. (2/259, 4/55) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğümü
zün 76 nci maddesine göre bir geri isteme önergesi 
vardır, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
20 . 10 . 1977 tarihinde verdiğim aşağıda belirti

len kanun teklifini tetkik etmek üzere geri aldığımı 
ve işlemden kaldırılmasını saygılarımla arz ederim. 

1 . 2 . 1978 
Konya Milletvekili 

Şener Battal 

Geri alınan teklif: «Vakıf arazilerindeki gecekon
dulara tapu verilebilmesi için 2762 sayılı Kanunun 
12 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında ka
nun teklifi.» 

BAŞKAN — Komisyonda bulunan teklif geri ve
rilmiştir efendim. 

IV. — SEÇİMLER 

/. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

BAŞKAN — Saym milletvekilleri, Plan Komis
yonunda açık bulunan üyelik için Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupunca Çanakkale Milletvekili Saym Os
man Orhan Çaneri aday gösterilmiştir. 

Onaymıza sunuyorum: Kabul edenleri. Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Değerli arkadaşlarım, gündemimizin sözlü sorular 

bölümüne geçiyorum. 

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

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

BAŞKAN — Sayın Buyrukçu, önergesini geri al

dığına dair bir tezkere göndermiştir, okutuyorum 

efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin birinci sırasındaki sözlü sorumu geri 

alıyorum. 
Arz ederim. 

2 . 2 . 1978 
Antalya 

Ömer Buyrukçu 
BAŞKAN — Önerge, Saym Buyrukçu'ya geri ve

rilmiştir. 
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2. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Sivas iline bağlı ilçe ve köy yollarının yapımına iliş
kin Köy İsleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/27) 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Bakan bu

rada. 
BAŞKAN — Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

3. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Malatya - Arguvan ilçesinde yapılan köprülerin hiz
mete açılmayış nedenlerine ilişkin Köy İşleri Koo
peratifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/28) 

BAŞKAN — Sayın Azimet Köylüoğlu?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, şimdi kanun 
tasan ve tekliflerinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Gündemimize göre, 4 Sıra Sayılı; İstanbul Millet
vekili Süleyman Arif Emre ile Ankara Milletvekili 
Oğuzhan Asiltürk ve Konya Milletvekili İhsan Kaba
dayı ile 5 arkadaşının, 648 sayılı Siyasi Partiler Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin görüşmelerine kaldığımız noktadan 
devam edeceğiz efendim. 

Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİIİ 
ŞENER BATTAL (Konya) — Burada. 

(BAŞKAN — Konuyla Siğili KomJîsyon, buyurunuz 
Sayın Battal 

Hükümet?.. 
[DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Trabzon) 

— Burada. 

(1) 4: S. Sayılı basmayazı 31 , / , 1078 tarihli 
99 ncu Birleşim tutanağına eklidir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Şimdi yok. işte 
Hükümet!... 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, benim, sizin bilginize 
de sunmayacağım kadar, bu konuda bilgiyle müceh
hez olmanız gerekiyor. 

4. — Kayseri Milletvekili A. Gan\ Âşık'ın, Kay
seri ili köylerinin yol, su ve elektrik sorunlarına iliş
kin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/29) 

BAŞKAN — A. Gam Âşık?... Burada. 

A. GANİ ÂŞIK (Kayseri) — Sayın Başkan, öner
gemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Önergenizi geri alıyorsunuz, öner
ge geri verilmiştir efendim. 

BAŞKAN — DevM Bakanı Sayın Şener, buyurun 
efendim. 

Değerli arkadaşlarım, geçen birleşimde teMfin 
maddelerine geçilmesinin oylaması İşleminde kalmış
tık. 

Teklifin maddelerine geçilmesi hususunda onayı
nızı alacağım. Ka'bul edenler... Etmeyenler... Maddele
re geçilmesi hususu kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

13.74905 TariJh ve 648 Sayılı Süyasi Partlüer 
Kanununun 111 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmueısii Hakkında 

Kanun Teklifi 

Madde 1. — 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 111 nci maddesi aşağıdakü şekilde değiştinümSşitir. 

Madde ,111. — Anayasa Mahkemesince bîr sîyas'i 
parti hakkında kapatma kararı : 

1. Parti tüzüğünün veya programının yahult par
tinin faaliyetlerini düzenleyen ve yetkili pariüi organ
ları veya mercilerince yürürlüğe konulmuş olan düğer 
parili mevzuatının bu Kanunun 4 ncü kısmında yer 
a/lan maddeler hükümlerine aykırı olması veya, 

2. Par(li genel kongresince yalhuit merkez karar 
organı veya merkez yönetim organı veyahut TüıM-
ye Büyük MüHet Meclisindeki grupların genel kurul
larınca bu kanunun 4 ncü kısmında yer alan mad
delerin hükümlerine aykırı karar atanması yahut ge
nelge veya bildiriler yayınlanması tokdîirinde verilir. 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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3. A) Yukarıdaki 2 ncii bentte sayılanlar dışında 
kalan parti organı, merdli, kurulu, yardımcı kol or
ganı veya bir parti üyesi tarafından bu kanunun 4 ncü 
kısmında yer alan maddeler hüMhttlerine aykırı fiil
lerin bu kanunun bu hükümlerinin yürürlüğe girme
sinden sonra işlenmesi takdirinde ffiffin işlendiği ta
rihten başlayarak İki yıl geçmemiş ise Cumhuriyet 
Başsavcılığı bu fili işlediği kesinleşmiş mahkeme ka
rarı ıfle sü'buta eren organ, merci, kurul veya yardımcı 
kol organına işten el çektirliîmesinü ve bu fiili işlediği 
kesinleşmiş mahkeme kararı ile sübuta eren parti üye
si veya üyelerinlin işbu 'bentte sayılan organ, merdi, 
kurul veya yardımcı kol organına dahil olsun veya 
olmasın partiden kesin olarak çıkartmasını, (ilgili si
yasi partimin genel başkanlığından yazı lüe ister. İlgili 
siyasi parti, bu istem aleyhinde, parti yasaklamaları 
inceleme kuruluna İstemi aldığı tarihten başlayarak 
15 gün içinde yazı 3e 'itirazda buhnıalblîir. Kurul, bu 
ittiraz üzerine, delilleri topladıktan sonra, Cumhuri
yet Başsavcılığını, ilgili siyasi partinin temi#dîsini ve 
«töz konusu fiili işlediği ileri sürülen parti ütyesM ve 
üyelerim' ve varsa vekillerini dinler. Gereken soruş
turmaları doğrudan doğruya veya kendi üyeleri ara
sından seçeceği naiip veya naipler eliyle yapabilir; 
tanık çağırabilir. 

Ve 82 nci maddede yazdı niteliklere sahlip bilirki
şi atayaJbJHIr. Kurul, itirazı en çok 60 gün İçinde ka
rara bağlar. Ve kararım ilgili sîyatsî partinin Genel 
Başkanlığına yazı ile bildirir. Kurul bu itirazı reddet
miş töse söz konusu organ, merci, kurul veya yardımcı 
kol organının işten el çektirilmesine 've fiili işlediği ile
ri sürülen parti üyesi veya üyelerinin partiden kesin 
olarak çıkarılmasına, İlgili siyasi partinin yetkili or
ganlarınca, kurulun yazın bildirisinin alınmasından 
başlayarak 30 gün içinde karar verilmediği takdirde, 
soz konusu fullerin bu bentte belirtilen nitelikte fiil
ler olduğunun 110 ncu madde uyarınca açılacak dava 
Sonucunda Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi haL 

linde, ilgili siyasi parti kapatılır. 

Bu bent uyarınca alman partiden kesin olarak çı>-
karma kararları hakkında 56 ncı madde hükümleri 
Uygulanmaz. 

B) Yukarıdaki (A) fıkrası gereğince bir siyasî par
tiden kesin olarak çıkarılan veya çıkartıhnayıp da 
bir siyasi partMn kapatılmasitta sebep Olan parti 
üyeleri, çıkantma kararmın veya Anayasa Mahkeme-
sinirf kapatma kararının kendisine yazı ile bildirilme
sinden başlayarak 5 yıl süre üe başka hiçhîr siyasi 
partiye alınamaz, parti kurucusu olamaz, seçimlerde 

parti listelerinde bağımsız aday gösterilemezler; aksi 
takdirde 'bu gübileri üye kaydeden veya parti kurucusu 
olarak kabul eden veyahut seçenlerde listesinde ba-
ğimsız aday olarak gösteren siyasi partiler hakkında 
da (A) fıkrası huMimierı uygulanır. 

>Bir siyasi parti üyesinin o partiden bu bent gere
ğince kestin olarak çıkarılması halinde bu kimsenin 
işlediği fiil af veya sair suretlerle cezanın ve hukuki 
neticelerinin ortadan kaîkması halinde, o kimsenin par
ti üyeliği hakkı kendiliğinden geri döner. Ve bu kim
senin başka siyasi partilerde üye veya kurucu olma
sını veyahut parti listelerinde bağımsız aday olarak 
gösterilmesini engelleyen yasaklar da kalkar. 

O Parti yasaklamaları inceleme kurulunun, yu
karıda (A) fıkrası uyarınca siyasi parti tarafından ya
pıdan itirazı kabul «itmesi haSinde, kurulun bu kararı 
kesin olup bu takdirde itiraza konu olan flüil dolayı
sıyla Anayasa Mahkemesine kapatma davası açıla
maz. Kuruüun, itirazı kabul etmesi takdirinde, itiraz 
konusu otna fiil için hiçbir ceza kovuşturması yapıla
maz. Daha önce başlamış ceza kovuşturması ve tah
kikatlar sona erer. 

BAŞKAN — Şu ana kadar madde üzerinde kişi
sel Olarak Sayın Hasan Yıldırım, Sayın Doğan Gü
neşli söz isttemlişlerdiir. 

AI/TAN ÖYMEN (Ankara) — CHP Grupu adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na Sayın Altan öymen, buyurunuz efendim. Süreniz 
10 dakika Sayın öymen. 

CHP GROPU ADİNA ALTAN ÖYMEN ^An* 
kara) — Sayın Başkan* sayın arkadaşlar; huzurunuz
daki madde tekffî, siyasi partilerin organlarının ve 
üyelerinim belirli fiilleri işlemeleri ıhainde, kendileri 
hakkında yürütülen hukuki işlemin kesinleşmiş mah
keme kararına dayafahnasım öngörmektedir. Kanu
nun Şimdikü şekline göre, bir siyasi parti organı, mer
di, kurulu veya yardımcı kol organı Siyasi Parti
ler Kanununun 4 ncü kısmında yer alan {fiilleri işle
dikleri takdirde Cumhuriyet Başsavcılığı o organ, mer
ci, kurut veya yardımcı kol organına işten el çektKr-
mesinÜ, ö siyasi partiden resen kendi takdiri ile iste-
yebilmektedir. Yine aym şekilde bahis konusu fiMe
ri o partinin bir üyesi, bu sayılan organ, merci, kurul 
veya yardımcı kol orgamna dahil olsun veya olma
sın bu fulleri işlediği takdirde, daha doğrusu Cumhu
riyet Savcılığı o fiillerin işlendiğine kani olduğu tak
dirde o üyenin partiden kesin olarak ihracını listeye-* 
bilmektedir. Kanun <feTMinî veren siyasi parti grup 
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baŞkanvekiilleri, 'böyle bir uygulamanın Anayasamızın 
genel esaslar bölümündeki özgürlükçü prensiplerle 
bağdaşmadığını, kikinin haklarına, küşi dokunulmaz
lığına aykırı olduğunu, Anayasamızın 14 ncü madde
sindeki «k'Şi hıüıriiyeü hakim karan olmadıkça kayıt-
lanamaz» tfîkeılîne de aykın olduğunu belirtmişlerdir. 
Kişi dokunulmazlığı, kişi hürriyeti, tabii hâkim mües
sesesi, bunlar Cumhuriyet Hafik Partisinin üzerinde 
büyük hassasiyetle durduğu müesseseleırdlir. Cumhu
riyet Ha3k Paresi kendli programında düşünce, anla
tım ve eleştiri özgürlüğüne konulan sınırların kaldırıl
ması gerektiğini, 'bunun özgürlükçü demokrasinin te
meli kurallı olduğunu, bu kuralın insanın, toplumum ve 
tüm insanlığın her alamda ilerleyeibJlmesinin, Ibilg'i ve 
bElJm sınırlarının sürekli olarak genOşMelbiImıenün ge
reği olduğunu beîUıtmÜşlıir. Yine Cumhuriyet Halk 
Partisi Programı, yargıç güvencesine Siyasî partileri
miz arasında en fazıla önem vermiş olan programdır; 
doğa1! yargı yo2u konusundaki her türîü teredldlütferlin 
glidelinmesinden yanadır. Bütün bu bakımlardan gerek 
düşünce, anlatım ve eleştiri özgürlüğünü sınırlayıcı, 
gerekse yargı mekanizmasının işleyişinde en ufak te
reddüde yol açan konularda gereken bütün diüzenîe-
miçMn yapılmasından yanadır Cumhuriyet Halk Par
tisi. 

Ashnda Türkiye'de düşünce ve anlatım özgürlü
ğünü sınırlayan bu konulardaki hukuk mekanizma
larının işleyişinde tereddüt yaraktan pek çok kanuıı 
maddesi vardır. Bizzat Siyasi Parüiler Kanununun ba
zı maddelerinin 'bu açıdan gözden geçirilmesi, yenli
den düzenlenmesi gerektiği gibi, Türk Ceza Kanu
nunun bir kısım maddeleri de gerçekten özgürlükler
den yana İsek, değiştirilmek zorundadır. 

Bu bakımdan biz, programımızın gereği olarak, 
va^alanmızdalki düşünce, anlatım ve eleştiri özgürlü
ğüne konulan tüm sınırların kaldırılmasından yanayız. 
Yasakurunızdakli hukuk ilkelerinin işleyişi açısından 
uyanalMJecek her türlü tereddüdün giderilmesi, her tür
lü sakıncanın kaldırılmasını isteriz. Tabii kendi Içiımlizv 
de tutarlı olduğumuz içjin, bizim «sınırlarım geriîşlete* 
ceğimüz özgürlüklerden kim faydalanacak? Bizim fi
kirlerini beğendiğimiz kimseler mi faydalanacak; bi
zim fikMerini beğenmediğimiz kimseler de mji ya
rarlanacak; buna da bakmayız. Bizim hiç benimseme» 
d'ğîmiz, karşısında olduğumuz fiklirleri öne sürecek 
olanlar da faydaianacaksa, bu özgürlüklerin genişle^ 
ımeSini, bunu da içtenlikle İsteriz. Yani VoUter'In dedi
ği gibi; «(Düşüncelerini asla taisVip etmOyorum; ama 
düşüncelerini Söyleme hakkını sonuna kadar savuna
cağım»; bizim-anlayışımız Ibudur. 

Gönül ISter ki, demokrasinin, demokrasiye inan
manın en başta gereği olan bu ilkeye, bu Mecliste bu
lunan bütün partiler de aynı liçtenüUkle inansınlar. Hep 
ıberdber bir araya gelefrileliın ve yasalarımızfda düşün
ce özgürlüğünü sınırlayan, kişi özgürlüklerini gerek
siz yere sınırlayan ne kadar madde varSa hepsimi 'bir
likte değiştirelim. 

Bu Şimdiye kadar olmadı arkadaşlar. Şlimdiye ka-
darkii uygulamada, Cumhudyöt Halk Partisi dışın
daki Siyasi partilerden çoğu, ancak Ibelirli olaylar kar
şısında ve ibu olaylar kendilerini ilgilendirdiği oranda 
ilgilendiler bu olaylarla. 

Fikir Özgürlüklerine, kişli haklarına, doğal halicim 
'ilkesine ancak kendilerinli ilgilendirdiği oranda ilgi 
gösterdiler ve bazen 'biraz sıkışık zamanlar içinde ijjgi 
gösterdiler. Eğer, düğer partilerle ibirliklte, yasalan-
mızdaki özgürlükleri kısıtlayıcı maddeler bir gün de
ğiştirilirse; bu, kendilerini ilgilendiren konulardan da
ha önemli olan, fakat bir gün kendilerini de îîgîJendii-
relblecek maddeler var ki, o maddelerin de değiştiril
mesi gereğini onlar da tespit edecekler. 

Ancak biz sayın arkadaşlar, önümüze gelen bu ka
nun teklifini bu açıdan değerlendirdik ve maddeye 
'baktığımız zaman kanunun işleyişinde tereddiMer 
uyandırabilecek sakıncalar bulunduğunu gördük. 

ıSiyasi partiler organları ve üyeleri hakkında işten 
el çektirme ya da ihraç talebinin savcılar tarafından 
resen takdir yoluyla yapılmasının bazı sakıncaları ol
duğu, tereddütlere yol açtığı anlaşılıyor. 

Yürürlükteki sisteme göre Cumhuriyet Başsavcısı
nın bu talebi, uygulamada, ihracı istenen üyenin par
tisi tarafından genellikle İhracına yol açıyor. Turan 
DİŞligil mOsâ i ortadadır; Turan DlilSügJl'in İhracı iste-
nliimüş ve derhal ihraç edilmliŞtir. Çünkü parti ibu ta-
lelbi yerine getirmezse kendisini bir risk altına sok
muş bulunuyor; hakkında Anayasa Mahkemesince da
va açılması ve parenin kapatılması riski. Bu riski göze 
almaktansa parti, üyeSinli İhraç eitmeyi terdin ediyor. 
Bunun o üye açısından sonuçlan ise fiilen ağır bir 
ceza neticesi doğuruyor. Bu şekilde İhraç ed'ilen üye 
5 yıl Süre ile başka partiye giremliyor, parti kurucusu 
olamıyor, parüi listelerinde aday olamıyor. 

Bu, fiiliyattaki. ceza ise, mahkeme kararı İle ve
rilmiş değil, pratikte sava tarafından verilmiş bir ceza 
oîuyor. 

Halbuki ibu çeŞit cezaların mahkemeler tarafın
dan verilmesi ilkesi, hem hukukun genel ilkelerinin 
başiıcalanndandır; hem de Anayasamızın ve kanunla
rın gereğidir. 
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Gerç& sliyaisl partinin buna, Parti Yasaklarını İn
celeme Kuruluna başlangıçta itiraz hakkı vardır ama, 
bu Kurul Yargıtay Ceza Daireleri Başkanlarından ku
ruluyor ama, bu Kurulun resmen ibir muhkeme olma
dığı, insanların siyası haklarını kısıtlama cezası ver
mek durumunda olmadığı da açıktır. 

BAŞKAN — Efendim, süreniz bitiyor Sayın Öy-
men. 

ALTAN ÖYMBN (Devamla) — Yalnız, sayın ar-
kadaşlarım, tekrar beHirteyü'm ki, yasalanmızdaki fi
kir özgürlüğünü, anlatım özgürlüğünü, düşünce öz
gürlüğünü, eleştiri özgürîüğünü kısıtlayan maddeler 
pek çoktur. Hukukun işlerliğinde tereddütler yaratan 
bükümler gene pek çoktur. Eğer demokrasiye, özgür
lüklere samlimiyetfe inanıyorlarsa değerli kanun tek-
lifçtfsi arkadaşlarım ve bu kanun teklifini destekleyen 
diğer arkadaşlarım; bunlarla ıHgffli olarak gösterülecek 
bütün çabalara, şimdi bizim yaptığımız gibi yardımcı 
olmalıdırlar ve bunda da fazla 'bir vakit geçirmemeli
dirler. Bunu da bir temenni olarak arz ediyorum. 

(Saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öymen. 
Siyasi parti gruplarından başkaca söz istemi ulaş

madı. Kişisel olarak Sayın Hasan Yıldırım, buyurun 
efendim; konuşma süreniz beş dakikadır. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; teklif hususundaki düşüncelerimi 
kısaca ifade etmek üzere yüksek huzurlarınıza çıkmış 
bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, fikir ve inanç özgürlüğü hu
susunda benim görüşüm şudur : 

Mevzuatımızda fikir ve inanç özgürlüğünü !usıtla-
yıcı bütün hükümlerin kaldırılmasından yanayım. Ba
tı demokrasilerinde olduğu gibi, demokrasinin bütün 
şartlarıyla Türkiye'de uygulanmasını ve bu biçimde 
tatbikat yapılmasını cam gönülden isterim. Ancak ge
tirilen teklifin, benim kanaatime göre, inanç özgürlü
ğü ile, fikir özgürlüğü ile bir ilgisini göremiyorum. 
Gerçekten inanç özgürlüğünden yana olanlar, fikir 
özgürlüğünden yana olanlar toplanırlar, Ceza Yasa
mızda fikir özgürlüğünü, inanç özgürlüğünü kısıtlayı
cı; örneğin 141, 142, 163 neü maddelerin kaldırılması 
yolunda Yüce Meclise teklif getirirler. 

Bendeniz şimdi, teklifin can damarı olan bir nok
ta üzerinde durmak isterim. Teklifteki yenilik şu: 
«Mahkemece verilen kesin hüküm istenilir.» Bu, Siya
si Partiler Yasasına aykırı bir davranışta bulunan, 
herhangi bir partinin başkanı veyahut üyesi hakkında 
kovuşturmanın; 5 sene, gerektiğinde 4 sene, belki de 
6 sene uzatılmasına matuftur. Teklifteki amaç, gaye 
bana göre budur. Mahkemenin kesin hükmü isteni
yor, hem de tabii hâkim ilkesi hesaba katılmak sure
tiyle. 

Gerçekten, İzmir ilinin bir ilçesinde Siyasi Parti
ler Yasasına aykırı bir eylemden, davranıştan ötürü, 

Bu bakımdan biz, bu madde teklifi ile getirlîlen 
Cumhuriyet Başsavcısının, üyenin partiden çıkarılma
sı için ya da organa işten el çektirmesi için yapacağı 
Meni; bir mahkeme kararına, kesihleşmiiş mahkeme 
kararına dayandırma İsteğini, ilkesini olumlu bulu
yoruz. 

Aiîcak, <bu -tekflfe bu İbarenin, bu fiîîü işlediği ke
sinleşmiş mahkeme kararı ile sübuta ermek şartının 
konulması halinde, madde metninin bazı yerlerinin da
ha değişmesi gerekiyor. Onların da değişmesi şartıy
la; ki, teklif sahipleri de bunları benimsediklerini be
dirdiler, oraların da değişmesi sağlandığı takdirde, mad
deyi bu kayıtlarla ohımlhı buluyoruz. 

îstedüğümiiz değişiklikler; üçüncü maddenin (A) fık
rasında; «Bu Kanunun bu hükümlerinin yürürlüğe gir
mesinden sonra işlenmesü takdSrimde» ibaresi var; Si
yahi Partiler Kanunu çıkarken yürürlüğe konulmuş 
olan bu İbarenin yanlış yorumlara yol açafbfleceğrari 
düşünerek kaldırılmasını İstiyoruz. 

Yline 111 nci maddemin (3/A) kısmında «Filin iş
lendiği tarShften başlayarak; iki yıl geçmemiş ise» iba
resi var. Bu îbare bu şekliyle kalırsa, bir mahkeme
de bu fiil Ihaikkınida dava açılması haftinin ya da Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerinlin yasama doku
nulmazlığının kaldırılmasının istenmesinin, zamanaşı
mını kesmeyeceği intibaı ortaya çıkabilir. Bunu ön
lemek için bendin sonuna, «İlgili mahkemeye dava 
açılması veya Türkiye Büyük Millet MecM üyeleri
nin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasının isten
mesi halinde bu bentte yazılı iki yıllık süre kesiftir» di
ye bir cümle eklenmesi gerekiyor. 

Yine 111 nci maddenin (3/Q bendinin son ikü 
cümlesi olan; «Kurulun, İtirazı kabul etmesi takdi
rinde, itiraz konusu olan fiil için hiçbir ceza kovuş
turması yapılamaz. Daha önce başlamış ceza soruş
turması ve tahkikatlar sona erer» ibaresinin çıkarıl
ması gerekir. Çünkü, (bundan geriye dönük olarak 
bir nevi kovuşturma durdumîmatsr anlamının çıkma -
ması lazım. 

Arkadaşlarım, bu konulardaki önergemizi verdik, 
bu kayıtların kabul edilmesini diliyoruz, maddeyi bu
na göre değerlendireceğiz. 
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siyasal partinin başkanı veyahut da mensubu bir par-
lementer hakkında, bir kovuşturmanın yapıldığını dü
şünün. Bunun prosedürünü hepiniz bilirsiniz. 

Savcılık harekete geçecek, gerçekten parlamenter 
ise dokunulmazlığının kaldırılması için evrakını hazır
layacak; Adalet Bakanlığına, Başbakanlığa, Parlamen
toya gelecek ve böylelikle bu, 4 seneyi bulacak, ica
bında devre sonuna kadar da gelmiş olacak. Bende
niz sadece buna karşıyım. 

Şimdi, «mahkemeden kesin hüküm» deniliyor. Be
ni bağışlayın, içimizde hukukçu arkadaşlarımız, hâ
kimlikten gelme kimseler var, mahkemeden alman 
kesîn hükmü, yine bağışlayın bir aylık, iki ayhk bir 
hakimlin karan, siyasi bir partinin genel başkanı ve
yahut da başka bir parlamenter üye İçin güven sayı
lıyor da, Yargıtay Ceza Daireleri başkanlarından olu
şan, Yargıtay yüksek hâkimlerinden oluşan 9 kişilik 
bir kurulun kararı güvence sayılmıyor. İşte bendeniz 
buna katılmıyorum. 

Ben diyorum ki, Yargıtay Ceza Daireleri başkan
ları bu sahaya, bu düzeye gelinceye kadar muhtelif 
yerlerde tecrübelerden geçmişlerdir, taşrada çalışmış-
îardır, b'dayet mahkemelerinin değişik kademelerinde 
™r)rev ifa etmişlerdir; nihayet, yetenekleri, dosyaları 
'*\ e'eraîirş bu düzeye, bu makama getirilmişlerdir. 
Yetene'detfni ifade ettiğim 9 k'ş'.n'n güvencesi az gö
rülüyor da, bir siyasal partinin başkam hakkındaki 
bir ey'emıi, veyahut bir üye hakkındaki soruşturmayı, 
ski aylık b'r sulh ceza hâfeimr'nin kararına bağlamak 
suret'yle güvenceye almış oluyoruz... Bendeniz işte bu
na karşıyım. 

Ben diyorum ki, 9 kişiden oluşan Parti Yasakları
nı İnceleme Kurulu, gerçekten siyasi partiler için bir 
güvencedir ve teminattır. Ama, Başsavcılık gerçekten 
burada yargı görevini yapıyor mu, yapmıyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım» sözlerinizi lütfen bi
tiriniz efendim. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Bendeniz bu
na katılmıyorum Başsavcılık burada yargı görevi, yar
gılama görevi yapmıyor; Başsavcılık, kendisine hiti-
ka! eden bir olayda kovuşturma yapıyor, sadece it
hamda bulunuyor, talepte bulunuyor. 

Yine karar; demrn sözünü ettiğim, yeteneklerini 
saydığım 9 kişiden müteşekkil kuruldan çıkmış olu
yor,*. Ama, bunu eğer siyasal partiler içûn bir güvence 
kabul etmiyorsak, benim için, daha makul gördüğüm 
bir seçeneği yüksek huzurlarınıza arz edeyim. Başsav
cılık kovuşturmasını yapıp bitirdikten sonra, ilgili si

yasal partiye tebliğini yapmaz. Makul olanı da budur. 
Talepnamesiyle beraber, düşüncelerini havi evrakı 
Parti Yasakları İnceleme Kuruluna gönderir. Parti 
Yasaklarım İnceleme Kurulu, gerçekten Başsavcılığın 
talebini uygun görürse, bir kararla tebliği ilgili siyasi 
partiye yapar. Eğer uygun görmezse, Başsavcının iti
razını reddeder. 

Benim için, kanun bu biçimde çıkarsa, gerçekten 
hem siyasal partiler için büyük bir güvence olur, hem 
de herhangi bir eylemden dolayı itham edilen siyasi 
partinin genel başkanı, veyahut da üyesi hakkında 
kovuşturma yıllarca devam etmez. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım» süreniz bitti efen
dim. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Bitiriyorum, 
Sayın Başkan, son cümlemi bağlıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, buyurunuz, son cümlenizi 
söyleyiniz. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Efendim yıl
larca devam etmez, olay kangren olmaz, demokrasi
ye karşı beslenen umutlar da kırılmaz. 

Ben" m düşüncem budur. Aslında konuşmamın ba
şında da ifade ettiğim gibi, bendeniz gerek inanç, ge
rekse fikir özgürlüğünün sınırsız oluşundan yana
yım. 

Saygılarımı sunarım,- (CHP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
TEVFİK KORALTAN (Sivas) — Söz istiyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Grup adına mı efendim? 
TEVFİK KORALTAN (Sivas) — Evet efendim, 

Adalet Partisi Grupu adına söz istiyoruz. 
BAŞKAN — Evet efendim sizden evvel parti gru

pu adına söz talebi var. 
Milli Selamet Partisi Grupu adına Sayın Arif Em

re; buyurunuz efendim. 
MSP GRUPU ADINA SÜLEYMAN ARİF EM

RE (İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla-
rmı; değişikliğini İstediğimiz kanun maddesinin 3 ncü 
fıkrası, birkaç yönden Anayasamızın açık ve kesin 
hükümlerine aykın bulunmaktadır. Bilhassa üzerinde 
ehemmiyetle durulması lazım gelen aykırılık, yasama 
dokunulmazlığı müessesesinin, 648 sayıb Siyasi Parti
ler Kanununun bu maddesinde tanınmamış olmasıdır. 
Herhangi bir parlamenter, sadece Sayın Başsavcının 
istemi üzerine cezai bir karar vermeye yetkili kılın
mış olan Parti Yasaklanın İnceleme Kurulunun huzu
runa çıkarılabilmektedir. Bir parlamenterin herhangi 
bir fiil işlemesi halinde, yargı organlannm huzuruna 
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çıkarılması, elbette gereklidir. Fakat kuvvetler ayrılı
ğı prensibi, bilhassa yasama organlarım yargı organ
ları karşısında eşit bir teminata kavuşturmak maksa
dıyla, Anayasamızın da 79 ncu maddesinde yer aldığı 
gibi, yasama dokunulmazlığı müessesesini getirmiştir. 

Buradaki madde, değişiklik teklifinde olduğu gibi 
kabul edilince ne olacak? Parti üyeleri hakkında ait 
olduğu mahkemeye müracaat edilecek. Bir parti üye
sinin fiil işlemesi halinde normal bir mahkemeye git
mesi, elbette kanunların normal prosedürüne uygun 
bir husustur. Olağanüstü yargı organı iddiasını bura
ya getirmek, koymak doğru değildir. Herhangi bir va
tandaşı ağır ceza mahkemesine sevk ettiğimiz zaman, 
asliye ceza mahkemesine sevk ettiğimiz zaman bu 
onun için bir güvence oluyor da, parti üyesini niçin 
böyle bir normal yargı organına sevk etmiyoruz, Par
ti Yasaklannı İnceleme Kurulu adı allında henüz 
mahkeme ohıp olmadığı dahi tartışmalı olan bir ku
rula sevk ediyoruz. 

Bu 'itibarla, herhangi bir vatandaşın dahi oraya 
gitmesi, Anayasanın normal yargı sistemine aykırıdır. 
Kaldı ki bu kurula mahkeme demediğlmıiz takdirde 
ne oluyor? Neticede; herhangi bir parlamenteri veya 
brr siyasi parti üyesini, 5 sene müddetle herhangi bir 
partiye girmemek üzere cezalandırmış oluyor. 

Yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurula
maz ve usulüne göre verilmiş hâkim karan olmadan 
hiç kimsenin hak ve hürriyeti kısıtlanamaz prensibi 
vardu» Anayasamızda. Bu nerede kalıyor? Bu dinle-
nitimed'ği gibi, böyle bir fiili işlediği iddia edilen, sa
nılan kimse bir parîamanter dahi olsa, mesela Tur
han DiMigil hadisesinde olduğu gibi, bu ceza kurulu
nun huzuruna çıkarılıyor, yan yanya yargı yetkisi 
kullanılıyor; bilirkişi, şahit fstima ediliyor. Sonra bir 
karar çıkıyor; «Arkadaş sen 5 sene herhangi bir siya
si partiye giremezsin» deniliyor. Bunun izahı mümkün 
değildir. Yasama dokunulmazlığının burada aşılması
na gerek yoktur. Yasama dokunulmazlığında bir par-
lamanterrn, elbette milli menfaatlar açısından, siyasi 
parti hukuku açısından böyle bir mesele Meclislere 
intikal ettiği takdirde Meclisleri gereken hassasiyeti 
gösterecektir, ehemmiyetle üzerinde duracaktır. Bura
da yasama dokunulmazlığı, bir teminatsızlık değildir, 
teminatı Parlamentonun içerisinde arama müessesesi
dir. Bu itibarla yasama dokunulmazlığını işler hale 
getiren teklifimizin elbette kabulünde isabet olduğu 
kanaatindeyiz muhterem arkadaşlarım. 

Halk Partisi Grupu sözcüsü arkadaşım bu mad
dede bazı değişikliklerin yapılmasını da teklif ettiler. 
Buna biz de katılıyoruz. 

Kanundaki değişiklikten sonra, metinden çıkarıl
ması icabeden, fuzuli hükümler şeklinde kalan bazı 
ibareler vardır. Mesela; 111 nci maddenin 3 ncü fık
rasının baş tarafında; «Bu kanunun neşri tarihinden 
sonra işlenmesi halinde, bu fiillerin..» diye bir iba
re var. 

Elbette bu fuzuli bir ibaredir. Her kanun neşrin
den sonraki hadiselere zaten teşmil edilir. Bunun 
Orada gereksiz olarak yer almış olması karşısında 
verilen önergede isabet vardu*. 

Bir de, Başsavcılığın siyasi parti üyelerini ve or
ganlarım denetlerken, mahkemeye müracaat etme 
mükellefiyeti, yahut da vazifesi Anayasaya uygun 
olarak getirildiğine göre, savcının 2 senelik müddet 
içerisinde Parti Yasaklamaları İnceleme Kurulu nez-
dsnde veya diğer yargı organları nezdinde yetkisini 
kullanabilmesi için iş mahkemeye intikal edince, 
mahkemede geçen sürenin hesaptan çıkarılması la
zımdır, veya hukuki başka tabiri ile 2 senelik müd
detin, mahkemeye işin intikali halinde veya yasama 
dokunulmazlığı varsa ilgili kişinin yasama dokunul
mazlığının kaldırılması için resmen teşebbüse geçiN 
nıesi halinde, bu 2 senelik müddetin de kesilmiş ol
duğunun madde metnine derç edilmesinde, elbette 
yine hukukilik ve isabet vardır. Bu değişiklik fikrine 
de bu bakımdan katılmış bulunuyoruz. Böyle bir 
önergeyi hazırladık, Muhterem Başkanlığa sunduk. 
Madde oylamasına geçileceği sırada bu teklifler daha 
açık seçik olarak arkadaşlarımıza arz edilecektir. 

Sonra bu madde metni tanzim edilirken, savcı
lığın önce partiden ihraç istemi yapması, sonra ya
saklar İnceleme Kuruluna gitmesi ve ondan sonra 
normal yargı mercilerine işin intikal ettirilmesi gibi 
bir yanlış sıra güdülmüş idi. Şimdi biz bunu doğru 
bir sıralamaya tabi tutuyoruz. Ne yapıyoruz? «Ön
ce normal mahkemeye gidilsin» diyoruz. «Önce nor
mal mahkemeye gidilsin» deyince, bu madde metnin
de olan cezai işlemler ortadan kalkar, şayet yasakla
maları İnceleme Kurulu müspet karar verirse, o kişi 
hakkındaki cezai muameleler ortadan kalkar, normal 
yargı mercilerine gidilmez hükmü de, bizim yeni sı
ralamamız karşısında fuzuli, zait bir hüküm duru
muna düşmektedir. 

Ayrıca, ek geçici maddenin daha kısa ve veciz ifa
de edilmesi için bir önerge verilmiştir. Bu husustaki 
önergelere de katılıyoruz. Madde metni, teklifimiz-
deki şekli ile kabul edildiği takdirde, Yasaklamaları 
İnceleme Kurulu yine baki kalacaktır. Bu kurul» lıer-
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hangi bir hükmün infazı sırasında meydana çıkacak 
partiyle Başsavcılık arasında veya ilgili partili üye 
arasında meydana çıkacak ihtilafları, itirazları hal
ledecek bir kurul olmaya devam edecektir ve ayrıca, 
648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun bu kurula ver
miş olduğu diğer görevleri yapmaya devam edecektir. 
Bu itibarla, Anayasamızın normal ve kesin, açık hü-
kümüerine, bu maddeyi, uygun hale getirmiş oluyo
ruz. 

Bir ülkede siyasi mücadele, hak ve hürriyetleri
nin normal kurallar içerisinde kesin teminatlara bağ
lanmış olması, elbette hem siyasi partilerimizin, hem 
parlamenterlerimizin, hem de parlamenterler dışın
daki siyasi kişilerin arzu ettiği en tabii haklarıdır. Bu 
itibarla, muhterem üyelerin bu teklifimize katılma
larını, desteklemelerini istirham eder, saygılar suna
rız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emre. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Tevfik Koral-

tan; buyurunuz efendim. 

AP GRUPU ADINA TEVFİK KORALTAN 
(Sivas) — Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri; 648 sa
yılı Kanunun 111 nci maddesinde bazı değişiklikler 
yapılmasına dair kanun teklifi üzerinde, Adalet Par
tisi adına kanaatlerimizi söylemek üzere huzurları
nızdayım. 

Tetkik ettiğimiz üzere, 648 sayılı Kanunun 111 
nci maddesinin 3 ncü bendinde, gerçekten, daha Önce 
söz alan değerli temsilcilerin de ifade ettikleri gibi, 
Anayasamıza aykın düşen bir ifade mevcuttur. Tek
lif, Anayasamıza ters düşen bu maddenin düzeltilme
sinden ibarettir. 

Bizler, Adalet Partisi olarak, gerçekten, 111 nci 
maddenin 3 ncü bendinde, siyasi partilerin organla
rının veya parti mensuplarının, 648 sayılı Kanunun 4 
ncü kısmındaki suçların işlenmesi halinde, bir siyasi 
partinin kapatılması için doğrudan doğruya Cumhu
riyet Başsavcısının partiye bir tezkere göndererek, o 
üyenin partiden ihracını istemesi - bu üye ister bir parti 
mensubu vatandaş olsun, ister bir parlamenter olsun -
doğrudan doğruya partiden ihracını intaç eden bir ke
sin hüküm niteliği arz etmekte. Şöyle farz ediyorum: Bu 
yazıyı aîan siyasi parti, parti Yasaklarını İnceleme 
Kuruluna itiraz etmese de, doğrudan doğruya üyeyi 
ihraç ederse ne oluyor? Cumhuriyet Başsavcının 
tezkeresi, infazı kabil bir karar niteliği arz ediyor. 

Şu halde, diyoruz ki, 111 nci maddedeki bu ifa
de, doğrudan doğruya kişilerin ve parlamenterlerin 
medeni haklarını kullanma yetkisini kısıtlayan bir 

hüküm ifade ettiği halde, böyle bir kısıtlamanın, Ana
yasamızın 32 nci maddesi gereğince, ancak tabii 
mahkemeler huzuruna çıkarılmak suretiyle mümkün 
olabilmesine rağmen, doğrudan doğruya kişiliğine, 
makamına ve yargı mensubu olmasına rağmen Cum
huriyet Başsavcısının tezkeresi ile doğrudan doğru
ya yapılmasının, hem Anayasanın 14 ncü maddesin
deki kişi dokunulmazlığı, hem 32 nci maddesindeki, 
tabii mahkemeler huzuruna çıkarılma prensibi ve 
hem de parlamenter dokunulmazlığı gibi, Anayasa
nın temel hükümlerine açıktan aykırılık teşkil etmek
tedir. 

Benden önce konuşan temsilci arkadaşlarım bu, 
hususlara temas ettiler; ben, yalnız şu noktayı bilhas
sa tebarüz ettirmek istiyorum huzurlarınızda: Yasa
ma dokunulmazlığı, bir nevi kuvvetler ayrılığı pren
sibinin de bağlayıcısı niteliğindedir. Ne teşrii orga
nın, Meclisin, yargı organına, fonksiyonlarına müda
halesi; ne de yargı organlarının, teşrii organı etkile
mesi mümkün olmayacak şekilde kanunların düzen
lenmesi Anayasamızın bir ilkesidir. 

Şimdi, bir siyasi parti mensubu parlamenterin ya
sama dokunulmazlığını kaldırmadan, onu herhangi 
bir siyasi partiden ihraç etmek gibi bir müeyyideyi 
doğrudan doğruya uygulamak, Anayasamızın 79 ncu 
maddesindeki, «Yasama dokunulmazlığı» hükmünü 
doğrudan doğruya ihlal etmek oluyor. Şu halde, 111 
nci maddenin 3 ncü bendindeki bu ifadenin behema-
hal, «Bu fiili işlediği kesinleşmiş, mahkemelerce ve
rilmiş kararın kesinleşmesinden sonra istenir» şeklin
de düzeltilmesinde bilhassa bir parlamenterin parti
den ihracı için zaruret vardır. Çünkü, bir parlamen
ter, yasama dokunulmazlığı kaldırılmadan, hakkında 
herhangi bir kovuşturma yapılması mümkün değil
dir. Bu da, biraz önce arz ettiğim gibi, doğrudan doğ
ruya kuvvetler ayrılığı prensibinin gereği, yani yar
gının Parlamentoyu etkileyici tasarruflarına mani ol
mak maksadıyla konulmuş bir hükümdür. 

Yasama dokunulmazlığı, parlamenterlerin doğ
rudan doğruya şahıslarını ilgilendiren bir hüküm de
ğil. Bu, doğrudan doğruya Parlamentoyu himaye 
eden bir hükümdür. Mesela, yargı organları, İngilte
re'de olmuştur bu, teşrii meclislerde herhangi bir ka
nun görüşülürken, ona aykırı düşüncede olunduğu 
takdirde, Parlamentoda çoğunluğu düşürmek mak
sadıyla, milletvekillerinin tevkifi yoluna gidilmiştir. 
Herhangi bir suçtan dolayı milletvekilini tevkif ede
rek Parlamentoda bulunmasına mani olmak, fiilen 
Parlamentonun yetkisini etkileyecektir. İşte, yasama 
dokunulmazlığının asıl amacı budur. 
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111 nci madde eski şekliyle, doğrudan doğruya 
Cumhuriyet Başsavcısının bir yazısıyla bir parıameiuı-
renn veya herhangi bir parti mensubu üyenin bn 
siyasi partiden ihracı gibi, ancak: yargı mercilerince 
verilebilecek bir karar niteliği arz etmektedir. 

Biz, 111 nci maddedeki değişiklik teklifine, arz 
ettiğim şekilde Anayasamıza aykırı düşüşü nedeniy
le, katılmaktayız. Ancak, daha önce konuşan Sayın 
Halk Partisi sözcüsü arkadaşımızın yaptıkları değer
lendirme gibi, bunun, fikir, düşünce ve inanç özgür
lüğünü kısıtlayan bir hüküm olması gibi bir düşün
ceden hareket etmiyoruz. Gerçekten, Anayasanızda 
fikir ve düşünce özgürlüğünü kısıtlayan hükümlerin 
mevcudiyetine rastlamışlarsa, bunlar için elbette ki, 
Adalet Partisi olarak biz de fikir ve düşünce özgür
lüğünün kısıtlanmasına ait hükümlerin kaldırılmasını 
isteriz; ama 141, 142, 163 ncu maddelerde fikir ve 
düşünce özgürlüğünü kısıtlayan manalar görmemekte
yiz. Bu konuları, konunun tamamen dışında gördü
ğümüz için, bu hususta gelen teklifler için düşünce
lerimizi ayrıca ifade etmek üzere, sözlerimi burada, 
şu noktayı da tebarüz ettirerek bitirmek istiyorum. 
Gerçekten, teklifin Komisyondan çıkmış raporunun 
dışında, kanun tekniği yönünden bazı değişiklikler 
yapılması hususunda önergeler verilmiştir. Bunlar 
hususunda biz de, daha önce konuşan sözcü arkadaş
larımızın fikirlerine katıldığımızı ifade ediyoruz ve 
bu hususta biz de önerge vermiş bulunuyoruz. Verdi
ğimiz önergeler istikametinde değişiklik yapılmak su
retiyle, 648 sayılı Kanunun 111 nci maddesindeki de
ğişikliğe müspet oy kullanacağımızı arz eder, saygı
lar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Koraltan. 
Kişisel söz isteyen sayın üyelerden Sayın Güneş-* 

li, söz sırası sizin efendim; buyurunuz. 

DOĞAN GÜNEŞLİ (Kırşehir) — Saym Başkan, 
değerli milletvekili arkadaşlarım; 

Siyasi Partiler Kanununun 111 nci maddesinin 
(3-A) bendinin değiştirilmesine ait kanun teklifinin 
incelenmesinde iki yön üzerinde durmak zaruretini 
hissetmemiz gerekiyor. Bunun birinci yönü hukuksal 
yön ki, Anayasa yönünden bu kanunun, Anayasanın 
14, 32 ve 79 ncu maddelerine aykırı olduğu hakkında, 
zannediyorum ki bütün değerli arkadaşlarımızda 
bir fikir bütünlüğü mevcuttur. 32 nci maddedeki «Ta
bii hâkim» kavramıyla, Parti Yasaklarım İnceleme 
Kurulunun teşekkül tarzındaki aykırılıklarda ileri sü
rülen bir itiraz, Parti Yasaklamalarım İnceleme Ku
rulunun daha üst düzeydeki hâkimlerden oluştuğu 

meselesidir; ama Anayasa gereğince, doğal hâkim 
nazariyesi ve kuralı, ancak mahkemelerin kuruluş 
teşkilatıyla ilgili olup, bunun dışında, ne .kadar yük
sek vazifeye mensup hâkimlerden veya heyetlerden 
kurulsa da, bir heyet «Tabii hâkim» kavramına ve 
Anayasaya aykırıdır kanaatindeyiz. 

Bu yönde ikinci ileri sürülen husus, iki aylık, üç 
aylık sulh ceza mahkemesinin veya asliye ceza mah
kemesinin veya ağır ceza mahkemesinin, daha az tec
rübeye, daha az bilgiye sahip olduğu itirazı bulun
maktadır. 

Biz buna da itibar etmiyoruz şahsımız adına. 
Çünkü, kanunla kurulan her mahkemeye, yetki, ka
nunla verilmiştir ve Kağızman'daki Sulh Ceza Hâki
miyle, Yargıtay'ın 9 ncu Ceza Dairesi Reisi arasında, 
yargılama yetkisi yönünden hiçbir fark yoktur. An
cak, bu hâkimin verdiği kararın Yargıtay'dan geçme
si bahis konusudur ki, eğer, «Tecrübesiz» dediğimiz 
hâkim bir hata yaptıysa, kanuni yollardan bu hata
nın düzeltilmesi de mümkündür. Onun için, Siyasi 
Partiler Kanununun 111 nci maddesinin (3/A) bendi 
bu yönden Anayasaya aykırı bulunmaktadır. 

Anayasanın, üzerinde hassasiyetle durduğu bir 
79 ncu maddesi vardır; bu, yasama dokunulmazlı
ğıdır. Yasama dokunulmazlığını biz, esas konuş ne
deninin siyasal suç bakımından ve ondan sonra de
vamının da adi suçlar yönünden okluğunu gayet ra
hatlıkla metinde de inceleyebiliyoruz. Hatta, Anaya
sa, yasama dokunulmazlığı yönünden o kadar hassas 
davranıyor ki, bir parlamenterin yasama dokunul
mazlığının kaldırılması için grup kararı dahi alına
mayacağını belirtiyor. 

Bu yönlerden,, 111 nci madde, Anayasanın arz 
ettiğimiz maddelerine aykırı olduğu için, değişikliği 

yapmak zorundayız. 
Genel kurul yönünden de, savcı sadece iddia 

serdetmek makamında olan bir kuruluştur. Halbuki, 
burada, Cumhuriyet Başsavcısı, bir kişinin, kişiliği 
ne olursa olsun, bu, ister parti lideri, ister partide ka
yıtlı en ufak bir üye olsun, o kişiyi siyasi hayattan 
men edecek bir kararı dahi alabiliyor. Bunun için de, 
biz, kişi olarak bu yasanın karşısında bulunmaktayız 
ve değişikliği de bunun için canı gönülden destekli
yoruz. 

Bu değişikliğin bir de siyasal açıdan önemi üze
rinde durmak istiyorum. Siyasal açıdan önemi, öz
gürlükçü demokraside partiler, siyasi hayatın vazge
çilmez unsurlarıdır. Biz, bu maddeyi olduğu gibi uy
guladığımız zaman, partileri temsil eden liderlerin, 
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bu lider bugün (A) partisinin lideri olabilir, yarın (B) 
partisinin lideri olabilir, öbür gün bir diğer partinin 
lideri olabilir, bir partiyi lidersiz bırakacak duruma 
Cumhuriyet Başsavcısının talebi ile sokacak ortama 
girmiş olabiliyoruz. 

BAŞKAN — Sözlerinizi toparlayınız Sayın Gü
neşli. 

DOĞAN GÜNEŞLÎ (Devamla) — Bu yönden, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu, Adalet Partisi Gru
pu, Milli Selâmet Partisi Grupu ve Milliyetçi Hare
ket Partisi Grupu arkadaşlarımızla aynı yönde anla
yış içinde bulunduğumuzdan dolayı teşekkürlerimi 
sunuyor, bu kanunun çıkmasını şahsım adına diliyo
rum. 

Saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneşli. 
Değerli arkadaşlarım, 1 nci madde üzerindeki gö

rüşmeler tamamlanmıştır. 
Önergeler var, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığıma 

Görüşülmekte olan Kanun teklifinin : 

1. 111/3-A bendinde yer alan : «Bu kanunun 
bu hükümlerinin yürürlüğe girmesinden sonra» iba
resinin metinden çıkarılmasını, 

2. 111/3-A bendinin sonuna : «İlgili mahkeme
ye dava açılması veya TBMM üyelerinin yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasının istenmesi halinde bu 
bentte yazılı iki yıllık süre kesilir.» cümlesinin eklen
mesini; 

3. 111/3-C bendinin son iki cümlesi olan : «Ku
rulun itirazı kabul etmesi takdirinde, itiraz konusu 
olan fiil için hiçbir ceza kovuşturması yapılamaz. 
Daha önce başlamış ceza kovuşturması ve tahkikat
lar sona erer.» ibaresinin çıkarılmasını, 

Arz ve teklif ederiz. 

Ankara 
Altan Öymen 

İstanbul 
Süleyman Arif Emre 

Konya 
İhsan Kabadayı 

Siirt 
Abdülkadir Kaya 

Ankara 
Oğuzhan Asiltürk 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Adana 
Hasan Aksay 

Zonguldak 
Gültekin Kızıhşık 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeyi dinledi
niz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, öner
genin 2 nci bölümündeki «ilgili mahkemeye dava 
açılması veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
nin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasının isten
mesi halinde bu bentde yazılı iki yıllık süre kesilir» 
hükmü mevcut hukuk tatbikatına uyan bir hüküm
dür. Zira, mahkeme Türkiye'de iki ydda bitmeyebilir, 
yasama dokunulmazlığı işlemleri de elbette daha uzun 
sürebilir. Bu bakımından, hukuk prosedürüne uy
gun bu önergedeki bu hususa katılıyoruz. Diğer 
hususlar da maddeleri düzenleyici hususlardır, on
ları da tasvip ediyoruz. 

Saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) 

— Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorlar. 
önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddeyi değişik biçimi ile onayınıza sunuyo

rum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum efendim: 
Madde 2. 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 Sayılı Si

yasi Partiler Kanununa aşağıdaki Ek Geçici Mad
de eklenmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok Önerge var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun teklifinin üçüncü Ana

yasa Komisyonu metninin ikinci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
2 . 2 . 1978 

Ek Geçici Madde : «Bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce yapılmış olan işlemler hakkında da bu 
kanun hükümleri uygulanır.» 

Ankara Ankara 
Altan Öymen Oğuzhan Asiltürk 

İstanbul Ankara 
S. Arif Emre 1. Hakkı Köylüoğlu 

Konya Sivas 
İhsan Kabadayı Tevfik Koraltan 

Adana Siirt 
Hasan Aksay Abdülkadir Kaya 

Zonguldak 
A. Gültekin Kızıhşık 

528 — 



M. Meclisi B : 101 2 . 2 . 1978 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.., 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, Ada
let ye Anayasa Komisyonlarında kabul edilen ek ge
çici madde... 

BAŞKAN — Sayın Battal, bu izahat, biliyorsu
nuz, usule uygun değil. Hakkınızı lütfen kullanınız. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Müsaadenizle Sa
yın Başkan. Af niteliğinde idi getirilen teklif sadece. 
Şimdiye kadar Başsavcılığın ve parti yasaklamaları... 

BAŞKAN — Sayın Battal, beni ikaz zorunda bı
rakmayınız. Siz İçtüzüğü özenle izleyen ve bilen bir 
arkadaşımızsınız. Rica ediyorum, hakkınızı lütfen. 
Katılıyorsunuz, katılmıyorsunuz. Katılmama duru
mundaki hakkınızı kullanın lütfen, 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?... 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 

Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Komisyon temsilcisi «katılıyoruz» dediğine 

göre, sayın Komisyon üyeleri de buradalar değil mi 
Sayın Battal? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
ŞENER BATTAL (Konya) — Burada okluklarım 
sanıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Çoğunluk burada, evet. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Ka

bul edenler?... Kabul etmeyenler?... Kabul edilmiştir. 
Maddeyi değişik biçimiyle onayınıza sunuyorum. 

Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Kabul edil
miştir, 

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

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

ŞENER BATTAL (Konya) — Söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Zatıaliniz söz istiyorsunuz. Komis
yon olarak mı efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
ŞENER BATTAL (Konya) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Battal. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; kanunun yürürlüğü mevzuunda elbette 
yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği, genel tatbikat ola
rak normaldir, 

Ancak, kanunun 2 nci maddesinde bir prosedür 
getirilmektedir* O da, daha evvel Anayasa ve Ada
let Komisyonlarında kabul edilen metin bir af kanunu 
niteliğinde, makable şamil bir yürürlük getirmekte 
idi. Ancak, takdim edilen ve kabul buyurduğunuz 
önerge ile şimdiye, kadar Yargıtay Başsavcılığının ve 
Parti Yasaklamaları Kuruluna intikal eden bilcümle 
muamelelerin işlem sayılması noktasında 2 nci madde 
bir husus getirmektedir. Esasen Parti Yasaklamaları 
Kurulu bir mahkeme olmadığından dolayı ve mesele
yi son merci olarak Anayasa Mahkemesine intikal et
tireceğinden dolayı, bu Parti Yasaklamaları Kurulu
nun her türlü ittihaz ettiği hususlar, tasarruflar 'iş
lem niteliğindedir. 

O halde. 2 nci çerçeve maddede ek geçici madde 
olarak belirtilen, «Bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
önce yapılmış işlemler hakkında. da bu kanun hü
kümleri uygulanır» demek, bir prosedür getiriyor, 
bir usul getiriyor; makable şâmil eski olayların bu 
kanun muamelatına tabi olacağına dair bir usul ge
tirmektedir. Bu bakımdan Usule ait bir yürürlük ni
teliğindedir. 

Bu kanunun yürürlüğü vesilesiyle bunu bilgilerini
ze sunmaya zaruret hissettim, saygıyla arz ederim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Başka söz isteyen sayın üye var mı?... Buyurun Sa

yın Kızılışık, kişisel olarak. 
AHMET GÜLTEKtN KIZILISfK (Zonguldak) — 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 
Bu madde nasıl muamelat ve geriye doğru şü

mul hakkında hüküm getiriyorsa, ben de bu madde 
vesilesiyle bugünkü müzakeratta karşılıklı fikirlerimi
ze tamamen saygılı davranışın, inşallah bundan sonra 
da aynı ahenkle, aynı tatlılıkla olması temennisiyle 
karşınıza çıktım. 

tik günden beri, belki biribirimizi iyi tanıyama
maktan, belki de seçim meydanlarındaki, daha evvel
ki sözlerden sonra kaynaşma ve bağdaşma olamama
sından ötürü arkadaşlarımız, muhtelif partilere men
sup olan arkadaşlarımız aynı parlamentonun, aynı 
Meclisin çatısı altındaki milletvekilleri gibi değil, san
ki farklı cephelerin insanları gibi birbirlerine bak
mışlar... 

BAŞKAN — Sayın Kızılışılc. 
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AHMET GÜLTEKİN KIZILKIK (Devamla) — 
... ve sevmeye muvaffak olamamışlardır. Ben bugü
nü, Parlamentonun en tatlı günü olarak niteliyorum 
ve bu vesileyle, bunun böylece devam etmesi temen
nisiyle saygılarımı sunuyorum, şahsım adına. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kızıhşık. 
Yürürlükle ilgili olmadı ama. 

Evet, madde üzerinde başka söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum efendim: 

Madde 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yasa teklifinin tümü üzerinde son söz olarak Sa
yın Bütün, aleyhte söz istediler. 

Buyurunuz efendim. Kısa olacak Sayın Bütün. 

ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — Sayın Başkan, say-
gıdeğer üyeler; 

Bu yasa çıktığı takdirde önemli birtakım pratik 
sonuçlar doğacaktır. Pratik sonuç da şudur: Bura
da temsilcisi olan partilerimizin üyeleri, yetkili or
ganları himaye altına alınmış olacak, burada temsil
cisi olmayanlar aleyhine bu yasa hükümleri işleye
cektir. Bu ise, Anayasanın eşitlik prensibine açıkça 
aykırıdır. Bu Meclis, yalnız Mecliste olanların ya
rarını savunsun ve onların, yararını yasal durumla 
kuvvetlendirsin diye, bu yetkiler kendisine verilme
miştir. Bundan böyle, bu pratik sonucu basit bir ör
nekle kanıtlayacağım. Şu anda kurulmuş olan TİP. 
TStP, Türkiye îşçi Köylü Partisi, Birlik Partisi ya da 
bundan böyle kurulacak olan bir partinin bu yasa 
prafik olarak aleyhine işleyecektir. Çünkü, burada 
olan bir temsilci aleyhine herhangi bir kazai hüküm. 
kesin hüküm tesis etme olanağı yoktur. Bundan böy
le bu yasayı şimdiden biz ölü olarak doğuruyoruz. 

Kaldı ki, Anayasanın açık hükmünü okuyorum: 
«Görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclis
lerinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru so
rulamaz, görüşme yapılamaz ve herhangi bîr beyanda 
bulunamaz.» Biz ise* bu konuda görülen bir durum 
üzerine yeteri kadar Anayasaya aykırı olarak beyan

da bulunuyoruz. Gene Anayasanın eşitlik ilkesi bu 
yasa ile zedelenmiş olacaktır. Bizler her türlü fikir 
özgürlüğüne sahip çıkarız. Kaldı ki, burada fikir öz
gürlüğü yalnız sağ için değil, sol için de düşünülebil-
melidir. Sağa açık, sola kapalı olan bir durumu, fi
kir özgürlüğü olarak savunma olanağımız yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Bütün, madde, yani size ko
nuşma olanağı veren madde konuşmanızın kısa, açık 
ve gerekçeli olmasını ifade ediyor..< 

ŞÜKRÜ BÜTÜN (Devamla) — Anayasada ayrın
tıları... 

BAŞKAN — Hayır. Yani, size mesela tümü üze
rinde söz vermiş olsa idim, bu değerli fikirlerinizin 
tamamını söyleme olanağınız vardı. Yalnız oyunuzun 
rengini belirtme yönünde, kısa, açık ve gerekçeli ko
nuşmak zorundasınız; rica ediyorum bu yolda ko
nuşunuz. 

ŞÜKRÜ BÜTÜN (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkanım, 

Bundan böyle bu yasayı genel olarak bir yasa 
olarak değil de, şu anda özellikle «Sayın Erbakan'ı 
kurtarma yasası» olarak bunun adını değiştirirsek, 
daha olumlu olur kanısındayız. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Yarın sizi de 
kurtarır. 

ŞÜKRÜ BÜTÜN (Devamla) — Yarın bu herkese 
olabilir efendini. Yalnız bu durum olmadan, ya da 
böyle bir uygulamanın mahzuru görüldükten sonra 
bu yasa teklifi gelseydi çok daha samimi olurdu. 
Böyle bir durum olmamıştır. Bundan böyle korka
rım ki, Atatürk devrimleriyle mücadele derneği faa* 
liyetîeririi desteklemiş olan bir duruma düşmeyelim. 

Saygılarımla* 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bütün. 
Savm Battal, lehte, buyurunuz. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım, saygı'ar sunarım. 
Kanun teklifi, insan haklarına ııvgun. Anayasamı

za uygun bir tatbikatın güzel bir örneğini teşkil et
ti. Bu manada kanun teklifinin lehinde oy kullanacağı
mı ve biraz evvelki arkadaşımın ifade ettiği gibi, yal
nız parlamenterlerle ilgili değil, Türk vatandaşlarının 
tamamına ait bir tatbikat imkânı getirdiğinden dola
yı lehte oy kullanacağım. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Değerli arkadaşlarım, teklifin tümünü Yüce Heye

tinizin onayına sunuyorum: Kabul edenler lütfen işa
ret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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Teklif Meclisimizce kabul edilmiş olmaktadır. Ül
kemize hayırlı olmasını diliyorum efendim. 

Sayın milletvekilleri, gündemimizde başkaca gö
rüşülecek konu kalmamıştır. Gündemde yer alan ko

nulan sırasıyla görüşmek için 7.2.1978 Salı günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum efen
dim. 

Kapanma Saati: 16.45 

»-«-o 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

101 NCÎ BİRLEŞİM 

2 . 2 . 1978 Perşembe 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1, — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK ÎŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere seçim. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 

Ankara Eczacılık Yüksek Okulunda uygulanan baraj 
slistemiindn kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/23) (*) 

2. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Sivas iline bağlı dlçe ve köy yollarının yapımına iliş

kin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/27) (*) 

3. — Sivas Milletvekilli Azimet Köylüoğlu'nun, 
Malatya - Arguvan ilçesine yapılan köprülerin hiz
mete açılmayış nedenlerine ilişkin Köy İşleri ve Koo
peratifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/28 (*) 

4. — Kayseri Milletvekilli A. Gani, Âşık'ın, Kay
seri ili köylerinin yol, su ve elektrik sorunlarına iliş
kin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/29) (*) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre 

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

(*)' İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü SO" 
rüya çevrilmiştir. 


