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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda 
çoğunluğun olmadığı anlaşıldığından; 

26 Mart 1974 Salı günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 15,10'da son veril
di. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Yozgat 
Memduh Ekşi İlhami Çetin 

Divan Üyesi 
Erzurum 

Zehâi Yaylalı 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

25 . 3 . 1974 Pazartesi 

Tezkere 

1. — Siverek ilçesi1 Hayriye Mahallesi, Hane 
93, Cilt 2 - 7, Sayfa 52'de kayıtlı Mehmetoğlu, 

Emine'den doğma 1 . 1 . 1953 doğumlu İbrahim 

Halil Demirdeğmez'in ölüm cezasına çarptırıl

ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/175) 

(Adalet Komisyonuna.) 

Sözlü soru 
2. — İçel Milletvekili Nazmı Baş'in, son gün

lerde meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

Yazılı soru 
3. — Afyon Karahisar Milletvekili M. Rıza 

ÇerçePin, sakatlar ve eski hükümlülerin iş iste
melerine ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/98) 

294 — 
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28 . 3 . 1974 Salı 

Teklifler 
1. —Afyon Karahisar Milletvekili M. Rıza 

Çerçel'in, 1606 sayılı Kanunun 1 ve 3 ncü mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi (2/147) 
(Plan Komisyonuna) 

2. — C. Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet öz-
güneş'in, Türk Dili Akademisi kanun teklifi 
(2/148) (Millî Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

3. — C. Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet öz-
güneş'in, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 
iki maddesinde değişiklik yapılmasına dair ka
nun teklifi (2/149) (Adalet Komisyonuna) 

Sözlü soru 
4. — Ankara Milletvekili Necdet Evliya-

gil'in Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Tür-

IBAŞKAlN — Ad okunarak yoklama yapıla
caktır ; sayın üyelerin lütfen Başkanlığın du
yacağı şekilde yoklama işlemine katılmasını rica 
«diyorum efendim. 

I (Yoklama yapıldı). 
IDAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; yapı-

pılan yoklamanın ilk turunda 310'u aşan sayın 
üyenin hazır bulunduğu anlaşılmış ve bu suret-

kiye ile ilgili yayınma ilişkin Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

Yazılı sorular 
5. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri yönetimlerinin dü
zenlenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/99) 

6 — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Er-
kovan'm, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin üret
tikleri hizmetlere yapılan zamlara ilişkin 
Ulaştırma . Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/100) 

7. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya televizyonuna ilişkin Turizm ve Tanıt
ma Bakanından yazılı soru önergesi (7/101) 

le çoğunluğumuzun olduğu saptanmıştır. Bi
rinci tur yoklamada bulunmayan sayın üyelerin 
isimlerini lütfen Başkanlığa bir tezkere ille in
tikal ettirmelerini rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, gündem dışı söz 
isteğinde bulunan sayın üyelerin, ıgündemimiz-
deki önemli konuların mevcudiyeti se'belbiyle is
teklerini karşılayamadığımı arz 'öderim. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma (Saati : 15,00 

BAŞKAN : IBaşkanvıelklili Kemal Zijya öztürk 

DİVAN ÜYELERİ : 'Tufan Doğıan Avişangil (Kayseni), Enver Afcova (iSiıvaıs) 
m 

İBAİŞKAJN — Millet Meclisinin 57 nci Birleşimini açıyorum. 

III. - YOKLAMA 

— 295 — 
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IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. Milletvekillerinin «mdiçmesi, 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Adıyaman Milletvekili Sayın Halil Ağar, 

hastalığı nedeımyte bugüne kadar Anayasanın 
gerektirdiği yeminini yapamamış bülunımakitadır; 
kendisi 'bu Birleşimde hazır bulunmaktadır. 
Anayasanın 77 nci maddesi gereğince, yeminini 

B) TEZKERELER 

1. — Petrol Arama fonu teşkili hakkında ka
nun tasarısının \geri gönderilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi '(1/42, 8/176) 

•IBAŞİKAN — 33&§kanlıjpa bir sunuşu daha 
vardır,, anz «idiyförum ettendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 11 . 1 . 1974 tarihli ve 71 - 1724/104 

sayılı yazımız. 
Hüküm<et Programında yer almış bulunan. 

«Petrol Kanunun»da değişiklik yapılması sıra-

A) ÇEŞİTLİ l 

2. — 'Millet Meclisi, ^Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay (Başkanlığı 1972 malî yılı Kesinhesabı 
hakkında Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporları (5/11) (S. Sayısı : 20) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin başında yer alan, 
3 ayrı rapor vardır, okutuyorum efendim. 

1. — i?7. C. Anayasasına bir geçici madde ek-
Unmesi ve bu Anayasanın halk oyu ile kabul edi
len geçici 11 nci maddesinin yürürlükten kaldâ-
rılmasına dair Anayasa değişikliği teklifi ile 
Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle bazı suç ve 
cezaların affı hakkındaki kanun teklifinin Genel 
Kurulda öncelikle görüşülmesi ve bu görüşmele
rin usulüne dair Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Danışmıa Kurailtaıuzun Medis 
çjaİTjşmıaılarıyTe iillgilli 'bilr kararı varıdır, okutujyo-
i'um efendilin. 

(1) 20 <S. Sayılı \basmayazı tutağın sonuna 
eklidir. 

yapması işin kendisini davet «diyorum efendim. 
Buyurunuz ı&aym Ağar. (A. P. sır;alarmda& al
kışlar) . 

'(Adıyaman Milletvekili Halil Ağar andiiçti). 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ağar. 

VE ÖNERGELER 

smda ele alınacağından, ilgide kayıtlı yazımızla 
arz .edilmiş bulunan «Petrol Arama Fonu teşkili 
hakkında kanun tasarısı» ile 'gerekçesinin geri 
Igiöniderilmesini saygı ile arz ederim. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır; bilgileri

mize 'sunulur. 

ŞLER (Devam) 

ı (Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komiis-
yünu raporları okundu). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, oku
nan raporlar, Mübasebei Unruımilye Kanunumun 
127 nci maddesi gereğince ait olduğu Hazline 
helsajbı umumdlyesine 'katıllımaık üzere Hükümete 
gönderilecektir; billIgM-eri'mize sunulur. 

Danışıına Kurulu Önerisi 
No, i 7 
1. (T.. 'C Anayasasına Ibir geçici madde !e(k-

lenımıeis'i ve bu Anayasanın halk oyu ite kabul 
»edilen gîeçfei 11 nci maddeninim yüriMüfctem 
kallıdırılıması hafklkımda Anayasa değiişiMiği tek
lifi itli© Oumihurfiyetâta. İSO mci yıdı medeniyle lha<zı 
sniç ve ee'zaüann affı haMkunldalki 'kamun 'teklifi-
ııin öncelikle ve gündemıdeki büitün dişilere talc-
di/riuen göi'üşü'lnıesinin; 

% 35 Sıra Sayılı Gemel Af teklüfkıin tümü 
•üzerindeki gorüşımelerde Grupla!* ve Hükümet 
.adına yiapıilaea'k ilk konuşmalıarm ibirer saat oll-
•masınım; 

C) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

file:///geri


M. Meclisi B : 57 26 . 3 . 1974 O : 1 

/â. iT&aü memiâ^î feişisıeil ikoaıiuşcniaflarfda) 
ve ükainct tu r görüşme !kâT!»n Mfomfoğı takdürdie 
ve raaıdıddlerîıri! gdrö^Imeiiiraâe İejtitzii|im ıteeıspiıfc 
«ttigâ b r e l e r e bağlı kalınımasMHn; 

4. (Slözü geçen iki teklifin görüşülmesinin 
bitimine Ikadaır Genel Kurul 'çalışmalarının sa
at 16,00 - 201,00' arasında yapılmasının»; 

Geneıi Kurulun «n-ayına «unUlmaiSL öneıı#miş-
ttr.. 

iMüllet İMiedilsi Başkanı 
[Kemal Güven 

O.LEÎ.İR Graibu 
Ba^kıamf^eıkîl: 

Selçuk Erverdi 

A.ıP. Orabıı 

Cihat Bifligeihaıı 

MJSJP. Grufeu D.P. Grulbu 
(görevlisi görevlisi 

Hüseyin Abibaa Yasin Bozfkurt 
C.G.P. Grubu (görevlisi 

Talât Oğuz 

İBAŞKAN — Danışma (KJuîrTilfimıiın okunan' 
önerisini oylarınıza sumuyorum. Kabul edenler.., 
(Kabul 'efenıeyenler...,. K A ı i ledâimaşıfe 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 
ve 214 arkadaşının, T. C. Anayasasmın 68 nci 
7naddesinin değiştirilmesine ve referandumla, 
kabvil edilen geçici 11 nci maddesinin kaldırılma
sına dair Anayasa değişikliği teklifi ile Zongul
dak Milletvekili Bülent Ecevit ve 215 arkadaşı
nın, T. C. Anayasasına bir geçici madde eklen
mesi hakkında teklifi ve Anayasa Komisyonu 
raporu (2/67, 2/114) (S. Sayısı : 19) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arfeadaşllanım, ikaM. 
buıyutfduğamiiz kanar gerepnete; T. C Anıayasıaı-
sayla ilgili değiışSMnık teMiönin görüşülmesinle 

MuJhterBm arikada$larıım, ımiiaafcereısinıe 'baişv 
ÜJayafCiağıımiız, T. C. Anayasasında ideğiş'IMdik yta-
pılıması'yla ilgüfli teklif, Amyaısaınııaın löS nci1 

(madidıasinde yazılı. şarta uygun bulunımıaktadır. 
FilhaiMkıa İsparta IMdılliötıveikıiüi İSaym, (Süleyman 
Demirel ve arkadaşlarına ailt İteikliftei 215 adet, 
Zonguldak Milletvekilli ISayın Bülent Ec-eıvit ve 
arkadaşlarına ait teklifte İde :2ill6 adet Türkiye 
Büyük iMalleit Meclisi sayın üyesinin imzası bu-
lunımlaıktadır. 

Yikt@ Jtimymmmzm uyan ımiaddesi ıgereğince, 
defiişiklffik teklifi iki müzakereye tabi tutula-
eadctın*. İMniei müzakere (Mrfeei müzakerenin bi
timlinden ©n az 48 saat- 'sonra yapıliaibileıeekitir. 
Teklif 1$ sura sayısı ille 5 . 3- . 19/74 tarihinde 
dağıtılmış ve bu süratle Mîlitet DVfcee&ifei îçtüzıü-
ğrö&tt 63 ncü m»adde®Midj<ixâij dağıtumi tarihin-
dgia seradaki 48 saatlik g^ıtâş^efeilme şartı ftle 

(1) 1$ S; Bayat 
nunâa eklidir. 

hasmeısp&zı Tuianağtn so-

11i, süre cereyan etmiş bulunmaktadır. Tek
lifin Genel Kurulumuzda görlüşüileceği, 14.3.19174 
t a r M i 68 ncü Birleşimde Başkan tarafımdan' Ge
nel Kurulun bilgisine 'arz edifjmaş bulunjma'kta-
dır, 

Bu suretle İçtüzüğümüzün 50 nci maddesi 
hükmü de yerine getirilmiş- 'buiuaımaktadür. 

İzah olunan sebeplerle, içtüzük şartülaın? doğ
muş bulunduğundan, ibu değişiklik teMîfiirıin 
ımüzakerösi esnasında, 25 . & .< 1974 Pazartesi 
günü saat 116,'ÛÖ'ten sonra telk 'imza üe verilmiş 
değişiklik 'önergeleri işleme ık^nîmiajyacıaJktiîr. 

Teklifin tümü Ü2)eri:ndeıki: nnüzaikeırede ka-
nunlaımn görü^ülİmıes'i iîe illlgiıliı usul uygulaeaik; 
maddelere geçıiş ve maddelerin ayrı ayrı kıalbu-
Tiü açık oya arz eıdlle«ıelktir. 

Açık oylamanın şeklini Yüksek 
toararlia^tiira'caiktiiri 

Heyetiniz 

TeıkilıMin tüimıü üzerimdieMı 
ikanoışımıa süre&i; siyaısî pa-rti lgruplao, Komisi 
yon ve Hükümıeıt adıma yapıüiacak toonaışmiaia-
rra 2IÖ dakika ilk temurto baJMnldıi'ğU'; sayın, üye-
ller'e >adt İkonuşmıa süırselerkMn dıe 10 ıdaMka bifc-
lunlduğıu; maddetefe ilgili ikıoınJiDaa. sâa^erÜBiÎHİ 
/de* bu sürelierin yarısat ille smurlı bulunduğu 
yük^îk maılûmlarıınızdifr. 

•Değişiklik telklifiıni ımıüzalkere etmıeik tüzere» 
iıllgili Koımisyonmn yerinıi lallımıaisını riıcıa iedSyo-
ram efendim. Mü'zıaikere Ikonuımuz Anayıa&a d)e-
ğâişikliğiyile- ilgilli İballundfuğ'a tykk HülküıaBetiıö 
temsüiiEce gw$L IbuıkffiamadîğiffiBB tlaFmkm. >&şııkia-
mm lekendim. 

— 397 — 
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Komisyon 'Başkanı İSıayım iSkruhan ve K'o-
mi'iısyom 'üyesi arkadaşlarımız yerlerini aiımış/laır-

Değişiklik telMitfler'iyle ilgili raporların 
okunması isteniyor ıra, «fendimi. («Hayır»1 

sesleri); • -
Bu hususu oylarıınıza ısunuyormım efendim. 

Okunmasını isteyenler... îstemıey emler... Olkum-
maımalsı kararllaştıırılımıştıır. 

Tüımlü üzerindeki müzaikereleriımilzie 'başlıyo
ruz.. 

«Tümü üzerinde söz isteyen sayın ıgrup sözw 
cüleriinim ve şahısları adına Ikomnş'acaık sayın 
üyelerin isimlerini arz' 'ediyorum : 

Adalet Partisi Grubu adınla -sayını ıSüleyıman 
Deımiirel, Demokratik Parti Grubu adıma Sayım 
İh .san 'Tomibuş, Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Grulbu adıma 'Sayın Talât Oğuz, M. IS. P. Gru
bu iadına Sayın Yasin Hatip oğlu. 

Şalhısl.arı 'adına söz isteyen sayın üyeler i 
Kastamıonu MillstvGikıilli iSayın Miehdi Keskin, 
Sivas Milletvekili Bayın 'Mustafa, Timisl, Kasta-
ımonu Milletvekili iSayın Hasanı Tosyalı, Diyar
bakır Milletvekili İSayın Baıhattin Karafcoç. 

Söz Adalet Partisi Grulbu andına Grup Baş
kanı. ıSayıın Süleyman Demire! 'indir. 

İSayın Demire!, buyurun efendilin. (A. P. sı
ralarından iallkışta r) 

A. P. GRUBU ADINA 'SÜLEYMAN DE-
MİBEL (İsparta) — 'Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

Hepimizi saygı ile fselâm'lıyoruıın]. 

Siyâsî sözlüğümüze siyasî hakların iadesi 
adiyle girmiş •'bulunan ve Yassıada, Mahkemesi
nin 'kararlarına dayanılarak 19<60 öncesi Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde. ,göretv itfa etmiş, 
seçilmiş ibir siy/asî /kadro • ile. 'bazı yüksek mıe-
ımırları siyasietle iştigalden nııeın: eden Anaya
san xm 68 ne i maiddesiinin değiştirilmesi ve Geçi
ci 11 n'ci imaddesimin kaldırıtmıasıyle ilgili ola
rak 14 Ekim seçimleri sonrasında yeniden yajj-
ımış ibulunduğumuz teklif, Anayasa. Ko/m'isyonu 
tarafından Cumhuriyet Halk Partili üyelerin 
teklifiyle birleştirilerek müzakere .^edilmiş ve-
Millet Meclisinin gündeminde yer almıştır. 

Bugün müzakeresine haşladığıımıız 'bu tekir-
fin aslımda pnenlsilbi üzerimde 5 sene önce ımıuta-
ibakat hâsı! olmuş, Ii9l6ı9 Mayısında vermiş ıbu-< 

lunduğuiiıuız teklif Meclislerimizce kabul edile-
reik kamuniyet fccsh etmişti. 

Birinci müzakeresi! 14 Mayıs 1969; ikinci 
mıüzafcer'esi 15 Mayıs 1969 tarikinde: yapılarak1 

Millet Meclisimizin kabulüne mıazhar 'Oila.ni tek
liflimiz, ıl9'89 yılının Kasnın ayı 'başında da Cum
huriyet Senatosunca ikalbul edilmiş ve kamunf-
laşnııştı. 

Daha. sonra Anayasa, Maihketmesine vaki bir 
itiraz üzerine, Millet Meclisinde yapılattı oyla
ma Tüzüğe uygun 'bulunmaımış ve kamun Ana
yasa 'Mahkemesinin 1:6 Haziran 19>70 gün, ve 
.1970/1-3! sayılı karan ile iptal •olunımıuştu. 

Anayasa Mahkemesi 'kararının gerekçesi} 
elimizıe geçer geçmez Adalet Partisi Grupları
ma mensup '2'18 milletvekili! ve senatör arkada
şımla (birlikte 28 Ocak 1971 tarihinde ikinci tetk-
lifiımiızıi vermıiştik. 

Ancak, sonradan araya ıgiren bunalımı dö
nemi 'bu teklifiımizin tekrar idle alımımasımı ge
ciktirmiştir. Bu selbeple de, prensibi üzerimde 
Anayasa değişikliğime yetecek kadar çoğunlu
ğun ısıağlandığı ve Meclisler iradesi izhar olun
duğu hailde, ibir türlü ıkesim neticeye; bağlama
ma/maş .olan bu kanunun tekrar ıcle alınımıası 
için 1:4 Ekim 1973 seçimlerihli taikilbeın 9 Ocak 
1974 tarihinde Adalet 'Partisine imemsup 214 
Cumhuriyet /Senatosu Üyesi ve milletvekillinin 
imzasını taşıyan teklifimiz Millet Meclisi Baş
kanlığına yenideıı sunulmuştur. 

Konunun geçirdiği safalhatını Ibilimmıesimde 
fayda umduğumuz için hu hususları zikretım'eik 
ihtiyacımı duyduk. 

iSayın mrllletvekilller'i, Anayasada bu tadilin 
yapılalbilnıesine imkân veren Genel Af Kanunu 
19166 yılında çıkarılmıştı. Adalet Paırtisii, Ü9ı60 
.ihtilaliyle a,çı!lan yaralan, tümüyle isarımıa'k için 
löemıelerce gayret sarf ^etmiştin".. Bu yaraların iç 
ibarışı fb'O'Zinadan ve yeni yaralar aıçıOmadan sa-
rılmasıma büyüık hır itina gölsterijlımiiştir. Türk 
ısiiyasî hayatında denıdkratiık gelienelkleriın sağ
lamı temelleri üzerine kurulması, hürriyetçi de
mokrasimizin s'ağlıikla ve ıdüzıgün ıbiır biçimde 
işlemesi bakımından fevkalâde önemlidir. Siya
sî Partiler biırhiılerinin ralkilbüdir. Bu reıkaıbeti 
ancak ımenıle'kete hızım e t yollunda 'bir yarış ıma-
nasınd;a anlaanıalk gerekir. iStilyasî çeıkişmelelerim 
ve çatışmalarım, milletin 'birilik ve ibeıralberüği-
ni zetleleyem' vahîm sonuçlar doğurduğu, büyük 

http://'Oila.ni
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kayıplara yol açtığı Ibir gerçektir. Birlik ve foe-
raiberflıiğim. leksiiksiz tesisi için, siyasî rekabetin 
ımedenî ölçüler içerisinde cereyan 'etmesi gerek
tiğime her zaman/ ilnaınmışızldır. 

Bir (büyük milletin mensubu olma, şuurumu 
zaafa uğratmadan değişik fikirlere sahip /olu-
naihilımesi, ibuna 'rağmen halkıımızın 'birbirinden 
çözülmüş kitleler haline ıgellımedem dirlik, dü
zenlik ve bir araida güvenle yaşamasının başa-
ralabilmesi Adalet Partisiimlin şiarı 'olmuştur. 
Onun içindir iki, deımiökratik hukuk devletinin 
temel ilkesi olan vatandaşların hak eşitliğini, 
barıŞLn eksiksiz tesisinin şartı saymaşıızdır. 

(Siyasî selbeplerin meydana getirdiği çalkam-
ıtıllar ilânibaye hiçbir (memlekette sürüp gitme
miştir. Bu çaCIkanttıla'riın, ımıeydaııa geliş sebep
leri ne olunsa olsun, bir kere meydana. geldik
ten 'Sonra 'bunları olmaımış addetmeye ve bırak
tıkları] tortuları inkâr etmeye imkân yoktur. 

19(90 - ,19170 döneımi, 27 ;Mayııs İhtilâlinim, 
meydana getirdiği, memleket idaresini güçleşti
ren, eeşitli hassasiyetlene sahne olmuştur. Bu 
hassasiyetlerin içerisinden imeımlekete daha ç<ok 
zarar vermeden ç:fca|bilmeyi denedik; bunu 'ba-
şardığaımızı sanıyoruz. 

İM Mayıs 1909 tarihinde yapılan 'müzakere
de şöyle demi'şltiik : 

ı«Her ımrDlietin tarihinde iç ve dış .olaylarım 
sejbep olduğu ıstıraplı zaımanlar vardır. Bilhas
sa iç olayların selbep olduğu acı ve. kırgınlıkla
rım ontaıdan kaiMır-ılması, dış olayların selbep ol
duğu acı ve kırgiiinlıkları.n ortadan kaldırılma
sından ıgüçtür., Çünkü, dış 'olaylarda imJlet be
raberdir, iç olaylarda millet 'bölünmüştür. Ha
diselerin izahını, gayet tabiidir ki bölünmüş mil
letim Ibir ikmıirn fertleri 'başka, bir kısım fertleri 
•de başka türlü yapacaktır. 

.Millî vicdan ve aklıseiliım, sosyal çalkantııla-
rın sonumda yeni! çalkantıların imeydana gel-
mıesiiTiii değil, ;bir durulmayı arar. Haklı - haksız 
münakaşası, yerini ıbir çıkar yol 'bulmaya bıra-
kıır. 

.Modern deıvleit, hor şeyden önce siyasî ilkti-
darın, kavgasız,' kansız, tamiri .gayrî kabil ya
ralar açılmadan değişehilımesinin usullerine sa
hip olan devlettir. Devletin 'bekası, .gücü,- itiiba.1-
r;ı buna ibağlıldır. Milletler ailesi içinde şerefli 
bir üye olabilmek Ibuna (bağlıdır. 

Mazide meımlefcetimizde ımühim hadiseler ol
muştur.. Bu hadiselerin ımıilletı üzen nıeticeleri-
nin devama, bizatihi 1901 Anayasasının ruhu ile 

. bağdaşmaz. 
ISıiyasî haklarım iadesini hem insan ha'küarı 

hakımından, hera tmilllî ımıemfaatlerimiz bakıımım-
dan zarurî .görüyoruz. Burnunla :bir çekiş'meniin 
son Ibulacağıma eminiz. Vehimlere lüzumı yok
tur, kimsenin güvensizlik duygusu 'içinde olma
sına da lüzunı yoktur, inancımız odur ki, siyasî 
selbepleırden dolayı, Türkiye'de Ibir daha siyasî 
heyetlerim ıstıraplara mâruz 'bırakılması' teker
rür etmeyecektir. (A. P. sıralarımdan «Bravo» 
sesleri,, -alkışlar) 

14 Mayıs 19ıG9 tarihinde söylediğimiz, Yüce 
Meclisini huzurunda ifade ettiğimiz hu düşümce-
lerimizi, kanaatlerimizi, inançjiarıımızı bugün de 
aynen ımuhafazia ediyoruz. 

Sayın nıilıletvekilleri, siyasî hakların iadesi 
konusu, aslında (muayyen kimselere siyasetle uğ* 
raşmalk imkânlarınım verilmesi şeklinde düşü
nülemez. Meseleye herkes geçmişte nasıl 'ba
karsa (balkısın, şimdi nıasıl bakarsa haksin, Ibir 
önemli husus gözden kaıçımaımallıdır. 

Demiokr asinin kalbi parlamentodur. Hür 
paıla'mento müessesesi, şayet zamıacn. zaman 
kendisini aşan hirtakum olaylarla ikarşılaşalbili-
yorsa bu müessesemin hayatiyetinim zedelenme
mesi mümkün değildir. ı«Hür olma» özeliği ze-. 
delentaıiş 'bir parlamentonun, ımıamlekeltin haya
tî meselelerine kendi hür iraidesi ile çare Ibul-
ıması zorlaşır. Mesele 'burada (da kalmaz, seçil
miş heyetlerin güvensizliği söz konusudur. 

.Siyasî sorumluluğun ımüeyyideleri her çeşit 
'sorumluluk ıgübi öncelden (bellidir. ISonradan, 
geçmişte .cereyan etmiş siyasî .olaylara, o olay
lar cereyan ederken ımevcut .olmayan müeyyi
deler tatbik edilebiliyorsa 'seçiimdş heyelfclerıin1 

güvenliği söz (konusu .olaımaz., Güvenliği 'olma
yanı seçilmiş heyetlerle hür iradesi 'zedelenmiş 
parlamento, ülkeye ihtiyacı 'bulunan hizımetleri 
vermekte zorluk çeker. Bu, yeni ihtilâflar doğu-
rur ve memleket 'zarar igörür. 

Bugün üzerinde durduğumuz konu bir blhıtnj-
lâıl tasarrufu idi. İhtilâller fiilî ıdurumiliardiir; ya
ni fcalbul edilip edilmemesi söz konusu değildir. 
Bir demokratik rejim ieçrisinde de arzuya, şa
yan olaylar değildir. Ancak 'bir kere karşılaşıl-
dıımı yapılacak iş yeniden >rej:imıe dönüşü sağla
mak ve rejimim işlenMIğini teımih etmektir. 

— 299 — 
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Türk demoıkrasisii, müesseseleri aramanda 
abemik içinde çalışmayı ıgerfdkleştirmek ve> her-
ikesin yarini, görevini, yetkisini (belirli hale ge-
Itirımek ve bunu ananeıleştirımıek suretiyle güç 
fcaziamaicaktır. 

Adalet Partisi, kurulduğu 19)61 yılından (be
ri seçilmiş Meclislerin ımuhatap oüduğu bu ha
dise karşısında. milllleti Ibirbiriinıe düşürmeden sa
bır ve ımetanıetilıe hanelket leıtmiiş; .aynı zamanda, 
demokrasimin, teımıel prensiplerini,. «Hâkimiyetim 
(kayıtsız şartsız ımıiilletie ait (bulunduğu» hususu
nu «oyu ve seçımıemi» savunagelm'iştir., 

.19105 (Seçim Bey amn annesi ve Hükümet Prog
ramı, 1.9168 Büyük Kongresinin 'bu konudaki ka
ranla/n etrafında 1969' Mayısımda toplanıiabill-
ımiiş ve bir büyük imUtaibakat sağlamaibillmdş, ol
masını sevinçle karşılamışızdır. 

1.909 Kasımında gerçekleşmiş bulunan bu 
hak 'iadesinin yeniden müzakere konusu Oılma1-
sını, şekil bakıımımdan da olsa, 'bir talihsiziMk 
sayıyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisimde temsili 
edilen bütün partilerini Ibu konu etrafında yeni
den topilamaMlİrniiş 'olmasını da /memnuniyetle 
karşılıyoruz. Türkiye'nin (büyük ıbunailıunlara 
sürüklenmeden sürekli İbilr Mükrar içeriisinde 
idaresi söz konusudur. Meımlelkeıtiın idaresinde 
'milletin (son söz sahibi olması söz konusudur. 
İktidar ^otoritesinin yefgâne ikaynağnnın ımillet 
bulumımıası söz konusudur. 

Türk Parlamentosunun tümü tarafından, 
şayet ımem'leikeltiin idaresinde miıllletin son söz 
salhilbi dlması ve iktidar otoritesinin yegâne 
kaynağının mdılîleıt (bulunması hususu destek gö
rürse, ülkenin 'büyük 'bunalımlara sürüklenıme-
si önlemımiş olur., Bu konunun! biran evvel ger
çekleştirilip Türk Parlamentosunun günde/miin-
Iden çııkmasını temenni <eder, hepinizi saygı ille 
(selâımllanım. .(A. P. sıralarımdan «Bravo»' sesle
ri, sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim iSayım De-
ımireil., 

ıDemoikratik Parti Grubu adına ISıayın İhsan 
Tamibuş; buyurun e&mdim, .(D. P, sıralarından 
allkışlaır.) 

D. P. GRUPU ADINA ÎHSAN TOMBUŞ 
(Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri ; 

— 300 

26 . 3 . 1974 O : 1 

,Eski Demokrat Parti milletvekillerinin siya
sî hakları ile ilgili bu Anayasa değişikliğinin, 
çıok geçte olsa tekrar Yüce Heyetlimizin huzu-
ıruna gedmiş olması, gerek teklif yapma imkâ
nına sahip parti gruplar], gerekse bu imkân
dan .mahrum diğer grup mensupları tarafından 
şüphesiz memnunıiyetle karşıllanmış bir 'olay
dır. 

Eski Demokrat Parti milletvekillerine, seç
me ve seçilebilme imkânını verecek olan bu Ana
yasa değişikliğinin, 6 seneden beri bütün gay
retlere rağmen maalesef bir türlü gerçekleşme
miş olması, amme vicdanında bir yara olarak 
kalmış ve genç demokrasimiz için de bir naki-
sa teşkil -etmiştir. Demokratik Parti, 'kuruluşu 
anından itibaren eski Demokrat Parti mensup
larının siyasî hakları meselesine cdddiyeıtle ve 
önemle eğilmiş, her fırsatta bu yaranın saırılima-
sı hususunda elinden gelen gayreti esirgeme
miş, hattâ bu meseleyi programına dahi almış 
bulunmaktadır. 

Bizim siyasî haklar üzerindeki /bu hassasi
yetimiz, muhakkak 'ki, haksızlığa uğramış bir 
zümrenin mağduriyetimi önlemek olduğu ka
dar, demokratik rejimimizin de tam hür temi
nat altına alınması gayesinden ileırti gelmekte
dir. Filhakika, sadece Parlamentoda verdiği 
müspet veya menfi oylardan mesul tutularaik 
tecziye edilmiş bir parlümanterm, demokratik 
rejimle idare .edilen bir memlekette bulunalbıi-
leoeği tasavvur bile edilemez. 

İBütün demokratik ülkelerin anayasalaıTCn'-
da olduğu gibi, bizim 19124 ve 1961 Anayasa-
niDzda da, milletvekillerinin rey ve •mü'tialaala-
ırmdam, yani oy ve söz!erinden mesul olmaya
cakları sarahaten hükme bağlanmış durumda
dır. Bu hükmün teminatı altında eski Demok
rat Parti milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde oylarını diledikleri gibi kullanır
ken, günün birinde bir fevkalâde malhkeme ta
rafından, Anayasanın bu sarih ve amir- hükmü
ne rağmen mesul tutulaMleeeklıeriüi düşürue-
mezleırdi. Esasen iböyle bir ihtimalin anecvut 
o.labileiceği hallerde bir milletvekilimim. ser
bestçe, vicdanına uygun olarak irade izhar •ede
bilmesi ve oyunu kullanabilmesinin mümkün 
olamayacağı aşikârdır. Gerçi, her mâHetvefeiM 
oyunu ve düş imcel erini izhar ederken bunun 
siyasî sorumluluğunu vicdanımda duymak mec-
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buriyetnıdedir. Ancak bu sorumluluğun, sade
ce siyasî olabileceği, cezaî veıya malî bir mesu
liyeti tazamımun etmeyeceği, gerek esiki gerek 
yeni anayasalarımızın hükümlerinde ve gerek
se demokratik. rejimlerin temel prensipleriyle 
sabittir. 

Anayasamızın bu açık ve âmir hükümleri
ne, demokratik ilkellere tamamen aykırı ola
rak sadece oy ve sözlerinden dolayı mesul tu
tularak, ellerinden seçme ve seçilme haklan 
alınmış 'kimselerin memleketimizde bulunması, 
demokratik rejimin Türkiye'de tam olarak iş
lediği yolunda tereddütlere ve şüphelere yol 
açacak bir durum yaratmıştır. Diğer taraftan, 
seleflerimize reva görülen bu muamelenin hâlâ 
devam estirilmesinin, tashihinde gecikilmesinin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında 
vazife görmekte olan bizlerin vicdanına da 
muayyen bir ölçüde tesir edebileceği düşünü
lebilir. Geçmişteki emsal, aynı hadisenin te
kerrürü ihtimaline karşı, oy ve sözlerimizle te<-
oir edebilir. Burada herhangi bir konuda oyu
muzu kullanırken, Anayasamızın 79 ncu mad
desindeki teminata rağmen bizim tereddüte 
düşmemize sebebolabilir. 

Bir zamanlanın fevkalâde şartları altında, 
rejimin demokratik olmadığı bir devirde mil
letvekillerinin bu gibi beklenmedik muamele
lere tabi tutulabileceği biran için alda geleıbıi-
lirse de, o şartların kalkmasından ve rejimin 
demokrasiye dönüşmesine rağmen aynı halin 
devamı asra mazur gösterilemez, işte bu düşün
celer bizleri ve bütün partileri, demokratik bir 
rejimle kabili telif olmayan bu durumun iza
lesi için harekete geçirmiş, çalışmalara sevk et
miştir. Ancak, bu gayretler bugüne kadar se
meresini verememiş, arzularımız bir türlü ta
hakkuk •ettirilememiştir. Haltta bu husustaki bir 
anayasa değişikliği meclislerimizden geçmesi
ne ırağmen, Anayasa Mahkemesi tarafından 
usul yönünden bozulma talihsizliğine uğramış
tır. 

Anayasa. Mahkemesinin kararlarına hürmeti
miz olmakla beraber, siyasî hakların .iadesini 
sağlayan Anayasa değişikliğini usul bakımın
dan Anayasaya aykırı bulan ve bundan sadece 
beş ay sonra aynı usullerle Meclisimizden çı
kan ve Anayasanın 73 ncü maddesini değişti
ren Kanuna karşı yapılan itirazı reddeden Yük-

I sek Milhkemenin kararlan arasındaki bu bariz 
tenakuza dikkati çekmeden de geçemeyeceğiz. 

Netice olarak, bu Anayasa değişikliği ile bir 
taraftan eski Demokrat Parti milletvekıilleri-
nin mağduriyetine son verilmekte, diğer ta
raftan mevcut ıneclMerimizin vicdan huzuru 
içinde her nevi manevî baskılardan âzâde ola
rak çalışması teım'in edilmekte, Anayasamızın 
79 ncu maddesindeki teminatın sadece söz
den ibaret olmadığı, bilfiil tatbik edilmekte 
bulunduğu teyit ve tescil edilmekte, demokratik 
rejimimize gölge düşürmekte olan bir mesele 
kökünden halledilmektedir., 

MJuhJterenı milletvekilleri, teklifin siyasî ve 
hukukî yönünü bu şekilde belirttikten sonra 

I biraz .da teknik yönüne temas etmek istiyorum. 

Anayasa Komisyonu raporu tetkik edildiği 
takdirde esas gayeyi sağlamaya matuf iki ay
rı töklifin yapılmış olduğu görülmektedir. Ko
misyon bu iki tekliften, yukanda izah etme
ye çalıştığım espriye uygun olanını tercih et
miş ve ittifakla kabul etmiştir. Siyasî hakla
rın' iadesinden nıaksat^ bir zamanlar milletve
killiği yapmış kimselerin Türkiye Büyük Mil-
llet Meclisindeki faaliyetleri esnasında oy ve 
sözlerinden dolayı mevcut Anayasaya aykırı 
olarak mesul tutulmuş olmalarını tashih et
mekten ibarettir. Bu itibarla, Komisyon (haklı 
olarak bu husustaki çerçeveyi dar tutmuş ve 
Anayasa değişikliğini demokratik bir rejim
le bağdaşmayan, eski demokratllann durumu
nun düzeltilmesine inhisar ettirmiştir. Bu hu
sus raporda aynen şöyle belirtilmiştir: 

«Her iki değişiklik teklifinde de amaç, bel
li 'kişilerin yükanda açıklanan nedenlerle se
çilme haklarını sağlamak olduğuna göre, 68 nci 
maddede öngörülen değişikliğin bu amacı aşan 
bir sonuç vereceği meydandadır. Anayasanın 
esas düzenini bozmadan, seçilme yeterliği ilke
sini zedelemeden, sadece öngörülen sonucu.sağ
layacak bir biçimde bulunmasının daha doğ
ru olacağını düşünen Komisyonumuz, sorunun 
bir geçici .madde ile çözülmesini daha uygun mü
talâa etmiştir.,» 

Görülüyor ki Komisyon, Anayasanın 68 nci 
maddesindeki prensibi bozmadan meseleyi hal
letmenin daha doğru olduğu kanaatine varmış
tır. Bu suretle taibiî mahkemeleri tarafından, 

J yani suç işlendiği ziaman kanunen mevcut olan 
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mahkemeler tafralından ağır hapis cezasiyle 
mahkûm «dilenler, beş. yıldan fazla hapis ceza
sı giyenler, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hıır-
sızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inanı kötüye 
kullanıma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suç
lardan dolayı tecziye 'edilmiş olanlar, affa uğ
ramış olsalar bile Yüce Meclise gelmelerine .mâ
ni olan Anayasamızın prensibinin aynen muha
faza edilmesi istenmiştir. 

Buna mukalbil, suç isnadından sonra teşek
kül etmiş ve zamanını şartları altında siyasî ve 
geçici bir mahkeme tarafından tamaımen ısiya-
ısî sebeplerle mahkûm edilenlerin durumları 
yukarıda sayılanlardan haklı olarak ayıüt edil
miş ve Anayasaya geçici bir madde eklem ek 
yoluna gidilmiştir. Bu suretle Anayasa Komis
yonu, daha dün denebilecek yakın bir zaman
da, demokratik rejimi yok etmeyi, Türkiye Bü
yük Millet Meclisini iskat etmeyi ve Türkiye'de 
nıarksist ve leninist bir idareyi kurmayı hedef 
alan, ıbu gayeleri bilfiil icraya koyan, yani ey
leme geçen kimselerin de affa mazhar olsalar 
dahi bu mukaddes çatının altına girmelerini 
önlemiş bulunmaktadır, 

Muhterem arkadaşlar., Anayasa Koimisyonu-
nun 'bu (titiz ve olumlu tutumuna mukaıbil, iki 
siyasî partinin teklif kapsamını genişleten bir 
metin üzerinde anlaşmış olduğunu ve bunun bir 
•takrir halinde, 1 nci madde görüşülürken Gre
nci Kurula 'sunulacağını gazete ve radyolardan. 
'halber alımaktayıız. Bu haberle rin sıhlıat dere
cesini henüz ıbilmemekle beraber biz, bütün 
parti .mensuplarının ittifakla Komisyonda ka
bul etmiş oldukları ımetin dışımda 'böyle bir tak
ririn verileceği haberinin aslı olmadığını ümit 
etmekteyiz. Ancak, haberler doğru çıkar da, 
Uımumî Heyetimize siyasî hakların kapsamının 
genişletilmesi hususunda 'bir takrir verilirse, bu 
husus prensiplerimize uygun olmamasına ve 
gönlümüze göre bulunmamasına rağmen, sırf 
yukarıda izah etmeye çalıştığım sebeplerden do
layı, Anayasa değişikliğinin tehlikeye düşme
sini önlemek maksadıyle hareket edeceğimizi 
belirtımek isterini. 

Diğer taraftan,-raporda esas gayeyi aşar gi
bi görünen, yani eski Demokrat Parti milletve
killerinin dışında 20, '21 Mayıs olaylarına ka
rışanların da siyasî haklarının iade edildiği gö-
ırülınekte ise de, bu hadisenin üzerinden 11 se-
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ne gibi uzun bir müddetin geçmiş olması dola-
yısayle kamu oyundaki tesirlerinin asgariye 
inmiş bulunması, bundan başka hadiseye karı
şanların adetlerinin çok malıdut oluşu kanun 
kapsamının .genişletilmiş olduğu yolundaki bir 
iddiayı! önlem eki bedir. 

Muhterem milletvekilleri, bu konuda daha 
uzun konuşmaya, teferruata inmeye, polemik
lere girmeye meselenin ciddiyeti ve de nezaketi 

. müsait olmadığından sözlerime burada nihayet 
verirken eski demiokraltların siyasî haklarının 
iadesi yanında demokrasimize büyük ;bir güç 
kazandıracak olan 'bu Anayasa değişikliği do'-
îayısıyle bütün partilerimizin göstermiş, oldu
ğu hassasiyete teşekkür eder, Demokratik Par
ti Grubu adına hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(D. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür, ederim ISayın Tonı-
fouş. 

C. G. P. Gıruibu adına Sayın Talât Oğuz, bu
yu ru imiz efen dini. 

C. G. P. GRUBU ADINA TALÂT OĞUZ 
(Mardin.) — ıSayıu Başkan, sayın milletvekili le-

,ri; 
Siyasî hakların iadesiyle ilgili Anayasa de

ğişikliği teklifi üzerinde C. G. P. Grubunun gö
rüşlerini arz etmek için huzurunuzda bu'lunu-
yo.rum. 

Cumlhuriyetçi Güven Partisinin Genel Y<ö<-
ıı-otim Kurulu ve partimizin Türkiye Büyük 
'Mıiillcit Meclisi Grubu eski demokratların siyasî 
haklarının iadesine içjten'ikle tarafta,r olduğu
nu, partimizlin kurulduğu günden beri birçok de
fa açık ve kesin olarak ifade etımiştir. Bu ko
nuda 1969 ve .1973 seçimlerinden] önce milleti
mize ifade ettiğimiz, milletim ize ıtaahihüt etti
ğimiz hususlara sadık kalarak siyasî hakla
rın iadesi yolunda oy kullanacağız. 

Bundan önce bu konu Türkiye Büyük Mil
let Mjeclıisinde .birçok defa görüşülmüştür. Bu 
görüşmelerde Cumhuriyetçi Güven Padtisi Gru-
pu siyasî hakların iadesi lehinde görüşlerini 
açıklamış ve bu yolda olumlu oy kullanmıştır. 
Bıizlm partimiz siyasî halkların iadesi konusu
na hiçbir zaman parti •hesaplariyle eğilmemiş
tir. Bu konuyu millî huzur ve millî menfaat açı
sından değeiiiendirmiştir. Bizim için bu konu 
siyasî mahkûmiyeti erin cemiyette bırakaibile
ceği bütün izleri, yüreklerde bıraktığı bütün 

302 — 



M. Meclisi B : 57 26 . 3 . 1974 O : 1 

tortuları ortadan kaldırabilme konusudur. 
'Türkiye'de millî beraberlik duygularını güçlen
dirme ve geçimisin yaralarını tamamryle sara-
büme 'konusudur. Biz bu meseleye hiçbir za
man isyasî yatırım ve oy hesapları açısından 
bakmadık. Daima millî menfaati ve millî bera
berliği güçlendirıme konusunu önplanla tut
tuk. 

Bugün görüşülmekte olan konu vesilesiyle 
geçmişe ait tartışmaların yenilenmesinde ya-
rar görımüyoruz. 27 Mayıs 1960 tarihin malı-
dıır, hükmü tarih verecektir. Hiçbir memleketin 
demokratik gelişmesi sarsHitıısiiz, acısız, çalkan
tısız olmamıştır. Türk Milletti yüzyıllardan' be-
ıri siyasî hak ve hürriyetlere tam olarak kavuş -
ma ve hür demokratik rejim içinde yaşama mü
cadelesi vermektedir. Bu mücadelenin acı ve 
tatlı dönemleri olmuştur,, inişleri yokuşları ol
muştur. Cumhuriyetin kuruluşu, tok dereceli 
seçime geçiş, ç'ok partili düzenin kurulması bü
yük kusurları ve hataları! artık tarihin malı olan 
1946 seçimleri 19i50 yıllında millet iradesinin tam 
ve dürüst şekilde tecellisi ile tarihimizde ilk 
defa olarak iktidarın hür seçimle el değiştir
mesi, bu sonuca ulaşmak için milletçe sarfe-
dilftiı çabalar 1950 - 1960 dönemlinin olumlu ve 
'olumsuz yönleriyle demokratik rejim alanında 
ortajya çıkardığı sorunlar, 1960 yılında demok
ratik rejimin kesintiye uğrayışı, iktidarı ele 

alanların daha ilk günden memlekette hür se
çimlerle millet iradesinin tecellisine imkân ve
recek şartları hazırlayarak iktidarı milletin 
seçeceği Türkiye Büyük Millet Meclisine dev
redeceklerini millet ve cihan önünde taahhüt 
ütmeleri, bu taahhüdün sadakatle ve şeırefle ye
rine getirilişi bu neticeye ulaşmak için geçiri
len aşamalar ve sarfedilen . gayretler Kurucu 
Meclis Anayasasının en geç 29 Ekim 1960 tari
hinde iktidarın hür seçimle teşekkül edecek 
Türkiye Büyük Millet Meclisine devredilmesi 
yolundaki hükmü ve bu hükmün uygulanıması 
için gösterilen samimî çabalar, 19'61 'seçimleriy
le kurulan Meclisin çıkaırdığı af kanunları, si
yasî hakların iadesinin bugüne kadar sürünce
mede kalması, bunun yarattığı tartışmalar hep 
hatırlardadır ve artık tarihin 'malıdır. 

Değerli milletvekilleri, demokrasilerde ihti-
lâler arzu edilen hareketler değildir. Demokra
tik rejimin kesintiye uğraması hangi sebeplere 

dayanırsa dayansın ortaya çözülmesi kolay ol
mayan sorunlar çıkarır. Aneak, büyük ve olgun 
milletlerdir ki, tarihî zaruretlerin ortaya çıkar
dığı bu çeşit güçlükleri ve engelleri aşmasını 
(bilirler. Türk Mjilleti, Türk Milletinin ayrılmaz 
parçası olan şerefli Silâhlı Kuvvetlerimizin 
demokratik rejimin vaz geçilmez unsurları olan 
siyasî partilerimizin en güç geçitlerde raydan 
çıkan demokrasi trenimi tekrar rayına oturtma
yı bilmişlerdir, pek çok milletin altından çı
kamayacağı' (güçlükleri, milletimizin demjokra-
ısiye bağlılığı, fıtrî asaleti ve tarihten gelen 
olgunluğuyle yenmesini bilmiştir. 

9 Temmuz 1961 tarihli Anayasamız getirdi
ği bir çok yeniliklerle milletimizin önünde yenli 
ufuklar açmış ve demokrasimizin daha teminat
lı şekilde lişiemesini sağlayacak bazı .müessese
leri milletimize kazandırmıştır. !Bu Anayasa
nın zamanla ortaya çıkan noksanları, uygula
mada belirli hale gelen kusurları düzeltilmiştir.. 
Anayasalar Allah yapısı değildir, kul yapısı
dır. Hatasız olmaları düşünülemez. Değişiklik 
gerektiği zaman hangi usulle, nasıil değiştirile
cekleri kendi metinlerinde yazılıdır. İşte bugün 
Anayasamızın bir hükmünü, çoktan beri belir
gin hale gelen bir ihtiyacı karşılamak üzere 
değiştiırımemiz süz konusudur. 

Değerli arkadaşlarını, «Biz siyasî hakların 
iadesii konusuna millî menfaat açısından bakı
yoruz» derken bir noktayı iyi biliyoruz. Tür
kiye'de bugünkü mücadele 14' yıl önceki şu 
parti ile bu parti arasındaki mücadele değil
dir. Türkiye'de bugün bir başka mücadele vaır-
dır. Türkiye'de bugün bütün milliyetçilerin, 
bütün Atatürkçülerin, bütün cumhuriyetçile
rin karşısına dikilmesi gereken ciddî tehıllikeler 
vardıır. Biz biliyo<ruz iki, siyaisî hakların iade1-
•sini içtenlikle istediğimiz ve savunduğumuz 
eski demokratlar, bu mücadelede daima cum
huriyetin, milliyetçiliğin, Atatürkçülüğün ya-
nıda olacaklardır. Bundan hiç kimsenin şüphe 
etm,elye hakkı yoktur. Geçmişin millet vicdanın
da bıraktığı tortuları ortadan kaidııracak ve 
Anayasanın meşru temeli üzerinde yerini ala
cak olan bugünkü kararıyle Yüce Meclis iç ba
rışa hizmet etmiş olacaktır. 

Önümüzde Türkiye'nin bir maceraya sürük
lenmeden sağlam yoldan iktisadî kaikınmasıtnı 
'başarması davası mevcuttur. Bu iktisadî kal-
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kınmanın, bazılarının heves ettiği gilbi totaliter 
usullerle değil, hürriyet ve sosyal adalet için
de başarı!ması. davası vardır, Geçmişin acı izle
rini silip, geleceğe daiha da güçlenmiş bir 
millî beraberlik duygusuyde el ele yönelmeli
yiz. Biz Cumhuriyetçi Güven Partlisd olarak 
siyasî hakların iadesi konusuna hep bu açıdan 
baktık, şimdi de bu açıdan bakıyoruz. 

Hemen belirtmıdk isterim kî, Grubumuz alt-
komisyonda ve Anayasa Komisyonunda bütün 
partilere mensup arkadaşlarm görüş ;biriliğine 
varmaları suretiyle bulunmuş olan formülün 
daiha başaralı bir formül olduğu fikrindedir. 
Siyasî çalkantıların ortaya çıkardığı durum
larla yüz kızartıcı iadi suçların ayrı tutulması 
daiha yararlı durdu. Belki komisyondan çıkan 
metne cezası ağur lolmaıkla beraber, yüz kızar
tıcı sayılmayacak bazı hakaret suçları gibi 
birtakım suçlardan mahkûm olanların dahi affı 
halinde, siyasî haklarına kavuşmalarımı sağla
yacak bir ibare ilâvesi yerinde olurdu. Şayet 
68 nci madde metni komisyondan çıkan şekliyle 
değil, bazı partilerin önerdiği gibi çıkarılırsa, 
bu takdirde af kanunlarında Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin daha dikkatli olması gereke
ceğini hatırlatmak isterim. 

Rüşvet, ihtilas, irtikap, zimmet ve sa'hteci-
iîiilk gibi yüz kızartıcı suçlardan veya Cumhuri
yetin ve Devletin temellerini bir yabancı ide
olojiye hizmet uğrunda yıkmak üzere faaliyet
te ibuilunmaiktaıı mahkûm olanların affında da
ha büyük bir dikkat göstermeyi ve bu gibile
rin kamu hizmetlerine dönmelerini mümkün kı
lacak hükümleri af kanunlarına koymamayı, 
bu Anayasa değişikliği daha da büyük bir zo
runduk haline getirecektir. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocalei) — Gün
dem dışına çıkıyor. 

BAŞKAN —> Çlkmılyor efendim... Takip edi
yorum, çıikmıyor. 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — Biz partli ola
rak eski Demokrat Partililerin siyasî hakları
nın iadesini adaletin icabı saydığımız ve zarurî 
gördüğümüz için bu Anayasa değişikliği tek
lifine. oy vereceğiz. 

Müsteşar, genel müdür, büyükelçji olmaları 
mümkün; bulıuııan kişilerin seçme ve seçilme 
hakkından yoksun bırakılmaları kalbuıl edile
mez. Bu duruma bir an önce son vermeliyiz. 

Geçmişin hatalarını şu veya bu. şahsa/ şu ve
ya bu. kuruluşa yüklemek ç^aılanyile; atılacak 
barış ve mjıllî beraiberlik adımını gölgelemeye
lim. Allahdan başka kusursuz varlık yoktur. 
Kul kusursuz olmaz, iktidarda ve mnbalefette 
hatalı adım atmamış ne bâr fert, ne bir kuruluş 
tasavvur edilebilir. Önemli olan, milletçe geç-
mıişten ders alıp demokrasimizi daha sıhhajtili 
şekilde işi etmenin yollarım hep birilikte bul-
maniMdır. Biz bu Anayasa değişdlkliğine bu 
inaniçıla 'oy vereceğiz. 

Kullanacağımız oyların milietimjiz için ha
yırlı olmasını, milletimize daba ejok bütünlük 
ve beraiberlik, üllkemke daha çjok (huzur ve gü
ven getirmesini diler, Yüce Parlâmentoyu Cum
huriyetçi Güven Partisi Grubu 'adın'a saygılar
la selâmlarım. (CGP sıralarmdan alkı§lıaa*.) 

BAŞOSAN — Teşekkür ederim, sayın Oğuz. 
'Söz sırası Millî Selâmet Partisi Grubu adına 

sayın Yâsdn Hiat'iibloğlu'nda, Sayın Hatiboğlu 
buyurunuz. 

M. S. P. GRUBU ADINA YASIN HATÜB-
OĞLU (Çorum) — Muhterem Başkan, Yüce 
Mecliisıiın değerli üyeleri; 

Üzerinde görüştüğümüz konu siyasî bir ko
nudur. Gönül bu meselenin bugüne gelmeden 
çok öncelerden halledilmiş olmasını arzu eder
di. Ancak, bilemeyeceğimiz sebeplerden dolayı 
sürüncemede bırakıldı, yahut tabiri aherle, sü-
ranoeınıede kaldı ve bugüne geldi. 

Bununla beraber şükretmek gerek; Tür
kiye'de bir ihtilâl olmuş, birt alkım tasarruflara 
girişilmiş ve birtakım bükümler isdar edilmiş
tir. Burudan sonra mahkemelerce maıhkûm edilen 
bazı kişilerin affının düşünülmüş olması cid
den şayanı şükrandır. Ne var 'ki, gönlümüz, 
ımahikûm edildiği günden beni siyasî suçlu olma
ları nedeniyle daima aflarının yanında olmuş
tur. Ancak, bazı memleket gerçekleri, belki bu
na bir nijüddet iimkân vermemiştir. Bu imikânm 
bugün doğmuş olması, hele parlamentoya yeni 
katılmış bir kardeşdn'izin çolk arzu ettiği, zev-
Ikini gönlünde duymak istediği, zaman zaman 
acı ve ıstırabını gönlünün derinliklerinde çek
tiği bir konuda söz söylemeyi elde etaıiş olma
sı, Cenabı Hak'a şükran için bir vesiledir. 

Muhterem milletvekilleri, biraz evvel de arz 
iöfanıiştka, siyasî hakların iadesi konusu daba 
evvel verilseydi de seçtiimlıeırde birtakım istismar 
ıkonusu edilmıeseydi. 
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Bâr zammı maateeisısaif mateeımeterıi Mis/mar 
edildi, bir zaman idamlar istismar edildi, bir 
zaman af talebeden, bu Yüce Milletten mertha-
trııet talebeden insanların ınıerihıamelt ta'lelbedişle-
<ra, istismar edildi. Henkes kendi görüşü istikame
tinde ve hedkas a-nıha şart kemdi menfaatti isti
kametimde .gûma gûma istismar edildi. 

Muh'tereım mıilletviekilleri, bir sayın sözcü
nün (mangi gruba mensuibolduğunu sıöyle/meye-
eeğiım, kenjdisi her halde hatırlayacaktır) şöyle 
diyordu: «'Gönül isterdi ki, bir af tartışılırken 
•kin kmısmlmajsıın, birtakım mulhayyel endişeler-
den, Mı*taflom muhayyel kuşku ve korkulardan 
deta vurularak af ve a'tıfeıtiımizi bekleyen insan
ların gönülleri rencide edilımes'in.» Bunu hatır
ladım ve bu hatırlayış içerisinde dinledim. Ko
numuz siyasî halkların iadesi; ama fırsat bu fır
sat diyoruz; baızan siyasî halklarım iadeslimden 
dem vuruytor, bazan da gelecek olan ve henüz 
Gremel Kurula arz edilmemiş, muhteva ve ma-
hiyettiniaı ne olduğu belli olmayan af kanunu
nu eleştirmeye çalışıyoruz. (A. P. sıralarından 
«Affı gürüşlmüyoruz k b seslem, gürültüler) 

Muintoeretm kardeşlerim, bu af işıte. Bu af, 
bu af, isltfanarsaz af bu af... (Gürültüler) 

'BAŞKAN — Efenldim, rica ediyorum beye-
fendli. 

YÂ8ÜN HATİBOÖLU (Devamla) — Bu af, 
gönülden-gelen af bu af... 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. 
TALÂT OÖUZ (Mardin) — Af ile ne alâ

kası var efendim, konu tizlerinde konuşunuz. 

YÂBtN HATUBOĞLU (Devamla) — Bu af, 
Mçjbdr şeşime istisımıar konusu yapılmamış af. 
Bn nasıl af biliyor musunuz 1 Gücünü ve kudre
tini... 

BAŞKAN — Sayın hatip bir dakikamızı ri
ca ediyorum. Hangi aftan bahsediyorsunuz. 

YÂISİN HATİİBOĞLU (Devamla) — Siyasî 
hakların iadesi konusunu efendim. 

BAŞKAN — Lütfen onun üzerinde konuşu
nuz. Sayın üyeler, müdahale etmeyiniz. 

YASIN HATtfîBOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başlkanım, siyasî halkların iadesi konusunda 
gönlümün istediğini arz ettim. Günül istiyor ki, 
bu evvelce haîledileeeMi de bdrtalkım... 

BAŞKAN — Gönlünüzün isteği Içtüzüğü-
miize de uygun olarak efendimi. 

Yİ1SM HATİBOĞLU (Devamla) — Seçim-
İterde Misımar edillmıeseydi diyoruz. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, siz de 
kürsüden yapmayın rica ediyorum. (A. P. sıra
la rından «Bravo Başkan» sesleri) 

YASİN HATdBOĞLU (Devamla) — Peki. 
Muhterem mlilleıtveikitleri, ikazından dolayı 

Sayın Başkana teşekkür ederim. 
Mulhterem milletvekilleri, bu af inanın gön

lümüzün ezelden beri istediği aftır. Bu sebeple 
Millî Selâmet Fantisi 'Grubuna mensup 'tüm 
milletvekili arkadaşlariım bunu sadece işaretle
rine vasıta parmaiklarıyle değil, içlerinin ifadesi 
olan gönülleriyle desteklece!kle>rdir. 

Zaten Anayasamızın tüm espirisi ve bahusus 
12 nci maddelsi muvacehesinde bu memleketin 
ısiyasî ımrfkadderaitına senelerce hükmetmiş, bu 
memlekete senelerce hizunelt etmiş insanlardan 
bazı hakların esirgenmesi doğru değildir. 

Anayasanın 12 nci maddesi her türlü tefriki, 
her türlü tercihi, her türlü ayrıcalığı zaten red
detmektedir. Gerek 12 nci madde ve gerekse 
tüm Anayasanın ruhu bunlara bu hakkın veril
mesini gerekli kılmaktadır. 

(Bendeniz ısözlerime son verirken bir memnu
niyetimi daha huzurlarınızda arz etmek isterim. 

Muhteremi milletvekilleri, 2 sevincin bir ara
da bulunım asımın manasını elbetfte idrak edecek
siniz. IBugün hayatıta kalanlara, vereceğiniz oy
larla Söçilme halklkı vereceğiz, en tabiî hakkıdır, 
gönülden d'esitefkleriz. Ama, ikinci memnuniyet 
verici icraat nedir, biliyor muisaımuz? 

BAŞKAN — Sayın Hatiboğlu. yine konu 
dışına çıkıyorsunuz efendim. Efendim, burada 
'ölülerin meselesini konuşmuyoruz rica ediyo
rum. 

YÂSÎN HATİBOĞLU (Devamla) — Peki 
efendim. 

BAŞKAN — Raca ederim efendim, keserim 
beyefendi. 

YASİN HATİıBOĞLU (Devatmla) — Peki 
efendim, bendeniz arz edeyim. 

Sayın hayattta kalan siyasî mahkûmlara ye
niden seçilme hakkı verir isek ki, o kanaatteyiz, 
millete, meımlekete inşallah. daha büyük hizmet 
edeeelktir. Zaten siyasî hayat herkes için ve her 
fani için kemdi ömrü gibi fanidir, kimse bura
da halki değildir, ömürleri nispetinde bu. hakkı 
ve imkânı onlara tanırken mutlaka panmakları-
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iniz lehlerinde kalkacaktı*'. Ben, bu memnuni-
yetiımle birlikte, bugüne kadar ihmal edilmiş 
cenazelerin ailelerine tevdii huısuısundaki hülkü-
ınetin icraatını huzurunuzda arz ederken, Hü
kümete de şükranlarımı sunuyorum. (C. II. P. 
ve M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatib-
oğlu. Yalnız, İçltüğüğe uymak Başkanın arzusu 
değildir, İçtüzükte hepimizin oyu vardır. 

Efendimi, Cumhuriyet Halik Partisi Grubu 
adına Sayın Hüıdai Oral, buyurunuz Sayın Oral. 
('C. H. P. sırala tınıdan alkışlar) 

C. H. P. GRUBU ADINA HÜDAİ ORAL 
(Denizli) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla-
ımm; 

Anayasanın 68 nei maddesinin değiştirilme
sine ve geçici 11 nci maddesinin yürürlükten 
kaldırılmasına ilişkin kanun tekliflerine ait 
Anayasa Kcımıisyonu raporu üzerinde Cumhuri-
yet Halk Partisi Millet Meclisi G-rübunun gö
rüşlerini sunmaya çalışacağını. 

Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet 
Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının kıs-
ırien affı hakkındaki 1962 tarih ve 78 sayılı 
Yasanın 1 ne i .ıııalddesi aynen şöyledir : 

«1924 tarihli ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun bazı hükümlerinin kaldırılması ve 
bıazı hükümlerinin değişjtirilımesi halkfcınida 12 
Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi uyarınca kurulan Yüksek Adalet Diva
nınca, Anayasayı ihlâl suçundan Türk Ceza Ka
nununun 146 ncı malddesi gereğince mahkûm 
ieıdilımiş olanların, bu mahkûmiyetlerine ait ilâm
larında yazılı muvakkat hürriyeti bağlayıcı ce
zalardan 4'er senesiyle, muayyen bir mıntıkada 
ikametle, emniyeti umumiye nezareti altına 
alınma cezaları affedilir» hükmünü koyduktan 
sonra, aynı kanunun 2 nci maddesinin 1 ncıi fık
rası ; «Bu kanunun 1 nci maddesinlden faydala
nanlar hakkında bihakkın veya meşrut en tah
liye tarihin'den itibaren bu mahkûmiyetlerinin 
taiblî neticesi olan kanunî m;ahcuriyet altında 
bulundurulma ve hususî kanunlarda yapılı mu
ayyen bir meslek ve sanatın icrasının menine1 

dair hükümler tatbik olunmaız» kuralını da ge
tirmiştir. 

8 . 4 . 1965 tarih ve 579 sayılı Yasa ile 2 nei 
ımaiddeye eklenen fıkra ile de, 1924 tarihli ve 
491 sayılı Teşkilâtı Esalsiye Kanununun bazı 

{ bükümlerinin kaldırılması ve baızı hükümlerinin 
değiştirilmesi hakkında 12 Haziran 1960 tarihli 
ve 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca, ku
rulan Yüksek Adalet Divanınca, Türk Ceza Ka
nununun 146 ve 59 ncu maddelerine göre, mü
ebbet hapse mahkûm olanlarla., Millî Birlik Ko-
ımiitesi kararıyle ölüm cezaları müebbet, ağır 
hapse tahvil edilenler de, Anayasanın 97 nci 
maddesi gereğince affolunanlar bu maddenin 
1 nci fnkrasından faydalanırlar hükmü getiril-
ımişitiir. 

Böylece, Yüksek Adalet Divanınca, Türkiye 
ıCumhuriyeti Teşkilâtı Esasiye Kanununun ta
mamını veya bir kısmını tağyir ve tebdil veya 
ilgaya ve bu kanun ile teşekkül etmiş olan Bü
yük Millet Meclisini ıskata veya vazifesini yap
maktan mene cebren teşebbüs etmiş, teşebbüs 
etmekten aslî ya da feri fail olanlar hakkında 
verilen mahkûmiyet kararları affa uğradığı 
gibi, meslek ve sanatlarının icrasının menine 
'dair hükümlerin uygulanmasına da son veril
miştir. 

Ancak, 1969 tarilhiıiıde çıkarılan ve Anayasa
nın 68 nci maddesinide 'değişiklik yapan ve ge
çici 11 nei madldesini yürürlükten kaldıran 1118 
sayılı Yasa, Anayasa Mahkemesinin 1 6 . 6 . 1973 
gün, 1/31 sayılı kararıyle, aynen, teklifin Mil
let Meclisimdeki birinci görüşülımesi sırasında 
yer alan madde oylamalarımda 2/3 çoğunluk 
aranm amasının yasanın şekil yönünden iptalini 
gerektirdiği, bu sonuca göre öteki hususların 
incelenmesine yer olmadığı gerekçesi ve oy 
çokluğu, ile iptal edilmiştir. Ayrıca, 780 sayılı 
bazı suç. ve cezaların affı 'hakkındaki Yasanın 
5 nci maddesinin 1 nci fıkrası hükmüne göre 
de, 1924 tarihli ve 491 sayılı -Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun bazı hükümlerimin kaldırıllrnası ve 
bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 
12 . 6 . 1960 tarihli ve 1 sayılı Yasanın 6 ncı 
(maddesine tevfikan kurulan Yüksek Adalet 
Divanınca mahkûm edilenleriın, feri ve mütem
mim cezaları ceza mahkûmiyetlerinin neticele
rine de şamil olmak üzere af f edilmişlerdir. 

Değerli ankadaşlarum, 780 sayılı Yasanın 
bu maddesinin Anayasaya aykırılığı ileri sürü
lerek Anayasa Mahkemesine açılan iptal da
vası, Anayasa Mahkemesinin 21 . 2 . 1968 tarih, 
27/8 sayılı Kararının gerekçesinde aynen: «780 
sayılı Af Kanununun 5 ncıi maddesinin 1 nci 
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fıkrası ile Yüksek Adalet Divanınca mahkûm 
edilmiş .bulunanların fer'î ve mütemmim cezala-
rıyle ceza mahkûmiyetlerinin bütün neticeleri
nin affedildiği» hükmünü taşımaktadır. 

Yukarıda değinildiği gibi, bu ceza mahkû-
nıiy etlerinin affı, mahkûmiyetin dayandığı 
olayların Anayasaya uygun olduğu ve huku'k 
-dışı biTİıınmadığı ve bunun sonucu olarak olay
ların meşru ve suç sayılmaıması gerektiği gibi 
'bir mana taşımamaktadır. Aksi bir hüküm geti
rilmiş olsaydı, Anayasanın başlangıç, 'kuşamının 
2 nci fıkrasına ve geçıiıci 4 ncü maddeye ve meş
ruluk ilkesine aykırı olundu. 

Genel affın suç olan eylemi ortadan kaldı
rılmadığı hususu yukarıda açıklanmıştır. İptal 
konusu .af hükmü, mahkûmiyetin dayandığı suç 
eylemini lııiç bir yönü ile ele aknaımış, bu yöne 
değinmemiş olduğu gibi, kanunun gerekçesin
de de açıklandığı üzere, genel af ilân edilirken, 
bu affın sosyal bir tedihlr ve atıfet olma niteli
ğinin gözönünde bulundurulduğu da açıklanmış 
ve böylece mahkûmlar haklı görülerek değil, 
atıfette bulunularak affedilmiş oldukları için, 
iptal konusu olan Af Kanununun çıkarılmasına 
Anayasanın başlangıç bölümünün 2 nci fıkra-
sıyle, geçici 4 ncü maddesi engel göaiilimcmiştir; 

Böylece, gerekçesiyle 27 Mayıs Devrimine 
saygı gösteren ve kapsamı ile sadece cezaları 
kaldıran 780 sayılı Kanunun 5 nci maddeisiniu 
yasalaşmasına engel hükümlerin Anayaasnm 
maddelerinde ve Anayasanın tümünde saklı, 
Anayasanın ruhunda yer almadığı ortaya çık
maktadır. 

Bu nedenlerle, Baszı Suç ve Cezaların Affı 
hakkında 3 . 8 . 1966 gim ve 780 sayılı Yasanın 
5 nci maddesinin 1 nci fıkrasında yer alan ve 
Yüksek Aıdalet Divanınca mahkûm edilenlerin . 
fer'î ve mütemmim cezaları ile ceza mahkûmi
yetlerinim ınelticelcrine de şamil olmak üzere af
fedilmelerine ilişkin bulunan hükmün Anayasa
ya aykırı olmadığı, oy çokluğu ile kabul edi
lerek reddedilmıişltir. 

Yukarıda açıklandığı üzere, Yüksek Adalet 
Divanınca mahkûm edilenler, Anayaisanın 68 
nci ve geçici 11 nci maddeleri gereğince sadece 
seçilme halklarına sahip bulunmamaktadırlar. 
Oysa ki, bu kimseler, çıkan genel af yasaları 
ile büyükelçi, avukat, doktor ve Devlet memu
ru olmak gibi en önemli kamu hizmetlerini gör-
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inek olanaklarına sahip bulunmaktadırlar. Sa
dece seçilme halklarına sahip bulunmamalarının 
bir kısım çevrelerde yarattığı üzüntü yanında, 
bir kısım çevrelerde de siyasal istismar konusu 
olmaya devaım etmesi gerçekten tedirginlik ya
ratıcı ve huzur boızucu bir nitelik almaktadır. 

Cumhuriyet Halk Partisi, oluşan, gelişen ve 
değişen toplum düzenimizin ve sosyo - ekono
mik sorunların yanısıra, siyasî hakların iadesi
nin belirli çevrelerde istismarının önlenmesinin, 
bir ölçüde sosyal barışa katkıda bulunacağı ka
nısındadır. Derhal ifade edelim ki, konu ve sos
yal barış ve huzur kavramı, bizi dolaylı veya 
'dolaysız olarak genel af ve siyasal suç tanım 
ve kapsamıma götürmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, genel af kapsamının 
içinde memnu hakların, siyasî hakların iadesi
ni görmemek mümkün değildir. Biraz sonra, si
yasî anlamının yanında, gtenel af kanunu tasa
rısını, teklifini görüşecek Meclisimiz. Bunun 
bünyesinde, aslımda genel affın bünyesinde yer 
alan siyasî hakların verilmesi de söz konusu
dur ; Anayaisanın 68 ve 11 nci maddesinde ya
pılacak değişiklikten sonra, 

Yülksek Adalet 'Divanınca mahkûm olan 
kimselerin eylemlerinin genellikle siyasal suç. 
tanımına girdiğinde şüphe ve tereddüt yoktur. 
Grenci af, Anayasa Mahkemesi kararlarının ge-
rekçeteinde de belirtildiği ve doktrinde benim
sendiği gibi, Devletin ceza verme hakkını kul-
lanmaiktan vazgeçmesi, sosyal fayda düşünce
siyle tüm, ya da bazı belirli suçlarla hükmeıdil-
(mıiş cezaları, bütün sonuçlarıyle birlikte düşü
ren kamu davasını, hükmedilmiş cezaları ve 
mahkûmiyetin bütün sonuçlarını ortadan kal
dıran bir tasarruftur. 

Genel af, suç sayılan eylemi değil, cezayı ve 
ceza davası açılma olanağını ortadan kaldır
maktadır. Genel af, suç 'tegklil eden eylemi orta
dan kalidıılmaz; verilmiş cezayı, ya da verilecek 
cezanın çektirilmesini önleyen bir yasama, tasar
rufudur. 

Cezayı düşürme deyimi, suç teşkil eden eyle
min meşrulaştırılması demek değildir. Genel af 
Sıuçluya değil, suça matuf bir unutıma hareketi
dir. Amacı, toplum, içinde (barışı ve huzuru sağ
lamaktır. 

Türk Yargııtayı, genel affı, kamunun men
faati bakımından alınmış bir tedbir olarak nite-
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içmektedir. Ektontamik ve sosyal düzeni bozııık, 
siyasal düzeni eşitlik ve özıgürlük esaslanndan 
yoksun topkıımlarda suçların arttığı bir gerçek
tir. 

Siyasal hakların iadesini de içine alan genel 
aflar, (bozulan kamu düzenini yeniden kuıimak, 
•toplumun içinde bulunduğu koşullar ve iç kan-
şıklılklardan sonra sükûnu sağlamak, siyasal 
Ikrizlıerden sonra yatıştırıcı etiki yapmak içiin 
başvurulan ve unutma yolunun tercih edildiğini 
gösteren bir yasama tasarrufudur. 

Genel af, aynı zamanda demokratik rejimin 
bir delillidir. Zayıf ve otoriter rejimler, genel
likle ıgenel affa gidemezler; ya da genel affın 
genel kurallarını zedelemekten kendilerini ala
mazlar. 

{jpenel af, siyasal suçlarla yakından ilgilidir. 
Siyasî halkların iadesi konusu da, siyasî suçla
rın affı ile ilgili çok önemli bdr konudur. Siya
sal genel aflar kamu düzeninin yeniden düzen
lenmesinde yararlı sonuçlar doğurmaktadırlar. 

Siyasal suç kavram], doktrinde geniş tanım 
ve tartılmalara yol açmıştır. Derhal ifade ede
lim ki, siyasal suçluluğu önlemek için en iyi 
çare, milletin fikrî gelişmesi ve haklı istekleri 
ile aıhenkli olarak sosyal ve siyaısal özgürlükle
re en geniş yeri vermektir. 

Siyasal suç kavramı, bizi, fikir ve düşünce 
deyimine götürmektedir. Anayasalınızın 68 nei 
maddesinde öngörülen değişiükliğin temelinde, 
Türk toplumundaki suç tamım ve deyilminıin 
tartışması yattığını unutmamalıyız. 

Siyasal hakların iadesi adı altında, aslında 
genel affın kapsamına giren bir konuda toplu
mu, adlî, hukukî ve sosyal sağlığa kavuşturma
ya, Fransızca deyimi ile rehabilitasyon jüdisi-
'er'e giderken, Anayasamızın öngördüğü ve ge
nel ceza hukuku kurallarının eşitlik ilkesini de 
gözden uzak tutmamak zorunluluğuna bir kez 
daha değinmek isteriz. 

Siyasal suç tanımı, bazı kimseleri zamanımı
zın hukuk sistemimde düşünce, fikir suçu deni
len herihangi bir suç çeşidi olmadığı halde, dü
şüncenin açıklanması, greçeiklcştirilimesi için 
harekete geçilmesi, yayılması fiilleri üzerinde 
hartalı tııtuım ye davranışlara sevk etmiştir. 

Meclislerimizde yapılacak siyasî hakların 
iadesi ve genel af konusu tartışmaktın bizi, olu
şan ve gelişen Türk toplumunda özgürlükçü de-

ıruakraıtik halk harıelketinin en büyük unsuru 
olan düşünce ve inanç özgürlüğünün suç tanım 
ve deyimine götürecektir. 

Nitekim 1969 yılında başlayan, siyasî hak
ların iadesi ile ilgili bu mecliste yapılan görüş
melerde, Meclis tutanakları, konuşmacıların 
bunlara değinmekten kendilerini alamadıkları
nı göstermektedir. 

Derhal belirtelim ki, sosyal nitelik taşıyan 
suçlara karşı beliren cezai tepki, özellikle sos
yal ve politik filkir ve düşüncelerin açıklanma
sı ve yayılması söz konusu olduğunda, tarih 
içimde bir yumuşama göstermektedir. Tepkinin 
sertliği, demokratik rejimin yerleşme ve be
nimsenmesi derecesiyle doğru orantılıdır. De
mokratik rejimler, mevcut sisteme taban taba
na zıt düşünce ve fikirlere bile hoşgörü açısın
dan bakarlar; fikrî muhtevaya sahip her görü
şe hayat haikfcı tanırlar. 

Demokrasi, inanıma ve inandırma rejimidir. 
'Demokratik bir ©eza hukuku, insanî bir ceza hu
kukudur. Demokrasinin geleceği, hukukun ge
leceğine bağlıdır. Demokrasi, hukukun güven
cesi dışında gelişemez. 

Temeli fikir özgürlüğü olan demokrasinin 
geleceği, özgür insanın insanlığa güveninde ya
tar. İnsan özgürdür, vicdan da bu özgürlüğün 
bilincidir. İnsanın gelişimi fikir özgürlüğü için
de mümkün olabilmiştir. Siyasal genel afların 
temelinde düşünce özgürlüğü vardır. Siyasal is
tismar konusu yapılan genel aflar, toplumda 
huzur değil, huzursuzluk yaratır. 

Düşünce suçu tanımı ve düşünce suçuna ce
za tertibi, insanı insanlıktan çıkarmaktır. Fik
rin suç olduğu yerde söz özgürlüğü yoktur. Öz
gürlükçü deııniofcraltıilk yönetim biçimi, anlamını 
düşünce ve söz özgürlüğünden alır. 

Bir yazarın dediği gibi; «Halkın başına, söz 
ve filkir özgürlüğünün yok edilmesinden daha 
büyük bir felâket gelemez.» 

İşte Cumhuriyet Halk Partisi, siyasal genel 
afların bünyesinde yer alan siyasal hakların 
geri verilmesini, seçme, seçilme hakkına sahi-
biolunmaısmı, siyasal özgürlük açısından, fikir 
ve düşünce özgürlüğü bakımımdan değerlendir-
imekte ve Anayasanın 68 nei maddesinde yapıl
ması öngörülen değişikliği de bu yönden değer-
lendirmelkfcedir. 
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Otoriter ve totaliter rejimler ise, siyasal ik
tidarın benimsediği görüşe uymayan bütün gö
müşleri, vatana ihanet biçiminde nitelendirirler. 
.Bu rejimler, geleceklerinin teminatını bu.gibi 
ithamların dar kalıpları içerisinde ararlar. 
«•Toplum hayatında heim özgür kuruluşlara sa-
hiboimafc ve aynı zamanda sc-z özgürlüğünü si
yasal ffîkir suçu tanımı içinde ortadan kaldır
mak, güneşi kâinattan çıkarmanın mıüşkülâtın-
dan daha zordur.» diyen devrin ve dünyanın 
en büyülk yazarının bu sözlerinin altında insan
lık tarihinin gerçekleri yatmaktadır. 

(Bir kez daiha hatırlatalım ki, Türkiye için 
yoksulluktan kurtulma özgürlüğünü, fükir yok
sulluğundan kurtulma özgürlüğünden ayrı mü
talâa. etmeye imkân yoktur. 

Siyasî hakların iadesiyle ilgili Anayasanın 
68 nci maddesinin değiştirilmesi üzerinde, 1969 
yılında Mecliste yapılan görülmelerde ve özel
likle teklifin gerekçesinde yazılı, o zaaiıaııki ar
kadaşlarımızın söylediği şu sözleri hatırlaya
lım: Af Kanunu ile iadesi kabul olunan hakla
rın başında, siyasî mahkûmiyetlerle reddolun-
nıuş halklar ve siyasile>rin hukuku gelir.» 

•Sanıyorum! ki, bu gerekçeyi yaaan bir çok 
arkadaşlarımız, ayrı partilerde de olsa, bugün 
Parlamentoda vardırlar. • • 

•'. Bir• sfijyaısî paıltu. liderinin, yine 1969 yılında, 
bu kürsüde birinci oturumda yapmış olduğu 
bir konuşmayı aynen ıarz ediyorum : «Bir siya
sî mahkûmiyet söz konusu olduğunda, bıazı kim
selerin nazarında suçlu görülen bir şahsın, baş
ka vatandaşların nazarında bir değişik güzel 
görünmesi, siyasî maihlkûmayetlerin tabiatımda 
vardır.» demişlerdi. 

Bir diğer sayın parti lideri de aynen: «Mua
sır medeniyet seviyeline ulaşmamız, hür tefek
kürü her türlü baskıdan kurtarmakla mümkün
dür.» delmişleridir. 

Bugün af kanunlarını görüşürken bunları 
hiçbir kez unutmaımak ve bu sözleri söyleyen 
parti liderlerinin, genel affın barış ve huzuru 
sağlayıcı ortamından kendilerini hiç bir zaman 
uzağa iletmemeleri gerektiği kanısını ifade et
mek is berim. 

Bir diğer sayın parti liderinin bu sözlerin
den sonra, şunu ifade eltmelk istiyoruz: 

Sosyal barışı ve huzuru sağlamak için atı
lan bu adımların, fikir ve inanç özgürlüğünün 

en geniş anlamda gerçekleşmesi için, partileri
mizi birleışıtireoeği umudunu tekrar etmek iste
riz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, Anayasa
nın 68 nci maddesiyle ilgili olarak yukarıda su
nulan görüşlerin ışığı altında verilecek ortak 
önergeye katılacaktır. 

Gerçekten 1876, 1924 Anayasalarında, Kuru
cu Meclis teşkili hakkındaki kanunda, İstanbul 
Üniversitesi öğretim üyelerimden kururu komis
yonun hazırladığı ön tasarıda, Ankara Üniver
sitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyele
rinin hazırladığı tasarının 37, 41 ve 67 nci mad
delerinde, 'Temsilciler Meclisi Anayasa Komis
yonunda ve hiç bir dünya anayasasında yer al
mayan, seçilme niteliği ile ilgili «Affedilımiiş ol
salar bile» ibaresinin 68 nci maddeden çıkarıl
masını ve geçici 11 nci maddenin yürürlükten 
kaldırılmasını 'Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
uygun görmektedir. 

Koalisyon Protokolünün 15 nci maddesi ay
nen şöyledir : «Hükümet, Anayasanın 68 nei 
maddesinde mevcut «Affa uğramış olsalar bile» 
ibaresinin kaldırılmasını çabuklaştıracak, siyasî 
hakların iadesini sağlayacaktır.» Hükümet bu 
taahhüde, kamuoyu önünde Koalisyon Proto-
lünün 15 nei maddesiyle girmiştir. Hükümet, bu 
hüküm gereğince, teklifleri desteklemek suretiy
le yerine getirmektedir. 

Toplumda iç barışı yeniden kurmak gayesiy
le düşünce ve inanç suçlarını içine alan bir genel 
af ise, bu affın devamı olacaktır. Fikirler tek 
yanlı değildir, fikirler çok yanlıdır ve bir li
derin dediği gibi, her açıdan bir başka şahıs 
için değişik, güzel bir şekli vardır. Bu kürsü
de söylenmiştir bu sözler. 

1961 Anuayasası; ileri hareketlere, toplu
mun sosyo - ekonomik sorunlarının çözümlen
mesini sağlayacak demokratik sosyal hukuk 
devleti kurallarına geniş yer vermiş dünyanın 
en modern anayasalarından birisidir. • 

BAŞKAN — Sayın Oral, bir dakikanız kal
dı efendim,, tamamlayınız. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Bitiyor efen
dim,. 

(Cumhuriyet Halk Partisi Grubu genel hukuk 
kuralları arasında, genel siyasal af kavramı 
içinde, yasama organlarının tasarrufuna giren 
memnu hakların iadesiyle ilgili bu Anayasa de-
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ğişikliğinin, 1961 Anayasamızı zedelemesi şöyle 
dursun, Anayasa önünde siyasal suçlarda eşit
lik kurallarının uygulanacağı bir ortamda, dü
şünce ve inanç özgürlüğünün bir güvencesi ola
rak, yapıcı nitelikte olacağı kanısındadır. Ye
ter ki, objektif hukuk kurallarının uygulanma
sında eşitliğe gerekli önem, verilsin, duygusal 
olmaktan uzak kalınaJbilsin. 

14 Ekim, seçimleri, tüm, kurum,larıyle halk 
iradesinin gerçekleştirdiği olağan rejimin bir 
kez daha yolunu açmakla, barış ve huzur or
tamının göstergesi olmuştur. Hemen ilâve ede
lim, ki, halka dayanan, gücünü halktan alan 
hükümetler yalnız teknik idare gücüne değil, 
gerçek anlamda siyasal iktidar olmak gücüne 
do erişmiş olurlar. 

Hükümet, sosyal, ekonomik ve siyasal hu
zursuzluğun tüm sorumluluğunu Anayasanın öz
gürlük ortamını yaratan kurallarında görme ve 
gösterme hevesinden uzak, dünya kamuoyu 
önünde itibarlı ve güçlü devlet olma çaibaları-
nı sürdürmekte ve bunun uygulamaları içine 
ıgirmiş bulunmaktadır. 

Huzurunuza gelen teklif ve bu tekliflerle 
ilgili Hükümet ve koalisyon ortağı partilerin tu
tum, ve davranışları, böyle bir anlayış ve uygu
lamanın ürünüdür. 

Değerli arkadaşlarım, bu anlayış içinde ya
sa değişikliğini Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bunun olumlu karşıladığını arz eder, Ulusumu
za hayırlı olması dileği ile saygılar sunarız. 
(€'. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oral. 
Gruplar adına yapılan görüşmeler bitmiştir 

efendim. 
Şahısları adına Sayın Mehdi Keskin, buyu

runuz efendim. 
MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci 

maddesinin değiştirilmesine ve geçici 11 nci mad
desinin kaldırılmasına dair Anayasa değişikliği 
teklifi ile ilgili olarak, şalhsî görüşlerimi arz 
etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum,. 

Sayın milletvekilleri, yıllardan beri Adalet 
Partisinin baş davası olan bu mesele, aslında 
çeşitli ve aritı'k üzerinde durulması faydasız bazı 
sebeplerle gecikmiş bir konudur. Çünkü Türk 
Milleti de uzun zamandır bu Anayasa değişik-

I ligini beklemektedir. Ancak şunu bilhassa ve 
özellikle belirtmek gerekir ki, müzakeresi ya
pılmakta olan husus, Anayasamızın 68 nci mad
desinin değiştirilmesi ve geçici 11 nci madde
sinin kaldırılmasıyla ilgili bir Anayasa değişik
liği teklifidir. Yani üzerine basa basa belirtmek: 
mecburiyetindeyim ki, üzerinde müzakere yapıl
makta olan bu teklif bir af kanunu teklifi de
ğildir. Anayasada mevcut bir hükümle, siyasî 
'hakları mevcut olmayan bir kısım Türfe vatan
daşlarının bu siyasî haklarının, aslında tabiî 
hukuka da uygun olarak, geri verilmesinden 
ibarettir. Bir af kanunu müzakeresi içinde bu
lunmamaktayız. 

Değerli milletvekilleri; sebepleri, cereyanı, 
neticeleri üzerinde çok şey söylenen ve ama ar
tık zaman içinde tarihe havale edilmesi gereken 
27 Mayıs İhtilâlinden bu yana 14 sene gibi bir 
zaman geçti. 27 Mayısta ihtilâl olduğu zaman 
ilkokulda beyaz yakalıklı talebeler, bugün as
kerliklerini yapıp memlekette çeşitli iş - güç 
sahibi, seçme yeterliğine sahip vatandaşlar ol
dular. 27 Mayısta üniversite öğrencisi olanlar, 
bugün Parlâmentoda milletvekili olarak mille
tin iradesini temsil ediyorlar. 

27 Mayısın sebepleri ne olursa olsun, artık 
bir kısım, neticelerinin milleti üzücü durumlar 
yaratmasına, 14 sene sonra bir son vermek za
manı gelmiştir. Bunların başında da, bir kısım 
Türk vatandaşlarının seçme ve seçilme hakla
rını elinden alan Anayasanın değiştirilmesi ge
rekir. Gerçekten Anayasadaki hükme göre, Yas-
sıada hayatından ve hesabından geçen Demokrat 
Parti milletvekillerinin seçme ve seçilme hakla
rı yoktu. Halbuki bilindiği gibi, Adalet Partisi 
iktidarları zamanında çıkarılan kanunlarla De
mokrat Parti milletvekillerine Devlet hizmetin

le de, Devletin her türlü vatandaşın hizmetindeki 
görevlerinde vazife yapma imkânı verilmiş idi-
Ancak bugün müzakere ettiğimiz Anayasa deği
şikliği çeşitli sebeplerle gerçekleşemediği için, 
memlekete hizmeti geçmiş bu değerli insanların 
milltvekili seçme ve seçilme imkânları sağlana
mamıştı. 

Sayın milletvekilleri, bir zamanlar yürek 
paralayan hırçınlıklar içinde, Demokrat Parti
ye karşı tutumları hatırlatmak ve hatırlamak
ta artık fayda görmediğimiz için, bütün siyasî 

I partilerin bu Anayasa değişikliğinde ittifak 
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içinde olmalarından gerçekten büyük bir sevinç 
duymaktayız. 

'27 Mayıs hareketinin sebeplerinden birisi ve 
başlıcası, iktidar - muhalefet diyalogunun me
denî ölçüler içinde kurulamayışı olduğunu ka
bul etmek mecburiyetindeyiz. Partiler arasın
da medenî mücadelenin iyi ve anlayışlı bir öl
çüde devamının baş şartı, vatandaşlar arasında 
kin, adavet ve husumetin kalkmasıdır. 

14 sene evvel olmuş, geçmiş siyasî bir ola
yın son üzücü neticesinin de kaldırılması, Türk 
Parlamentosunun görevi olmuştur; bu görevi 
Türk Parlamentosu, bütün siyasî partileriyle 
birlikte zevkle yüklenmiştir. Gerçekten, değerli 
milletvekilleri, ihtilâle varan hükmün, o zaman
ki idarecilerin, münhasıran onların anlayışının 
eseri olduğunu kabul etmiyorum. Dediğim; gibi; 
«Bir tarih tekâmülünün içinde geçilmesi kaçınıl
maz olan dar geçitler onların başında patlamış
tır. Bir talihsizlikleri vardır.» demişti, İsmet 
Paşa bu Millet Meclisi kürsüsünde. Onun için 
bugün bir af müessesesi, Demokrat Parti Mil
letvekilleri için bir af kanunu çıkarılması mü
essesesi değil, ancak Anayasadaki tabiî hukuk 
kurallarına da aykırı olan bir ibarenin kaldı
rılmasında ittifak etmiş durumdayız. 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın başlangıç 
kısmında, bütün fertlerin kaderde, kıvançta ve 
tasada ortak, bölünmez bir bütün olduğu ifade 
edilmiştir. 

Fertleri birbirinden çekinen, birbirine kır
gın, küskün bir toplum, kaderde, kıvançta, ta
sada nasıl ortak olacaktır? 

Aziz arkadaşlarım, bu Anayasa değişikliği, 
işte bahis konusu ettiğimiz kıvançta, tasada or
taklığın çok güzel bir tezahürü olmuştur. Nite
kim, bu değişiklikte ittifak vardır. Bu, yapılan 
işin haklılığını gösterir. Bu ittifak, hâkimiyetin 
kayıtsız şartsız milletin olduğu prensibinin, 
Milletin yüce Meclisinde bir kere daha tecelli 
etmesi hadisesidir. Gerçi hâlâ kin ve adavet hır
çınlıkları içinde kıvranan ve Demokrat Parti 
Milletvekillerine, Yassıada'nm hesabından gelip 
geçen memleket evlâtlarına siyasî ve m,edenî 
seçme - seçilme haklarının dahi verilmesini haz
medemeyen, kötü ruhlu, kin ve husumetin deva
mında fayda uman, birlikten ve beraberlikten 
ürken kötü düşüncelerin sahipleri var; fakat 
muhterem, milletvekilleri, her hadiseyi, kendi 
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zamanı ve kendi şartları içinde mütalaa etmek 
lâzımdır-. Kabul edildikten sonra, eski Demokrat 
Partili vatan evlâtlarına da vatana siyaset yo-

' luyla da hizmet etme imkânını, milletvekili ve 
senatör seçme ve seçilme hakkını verecek olan 
'bu Anayasa değişikliği, aslında sadece muay
yen kişilere siyasetle uğraşma imkânının veril-

1 mesi şeklinde telâkki olunamaz. Aslında bu ka-
I nun, bir prensip kanunudur; Anayasanın üze-
| rinde yapılacak olan bir değişiklik, falan şahsa 

veya falan zâta bir hakkın lütfedilmesi, onun 
bir suçunun affedilmesi konusu değil, bir pren
sibin yerine getirilmesidir. Millî bütünlüğümjü-
zü tamamlamak için zarurî bir adımdır bu. Millî 
bütünlük için her gayret, vatana büyük hizmet
tir. Anayasanın da, başlangıcından sonuna ka
dar mânâ ve ruhu budur. 

Eski Demokrat Parti Milletvekillerinden bir 
kısmı, halen Türk vatandaşının hizmetindedir, 
âmme görevi ifa ederek hizmetindedir. Bu Türk 
vatandaşlarının bir kısmı umum, müdür, bu Türk 
vatandaşlarının bir kısmı m,üsteşar olarak Türk 
Devletinin hizmetindedir. Hattâ bir kısmı, bu 
Yiüce Meclisin kaibul ettiği kanunlara göre Türk 
Devletini hariciyeci olarak, elçi olarak ecnebî 
devletler nezdinde şerefle temsil etmektedirler. 
Dışarıda Türk Devletini temsil etmek imkânı 
olan bir vatandaşa, bir siyasî partiye girmek, 
bizzat yurttaştan hizmet talep etmek imkânını 
verm,ek, eşitliğin icabıdır. 

Değerli milletvekilleri, bu vatan evlâtlarına, 
siyasî alanda da hizmet hakkını daha fazla ge
ciktirmeden kabul etmekte millî menfaatler bü
yüktür. Bunun için Anayasa değişikliğinin ka
bul edilmesi gereğine inandığımı, naçizane şahsî 
ifadem olarak da, mensubu bulunduğum Adalet 
Partisinin görüşünü kabul durumundaki bir ar
kadaşınız olarak da samimiyetle ifade etmek 
isterim. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimin sonunda şu
nu arz etmek isterim : İhtilâlden 14 sene sonra 
bugün Türkiye'de yapılan siyasî mücadele, el
bette demokrasinin, elbette Anayasanın, elbette 
'hürriyetçi Cumhuriyetin gereğidir. Ama bu mü
cadele medenî ölçüden uzaklaşırsa bunda mil
letin saadeti yok, felâketi vardır. Bugün aslın
da mücadele edilecek bambaşka ve önemli, yur
du ve milleti tehlikelere sürüklemeye müheyya 

J hedefler vardır; komünizm, anarşi, pahalılık, 
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fukaralık, kalkınmayı önleyen, müreffeh büyük 
Türkiye, refah devleti Türkiye idealine engel 
olan bütün unsurlar... Geliniz, bu Anayasa de
ğişikliğini kabul ederek esas hedeflere döne
lim,. Geçmişin acı ve ıstırapları, hâlâ birer va
kıa olarak devam etmesin, sadece tarih kitapla
rında acı -ve ibret alınacak hatıralar olarak 
kalsın. 

Sayın milletvekilleri... 
BAŞKAN —• Sayın Keskin, süreniz doldu 

efendim tamamlayınız. 
MEHDİ KESKİN (Devamla) — Emreder

siniz bitiriyorum Sayın Başkanını. 
Gihanı alem şunu bilmeli; Türk Milletinin 

davası, buraya toplanan milletin vekillerinin da
vası; kan davası değil, vatan davasıdır. 

Saygılar sunarım. (A.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Keskin. 
Sayın Mustafa Timisil Yok. 
Sayın Hasan Tosyalı, buyurunuz efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, sayın miletvekilleri; 
Şahsım adına konuşmakla beraber, Cumhuri

yetçi Güven Partisi Grubu adına konuşan Sa
yın Talât Oğuz arkadaşımızın, burada Yüce Mec
lisinize arz ettiği fikirleri aynen benimsiyorum; 
bunu söylemeye de lüzum yok. 

BAŞKAN — Şüphesiz, gayet tabiî Sayın 
Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — İkincisi, 
Anayasa Komisyonunda bütün siyasi gruplara 
mensup arkadaşlarımızın oy birliği ile tespit et
tikleri metin, yerinde bir metindir. Yüz kızartıcı 
suçlardan veya, Türk Ceza Kanununun 141 ve 
142 nci maddeleri gibıi... 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, geçmeyelim hu
dudu lütfen. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Geçmiyo
rum efendim, hayır. 

BAŞKAN — Geçiyorsunuz. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Vatanı 

ve milleti, rejimi yıkıcı, komünizm ve anarşik 
eylem suçlarından kesin hüküm giymiş olanların, 
milletvekili seçilme hakkına sahip olmalarında 
bir yarar yoktur. Şayet, dolaşan rivayetler ger
çekleşir ve Komisyondan çıkan metin dışında bir 
metin teklif edilirse; siyayı hakların iadesini ge
ciktirmemek dçin olumlu oy kullanacağım. Fakat, 
bu takdirde Genel Af Kanunu görüşülürken, 

komünizmden, Devlet malını çalmaktan, yüz kı
zartıcı suçlardan mahkûm olanların kamu hiz
metlerine dönmelerini sağ'layacak hükümlere rey 
vermemek hepimiz için daha da önemli bir görev 
haline gelecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Biz, siyasî hakların iadesi konusuna millî 

menfaat açısından bakıyoruz. Türkiye'de bugün
kü mücadele 14 yıl önceki şu parti ile bu parti 
arasındaki mücadele değildir. Türkiye'de bugün 
bir başka mücadele vardır; Türkiye'de, bugün 
bütün milliyetçilerin, bütün vatanseverlerin, bü
tün Atatürkçülerin, bütün Cumhuriyetçilerin 
karşısına dikilmeyi gereken ciddî tehlikeler var
dır. Biz biliyoruz ki, siyasî hakların -iadesıini iç
tenlikle istediğimiz ve savunduğumuz eski de
mokratlar, bu mücadelede daima Cumhuııiyetin, 
Milliyetçiliğin, Atatürkçülüğün ve vatansteverlili-
ğiıı yanında olacaklardır. Bundan hiç birimdzdn 
ve hiç kimsenin şüphe etmeye hakkı yoktur. 

Geçmişin milet vicdanında bıraktığı tortu
ları ortadan kaldıracak ve Anayasanın meşru te
meli üzeninde yerini alacak olan bugünkü karan 
ile Yüce Meclis, iç barışa hizmet etmiş olacaktır. 

Bu sebeple muhterem arkadaşlarım, bu Ana
yasa değişikliğine gönül ferahlığı ile müspet oy 
voreceğim. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edenim sayın Tosyalı. 
Muhterem arkadaşlarım, Anayasa değişikliği 

teklifinin tümü üzerindeki müzakereler burada 
ikmal edilmiş bulunuyor. 

BAHATTİN KARAKOÇ (Diyarbakır) — 
Söz '(istemiştik Sayın Başkan, sıramız vardı?. 

BAŞKAN — Efendim söz uiranız var da, 
grup sözcüleri ve iki sayın üye kendi adına ko
nuştular. Size söz verebilmem, bir «Yetmezlik» 
önergesinin gelmesine ve Genel Kurulun kabu
lüne bağlıdır. 

Maddelere geçişle lilgili açık oylamanın şekli 
hakkında bir önerge gelmiştir, okutuyorum 
efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Maddelere geçerken açık oylamanın ad okun

mak suretiyle yapılmayım arz ve teklif ederiz. 
Adalet Partisi Grup Başkanvekileri 

Aydın Balıkesir 
Nahit Menteşe Cihat Bilgehan 
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BAŞKAN —• Efendim, bu öneriyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmiyenler. 
Kabul edilmiştir. Açık oylama ad okumak sure
tiyle yapılacaktır. 

Açık oylamaya başlıyoruz efendim. 
İsmi okunan yayın üyeler bulundukları yer

den «Kabul». «Ret» veya «Çekinser» ibarelerini 
kullanmak suretiyle oylarını kullanmış olacak-
1 ardır efendim. 

(Adana Miletvekillerinden başlanarak oy
lar tespit edildi.) 

©AŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, salon
da (bulunduğu veya sonradan .geldiği halde oyu
nu kullanmamış sayın üye var mı efendim? 
(«Yok» sesleri). 

Oylama işlemi bitmiştir. 
ı(Oyların ayrımı yapıldı). 
(BAŞKAN — Muhterem .arkadaşlarım, açık 

oylamanın sonucunu arz ediyorum: Oylamaya 
408 üye iştirak etmiş ,407 fcaıbul 1 ret oyu kul
lanılmıştır. Bu suretle değişiklik teklifinin mad
delerine geçilmesi «kabul edilmiştir. 

(Komisyonun bütün maddelerin Komisyona 
verilmesiyle ilgili «bir önerisi 'gelmiştir, okutu
yorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Meclisçe tümü hakkında 'görüşmesi 

tamamlanıp maddelere geçilmesi kahul buyuru-
lan, «İsparta Milletvekili Süleyman Demire! 
ve 214 arkadaşının, Anayasanın 68 nci madde
sinin değiştirilmesine ve referandumla kabul 
edilen «geçici 11 nci maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi ile Zonıguldaık Milletvekili 
Bülent Ecevit ve 215 'arkadaşın, T. C. Ana
yasasına geçici ıbir madde eklenmesine dair ka
nun teklifi» nin tümü üzerindeki görüşmeler 
sırasında beliren temayül istikametinde madde
lerin yeniden gözden geçirilerek tanzimi hu
susunda imkân tanınması bakımından, mevcut 
ise değişiklik önergeleriyle birlikte Meclis İç
tüzüğünün 89 ncu maddesi gereğince, Komisyon 
numuza gıeriverilmesini ve konuyu görüşmek 
üzere 45 dakika ara verilmesini saygı ile talep 
«deriz. 

Anayasa Komisyonu 
Başka«m Başkanvekili 

Rize İstanbul 
S. Reşat Baruhaaı Necdet ökmen 

Sözcü 
Elâzığ 

Orhan Senemoğlu 
Adana 

E. Bilen Tünıer 
Denizli 

Fuat Avcı 
Eskişehir 

Beyfi 'Öztürk 

Kars 
Hasan Yıldırım 

İzmir 
(Kaya Bengisu 

Kâtip 
Burdur 

Ali Sanlı 
Çanakkale 

Ref et Sezıgiıı 
Diyarbakır 

Mehmet Uyanık 
İstanbul 

H. Basri Akgiray 
Yozgat 

Nedim Kotrkmaz 

Urfa 
Abdülkadir Öncal 

BAŞKAN — Muhterem aılkadaşlaırım, Ko
misyonun bu isteği İçtüzüğümüzün 89 ncu mad
desine müstenit bulunuyor, Komisyonun bu yet
kisi var. (A. P. sıralarından «15 dakika olsun» 
sesleri). 

©ir dakika efendim, bunun pazarlığı bu şe
kilde olmaz, Komisyon bir önerge vermiş, oyu
nuza sunacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, ayrıca İç>tıüzüğü-
müzün '89 ncu maddesi, ««Maddenin veya mad
delerin geri istenmesiyle ilgili istem görüşme
siz yerine getirilir» diyor. Oylama yapılıp yapıl
mayacağı hususunda bir sarahat yok, maddemiz 
ıbu sarahati taşımıyor. Bununla ilgili usul tar
tışmasını bilâhare yapmak üzere ben bu isteği 
oylarınıza sunacağım. 

Yine ayrıca ,Komisyonun .mehil talebi 45 da
kikaya münlhaısırdıır. Oysa Komisyon çalışma-
larıyle ilgili 37 nci madde 48 saatlik bir süre 
koymuş ise de, aynı maddenin son bendi, mad
denin geri alınması halinde böyle bir s«ürenin 
ıbeklenmemesi haline de cevaz vermiş bülunmak-
tadur. Bu itibarla, Komisyonun istemi bu mad-
«deye de uygundur. 

45 dakikalık istemi ve maddelerin geri alın-
masiyle ilgili talebi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Kalbul buyurduğunuz bu karar gereğince, 
saat 18,30'da devam etmek üzere Birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanına Saati : 17,45 

*a^ • • 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılama' asuatti : 18.30 

BAŞKAN : BaşkaîiivieîkLl Kelmial Ziya özitürik 

DİVAN ÜYELERİ : Tufan Doğan Avşargüfli (Kaysedi), E n w r Alkora (iSivlaö) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 57 nci Birlerini inin 2 nci Oturumunu 'açıyorum. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER '.(Devtapn) 

1. — İsparta Milletvekili Süleyman D emir el 
ve 214 arkadaşının T. G. Anayasasının 68 fici 
maddesinin değiştirilmesine ve referandumla 
kabul edilen geçici 11 nci maddesinin kaldırıl
masına dair Anayasa değişikliği teklifi ile Zon
guldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 215 arka
daşının, T. C. Anayasasına bir geçici madde ek
lenmesi hakkında teklifi ve Anayasa Komisyonu 
raporu (2/67, 2/114) (S. Sayısı : 19) (Devam) 

BAŞKAN — Komisyondan gelen yemi .met
ini okutuyorum •efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
«İsparta Milıletveîkili Süleyman Demiirel ve 

214 arkadaşının Anayasanın 68 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve .referandumla kabul 
ledilen geçici 11 inci ımaddesinin !kaklırı:llm,a.sı-
na ıdair ıkamuın, teklifi!» ile, «Zonguldak Millet
vekili Bülent Ecevit ve 215 arkadaşının T. C. 
Anayasasına geçici bir madde eklenmesine 
•dair kanun 'teklifi» nin Komisyonumuzca ince
lenmesi sonucunda tanzim olunan 2 . 3 . 1974 
,-gün ve esas No. 2/67, 2/114 ve kanar No. 5 sa
yılı raporu ve İm teklife ailt Koanisyonumuzea 
tanzim .olunan metnin Yüce Meclisçe tümü üze
rinde görüşmeler yapılıp /maddelere ..geçilmesi 
kabul edildikten sonra işjbıı teklifini Komisyo
numuzca geri alınması üzerine teklif yeıniden 
incelenerek .aşağıdaki rapor 'tanzim edilmiştir. 

Zonguldak Milletvelkili Bülent Ecevit ve 215 
arkadaşının ve İsparta Milletvekili (Süleyman 
Demir el ve 214 arkadaşının Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasında değişiklik yapılmasını arzu 
eden tekliflerinin aynı ımaıksada matuf olduk
ları aşikârdır. 

Nitekim bu .kanun teklifinin tümü üzerinde 
yapılan görüşmelerde de çeşitli siyasî partilere 
ımonsup üyelerin dermeyan .ektikleri fikirlerden 
•aynı maksatta müttefik oldukları anlaşılmıştır. 

Bu .durumda Anayasada yapılması arzu edi
len değişikliğin naniği biçimde olmasıınm mak
sadı temine daha uygun olacağı hususunun 
yeniden ele alınması gerekmiştir. 

Mezkûr 'konuşmalar ve talepler ışığında 
Anayasanın 68 noi maddesindeki «affa uğra
mış olsalar da» ibaresinin çıkartılması ile ye-
tinilmesi ve Anayasanın halk oyu ile kabul 
edilmiş olan «affedilenlerin seçilme yeterliği» 
ne dair geçici 11 nci ımaddeısiinin kaldırılması 
şeklindeki (bar değişikliğin maksadın istihsali
ne daha uygun olacağı görüşü Komisyonumuz
ca benimsenmiştir. 

ıBu suretle Anayasa gibi .bir temel kanu
nun geçici maddelerle sık silk değiştirilerek ze
delenme endişesi bertaraf .edileceği gibi Yük
sek Adalet Divanınca mahkûm edilip ide .affe
dilmiş (bulunanlara seçilme hakkının tanınması 
Anayasanın 12 nci maddesindelki eşiitlak ilkesi
ne ide uygun •olarak temin edilmiş olacaktır. 

Bu düşüncelerle düzenlenen Türküye' Cum
huriyeti Anayasasının 68 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve Anayasıanın halk oyu ile ka
bul edilmiş ola ngeçici 11 nci maddesinin kal
dırılmasına dair Anayasa değişikliği teiklifi, 
'başlık ve maddelerin heır biri ayrı ayrı ve so
nunda tümü oylanmış ve kabul edilmiştir. 

İşbu rapor ve ıeikli değişiklik teklifi Genel 
Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yük-
«dk Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa Komisyonu Anayasa -Komisyonu 
Başkanı 

Sûidi Reşat 'Saruhan 
Rize 

Sözcü 
Orhan ISenemıoğlu 

Elâzığ 
Refet iS ezgin 

Başkanvekili 
Ntecdet Ökzmen 

İstanbul 
Kâtip 

Ali Sanlı 
Burdur 

1. Hakkı Keten oğlu 
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Çanakkale 
İhsan Tıoımbuş 

Çorum 
(Yeni ımeıtne .mufhalifim) 

Mahmut Uyanık 
Diyarlbalkır 

'Seyfi Öztöürk 
Eskişehir 

Hasan Yıldırım 
Kars 

Kemal Şensıoy 
Ordnn 

Nadir Lâıtif İslâm 
ıSaikarya 

Kaya Bengisu 
İzmdr 

Ankara 
(F̂ ıuaıt Avcı 

Deoizli 

1. Haikkı Yıldırım 
Erzurum 

H. Basri Akgiray 
İsitamibul 

ISaift iSaylam 
Kırşehir 

öevat Yalçın 
! Bize 
Nıediim Korkmaz 

Yozgaît 
!(ıMulhaİ!if) 

Abdülkadir Öncel 
Urfa 

Muhalefet şfârhi 
Yeni teklif ©dilen ımelt'in ikomünistlMen ve 

yüz 'kızartıcı suçlardan malhkûm olanlara da 
seçilime hakkı vereceğinden bu ıteklfe muhali
fim. 

26 . 3 . 1974 
Çorum 

İhsan ITombuş 

Anayasanın 68 nci maddesinin değiştrrilm<e-
sine ve halkoyu ile kabul 'edilen geçici 11 nci 
maddesinin kaldırılmasına dair Anayasa deği-
şükliği teklifi. 

Madde 1. — 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci 
maddesi aşalıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

b) Milletvekili seçilme yeterliği. 
Madde 68. — Otuz yaşını dolduran her Türk 

milletvekili seçilebilir 

Türkçe okuyup yazma bilmeyenler, kısıtlı
lar, yükümlü olmasına ve muaf bulunmamasına 
rağmen muvazzaf .askerlik hizmetini yapmayan
lar veya yapmış sayılmayanlar ve kamu hizmet
lerinden yasaklılar ile ağır hapis cezasını 'gerek
tiren (bir suçtan dolayı ıkesin olarak hüküm giy
miş olanlar ve - taksirli suçlar hariç olmak üze
re - beş yıldan fazla hapis cezasıyle veya zim
met, ihttlâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırı-
ınlı'k, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,- do
lanlı iflâs gibi yüz 'kızartıcı suçlardan biriyle 
kesin olarak ıhüküm giymiş olanlar, milletvekili 
seçilemezler. 

Aday olmak, memurluktan çekilme .şartına 
bağlanamaz. Seçim güvenliği bakımından hanıgli 
memurların ne gibi şartlarla aday olabilecıekleri 
kanunla düzenlenir. 

Hâkimler ile subay, askerî memur ve assu-
baylar, .mesleklerinden çekilm'eda'kçje, aday ola
mazlar ve seçilemezler. 

Madde 2. —. 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının, halk
oyu ile kabul edilmiş olan geçici 11 nci madde
si yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 3. — Bu Anayasa değişikliği yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ko
misyonun hazırladığı yeni metni dinlemiş bulu
nuyorsunuz. 

1 ndi madde üzerinde müzakere açıyorum. 
Şu ana kadar Sayın Bahattin Karakoç't&n baş
ka söz isteyen sayın üye olmamıştır. 

Sayın Karakoç buyurun efendim. 
BAHATTlN KARAKOÇ (Diyarbakır) — 

Vaz geçtim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Vaz geçtiniz. Madde üzerinde 
başkaca söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Muhterem arkadaşlarım madde ile ilgili bir 
değişiklik önergesi vardır, bu önerıgeyi de oku
tacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
T. C. Anayasasının milletveıkili seçilme ye

terliğine ilişkin 68 nci maddesini değiştiren ve 
affedilenlerin seçilme yeterliği başlığı ile dü
zenlenmiş bulunan geçici 11 nci maddenin kal
dırılması hakkında değiştirmıe önergesini sunu
yorum 

Saygılarımızla. 
C. H. P. Grup Başkanvekilleri 

İstanbul Erzurum 
Necdet Uğur Selçuk Erverdi 

A. P. Grup Başkanve'killıeri 
Aydın Balıkesir 

Nahlt Mientcşe Cihat Bilgehan 

[MSP. Grubu Başkanvekil 
İstanbul 

1. Fehmi Cumalıoğlu 

Madde 1. — T. C. Anayasasının 68 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
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ib')»'Milletvekili seçilme yeterliği : 
•-'«Madde 68. — Otuz yaşını dolduran her 

Türk milletvekili seçilebilir» 

Türkçe okuyup yazma 'bilmiyenler, kısıtlılar, 
yükümlü olmasına ve muaf bulunmasına rağmen 
muvazzaf askerlik hizmetini yapmıyanlar veya 
yapmış sayılmıyanlar ve kamu hizmetlerinden 
yasaklılar ile ağır hapis cezasını gerektiren bir 
suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymiş olan-
iiar ve taksirli suçlar hariç olmak üzene beş yıl
dan fazla hapis cezası ile veya zimmet, ihtilas, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahte
cilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi 
yüz kızartıcı suçlardan biri ile kesin olarak hü
küm giymiş olanlar milletvekili seçilemezler. 

Aday olmak, memurluktan çekilme şartına 
(bağlanamaz. Seçim güvenliği bakımından hangi 
.memurların ne igiıbi şartlarla aday olabilecekleri 
kanunla düzenlenir. 

Hâkimler ile subay, askerî memur ve assubay-
lar, mesleklerimden çekilmedikçe aday olamazlar 
ve seçilemezler.» 

BAŞKAN — Muhterem önerge sahibi arka
daşlarıma hitap ediyorum. Komisyondan gelen 
değişik yeni metin dle önerge aynı mahiyette bu
lunuyor. Okunmayan diğer maddeler de aynı 
mahiyettedir, önergemizi geri alır mısınız1? Bü
tün imza sahiplerinden öğrenmek istiyorum. 

NECDET UĞUR (İstanbul) —- Alıyoruz Sa
yın Başkan. 

(SELÇUK .ELVERDİ (Erzurum) — Alıyoruz 
Sayın Başkan. 

CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) - . Alıyoruz 
Sayın Başkan. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Alıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Önerge geri verilmiştir efen
dim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 1 nci madde 
üzerinde başkaca yapacağımız işlem yok, açık 
oya sunulması gerekiyor. Ancak, İçtüzüğümüzün 
121 nci maddesi kapsamları itibariyle çelişki 
arz etmeyen müteakip maddelerin açık oylama
ların birlikte yapılabileceğine cevaz vermektedir. 
Bu itibarla, üç madde ile ilgili açık 'oylamaların 
ıhjö'psi birlikte icra -'edilecektir. İkinci maddeye ge
çiyoruz. ' 

CİHAT BİLGEHAN (Bal ıkes i r ) -^ Bu, bir 
bedbahtlığa uğramış kanundur Sayın -Başkan, 
ayrı ayrı oylanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 121 nci maddesini 
(okutuyorum efendim. 

«Madde 121 — Birden fazla husus hakkında 
açık oylama yapılması gerekiyorsa, açık oylama 
işlemleri, oy pusulalarının değişik kutulara ay
nı zamanda atılması suretiyle de yapılabilir. 

Başkanın gerekli, görmesi halinde açık oyla
ma oturumun sonuna veya haftamın belli bir gü
nüne bırakılabilir. Ancak,, muhtevası ^ itibariyle 
çelişki doğurması muhtemel maddeler ayrı ayrı 
oylanır.» 

BAŞKAN — Madde bu efendim, ben tered-
dütünüze katılamıyorum. 

CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, tabiî sarahat var. Ancak, demin de arz 
ettiğûm ıgibi, daha önce Anayasa Mahkemesine 
gitmiş ve çok basit bir usul meselesinden ©eri 
çevrilmiştir. Daha saat 20.00'ye kadar çalışma 
müddetimiz vardır, müsaade ederseniz maddele
ri teker teker oylayalım. 

»BAŞKAN — Evet efendim, öyle yapalım. 
Muhterem arkadaşlarım, maddelerin açık oy

lama ,şekli hakkında Başkanlığa intikal etmiş bir 
Önerge yoktur. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Sayın Başkan, 
bendeniz de kısa bir hatırlatmada bulunmak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurumuz efendim. 
CEVAT ÖNDER (Ankara) — Komisyonun 

getirdiği metin bir önergedir; Komisyonun öner
gesidir. 

BAŞKAN — Önerge değil efendim, raporla 
birlikte geldi, yeni metindir. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Sayın Başkan, 
48 saat evvel dağıtılmıştır. 

BAŞKAN — Maddesi var efendim; okudum, 
zapta geçti. 37 nci maddenin son bendi, madde
nin geri alınması halinde 48 saat beklemeden 
de Komisyonun çalışabileceğine müsaade edi
yor, 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Sayın Başkan, 
müsaade 'ederseniz tamamlayayım. 

Şimdi, «önerge olarak okutulup oylanması, 
ondan sonra madde haline gelmesi, sonra madde 
olarak oylanması gerekir» diye bir tereddüt taşı-
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maktayız;. kale buyurursanız memnun oluruz. 
BAŞKAN — Efendim, . Komisyondan gelen 

bir değişiklik önergesi değil, bir rapora bağlan
mış yeni bir metin. Gelen raporda ve metinde 
Komisyonun karar nisabı seviyesmde Komisyon; 
üyesinin imzasıda mevcut. Bu itibarla bunu yeni 
bir metin olarak kabul ediyoruz. Eğer Yüce He
yetiniz gerekli görüyorsa bu konuda bir usul 
tartışması da açabiliriz efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Burada önerge 
yok, Başkan takdirini kullansın. 

BAŞKAN — Efendim, bu takdir meselesi de
ğil, ben görüşümü arz ettim Yüce Heyete. 

Maddenin açık oylama şeklinin; kürsü önü
ne konacak ıoy 'kutusuna, sayın milletvekilleri
nin isimlerine yazılı oy pusulalarının kullanıl
ması suretiyle olmasını oylarnıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kaibul edil
miştir. 

Oy kutusunu yerine koyunuz. 
Muhterem arkadaşlarım, her maddenin ayrı 

ayrı açık oylaması yapılacaktır. Şimdi 1 nci 
maddenin açık oylamasını yapıyoruz. Ondan son
ra 2 nci ve 3 ncü maddelerin açık oylaması ya
pılacaktır. Tekrar bilgilerimize arz ediyorum. 

Oy pusulaları basılıp verilmeyen sayın üye
lerin oylarını, kullanırken seçim çevrelerini, 
islimlerini ve oylarını belirten tezkere üzerine 

imzalarını koymalarını rica ediyorum. 
NECDET UĞUR (istanbul) — Sayın Başkan, 

'bu oylamayı son oylama zanneden bazı milletve
kili arkadaşlarımız Meclisten ayrılabilirler, uyar

manız mümkün mü? 

BAŞKAN —• Uyardım efendim. 
Adana İlinden başlamak üzere açık «oylama

ya geçiyoruz. 1 nci maddenin açık oylaması ya
pılacaktır efendim. 

' (Adana Milletvekillerinden başlanarak oylar 
toplandı) 
' BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye 
varsa lütıfen kullansın efendim. 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı efen
dim ? («Var, var» sesleri) Lütfen oyunuzu kul
lanınız efendim. 
• Oyunu kullanmayan sayın üye varsa lütfen 
kullansın efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Ağar rahat
sızlığı nedeniyle oyunu yerinde kullanacaktır. 
Oy kutusunu Sayın Ağar'a götürünüz... 

Oyunu kullanmamış sayın üye var mı efen
dim?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, hâsıl olan bazı te
reddütleri açığa kavuşturmak için bir maru
zatta bulunmak istiyorum. 

Bazı arkadaşlarımız, komisyondan gelen ye
ni metnin, raporun Genel Kurulda görüşülebil
mesi için 48 saatlik bir sürenin geçmiş olması 
lâzımgeldiği kanaatini taşımaktadırlar. Oysa 
muhterem arkadaşlarım, bu husus Genel Kuru
lumuza gelen ilk raporlar içindir, bir. 

İkincisi, Genel Kurula yeni gelen metin as
lında Sayın Süleyman Demir el ve arkadaşları
nın teklifinin aynıdır. Bu da daha önce basıl
mıştır, sayın üyelerin bilgisine arz edilmiştir. 
Bu itibarla sayın üyelerin ıttılaına arz edilmesi, 
malûmat edinilmesi için 48 saatlik bir sürenin 
beklenmesi diye bir hususu bu hâdisede düşün
mek kanaatimizce mümkün değildir. 

Ayrıca muhterem arkadaşlarım, Sayın Ko
misyon 45 dakikalık bir mehil talebinde buluna
rak, yeni bir metin getireceğini ifade etti. Bu 
husus Genel Kurulumuzca kabul edildi. Bu ka
bulün içerisinde, İçtüzüğümüzün 53 ncü madde
sindeki «... aksine karar alınmadıkça dağıtımı 
tarihinden itibaren kırksekiz saat geçmeden gö
rüşülemez.» hükmünü tadil eden karar da mev
cuttur. Yani, kırksekiz saat geçmeden ikinci ra
porun da müzakere edilebileceğini Genel Kuru
lumuz oylama ile kabul etmiş bulunmaktadır. 
Bu itibarla, bir tereddüde mahal olmadığı ka
nısındayım. 

Zaten, meseleyi bu şekilde düşüdüğümüz 
takdirde, bir kanun teklif veya tasarısının mü
zakeresi esnasında yeni bir husus getiren her 
önergenin müzakeresi için 48 saat beklemek 
gibi bir sonuca varırız muhterem arkadaşlarım. 

(Oyların .ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 1 nci 
maddenin açık oylamasının sonucunu arz edi
yorum. 

ı377 sayın üye oylamaya katılmış; 377 kabul 
oyu kullanılmıştır. Bu suretle, 1 nci madde açık 
oylarınızla kabul edilmiş bulunmaktadır. 
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'ikinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 

sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının, halk
oyu ile kabul edilmiş olan geçici 11 nci maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Madde üzerinde değişiklik önergesi de yok
tur. Maddenin açık oylamasına geçiyoruz. 

Açık oylama aynı şekilde icra edilecektir, oy 
kutusunu kürsü önüne koyun. 

(Adana milletvekillerinden başlanarak oylar 
toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan saym üye
lerin oylramı kullanmalarını rica ediyorum efen
dim. 

Oyunu kullanmamış sayın üye var mı efen
dim?.. («Var, var» sesleri) Lütfen efendim, bi
raz acele etmenizi rica ediyorum. 

Sayın Ağar, rahatsızlığı dolayısiyle, oyunu 
yerinden kullanacaktır; oy kutusunu götürü-
nüz. 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı efen
dim?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir efendim; oy kutu
sunu kaldırınız. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — 2 nci maddenin, yapılan açık 

oylamasının sonucunu arz ediyorum : 
Açık oylama işlemine 378 saym üye katılmış 

ve 378 kabul oyu çıkmıştır. 
Bu suretle, 2 nci madde de kabul edilmiş bu

lunmaktadır. 
3 ncü maddeyi okutuyorum. 

' Madde 3. — Bu Anayasa değişikliği yayımı 
tarihinde 'yürürlüğe girer. 

1. — Anayasanın değiştirilmesine dair teklif
lerin birinci görüşmesinden sonra tümünün oy
lanıp oylanmaması kakında. 

(BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bazı 
arkadaşlarımızın düşüneeleri, bugün bu saatte, 
yani 19,ı50'de tamamladığımız Anayasa değişik
liği ile illgili teklifin birinci müzakereisinin bu 
noktasında, tümünün de oylanması gerektiği şek
linde 'bize intikal etmektedir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı?.. Yok. 

Değişiklik önergesi de yok. 
Bu madde de açık oylarınıza sunulacak ve 

•oylama aynı usulle yapılacaktır. Oy kutusunu 
kürsüye koyunuz lütfen. 

(Adana milletvekillerinden başlanarak oylar 
toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye
lerin, oylarını kullanmalarını rica ediyorum 
efendim. 

Oyunu kullanmamış sayın üyelerden tekrar 
rica ediyorum, oylarınızı kullanınız efendim... 

Oyunu kullanmamış sayın üye var mı efen
dim?... 

Oyunu kullanmamış başka saym üye var mı 
efendim?.. 

Eahatsızlığı nedeniyle Saym Ağar, oyunu 
yerinde kullanacaktır; oy kutusunu götürünüz. 

Oyunu kullanmamış başka saym üye var mı 
efendim?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir; oy kutusunu kaldı
rınız. 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Sayın Baş
kan, tümünü oylayacağız; içtüzüğün 87 nci 
maddesine göre tümünü oylamamız gerekiyor; 
usul hatası olabilir. 

BAŞKAN — Hayır efendim, bir dakika mü
saade ediniz. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 3 ncü 
madde ile ilgili açık oylamanın sonucunu arz 
ediyorum : Açık oylamaya 379 sayın üye katıl
mış, 379 kabul oyu çıkmıştır. 

Bu suretle, 3 ncü madde de açık oylarınızla 
kabul edilmiş bulunmaktadır. 

İçtüzüğümüzün 87 nci maddesinde de yazılı 
olduğu üzere; tümünün oylanması nihaî oyla
madır, kesin oylamadır. Aslında, maddelere ge
derken oyluyoruz; maddeleri oyluyoruz; bir ke
re de tümünü oyluyoruz. Tümünün oylanma-
smdaıki maksat; Genel Kurula, bütün oylama
lardan sonıra bir karar değişikliği vâki olacak 
ise, o fırsatı, o imkânı vermektir. Kaldı ki, mü
zakeresini yaptığımız hususun, heaıüz bilinci 

VI. - UiSUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
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müzakeresi -ikmal edilmiştir; ikinci müzakere
ye talbidir. 

OBu itibarla ,birirıei müzakerenin sonuna gel
diğimiz (bu noktada tümünün oylanması ya
pılmayacaktır. 

ıBu suretle, Anayasa değişikliği ile ilgili tek
lifin birinci müzakeresi burada bitmiş bulun
maktadır. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİ-
Lt- NEODıET ÖKMEN (İstanbul) — Efendim, 
ibu konuda bir usul müzakeresi açılmasında ya
rar ıgörürüm. 

(BAŞKAN — Efendim, 53 yıllık uygulama bu 
merkezde. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
NEODET ÖKMEN (İstanbul) — Uygulama 53 
yıllık; ama Tüzük henüz birkaç aylık Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Hayır, eski İçtüzükle yeni İç
tüzük arasında bir farklılık yok bu bakımdan 
Sayın Ökmen. 

iANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
NEODET >ÖKMEN (İstan!bul) — İzin verirseniz 
arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Hay hay, arzu ediyorsanız aça
lım (bir usul tartışması. 

Buyurunuz efendim. Lehte, a leyhte! 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

NEODET ÖKMEN (Istanlbul) — Lehte efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz.. Lelhte istiyorsu
nuz, 

-AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Ben de 
sıöz istiyorum. 

BAŞKAN •— Lehte mi, aleyhte mi efendim? 
, AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Aleyhte. 

BAŞKAN — Bu görüşümüzün aleyhinde.. 
Buyurunuz Sayın Komisyon İkinci Başkanı 

Necdet Ökmen. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLI 

NEODET ÖKMEN' (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Zannederim, yeni İçtüzüğün ilk Anayasa de
ğişikliği uygulaması içindeyiz. Bundan ötürü 
bir tereddüt vardır ve bu tereddütün bir tartış
ma ile, fikirlerin açığa konması ile giderilme-
slinıde büyük yarar vardır. Çünlkü, bu Anayasa 
tadili (bildiğiniz gibi) ikinci bir iptal akıbetine 
uğramamalıdır. 

Bu yıl ilk defa uygulanan kanun yapma 
usulüne göre, Büyük Millet Meclisinde kanunlar 
ibiır defa görüşülür. Bir defa görüşüldüğüne 
göre, bir defa görüşülmenin prosedürü belli
dir. Ancak, Anayasaya mahsus olarak, İçtüzü
ğün 91 nci maddesi şöyle diyor: «Anayasa de
ğişiklik teklifleri, diğer kanun tasarı ve teklif
lerinin görüşülmesindeki usule tabiidir». 

Yani, bir kanunun, normal bir kanunun gö
rüşülmesindeki usul ne ise, o aynen uygulaııa-
oalktır. 

«.... Ancak bu teklifler Genel Kurulda iki 
defa görüşülür.» 

Bu ikinci cümle ile de, aynı işlemin ikinci 
defa yapılacağı anlamı çıkmaktadır. 

Ancak, 91 nci maddenin son fıkrasında da 
tahdit etmiş; «İkinci görüşmede, sadece mad
deler üzerinde verilmiş olan değişiklik öner-
ıge-lisri görüşülür» diyor. 

Yani, asıl amacı; birinci görüşmede, bir ka
nunun çıkarılmasında riayet edilmesi gereken 
usulün tümünün yerine getirilmesi; ikinci mü
zakeresinde, Anayasa değişikliği gereği yapıL-
maısı gereken ikinci müzakerede bir istisna ko
yuyor, «aynı usul tatlbik edilir» diyor; yalnız, 
ikinci görüşmede sadece maddeler üzerinde ve
rilmiş olan değişiklik önergeleri görüşülür. 

ıŞu durumda, birinci müzakere iie ikinci 
müzakere arasındaki fark, 91 nci maddenin son 
fıkrasındaki tahdidi hükümden ibarettir. O 
(hailde, 91 nci madde genel kanun yapımına atıfta 
'bulunduğuna göre, bir kanunun Meclisten çık
ması için .gerekli prosıedür ne ise, onun uygu
lanması lâzımdır. O da ne? Evvelâ tümü görü
şülecek, tümünden maddelere geçiş oylanacak, 
maddeler teiker teker görüşülecek, ondan son
ra tümü görüşülecek ve 'oylanacak. 

Zannediyorum, takilbedilmesi gereken yol 
bu olımaık lâzım. Nitekim, Sayın Başkanın temas 
ettiği 87 nci madde, «Tasarı veya teklifin tümü
nün kesin olarak oylanmasından önce milletve
killeri, ne yolda oy kullanacaklarını kürsü
den belirtmek isterlerse, Başkan lehte ve aleyh
te birer kişiye söz verir. Bu konuşma kısa, açık 
ve (gerekçeli yapılır» diyor. 

Bir ıkanunun ikinci defa müzakeresi bahis 
konusu olmadığına göre ve ilk müzakeresinde 
kesinleşmesi tabiî olduğuna göre, tümü üzerin
deki görüşmenin gereğini 87 nci madde derpi§ 
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ediyor. Arz ettiğim .gibi, 91 nci maddenin yap
tığı., atıfta, birinci görüşmenin bütün usulüne 
riayet, ikinci görüşmede de 91 nci maddenin 
üçüncü fıkrasındaki istisnaî durumun yerime ge-
ıtirilimesindeın ibaret olacaktır kanısındayım. 

Vakit geçmiştir, Başkanlık Divanınca öne
rilip Yüce Meelinizce kabul .edilen duruma gö
re saat 20,00'de müzakereler bitecektir. Yüce 
Meclis izin verirse, Başkan (!bu yine, bir başka 
madde gereğince Başkanın yetkisi içindedir) 
oylamayı ertesi .güne erteleyebilir. Bu bakımdan 
(bir düşünme fırsatı da kazanmış oluruz. 

(Saygılar sunarım. 
[BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ök-

nıem. 
iSaym Durakoğlu, (buyurunuz. 
AHMET DUBAKOĞLU (Sivas) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 
(Sayın Ökmcn arkadaşımızın mütalâasının 

tamamiyle karşısında bir görüşle huzurunuzda
yım ve Sayın Başkanın Genel Kurula ifade bu
yurdukları şeklin doğru olduğu kanaatindeyim. 

ıŞimdi, evvelâ Anayaısa değişiklik teklifleri 
ikili müzakereye talbidir. ikili müzakereye tatbi 
(olacağı, 91 nci maddede açıklıkla belirtilmiştir. 
Yine 9d nci madde, ikili müzakereye tabi olması 
'halinde; Sayın Ökmen'iın okuduğu son fıkrası 
ile görüşme usulünü, yani ikinci müzakerenin 
•görüşmesi ne şekilde olacaktır, bunu ifade et
miştir; oylama şeklini ifa.de etmemiştir. Nite
kim, son fıkra aynen şöyle diyor: «İkinci gö
rüşmede, sadece maddeler üzerinde verilmiş 
olan değişiklik önergeleri görüşülür». 

Açıkça «görüşme» ve «görüşülür» demek su
retiyle, son fıkranın münhasıran ikinci müza
kerenin şekline taallûk ettiği, oylamaya taallûk 
etmediğini (göstermektedir. Bu sebeple, bundan 
(hareketle, bu defa birinci görüşmede yine ikin
ci bir şekilde tümünün oylanmasına gidileceği 
sonucuna varmaya imkân yoktur. 

ıŞimidi, neden bu birinci görüşmede tümü
nün oylanması gerekmez; bunu arz etmeye ça
lışacağım. 

Evvelâ sayın arkadaşlarım, kanunların tabi 
olduğu usul açıktır. Kanun teklif veya taşanları 
G-enel Kurula geldiği zaman, tümü üzerinde 
müzakere, yapılacaktır. Tümü üzerinde müzake
reler hitama erdikten sonra, maddelere geçiş 
hukukî sonucunu doğuran tümü üzerinde bir oy

lama yapılacaktır. Bu oylamanın anlamı budur, 
Yani, birinci defa tümü üzerinde yapılan oyla
manın anlamı, münhasıran maddelere geçişi te
min etmektir. Doğuracağı hukukî sonuç da bu
dur. Son defa yapılan tümü üzerindeki oylama
mın anlamı; yapılan değişikliklerle birlikte, ke
sin surette yapılan oylamadır. Yani, «(bütün de
ğişiklikleri kabul ediyorum, teklif veya tasa
rıyı böylece uygun biliniyorum» anlamına gelir. 
Doğuracağı sonuç da, Meclis tarafından kabul 
edilmesi şeklinde tecelli eder. 

iŞimdi, böyle olunca ve bütün kanun müza-
kerelerinde de ilk tümü üzerindeki oylama ile, 
son tümü üzerindeki oylamanın doğuracağı so
nuçlar bu olduğuna göre, müzakerölerîn hita
mında yapılan oylama hangisidir ? Müzakerele
rin hitamında yapılan oylama; ikinci defa tümü 
üzerinde yapılan oylamadır. Eğer bir kanun 
tasarı veya teklifinin ikili müzakereye tabi ol
ması Tüzük gereği ise, bu iki müzakerenin bit
mesinden sonra ancak tümünün katral veya red
dini ve bunun hukukî sonucunu doğuran oyla
maya gidilmesi lâzımıgelir. 

Şimdi yapılacak oylama (eğer yapılırsa) 
Ihiıçlbir anlam taşımaz. Çünkü, tekrar müzakere 
edilecektir, tekrar oylanacaktır. Öyle ise, bu 
müzakerede kanunların tabi olduğu sekilide oy
lama yapılmasına imkân yoktur. Ayrıca bir hu
sus daha var; kanunların ikinci kere müzakere
sinin nedeni, kanunlardaki eksik noktaların 
düzeltilmesine imkân vermektir. Eski İçtüzüğü
müzde ikili müzakere usulü, prensip olarak ka-
ibul edilmişti. Ancak ivedilik kararı alındıktan 
sonra ikili müzakereden vazgeçilebilir ve (bir 
müzakere usulüne talbi tutulurdu. Şimdi, yeni 
İçtüzüğümüzde tek müzâkere usulü prensip ola
rak kalbul edilmiştir. Onun içindir ki, kanun ta
sarı veya teklifinin reddini veya kabulünü in
taç eden ve böyle hukukî sonuç doğuran kesin 
'oylama ,bir müzakerenin sonunda yapılan oy
lamadır. Her derece ve kademede yapılan oy
lamaların bir anlamı ve doğuracağı bir hukukî 
sonuç vardır. 

Son defa tümü üzerinde yapılacak oylama, 
kesin sonuç almaya matuf olan "bir oylamadır. 
Nitekim, Sayın Başkanın ifade ettiği 87 nci 
ımadde, kesin sonuç doğuracak oylamanın yapı
lacağını âmirdir ve bu, orada zikredilmiştir. 
Tüzüğün bir maddesindeki bir hükmü, diğer 
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maddelerindeki ibareleri (nazara almadan mü
talâa ettiğiniz zaman, aksi sonuçlara gidebilir
siniz. 

Aıma denebilir ki), «Efendim, ıgeçen İçtüzükte 
iki'ln, müzakerede konulan usuller size çok man
tıkî •geliyor; onun içki böyle 'bir sonuca varı
yorsunuz»... 

Ben, eski İçtüzük hükümlerindeki sonuçlan 
nazara alarak bu beyanda bulunımuyoruım. Mün
hasıran 91 nci maddenin muhtevası içerisinde, 
birindi defa kanun tasarısı veya tekliflerinin tü
münün müzakeresinin doğuracağı sonucun ne 
olduğunu, maddeler üzerinde lyarpılan oylamanın 
doğuracağı sonucun ne olduğunu, hattâ önerge
ler (üzerinde yapılan oylama sonucunun ne oldu-
ğunu ayrı ayrı, doğuracağı hukukî sonuçlar ba-
kîmımdam değerlendirerek söylüyorum. Kanun 
tasarısı veya tekliflerinin tümü üzerindeki mü
zakereler hitama erdikten sonra (hitama ermesi, 
ancak dikine! müzakeremin yapılmasına bağlı 
olduğuna ıgöre) mutlak surette yapılacak oyla
ma, kesin hukukî sonuç doğuracak oylamadır. 
Jkilli «müzakerede, ikinci (müzakereden sonra jap ı -
laeaik oylama yerindedir. 

Başkanlığın görüşü doğrudur, ona göre 
âmel edilmesi İçtüzük (hükümlerinin ruhuna ve 
lâfzına uygun düşer. Lâfzında kesin, açık ve 
hiç kimsenin itiraz edemeyeceği sarahatin bu
lunması, böyle ibir mütalâaya veya yoruma da 
cevaz vermez. Çünkü, diğer «maddelerde, ikinci 
«müzakere de tümü üzerindeki oylamanın, kesin 
sonuç doğuran oylaıma olduğu ifade edülmiş bu
lunduğuna göre, Başkanlığın uygulaması yerin
dedir. Ona ıgöre âmel edilmesinde fayda vardır. 

'Saygılar sunanım. 
CEMİL YAVAŞ .(İstanbul) — Sayın Baş

kan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lehinde nıi, aleyhinde m(i efen
dim ? 

CEMİL YAVAŞ (İstanbul) _ Aleyhinde Sa
yın Başkam. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
CEMİL YAVAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, 

muhterem aılkadaşlar; 
Konuşulan mevzu, kanunun yapılış şekline 

ait olmakla beraber, bundan evvel yapılmış olan 
bir uygulamayla da karşı karşıya bukiiramakta-
yız. 
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Muhterem arkadaşlar, 91 nci madde anabir 
kaide koymuştur, Demiştir iki : «Anayasa deği
şikliği teklifleri, diğer kanun tasan ve teklifle
rinin görüşülmesindeki usule tabiidir». O halde; 
birinci müzakerede, normal bir İkanun hangi şe
kil ve şartla «müzakereye taibi ise, ıbu müzakerede 
onu yapmamız lâzım. 

Eğer öyle olmamış olsaydı, 91 nci madde is
tisnaî bir hüküm getirir, niihaî oylamayı ikinci 
müzakerede şart Ikoşar idi. İkinci müzakerede 
şart (koşulmuş olmadığına göre, ıbüz burada bu
lgun normal bir ımüzaikere yapıyoruz ve tümünü 
oylamaya koymamız (gerekir. 

Aslında, şu müzakerenin açılması (bana ka
lırsa) Ikanunu zedeler inıahiyettedifr. Şüpheli bir 
•geçinme yapmaktansa, dörtlbaşı ımamur bir ge
çinme yapıp, bu oylamayı (burada b'ıtirmemlz lâ
zım (geOir. O sebeple ıbem sakıncalı görmekteyim. 
91 nci madde hükmü .gereği, tümünü mutlaka oy
lamamız gerekir kanatindeyilm. 

BAŞKAN — Teşekkür ederimi Sayın Ya
vaş. 

ıSaym Ok; lehinde, buyurunuz efendim. 
NURETTİN OK (Çankırı) —Say ın Başkan, 

değerli 'arkadaşlarım j 

Daha önce bu konuda yapılmış olan bir 
Anayasa değişikliğinin daha sonra, Anayasa 
Mahkemesince usul yönünden bozulmuş olma
sı, arkadaşlarımızı hakikaten hassasiyete sevk 
ediyor. 

Ancak, ıSaym Başkanın ifade etımiş okluğu 
şekil 'dahilinde, mesele fevkalâde açık bir du
num arz etniği için; endîşelerimize ve tereddüt
lerimize rağmen, tümünün bu safhada oylan
ması (gerekmeyecektir. Zira ibizim İçtüzüğü
müz, tüm espri yönıünden tekriri müzakere ma
hiyetini kabul 'eltımemişiiir. Bizimi İçtüzüğümüz
de, tdkriri müzakere esası bahis konusu değil
dir. 

Anayasa değişikliğini öngören madde, Ana
yasa ile ilıgili değişiklikleri vasıflı mahiyette 
tespit etmiş ve bu vasfın kategorik olarak ne 
şekilde tanzim edileceğini belirtmiş bulunmak
tadır. Yeni İçtüzüğümüzün, Anayasa değişik
liğinin usulü ile ilgili 91 nci maddesi; eski İç
tüzüğümüze kıyasen daha belirtili bir halde, 
geçmiş tatbikatlara istinat etınıck suretiyle tan-

j ziım edilmiştir. 
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Şu hale göre Anayasa değişikliğinde birâıcd 
(müzakerede neyin görüşüleceği açıkça tespit 
iadiâmiştiir. 

Ayrıca, yilııe ımüddeıt bakımından dahi, va
sıflı mahiyeıtıte öngördüğü bir hükümle, (mad
deler üzerinde verilmiş olan değişiklik önergele
ri varsa, o değişi-klik önergelerinin aradan ıgeçe-
eeık Mır müddet sonunda 'görüşülebdlmesiıne iım-
kân sağlanmışitır İki;, o ımüddet içerila'mde Yüce 
Meclisim üyeleri meselelere daha çok"yaMaşıma 
imkânını (bulsunlar vei ikinci 'müzakerede bazı de
ğişiklikleri intaç etm eleri! gerekirse, onları ya
pabilsinler. 

OBu hale göre, 91 noi mıaddenim metni ve muh
tevasından anlaşılan odur ki, bugünkü müzakere 
burada soma 'erecekjtiir; aradan, asgarî 48 saat 
(geçtikten sonra, maddeler üzerinde verilmiş 
bazı değişiklik önergeleri varsa, o değişiklik 
önergeleri mıünhaısuran ıgıörüşımieye tabi tutula
caktır. Onu takiiibem de kanun, bu yapılahiilecek 
değişiklikler ımııvaeeheslmlde, sonumda tümü iti
bariyle değişikliği de kapsar mahiyette oya 
sumulacakltır, 

•Şayet şiırnıdıi, tümünü Yüce Meclisin oyuna 
sunup da bu şekliyle ıbir karar 'elde edililrse; 
o zaman, 48 saat geçtikten ısonra yapılan ıgörüş-
ımeleolde değişiklik önergeleri Ikalbnl edikni'ış 
olur İse, !0 şekliyle de ayrı ,biir Ikarar ortaya çı!k-
ınıış olacaktır; ıbir (çelişkili duruım hâsıl olacak
tır ve aynı zamanda ıbu, Ibir nevi tekriri mü
zakere mahiyetinde tteoelli edecektir. 

Bu ısdbeple, -geçımiiş taıüblikatlann ida ışığı al-
;tmda, yeni İçtüzüğümüzün, ıbüllhassa yapılan bu 
Itatihilkaitlara da ışık (tultar ımaıhiyeibbe düzenlen
miş olduğu özel madde (muvacehesinde, şu anda 
tümünün oya (sunulması (gerekmemektedir. 
48 saat geıçtikten sonra yapacağnmız, değişiklik 
önergeleri müzakeresinin somunda maddeler 
tekrar oya sunulacaktır ve (ikinci müzakere (so
numda fcaıbul edilen maddelerin ihtiva ettiği hü
kümler dahilinde, bu Anayasa değişikliğimi ön-
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gören kaniim, Yüce Meclisiim oyuna ıtümü irbilba-
riyle sumulaıcaktır. 

Bu selbeple, ıhepc'ımüzüın ayrı ayrı 'endişe etme
sine, belki haş'iv mahiyetinde ve «ıSamikii bu 'de
fada oylanıve'rse ne olur?» şeklindeki bür hük
me, hu açık ve vazıh hüküm muvacehesinde yer 
olmadığı kanaatimdeyilm. 

İS ayın Başkanın tutumu yerindedir; yaptığı 
(tatbikat doğrudur. 

Teşekkür öderim. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlardım, açtı-

ğımız usul tartışması üzerinde iki lehte, iki 
aleyhte .sayın üye görüşlerini belirtmiş bulunu
yorlar. 

Saat 20,131tür. Anayasa değişikliği ile ilgili 
teklifin birinci müzakerecimin bugün biıttiğini 
kalbul etsek dahi, ikime! müzakere ancak 2.4.1974 
Salı 'günü saat 15,0O'te yapılabilecektir. 

Bu itibarla, yapılan usul tartışmasının so
nunda, Başkamın .ıbu (meseleyi oya sunup sunma
makta bir ımııhtariyeti vardır. Mesele, teklifin 
nezaketi ve daha önce geçirdiği safahat 'nede
niyle önem arz Gitmektedir. 

Birinci müzakereyi ha şu dakükada ikmal /et-
mişıiz veya yarın saat 15,00'te ikmal etmişiz; 
ekinci müzakere tarihi bakımımdan bir kaybımız 
olmayacaktır. 

Bu itibarla, bugünkü Birleışimıi yönelten Baş
kanımız olarak bu hususu oya -sunup sunmamak 
konusunda bir sairim karara varamamış bulunu
yorum. Bu sebeple bu oylamayı yarınki birle
şimde yapacağım ve ona 'göre, alınacak karara 
ıgöre oylama yapacağım veya yapmayacağım; 
varacağımız isonuca göre o noktada birimci ımü-
izakeıre ikmal edilmiş olacaktır. 

Saat, çalışma süremizi aşarak tamaımlanmış-
ıtır; 20,15 olmuştur. 

Yarın saat 15,001te (toplanmak üzere Birle
şimdi kapatıyorum efendim. 

(Kapanma saatd : 20,15) 

•e»» »<«• 
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

ili, geri kalmış bölgede değildir. 
illeri içerisinde en geri bırakılanı-

1. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nm, Bur
dur ve İsparta illerine ait yatırım miktarına 
dair sorusu ve Başbakan Bülent Ecevit'in yazılı 
cevabı (7/48) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını rica eder, saygı
lar sunarım. 

28 . 1 . 1974 
' Burdur Milletvekili 

Ali Sanlı 
Soru : 
Burdur 

Fakat çevre 
dır. 

Bu nedenle : a). 2 nei, 3 ncü 5 Yıllık Kal
kınma planlarında tayin edilen ekonomik ve 
sosyal hedeflerle, bu hedeflere ulaşmayı sağla
yacak, global ve sektörler itibariyle gösterilen 
yatırım miktarlarından, Burdur ve İsparta ili
nin payına düşen miktarlar nedir? 

b) Şimdiye kadar uygulanan bu iki döne
me ait yıllık programlarda «Sektörler ,ilgili 
kuruluşlar, proje adları ve diğer hususlar be
lirtilmek suretiyle» Burdur ve İsparta'da ger
çekleştirilen yatırımlar nelerdir? Deprem ne
deniyle yapılan yatırımlar ayrık kalmak üzere 
her iki ilin payına düşen oran ne olmuştur? 

c) Yıllık yatırım programlarında gerçek
leştirilmesi öngörüldüğü halde süresi içinde bi
tirilmeyen yatırımlar var mıdır? Ayrıca, hiç 
gerçekleştirilmeyen yatırım programı nelerdir? 
hangi nedenlerle uygulanmamıştır? 

d) Burdur'un payına düşen miktar ile 
gerçekleştirilen arasındaki farklılığın, doğal 
kaynaklar - iklim şartları - bitki örtüsü - coğ
rafi yapusı v. s. - itibariyle aynı karakterdeki di
ğer illerden ayrıcalığın ekonomik - sosyal - hu
kukî ve politik nedenleri nelerdir? 

T. C. 
Başbakanlık 21 . 3 . 1974 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 77 - 325/1798 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12 . 2 . 1974 tarihli ve 7/48 - 347/3793 

sayılı yazınız. 

Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nm, Burdur ve 
İsparta illerine ait yatırımlara dair yazılı soru 
önergesinin cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygıyle arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
Burdur Milletvekili Aü Sanlı'nm, Burdur ve 
İsparta illerine ait yatırımlara dair yazılı soru 

önergesinin cevalbıdır. 
Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığın

dan alman bilgilere göre : 
a) Burdur ve İsparta illeri yatırım prog

ramlarının 67 il yatırım programı toplamı için
deki payları ilişik (I) sayılı cetvelde gösteril
miştir. 

b) 1. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Prog-
ramıyle saptanan 1968 - 1972 dönemi İsparta İli 
Yatırım programlarının sektörler, ilgili kuru
luşlar, proje adları, başlama - bitiş tarihleri, 
proje toplamı, yılı ödenekleri ve yılı harcama 
miktarlarına göre dağılımı ilişik (II) sayılı cet
velde, 

2. Burdur ili yatırım programları da aynı 
şekilde ilişik (III) sayılı cetvelde, 

Belirtilmiş bulunmaktadır. 
Her iki ilin 1973 yılı yatırımları da ayrın

tılı olarak ilişik (IV) sayılı cetvelde^ gösteril
miştir. 

c) Programa giren yatırım projelerinden 
bazıları gecikmelere rağmen gerçekleştirilme du
rumundadır. Bu durum, projelerin belirtildiği 
(II) , ( I II) , (IV) sayılı cetvellerdeki başla
ma - bitiş tarihleri izlenmek suretiyle saptana
bilir. 

Projelerin gecikme ve gerçekleşmeme neden
lerinin saptanması, bu çeşitli projeleri uygula
yan kuruluşlardan alınacak bilgilere bağlı ol
duğundan ve bilgilerin değerlendirilmesi uzun 
bir süreye ihtiyaç gösterdiğinden soruya süresi 
içinde cevap verilememe durumu doğacaktır. 

d) Kalkınma Planı ve yıllık programlar
da yatırım tahsisleri illere göre değil, makro 
model çerçevesinde sektörel 
pılmaktadır. İl düzeyindeki 

hedeflere göre ya-
hizmetlere dönük 

Not : Yazılı cevaba ekli listeler Kanunlar 
Müdürlüğündeki (7/48) esas sayılı dosyasında
dır. 
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projeler ve öncelikleri belirlenmekte, sektörel 
hedeflere tutarlılığı gözetilerek programa alın
maktadır. Sonuçta o yörede yapılan yatırımlar 
toplamı ortaya çıkmaktadır. 

İller itibariyle pay dağıtımı söz konusu ol
madığı için gerçekleştirilen ile bir kıyaslama 
yapmak mümkün değildir. Yatırım programı 
sektörler (Tarım, Madencilik, imalât Sanayi, 
Enerji, Ulaştırma, Hizmetler vb.) itibariyle tes
pit edilen projelere göre hazırlanmaktadır. Pro
jelerin ortaya çıkarılmasında doğal kaynaklar, 
iklim şartları, bitki örtüsü ve diğer yöresel özel
likler dikkate alınmaktadır. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

2. — Konya Milletvekili İsmet Büyükyayla-
cı'nın Kamu araba ofisinin kurulmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair sorusu ve Ma
liye Bakanı Deniz- Baykal'ın yazılı cevabı (7/61) 

21 . 2 . 1974 
Millet ıMeclisi ıSayın Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorumun Sayın Maliye 
Balkanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl-
masınia 'delâlet buyurulmasım saygılarımla rica 
ederim. 

Konya Milletvekili 
İsmet Bayükyaylacı 

Soru : 
Araç ve araç 'kullanma yaşadığımız me

denî . hayatın bir (zaruretidir. Gerek özel yasana 
tımızda ve gerekse kaımu hizmetle r'Im'ın yürü
tülmesinde araçların faydaları ve kıymetleri 
inkâr edilemez. Hele, 'bundan sonraki yaşantı
mız daha da çabuklaşacağımdan ve işyerleri-
imiz oturma (muhitlerimize daha da çok uzak
laşacağından, arabaların kıymetleri bir kat 
daha artacaktır. Bu dnkâr edilemeyem hakikat-
ler karşısında, bumdan daha ehemmiyetli olan 
'bazı hususların da. düşünülerek ellimizde mev
cut olan ve 12 . 1 . 1961 tarihinde yürürlüğe 
giren 257 sayılı Taşıt Kanununda bası deği-
şükliklerin yapılması, artık kaçınılmaz bir -hale 
^gelmiş bulummdktadi'r. Bıı fikirlerimi aşağıya 
soru şeklinde sıralıyorum. 

Bütün motorin taşıt vasıtalarını çalıştıran 
petroldür. Yerine yeni bir madde bulunma
dığı müddetçe, bugün1 okluğu gibi, yarın daha 
çok /gerek ülkemizde ve gerekse bütün dünya
da büyük bir problem olacaktır. 

26 . 3 . 1974 O ; 2 

Bu cihet gözönüne alındığı takdirde, hali
hazırda yürürlükte bulunan Taşıt Kanununda 
değişiklik yapmak hatta ortadan kaldırmak 
zarureti vardır. Her makam arabasıında bir şo
för çalışır. Makam sahibi, işyerinde çalıştığı 
müddetçe şoför boş durur. Makam sahibi tek 
başına gidip (gelirken büyük bir benzin sarfiyatı 
olarak genel eikonomize tesir etmektedir. Bun
lara , arabanın yıpranması, lâstiğin edkiinıesi 
ve büyük tamir işlerini de ekleyebiliriz. Bütün 
bunları izale etımek maksadı yie : 

Elimizdeki mevcut Taşıt Kanununa göre, 
gerek makam ve gerekse (binek arabalarında 
kaç adet fazla vardır? Fazla araba kullanmak, 
Kanuna göre suç olduğundan şimdiye kadar 
bu kanuna muhal efe ten dolayı kaç kişi hak
kında takibat yapılmış veya ceaa veTİlmiştir? 
Bu mahzurları önlemek için araba tahsisi ya
pılmayarak, makam veya binek arabaları yeri
ne yolluk namı altında Bütçeye bir ödenek 
konulması mümkün müdür? Eğer, ımümkün 
olmazsa, 'genel hikmetlerin yapılması için ka-
nuıifuın- 3 mcü ınaddeisitade sayılan bütün daire, 
teşekkül ve müesseseleri ilcine alan ve genel 
(hizmetlerin yapılmasına yarayan bir «Kamu 
Araba Ofisi» kurulması düşünülmekte midir? 
Bakanlığın görüşleri nelerdir? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 21 . 3 . 1974 

Bümfco : 111802 - 642/10389 
Konu : Konya Milletvekili Sayın 
İsmet Büyükyaylacı'amn yazılı soru 
önergesi Hk. 
Millet Meclisi Başkanlığıma 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün 1 . 3 . 1974 
tarihli ve 7/61 - 457/4782 sayılı yazışı. 

İlgideki yazıları ekinde (gönderilmiş bu
lunan Konya Milletvekili Sayın İsmet Büyük-
yaylacınm bir kamu araba ofisinin kurulma
sının düşürülüp düşünülmediğim^ ilişkin yazılı 
soru önergesi incelenmiş ve cevabî görüşlümüz 
aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği üzere, kamu kesiminin taşıt poli
tikası, 237 sayılı Taşıt Kanununca düzenküi-
ımiş olup, Kanunun kapsamı dahilinde kakım 
kurumlar, araç alımı, kullanılması ve bunların 
elden çıkarılmaları konularımda tamamen anı
lan kanun hükümlerine uymak durumunda
dırlar. 
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Bu kanuna uygun düşmeyen kullanımlar 
nedeniyle ilgili denetim organlarınca zaman za
man inceleme yapılmaktadır. Ancak, bu tür tet
kikler sadece belirli bir kurumca yapılmadı
ğından anılan incelemelerin sayısına ilişkin sıh
hatli bir bilgi verilmesi hayli güç bulunmakta
dır, 

Aksayan yada günün şartları bakımından 
yetersiz kalan yönlerinin ıslahı amacıyle halen 
yürürlükte bulunan 237 sayılı Taşıt Kanunu
nun yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli deği
şikliklerin yapılması, Bakanlığımızca öncelikle 
ele alınacak konular arasında yer almaktadır. 

Bahis mevzuu edilen kamu araba ofisi mües
sesesinin de bu çalışmaların kapsamı içinde mü
talâa edilmesi uygun görülmektedir. 

Bununla birlikte, araç kullanılmasında ka
nun hükümlerine daha titizlikle riayet edilmesi 
ve akaryakıt sarfında azamî tasarrufun sağlan
ması amacına yönelen gerekli idarî tedbirlerin 
hemen alınmaısı yoluna .gildieeıktiir. 

Arz olunur. 
Maliye Bakanı 

Deniz Baykal 

3. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Vergi ve resim muafiyetleri ile yatırım indirim
lerinin yeniden düzenlenmesine dair sorusu ve 
Maliye Bakanı Deniz Baykal'm yazılı cevahı 
(7/67) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
saygılarımla arz ederim. 

28 . 2 . 1974 
İstanbul Milletvekili 

Doğan öztunç 

474 sayılı Teşvik Tedbirleri Kanununa daya
nılarak çıkarılan çeşitli kararnamelerle ihracatta 
vergi iadesi, ithalât vergileri, Gümrük Resmi mu
afiyeti ve yatırım indirimleri gibi «Muafiyet ve 
istisnalarla» sanayici ve tüccarlara tanınan ko
laylıklardan yalnız 1973 yılı içinde 11,5 milyar 
liralık vergi kaybedildiği tespit edilmiştir. 

Bu bakımdan : 

1. 1970 - 1973 yılları arasında yapılan itha
lâtın yüzde kaçı ve ne kadarı ithal vergi ve re
simlerinden muaf olarak yapılmıştır? 

2. Bu muafiyetten daha çok hangi ithalâtçı 
kesim hangi gerekçe ile yararlandırılmıştır? 

3. 1973 yılı içinde sanayici ve ticaret kesi
minin ihracatta vergi iadesi, yatırım indirimi ve 
ithal vergi indirim dolayısyle sebep olduğu vergi 
kaybı ne kadardır? 

4. 1973 yılı itibariyle ithalât üzerinden alın
ması gereken vergiler ne kadardır? Bunun yüzde 
kaçı tahsil edilmiştir? Tahsil edilmeyen kısım ne 
kadardır? 

5. Türkiye'de beyannameye tabi 440 bin ci
varında tüccar ve iş adamının 375 bini yıllık ge
lirlerini 10 bin liranın altında, büyük bir kısmı 
da zarar göstererek yılda 7,5 milyar lira vergi 
kaybına sebebolmaktadırlar. İşçilerin, memurların, 
dargelirlilerin vergileri kaynaktan kesilirken, çe
şitli yollarla ya da geçmiş hükümetler zamanında 
kendilerine tanınan kolaylıklardan yararlanarak 
vergi kaybına sebep olan tüccar ve sanayiciler 
hakkında ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

6. Vergi ve resim muafiyetleri ve yatırım 
indirimlerinin millî ekonomiye yararlı biçimde 
yeniden düzenlenmesi düşünülmekte midir? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 23 . 3 .1974 

Gel : Güm. £242321-277/17316 
Millet Meclisi Genel Sekreterliğine 

Kanunlar .Müdürlüğü : 

İlgi : 5 . 3 .1974 gün ve 7/67 - 492/5026 sa
yılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Doğan öztunç tarafın
dan Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak 
cevaplandırılması istenilen soru önergesinde yer 
alan konularla ilgili görüşlerimiz aşağıdadır. 

Malûmları olduğu üzere, halen uygulanmak
ta olan teşvik araçlarından Gümrük Vergisi mu
afiyet ve indirimleri 14 . 5 . 1964 tarih ve 474 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile, ihracatta ver
gi iadesi 27 . 6 . 1963 tarih ve 261 sayılı Ka
nunla ve yatırım indirimi ise 18 . 2 . 1963 ta
rih ve 202 sayılı Kanunla hüküm altına alınmış 
bulunmaktadır. 

1. 474 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan 
Bakanlar Kurulu kararlarıyle Gümrük Giriş Ta
rife Cetvelinde gösterilen vergi nispet ve had
lerinde yapılan değişiklikler dolayısıyle 1970, 
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1971 ve 1972 yıllarında muaf ve indirimli itha
lâtın esas ithalât içindeki payı yaklaşık olarak 
şöyledir. 

Muaf ve 
Esas ithalât indirimli ithalât 

Yıllar (Milyon TL.) (Milyon TL.) % 

1970 9.598 983 10.3 
1971 16.474 2.183 13.2 
1972 21.564 3,884 18.0 

2. Muaf ve indirimli ithalât Bakanlar Ku
rulunca uzun vadeli kalkınma planı hedefleri 
gözönünde bulundurularak tanındığından, bu 
muafiyetler plan hedeflerine uygun olarak ya
tırım malları ve memleketimizde bulunmayan 
hammaddelere uygulanmaktadır. Ancak son za
manlarda çıkarılan bazı Bakanlar Kurulu ka
ra rlarıyl e memleketimizdeki fiyat artışlarını 
önlemek için yurt içi fiyatları artan bazı tüke
tim malları ithalâtına da muafiyet tanınmıştır. 

3. T. C. Merkez Bankasından alınan fiilî 
gerçekleşme sonuçlarına göre, ihracatta vergi 
iadesi uygulaması nedeniyle 1973 yılında 1.054 
milyon TL. vergi iadesi yapılmıştır. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenle
nen yatırım indirimi belgelerinden çıkarılan bil
gilere göre, yatırım indirimi uygulaması dolay ı-
siyle 1973 yılında 559 milyon TL. vergi kaybı 
olacağı tahmin edilmektedir. 

474 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Ba
kanlar Kurulu kararlariyle 1973 yılında uğranı
lan vergi kaybını, bu konudaki rakamların top
lanmasının güçlüğü nedeniyle, kesin rakamlarla 
ifade etmek bugün için mümkün bulunmamak
tadır. Ancak 1972 yılında muaf ve indirimli it
halâttan dolayı uğranılan vergi kaybı yaklaşık 
olarak 2.240 milyon TL. civarında bulunmakta
dır. 1973 yılı vergi kaybının ise bu rakamı aşa
cağı tahmin edilmektedir.. 

4. 1973 yılı Bütçe Kanunuyla tahmin edilen 
ithal vergileri gelirleri ile aynı yılın ilk 11 ayın
da gerçekleşen tahsilat miktarları şöyledir. 

1973 
yılının ilk 11 

1973 yılı ayında gerçek-
bütçe tahmini 1 eşen tahsilat 

İthal vergileri (Milyon TL.) (Milyon TL.) 

Gümrük Vergisi 2,400 2.505 
İthalde Alman 
İstihsal Vergisi 2.574 2.636 
Damga Resmi 1.580 1.412 
Rıhtım Resmi 90 135 

Toplam 6.644 6.688 

İthal vergilerinin 1973 yılında ilk 11 aylık 
tahsilat toplamı aynı yılın bütçe tahmini topla
mını aşmış bulunmaktadır. 

5. 1972 yılı itibariyle Türkiye'de beyanna
me! i mükellef adedi 440 bin değil 575 bindir. 

Beyannameli mükelleflerin büyük kısmının 
7,5 milyar lira vergi kaybına sebebolduğu belir
tilmektedir. 

Beyannameli mükelleflerin önemli bir vergi 
kaybına sebebolduğu müşahede olunmakla be
raber bunun kesin bir rakamla ifade edilmesi 
bugün için mümkün bulunmamaktadır. 

Vergi kayıplarının önlenmesi, bu mükellef 
grubunun vergi disiplinine sokulması ve vergi 
uygulamalarının etkinliğini artırmak bakımın
dan Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Vergi 
Usul Kanunlarında önemli değişiklikler yapıl
ması öngörülmüş ve bu konuda tasarılar hazır
lanması yoluna' gidilmiştir. 

6. Halen uygulanan teşvik sistemi birçok 
yönleri ile kendisinden beklenen amaçlarla çe
lişen bir şekilde işlemektedir. Toplam yatırıla-
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bilir, fonları artırmak ve kaynak dağılımını faa-
liye çeşitleri ve bölgeler itibariyle düzenleyebil
mek niteliğinden yoksundur. 

Bu nedenle, ithalde alman vergi ve resim
lerde sağlanan tam veya kısmî muafiyetin kal
kınma planı hedeflerine yönelik bir şekilde uy
gulanmasını sağlamak için Bakanlığımızda ge
rekli çalışmalar yapılmakta olup konunun kısa 
zamanda sonuçlandırılmasına çalışılmaktadır. 

Yatırım indirim sistemi, istihdam sorunları
mıza ve kaynak dağılımı ilkelerine uygun bir 
şekilde yeniden düzenlenecektir. 

İhracatta vergi iadesi sistemi, değişen dünya 
konjoktürü karşısında ihraç fiyatlarının bazı 
mallarda artması nedeniyle yeniden düzenlen
meye muhtaç hale gelmiştir. Zira, bu gibi mal
larda vergi yükleri düşmüş olup, ihracatın vergi 
iadesi yoluyle teşvikine gerek kalmamıştır. Ge
rek iç fiyatların yükselmesini, gerekse Hazine 
kaybını önlemek bakımından teşviki gereksiz 
maddelerde vergi iadesini gerçek vergi yükleri 
seviyesine indirmek zorunlu hale gelmiştir. Bu 
konuda, çalışmalar yakında sonuçlanacak ve ge
rekli tedbirler alınacaktır. 

Bilgi edinilmesi arz olunur. 
Deniz Baykal 

Maliyo Bakanı 

4. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
son günlerde meydana gelen emniyet ve asayişe 
müessir olaylara dair sorusu ve İçişleri Bakanı-
Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı (7/69) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki 'Sorularımın Sayın İçişleri Bakanın

dan yazılı olarak cevaplandırılması için gerekli 
muamele icrasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Muğla Milletvekili 
Ahmet Buldanlı 

Soru 1. — Son 'günlerde ve bilhassa Şubat 
ayının ortalarından itibaren, yurdun hemen her 
yerinde, emniyet ve asayişe müessir hâdiseler te
vali etmektedir. Bunun sebeplerini neye bağlı
yorsunuz! 

ıSoru 2. — Yol kesmek suretiyle yapılan iki 
soygun hâdisesine, âdi zalbita vakası dediğiniz bi
linmektedir. 'Hâlâ aynı kanaatte misiniz? 

'Soru 3. — Ankara'da büyük çarşı pasajında 
yapılan, 2.1/2 milyonluk soyguna ilâveten, İs-
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tanbul'da 2, İzmir'de lbir bankanın soyularak 
3 milyona yakın paranın gasbedildiği alman ha
berlerden anlaşılmaktadır. Soygunun anahtar kul
lanmak, bekçi uyutmak suretiyle icra edilmekte 
olması, bunların bir merkezden tertiplenen çete 
hareketleri olduğu intibaını uyandırmıyor mu? 

Soru 4. — Bilhassa 'banka soygunlarının peşi 
peşine meydana gelmesi karşısında, zihinlerde b>a-

/ zı tereddütler uyanmaktadır. Bunları vuzuha 
kavuşturmak için Bakanlığınızca her hangi ibir 
değerlendirme yapılmakta mıdır? 

Soru 5. — Bu sirkatler, yol kesmeler, 'banka 
soymaların çoğalması karşısında ıbu hâdiselerde 
gayriihtiyari siyasî bir örgütün tertibi ve ideolo
jik bir mâna aranafbilir mi? Yoksa bu hâdiseler, 
iddia ettiğiniz gibi âdi zalbita vakaları mıdır? Böy
le düşünüyorsanız, sizi böyle düşünmeye sevk 
eden saik nedir? 

Soru 6. — Af kanununun çıkmasından sonra 
Türkiye 'sathında şehir eşkiyası tesmiye edilenler
le (beraber, 60, 70 'bine yakın sahıkalı 'boş kala
caktır, bunlar için herhangi 'bir tedbir alınmış 
mıdır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 21.3.1974 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire: Asayiş 

Şube: Asayiş A.63141-56, 065051 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 5 . 3 . 1974 gün ve (Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü) 7/69-511/5342 sayılı yazı; 
Muğla Milletvekili Sayın Ahmet Buldanlı'nm 

son günlerde meydana gelen emniyet ve asayişe 
müessir olaylara ilişkin yazılı soru önergesi ince
lenmiş ve maddeler halinde cevalbımız aşağıda be
lirtilmiştir. 

1. Yurdumuzda işlenen asayişe müessir olay
lar Şubat ayı itibariyle 1971 yılında 220, 1972 
yılında 223, 1973 yılında 281 ve 1974 yılında 
243'tür. 

197<3 yılı Kasım ayında asay^e müessir suç sa
yısı 281, Aralık ayında 254, 1974 Ocak ayında 
271'dir. 

Bu rakamlar karşılaştırıldığında 1974 yılı Şu-
Ibat Ayında işlenen 'asayişe müessir suçlarda 'bir 
artma görülmemektedir. 

2. Hükümetimizin Millet Meclisinde güven 
oyu aldığı 7 . 2 . 1974 tarihinden bugüne kadar 
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ideolojik maksatlı 've siyasî bir örgütün tertibi 
herhangi 'bir soygun olayı Bakanlığıma intikal et
memiştir. 

3. 20 . 12 . 1973 günü Anknra'da Büyük Si
nema altındaki Büyük Çarşıda, çarşının özel bek
çinin el ve ayakları iple ve ağzı da bantla yapış
tırıldıktan sonra ilâç koklatmak suretiyle bayıl
tılarak 7 kuyumcu dükkânının soyulması üzerine 
zabıtanın yaptığı sürekli araştırmaların sonunda 
7 . 2 . 1974 'günü olayın sanıkları oldukları 'tespit 
'edilen 6 kişi suç delili olan 1 716 390 TL. de
ğerindeki mücevherat ile yakalanmış ve adliyeye 
teslim edilmişlerdir. 

28 . 2 . 1974 günü İzmir ilinde Öğretmenler 
Bankasında ve daha sonra, İstanbul ilinde 2 ban
kada hırsızlık olayı olmuştur. 

Bu hırsızlık olayları üzerinde her yönden ti
tizlikle durulmuş, 'bunların bir merkezden tertip
lenmiş çete hareketleri olduklarına dair herhangi 
bir bulgu elde 'edilememiştir. 

4. Asayişe etkili her olay üzerinde Bakanlı
ğımızca değerlendirilmeler yapılmakta ve gerekli 
tedbirler zamanında alınmaktadır. 

5. Banka hırsızlıkları da dahil asayişe etkili 
her olay ayrı ayrı değerlendirilmiş ve değerlen
dirilmektedir. 

Geçmiş olayların kazandırdığı tecrübelerin ışı
ğında bunların siyasî (bir örgüt tarafından ve ide
olojik amaçlarla yapılıp yapılmadıkları üzerinde 
de titizlikle durulmaktadır. Tapılan bu değer
lendirmelerde sözü edilen olayların hu nitelikte 
olduklarına dair herhangi 'bir bulgu elde edileme-
miştir. 

6. Af kanununun çıkmasından sonra bu ka
nundan yararlanarak Ceza ve Tutuk Evlerinden 
çıkacaklara iş (bulunması konusunda Hükümetçe 
çalışmalar yapılmaktadır. 

Ayrıca 'zabıtamız bundan önce çıkartılan Af 
kanunları sonrasında kazandığı tecrübelerin ışı
ğında gerekli tedbirleri almak için çalışmalarını 
sürdürmektedir. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

İçişleri Bakanı 

5. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğ-
lu'nun, İstanbul Milletvekili Hüsamettin Tiyan-
§an'a ilişkin sorusu ve Ticaret Bakam Fehim 
Adak'm ymth cevabı (7/74) 

1 . 3 . 1974 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun Ticaret Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygılarımla arz ederim. 

G a z iantep M ille t vekili 
İbrahim, Hörtoğlu 

SORU : 
1. Şoförler ve Otomobilciler Küçük Esnaf 

Derneğine üye olabilmek için 507 sayılı Kanunun 
aradığı haizi şartlar vardır, özellikle bahse konu 
yasanın 2 nci 'maddesi âmir hükmüne göre «Ge
çimini sınırlı olarak şoförlük veya otomobilcilik 
ile sağlamak» 'gerekir. 

Hal böyle iken Yeşilköy Hava Limanı ile Türk 
Hava Yolları Terminali arasında müteaddit oto
büslerle yolcu taşıyan firmanın İstanbul Otomo
bilciler Küçük Esnaf Derneği Üyesi, İstanbul 
Milletvekili Sayın Hüsamettin Tiyanşan ile doğ
rudan veya dolaylı bir ilgisi var anıdır? 

'Böyle bir işletmenin sahip ve nakliyecisi ola
rak Küçük Esnaflıkla hiçbir ilişkisi olmayan kim
senin 507 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin açık 
tanımı karşısında Dernekteki üyelik kaydının ve 
buna bağlı olan bilcümle sıfatlarının devam edip 
etmeyeceği hususunda Ticaret Bakanlığınca ne 
düşünülmektedir? 

2. Bütün bunlardan ayrı olarak Küçük Es
naf ve Sanatkârlar Derneğine «Şeklen, velevki 
kanuna uygun surette» kayıtlı olsa dahi sonra
dan Milletvekili seçilirse, geçimini sınırlı olarak 
otomobilcilik dışında «Milletvekili maaş, yolluk ve 
ödenekleri ile de» kazanmakta olan bir kimsenin 
Küçük Esnaf niteliğini muhafaza etmesi mümkün 
müdür? Küçük Esnaf niteliğini sonradan zayi et
mesi (bahse konu ise Dernek kaydının silinmesi 
yönünden İstanbul Milletvekili Sayın Hüsamettin 
Tiyanşan hakkında 507 sayılı Yasanın (9-b) mad
desine tevfikan Ticaret Bakanlığınca yapılacak 
işlem nedir? 

3. Ayrıca, 
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyo

nu Genel Başkanının 507 sayılı Kanunun (1014ı) 
maddesi gereğince Bakanlıkça verilen emir ve ta
limat icaplarını yerine getirmede ve yine aynı 
kanunun 112 nci maddesinde sayılan hallerde me
murlar ile ilgili hukukî statü ile mukayyet cezaî 
ve hukukî 'sorumluluğu bahis konusudur, 
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507 sayılı. Yasa gereğince kamu kurumu nite
liğindeki 'tüzel kişiliği haiz derneklerden oluşan 
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna 
6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir 
madde eklenmesine 'dair 471 sayılı Kanunla özel 
bir gelir kaynağı sağlanmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 78 nci 
maddesinin yukarıdaki 'hususları da kapsayan 
muhtevası kargısında Türkiye Şoförler ve Otomo-
•bilcller Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Ge
nel. Başkanı ve dolayısıyle keza Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârları Konfederasyonu Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Genel Başkanı olan İstanbul Milletvekili 
Sayın Hüsamettin Tiyanşan'ın görevi er in in Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile 'de bağdaş
maması mevzuunda Bakanlıkça ne düşünülmek
tedir? Şimdiye kadar yapılmış "bir işlem var mı
dır? 

T. C. 
Ticaneıt Bakanlığı '22! . 3 . 1974 

İçtiearet geneli Müdürlüğü 
Dosya No. : 14 (210.2/1088) 6141 

Demekler 
Konu : İstanbul Milletvekili Hü-
samıettin Tiyamşanla ilgili yazılı 
soru önergesi Hk. 

Millet 'Meclisi 'Başkanlığına 
(Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü) 
İlgi : 8 . 3 . 1974 gün ve 7/74-527/5437 sa

yılı yazımız. 
Yulkarda kayıtlı yazımız ilişiğinde alınan 

Gaziantep Millietvefoilii İbrahim Hortoğlu'nun 
İstanbul Milletvekili Hüsamettin Tiyaınşan'la 
ttilgıillli yazılı «soru önergesi hıalkkındaiki! görüşü-
(müz aşağıda belirtilmiştir. 

1. İstanbul Miilleitvekild Hüsamettin Ti
yanşan'ın Yeşilköy Hava Limanı ile T. H. Y. 
Terminali arasında otobüsle yolcu taşıyan fir-
ıma ile bir iilişlkis'imtin bulunup bulunmadığı hu
susu, söz ıkonuısu yazılı soru ömergıesi üzerine 
tetkik ieıbtinilımiş, adı igeçenim, «Şam Seyahat ve 
Ticaret Hüsaımıettim Tiyanşamı» (ticaret unvanı 
altında Türk Haıva Yollarının yolcu taşıma işi
ni taahihüt cittiği, 21 . 5 . 1970 tarihimden be
ri! bilûmum nakliyecilik işleri yapıtı ğı ve 
30 . 11 . 1970 tarihi itibariyle İstanbul Ticaret 
'Sicilne 109210/55688 sayı ile kaydedildiği, an
daki Ticaret Odasının (ikazlarına rağmen bu (kay-
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| dmı Türkiye Ticaret Sicili 'Gazetesinde ilâm 
ettirmemiş olduğu saptanmıştır. 

2. Türk Ticaret Kanununun 12 mci mad
desinde ticarethane sayılacak müesseselerin iş
tigal 'Konularının belirtitmesa suretiyle tacirin, 
17 ncii maddesinde de esnafım tanımı yolunda 
tarifleri getirilmiş ve 507 .sayılı Esnaf ve Küçük 
Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinde de 

1 (bu (kamun (kapsamıma girenlerin nitelikleri siap-
itanmış'tır. 

Ameaık malûmları olduğu üzietre, bugünkü 
mevzuatımızda bir şahsın esnaf veya sanatkâr 
mı, yoksa tacir mi olduğunu -saptayacak ke
sin bir kriter bulunmamalMıa, -sadece anılan 
507 sayılı Kanunun 6 inici maddesi ile biir ko
mite ihdas olunarak, kayıt zorunluluğu yönlün
den, odalarlla dermekler arasunida, çıkacak an
laşmaz! ııklarm, bu ikomite kanalıyla çözüm-
iıeneeeği öngörülmekte ve komitemin, tacir du
rumunda olmalarıma nağmen dermeklere, lesnaf 
ve küçük sanat samipleri oldukları balde de 
Ticaret ve Sanayii Odalarına ikaydolduikları her-
ıhanigi İbir şekilde tespit edilen kimselerim kayıt-
ilarrom düzıeljtilfmıesi iıçin ıher üM teşekikül tara
fımdan kayda tabi tütülrnialk istenen kişiler yö
nünden çıkacak anlaşmazlıkları karara bağla
yacağı hükme ıbağlammaiktadır. 

Diğer taraftan, her hangi bir iesnaf ve kü
çük sanatkârlar dermeğimde kayıtlı bâr üyenin 
demekteki üye ikaydı amclaîk 507 sayılı Kanunun, 
«üyelik niteliğinin kaytbı» başlığını taşıyan 9 

I ncü maddesinde ıgöısterillmiiş haillerin telkevvün 
etmiş olması halinde ve yönetim kurulu kara
rıyla Siilinebilmielkltedir. 

Hal böyle olunca İstanbul Otomobilciler Es
naf Derneği üyesi ve bu derneğim federasyon' 
delegesi olan ve aynı zamanda Türkiye Şoför
ler ve Otomobilciler Federasyonu ile. TürMyle 
Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Konfederasyonu1 

Yönetim Kurulu Başkanı bulunan İstanbul Mil
letvekili Hüsamettin Tiyanşam'ın 50,7 ıslaydı Ka
munun 2 nci maddesi kapsamıma girip girmiş 
yeceğiniin ancak esnaf ve sanatkâr demekileri 
iıle Ticaret ve Sanayi Odaları arasımda bir ihti
lâf çıktığında, yukarda zikri geçen komitede 
görüşülerlek, bu komite 'kanalıyla saptanabile
ceği 'mütalâa olunmaktadır. 

3. Anayasamızın 78 nci maddesıinde-, Tür-
I ikiye Büyük Millet Meclisi üyelilerimin, Devlet 
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ve diğer .kamu Itüzieıl kişilerinin doğrudan doğ
ruya veya dolayısiyle katıldığı teşebbüs ve or
taklıklarda, Ikamu yararıma çalışan dernekler-
ıden ö'̂ ell gelir kaynakları ve özel imkânları ka-
numia sağlanmış lolanların yönetim kurulların
da ve başka işlerinde görev alamıyacakiarı ön-
görülmeıkltedir. 

Öte yandan trafik şube veya (bürolarında âs
ileri iiealbı iş sahiplerince verilmesi, kullanılması 
lüzumlu baısılı kâğıtlarla plâkaların Türkiye 
Şoförler ve Otomobildiler Federasyonunea bastı
rılıp bir bedel karşılığında saMIması 6085 sayılı 
Karayolları Trafik Kanununa bir madde eklen-
ımesino ıdair 13 . 5 . 1964 gün ve 471 sayılı Ka-
ınjun gereğidir. 

Ancak Anayasamızın 122 nci maddesinde 
!de «Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuru
luşları ıkanunla meydana getirilir ve organları 
•ikendileri tarafından ve kendi üyeleri anasından 
seçilir. 

İdare, seçilmiş organları bir yargı mercii 
hararına dayanmaksızın geçici) veya sürekli ola
rak görevinden uzaklaştıramaz» Ihükmü yer al
maktadır. 

Anayasamızın özellikle 122 nci imaddesi) 
2 nci fıkrasının ıaçı!k hüikmü karşısında, hem 
T. B. M. M. üyesi o k u ve hem de yukarda be
lirtilen görevleri uhdesinde bulunduran Hüsa
mettin Tiyanşıan halkkında, yine Anayasaimızın 
78 nci maddesine dayanılarak Ba!kanlığitmızea 
yapılacaJk her hangi bir işlem bulummamalktadır. 

Keyfiyetten bilgi edinümesiııne müsaadeleri 
arz olunur. 

Feihim Adak 
Ticaret Baklanı 

6. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldarilı'mn 
TRT Kurumuna dair sorusu ve Başbakan Bü-
len Ecevit'in yazılı cevabı (7/78) 

Millet Meclisi iSayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İS ayın Başbakandan ya

zılı alarak oevapliandırılması içjin, gereikli mu
amele icrasını rica ederim. 

(Saygılarımla. 
Muğla Milletvekili 

Ahmet Buldanlı 

Soora. 1. — Sön, fiyat zamlarını ilândan ev
vel, Türk umumî efkârını aydınlatmak ve zam
ların lüzumunu haklı kılmak maksadına matuf 

olmaik üzere Türkiye radyoları ile televizyo
nunda yaptığımız konuşmanın içinde, fikirleri
nizi haklı kılmak için, sizden önceki hükü-
ımiötlieri ve bilhassa A. P. iktidarlarını töhmet 
altımda tuttuğunuzu kabul edijyor musunuz? 

.Soru 2. — Ediyorsanız, aynı yende ittiham 
altına aldıklarınıza cevap hakiki doğmaz mı? 

iSoru 3. — Yurtta iç barış ve kardeşliği :kur-
ımiaya çalıştığınızı, mükerrer 'beyanlarınızda 
açıkladığımıza göre, bu İkaidar sarih bir kanun 
ihlâline göz yumacak; imisiniz? 

iSoru 4. — Anayasanın 121 nci maddesi rad
yo ve televizyon yayınlarında ımutılak tarafsız
lığın tatbikine adt uyulması ımıecburi 'hükümler 
getirmesine rağmen, TRT Genel Müdürü Bay 
İpekçi'nin iSayın Anaımubalefet Başkanı Süley
man Deımirel'ıin doğan cevap hakkını kullan
mak için yaptığı tallebe verdiği mıenfî cevabı 
tasvip ediyor ve kanunuî buluyor musunuz ? 

Soru 5. — Yaptığınız konuşma TUT Kanu-
tnunun 12 nci maddesinde zikredilen bir Hükü-
ımıet tebliği mahiyetinde (olmadığı ve tamamen 
'bir siyasî mahiyet taşıdığına (güre, TRT nün ıbu 
Ihususta hüccet veren siyasî kurulu tarafsızlık; 
ilkesini ihlâl eltimiş olmuyor ımu ? 

iSoru 6. — TRT Kanununda; TRT nin dili
nin ikonuşuılan Türkçe olacağı sarih olarak be
lirtilmiş ve -hükme bağlanımış almasına rağmen, 
bilhassa yorum mahiyeti taşıyan kionuşimaları 
Türkçe buluyor musunuz? Bu Türlkçe'yi yurt
ta kaç kî anlar? Anlaşıılmaıması iiçin mi? Bu' 
dille .konuşuluyor? 

İSoru 7. — Televizyondan kaldırılan «Göre
vimiz Tehlike» adlı dizi filmin Zatı âlinizin em-
iriyle kaldırıldığı söylenmektedir, bu doğru ım,u-
dur? Doğru ise bür Hükümet Başkanı prog
ramlarına kadar detaya inerse geride kalan 
dev yapılı mühim meseleleri İkim halledecektir? 

T. C. 
BaşJbakanlıik 21 . 3 . 1974 

Kanunlar <ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 77-320/1797 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12 . 3 . 1974 tarihli ve 7/78-535/5485 

sayılı yazınız. 

— 330 — 



M. Meoliısi B : 57 26 . 3 . 1974 O : 2 

'Muğla Milletvekili Aihmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumuma daiir yazılı sanı ' önergesinin 
aevaibı ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygıyla .arız lederiiım. 
Bülent Eıcevdit 

Başbakan 

Muğla MiilÜeltvekili Sayın Ahmet Buldanlı'nın 
yazılı som önergesinin cevabıdır. 

Bilindiği gaibi radyo ve televizyon istasyon-
ları .tarafsız bir kamu tüzel kişiliğidir; bunla
rın kuruluş ve yönetimterii kanuinlla düzenlenir. 
Esas itibariyle Hükümetin TRT Kurumu üze
rinde bir müdahale hakkı yoktur. Bu bakım
lardan, bir Anayasa kuruluşu olan bu Kurumıa 
karşı tam ibıir saygımız vardır. 

Bu ıgörüşler ışığında sorularınızı aşağıda 
eövaplandırıyorujm. 

'Cevap 1 - 5 . — Sorunun 1 ilâ 5 sayılı .kısım-
ilarıında söz edilen hususlarlia ilgili olarak TRT 
]yönıet!imi tarafından sayın A. P. ve C G-. P. 
Genel 'başkanlarına cevap halkkı tanınmış ve 
bu hakla v kullanılmıştır. 

Cevap 6. — TRT yayınlarının ve bu arada 
yorum niteliğinde olanlarının, kiolay [anlaşılabi
lecek 'bir dille yapıldığı kalnısındayım. Bu ya
yınların, ısoruda öne sürüldüğü -gıiibi Türkçe ol
duğundan şjüplbe lödiümeısdni gerektirecek veya 
laniaşılmaz olduğu izlenimini vereeelk herhangi 
bir neden yoktur. 

Cevap 7. — Bu soruda adı geçen bir dizi 
filminin benim lemırtiimle yayımdan kaldırılmış 
olması gibi bir .durum 'bahis konusu değildir. 
Bu film ile ilgili olarak bir özel görüşmede 
açıkladığım hususlar taımamıen kişisel görüşlıeri-
<mıi yansıtmakta idi. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

7. —• Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh, 
mn, boykota katılan öğretmenlere ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakam Mustafa Üstündağ'ın ya
zık cevabı. (7/79) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasının, Anaya
sanın 88 nci ve İçtüzüğün 94 neü maddesine tev
fikan teminini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Muğla Milletvekili 

Ahmet Buldanh 

1. 12 Mart 1971 öncesi anarşik hâdiselere 
karışan ve örfî idare mahkemelerince kapatılan 
TÖS adlı anarşi teşkilâtının yürüttüğü kanunsuz 
öğretmen boykotuna iştirak eden ve kanunî mer
cilerce tecziye edilenlerle, halen tahtı muhake
mede bulunmaları, yazılı bir emirle işe aldığı
mız doğru mudur? 

2. Bu husus doğru ise, aziz öğretmen ca
miasını zan altında bulunduran bu kabil öğret
menlerin, yetiştirdiği çocuklardan nasıl bir ne
tice alacağınızı düşünüyorsunuz ? 

3. Yeniden işe alman bu öğretmenler ara
sında, örfî idarenin mahkûm ettiği sol tandans-
lılarla, talebesine tecavüz etmiş, sapıkların da 
bulunduğu iddia ediliyor doğru mudur ? 

4. Komünistlikten mahkûm olmuş kişileri 
aziz öğretmen camiasına almakla, «Atatürk'ün 
komünizm görüldüğü yerde ezilmelidir» emrine 
aykırı hareket etmiş olmuyor musunuz? 

5. Siz de Atatürk'ün böyle bir beyanı yok
tur mu diyorsunuz? 

6. Bakanlığa gelir gelmez ilk tasarrufunu
zun, öğretmen okulları genel müdürünü işten 
almak olduğu söyleniyor doğru mudur? Doğru 
ise buna neden lüzum gördünüz? Bu tasarrufu 
bir milliyetçi bakan yaparsa, öğretmen kıyımı 
siz yaparsanız kanunî mi oluyor? 

7. Milliyetçi ve vatanperverane tutumu 
cümlece malûm bulunan, Orta öğrenim Genel 
Müdürünün işten alınması sebebi nedir? Yoksa 
«görülen lüzum» üzerine devri yeniden canlanı
yor mu? 

8. Milliyetçilerin bakanlıktan ayıklanmağa 
başlanması üzerine «Milliyetçi, millî tarih şu
uruna sahip, insan haklarına dayalı, demokratik 
cumhuriyet taraftarı öğretmenler» camiada ya
şatılmayacak mı demek istiyorsunuz ? 

9. 12 Mart öncesi TÖS'Merin yaptığı gibi 
bir direnme hareketine milliyetçi öğretmenler 
geçecek olsa, onlar içinde aynı müsamahayı gös
terecek misiniz? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bakanlık Müşavirliği 23 . 3 . 1974 

Bölüm : Parlamento - İrtibat 
iSayı : 13(1. 2-279 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlıgi : 16 . 3 . 1974 gün ve 7/79 . 548 - 5699 

sayılı yazınız. 
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ıMhığla Milletvekili Sayın Ahmet Buldanlı'-
nın, boykota katılan ve .görevlerine iade edilen 
öğretmenlere dair, verdiği yazılı soru önergesi 
ile iüıgilii cevalbımız ilişikte sunulmuştur. 

[Billgilerinize arz ederim. 
iMustafa Üs tunda ğ 

Millî lEğitim Bakanı 

Muğla Milletvekili Sayın Ahmet Buldanlı'nm 
Boykota katılan ve görevlerine iade edilen öğ
retmenlere dair, verdiği yazılı soru önergesi ile 

iiıUgili cevabımız 

Bafeanlıık görevine başladığım tarihten iti
baren, eğilimi ne olursa olsun tüm öğretmen ve 
yönetici taplıuluğundan, Türk Ulusunun iste
diği, 'bir güven ve huzur içinde, görevlerini ye
rine getirmeleri balkımmdan (gerekli ortam ve 
olanakları hazırlamayı amaç edindim. 

Bu amaçla, 14 Ekim 1973 tarihinden sonra 
istekleri dışında mecburi olarak nakledilen ve 
yeni görevine ibaşlaınrayanlarla, 6'57 sayrlı Dev
let (Memurları Kanununun 140 meı maddesine 
göre, görevden uzaklaştırılmış olup kovuştur
maları devam eıdeın ve hizmetlerine devamların
da enjgel görülmeyen öğretmen ve idarecilerin 
dosyaları tleik tek incelenmiş ve hiçbir ayırım ya
pılmaksızın görevlerine iade edilmelerinde sa
kınca görıülmeyenleırin, 657 sayılı Devlet Me

murları Kanununun, 144 ncü maddecine uygun 
işlem görmeleri hususu, bir genelge ile ilgililere 
de ıdiuyurulmtuştur.; 

löneıigede ifade edildiği gibi, göreve iade edi
len veya yeniden görev verilen öğretmen ve yö
neticilerden, öğrencisine tecavüz eden veya bu 
suçtan yarığı organınca mahkûm olanı yoktur. 
Esasında, tutuklu bulunan veya 6 aydan fazla 
malhıkûm olan öğretmenler, mahkûmiyet kararı 
'kesinleşmemiş bile olsa görevlerine iade edil
memişlerdir. 

Malûmları olduğu üzere, «Toplumumuzda 
iç barışı kurmak üzere düşünce1 ve inanç suç
larını da kapsayan bir genel affın gerçekleşti
rilmesi» Hükümet RrOigramımizda yer almakta
dır. 

Öğretmen Okulları Genel Müdürü kendi is
teği üzerine Bakanlık Müfettişliğine dönmüştür. 
Orta Öğretim Genel Müdürü de Bakanlığa ver
diği dilekçe üzerine Bakanlik Müfettişliğine 
atanmıştır. Başkaca görevinden alınmış henüz 
hiçbir genel müdür mevcut değildir. 

Bakanlığımız dün olduğu gibi, buıgün de, ya
rın da yasa, tüzük ve yönetmeliklere aykırı her 
türlü eylem ve davranışların karşısında olacak
tır. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Mustafa Üstünıdağ 

Millî Eğitim Bakanı 

I— > • 
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3?. 0. Anayasasına ibir geçici maldide eklenmesi ve bu Anayasamın halkoyu ile kabul eldilen (geçici 
11 nci maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkında Anayasa (değişikliği teklifinin maddelerine 

geçilmesine verilllen oyların sonucu 

(Kabul 'edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi Özkul 
İbrahim 'Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
İbrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu 

'Süleyman Mutlu 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 
K^rem Şahin 
Mîr Bahattiin Yanditocı 

AMASYA 
Haisan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçıkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsame'ttiîn Akmıujmcu 

Üye sayısı 
Oy ven mler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

450 
408 
407 

1 
0 

40 
2 

[Kabul edenler] 

Muammer Alıcı 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürlk 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman Cenan 
Orhan Eren 
M. 'Komal Erkovan 
Necdet Evliyagiıl 
Mustafa îmirzalıoğlu 
M. Rauf Kaodemir 
İ. Hakkı Ketenoğlu 
Kâımil Kırılkoğlıu 
İ. Hakkı Köylüoğlu 
İbnahlim Saffet Omay 
Cevalt önder 
Hasan özçellik 
Ferliha Fatma öztürlk 
Fikri Pehlivanlı 
önder Sav 
İlyas Seçlkin 
Salbalhattin Selek 
H. Turgut To'ıker 
Yulsiuf Ziya Yağcı1 

ANTALYA 
İhsıan Ataöv (ÇarıMı) 
Deniz Baıyfcal 
Ömer Buyrukçu 
Abd)urraihîlm Erdem 
Fahrıi özçeliik 
Faıiz Sarfar 
Remzi Yıılmtaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osımatı Avcı 
Ekrem Şadd Erdeım 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behiiıç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kem'aJl Alver 
İlhan Aytelklin 
Cihat Biilgehan 
Neoati Cebe 
İbrahim Behranı Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumli 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer ETdem 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H. Celâl ettin Ezman 

BİTLİS 
Muhyettiu Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakımak 
Kemal Dıemir 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım önıadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
İhsan Tombuş 
Turhan Utiku 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hüseyıla Elrçeliik 
Rıza Gençoğlıu 
Hasan Koılkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Haisan Değer 
Abdüllâtıif Ensa<rdoğ]ıu 
Reoaıi Iskıenderoğkı 
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Haıliit Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepollu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
llham:i Ertem 
İlhan Işık 
O e vat Sayın 

ELÂZIĞ 
Ömer Naiımii Barın 
Basan Buz 
Rasiim Küçülkel 
A. Orlhan Senieimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karau 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Ras'im Ginisllü 
Rıflkı Danışiman 
Selçuk: Elverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Karaca 
Korkut özal 
Zeikâıi Yaylalı 
İsmail Haiklkı Yıldırı'm 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Etern Güngör 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 
Seyffi Öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
Mehmet özjkaya 
Yusuf Öztürkmen 
Orhan Tokua 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkimen 
İbrahim Etem Kılıçoğılu 
Haısıan Varnı'k Tekin 
M. Emin Turgutallp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Mustafa Karaman 
Erol Tüne er 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Salbahattin Adalı 
ıSabri İnce 
Mehmet 'Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Dcmirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
O rai Mavioğlü 
Sül e y ma n Ş im şek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Abdullah Baştür'k 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Fer ruh Bdzbeyli 
İ. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Abdurrabman Köksal-
oğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçeni 
İlhan Özlbay 
M. Kâzım Özeke 

Osman Özer 
A. Doğan Öztunç 
İlhami Sancar 
Mehmet Emin Sungur 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Te'kinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye Tojk 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Halûk Utman 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Oakmur 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Şin asi Osraa 
A. Kemal önder 
Remzi Özen 
Orhan Demir Sorguç 
İsanail Taşlı 
Cemal Tercan 
Neccar Türkcan 
Mahmut Tünkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 
Ali Zülfilkâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Ariaslı 
Yasin Bozlkurtt 
Kemali Ökyay 
Oemlü Ünıail 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Mehdi Kesiklin 
Sabri Keisklin 
Hilmi Öztürk 
Sabri Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmış.yedioğlu 
Tufan Doğan Avşjargil 
Cemal Cebecli 
Turhan, Feyziioğlu 
Selçuik İmamoğllu 
Kâmil özsarıyıldifz 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagün 
Meihmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Mıeımduh Erdemdr 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 
Şevket Kazan 
Sabr'i YahşÜ 

KONY>| 
Reşat Aksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Neomettiın Erbalkan 
Kem âlettin Gökakm 
Mustafa Kubilay llmer 
M. Necatli Kalaycııoğlu. 
Hüseylin Keçelâ 
Ali Kökbudak 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 
H. Cavit Erdemir 
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İlhan Ersoy 
Mehmıet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
M. Gündüz Sevilgen 
önol Sakar 
Süleyman Tunlcel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
tj'nat Demir 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabra Dörtkol 

ADANA 
İlter Çubukçu 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Ünsa! 

Mehmet Zeki Tckincr 
Ragıp -Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taramoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosıman-
oğlu 
Sami Kumbasar 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
İlyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

ANKARA 
Cahit Kayra (B.) 

AYDIN 
Kemali Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 

SİİRT 
İdnis Arıkan 
Abdülbafci Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilân 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
Vahit Bıozatlî 
Ahmet Duıralkoğlu 
Ekrem Kangal 
M. İhsan Karaçam 
Vahidettiin Karaçorlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
HalMl Başol 
Nihan İlgüri 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Oevat Atılgan 
İsmaıifl Hakkı Blirller 
Feyzuldalh Değerli 
Ali Şevki Erek 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arlslamtürk 
Âdil Alli Oineıl 
Ömer Çailoroğlu 
Ekrem Dükırnen 
H. Kadri Eyüpoğlu 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı-

ÇANAKKALE 

Murat Bayrak 

Lûtfli Köktaş 
Mejhmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Mehmet Celâl Buçalk 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Abdül'kaıdıir öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhs an B e dkh a no ğlu 
Muslin Gör'entaş 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
İlhamı Çetıin 
Ali Fuat Eyüpoğrlu 
Nedim Korkmaz 
Mustafa Asri Unsur 
Ömer Lûtfi Zara/reız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Kemal Anaıdoll 
Bülenlt Eeeviit 
Onhan Göncüoğlu 
Cahit Karakaş 
Sadılk Telkıin Müftüoğlu 
Mehmet Zeki Okur 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Kasım Parlar 

[Reddeden] 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 

[Oya Kahlmay anlar] 
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EDİRNK 
Velii Güdlkarn 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atlilâ 

GAZİANTEP 
imam Hüseyin înıcioğlm 
Mehmelt özmen 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İSTANBUL 
Hasan Aksay 
Hüseyin Özdemir 

Mustafa Parlar 
Reşit Ülker 
KAHRAMAN M ARAŞ 
Mehmet öz'dıal 

KARS 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Koma] Güv-en (Başkan) 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakilboğhı 
Melhmet Yüceler 

KONYA 
Özer Ölçmen 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 

MANİSA 
Necini özgür 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Mehmet Bıyık 

ORDU 
Mehmet Said Erbil 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan D uruk an 
İsmail Müftüoö'lu 

[Açık üyelikler] 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Tevfük Fikret Övet 

SİVAS 
N. Nazif Aralan 

TUNCELİ 
Süleyman Yi'ldımım 

VAN 
Mehmet 'Salih Yıldız 

ZONGULDAK 
Ze'kâi Altınay 

i Fevzi Fırat 

Amasya 
Bursa 

Yekûn 
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C. Anayasasına bir geçici madlde eklenmesi ve bu Anayasanın halkoyu ile kabul eldilen geçici 
11 nci madldesiinin yürüıiliü'kten kaldırılması bakkınıda Anayasa değişikliği teklifinin 1 nci 

maddesine verilen, oyların sonucu 

(Kabul .edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi Özkul 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğhı 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
İbrahim. Elmalı 
Rasim Hancıoğdu 
Süleyinnan Mutlu 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 
Mir Baıhiattiin Yaııdıtmcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçikar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Orhan Alp 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 377 

Kabul edenler : 377 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 71 

Acık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

Oğuzhan Asiltürk 
Kemıal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
M. Keımal Eııkovan 
Necdet Evliyagfil 
Mu'iStafa İmirzalıoğılu 
M. Rauf Kaadenıir 
1. Hakkı Ketenoğlu 
Kâmil Kırıikoğlju 
1. Hakkı Köylüoğllu 
İbrahim Saffet Omay 
Cevat Önder 
Hasan özçeılik 
Feriiha Fa,tma öztürifo 
Fikri Pehlivanlı 
İlyas Seçkin 
Sabalbattiin Selek 
H. Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ata öv 
Deniz Baybal 
Ömer Buyrukçu 
Abdurralhiım Erdem 
Fahri Özçelük 
Faiz Şarlar 
Remzi Yutara z-

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sab:it Osmaö Avcı 
Ekrem Sadi Erdiem 

AYDIN 
İsa Aylhan 
M. Şükrü Koç 

Mutlu Menderes 
Nakit Menteşe 
Ali Nejat Ölçen 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmetli Akçael 
Mustafa Kem'all Alver 
İlhan Ayteikün 
Cihat Billgehaın 
Necati Cebe 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül 

BİNOÖL 
Abdullah Bazeneir 
H. Cel âlettin Ezman 

BİTLİS 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Haram Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım ömadım 

H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Eteni Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüıseyiü Er çelik 
Rıza Gençoğlıu 
Hasan Korikmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Haisan Değer 
AbdüUâtif Ensarioğfkı 
Reöad Istkıenderoğlu. 
HaiMt Kahraman 
Bahattin Karalkoç 
Mahmut Kepolluı 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
İlhan Işık 
Cevat Sıayın 
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ELÂZIĞ 
Ömer Naimli Barın 
Hasan Buz 
Rasim. Küçüfcel 
A. Orfhan Sentemoğılıı 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Oe-tiııkaya 
Nurettin Karsuı 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Raslim Çinisi! 
Rıfkı Danışman 
Belçuk Elverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut Özal 
Zefcâi Yaylalı 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
îbpaühnim Etieım. Güngör 
Muıraıt Kâhıyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 
!Seyfii öztürk 

GAZİANTEP 
Mıulsıtafa Güneş 
Ihnahiiım Hoırtoğlkı 
Mehmet özlkaya 
Orhan Tokuz 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkımen 
ibrahim Eteni Kılıçoğlu 
Hasan Vamık Tekin 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Erol Tuncel 
Turgut Yücer 

HAKKÂRİ 
Mikail ficin 

HATAY 
iSalbaıhattin Adalı 
ISabri ince 
Mehmet ıSönmez 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 
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KOCAELİ 
'Sedat Ak'ay 
İbrahim Akdoğan 
Şevket Kazan 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Mıehmlet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Balım Dağcİaş 
Necmettin Erbaikan 
Ke-mâilettin Öökakın 
Mustafa Kubilay Imer 
M. Necati Kalaycıtoğlu 
Hüseyin Keçeli 
Ali Köikbudak 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstüııdağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşini Benli 
H. Cavit Efdemir 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
M. Gündüz Sevilgen 
Önol Sakar 

MARDİN 
Fehini Adak 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnanl Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğhı 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruih Bozibeyli 
İ. Fehmi Cumaboğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Nilüfer Gürsoy ' 
Mustafa Kara 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet Ökmen 
İlhan Özibay 
M. Kâzım Özeke 
Osman Özer 
A. Doğan Öztunç 
İlhami Sancar 
Mehmet Emin Sunıgur 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye Tojk 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Halûk Ulunan 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 

Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekoııı 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
A. Kemal Önder 
Remzi Özen 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
İsımet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Alii Zülfiikâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Yasıin Bozlkuılt 
Kemal Okyay 
Oeimiü Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Mehdi Kesiklin 
Sabrı Keskin! 
Hilmi öztürk 
Sabri Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altnuşyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargül 
Cemal Cebeci 
Turban Feyziioğlu 
•Selçuk İmatinoğlu 
Hayrettin Nakilboğlu 
Kâmil özsarıyıldıız 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagün 
Meihmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Memduh Erdemir 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğhı 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruih Bozibeyli 
İ. Fehmi Cumaboğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Nilüfer Gürsoy ' 
Mustafa Kara 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet Ökmen 
İlhan Özibay 
M. Kâzım Özeke 
Osman Özer 
A. Doğan Öztunç 
İlhami Sancar 
Mehmet Emin Sunıgur 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye Tojk 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Halûk Ulunan 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 

Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekoııı 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
A. Kemal Önder 
Remzi Özen 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
İsımet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Alii Zülfiikâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Yasıin Bozlkuılt 
Kemal Okyay 
Oeımiil Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Mehdi Kesiklin 
Sabrı Keskin! 
Hilmi öztürk 
Sabri Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altnuşyedioğlu 
Tufan Doğan Avşiargül 
Cemal Cebeci 
Turhan Feyziioğlu 
•Selçuk İmaımoğlu 
Hayrettin Nakilboğlu 
Kâmil özsarıyıldıız 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagün 
Meihmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Memduh Erdemir 
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SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
Uya s Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
îdrıis Arika.ni 
Abdülbakıi Cartı 
Mehmet Nıeb'il Oktay 
Albdülkerim Zilân 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arakan 
Vahit Bozatb 
Ahmet Duırakoğlu 
Ekrem Kangal 
M. İhsan Karaçam 
Vahidettiin Karaçorlu 
Mustafa Timisi 

[Oya Ka 

İ
TEKİRDAĞ 

Yılmaz Alpaslan 
HJalM'l Başol 
Nihan İlgüm 
Öımer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Öevat Atılgan 
îsnraıill Hakkı BiMer 

J Feyzulilalh Değerli 
Ali Şevki Erek 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arislantürk 
Âdil Aid Gineli 
öımer Çakıroğlu 

I Ekrem Dikımen 
H. Kadri Eyüpoğlu 
Lûtfi Kökta§ 

İMöhmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saîtılk 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
I Mehmet Aksoy 
'/mayanlar] 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabni Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taraıi'oğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Sami Kumbasar 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

ADANA 
İlter Çubukçu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Abdurrahman Unsal 

ANKARA 
Hüsamettin AkmiUmcu 
Gah it Kayra (B.) 
önder Sav (B.) 
Yusuf Ziya Yağcı 

AYDIN 
Kemali Ziya öztürk 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
İbrahim Behram Eker 
3adullah Usumıi 

I BİTLİS 

Abidin İnan Gaydalı 
BOLU 

Kemal D»emir 
BURSA 

Emin Aeaır 
ÇANAKKALE 

Murat Bayrak 
Osman Orhan Çaneri 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Cahit Angın 

DENİZLİ 
Sami Aralan 

EDİRNE 
Veli Güılikan 

ELÂZIĞ 
Atüllâ Atlilâ 

ERZURUM 
Gıyasettiin Kairaca 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
İmam Hüseyin îmcioğlıiı 
Mehmet Özmen 
Yusuf Öztürkmen 

GİRESUN 
M. Emıin Turgutallp 

GÜMÜŞANE 
j M. Orhan Akkoyunlu 

Necati Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Abdülkadıir Öncel 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğıu 
Mus'Mh GöVentaş 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İhsan Aralan 
İlhamı Oetıin 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Unsur 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Alhımet Nihat Akın 
Kemal Anadoll 
Bülenit Eoevıit 
Orfhan Gönlcüoğlu 
Cahit Karabaş 
Sadılk Teksin Müftüoğlu 
Mehmet Zeki Okur 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Reşa 

İÇEL 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay 
Abdullah Baştürk 
Hüseyin Özdemir 
Mustafa Parlar 
Reşit Ülker 

KAHRAMAN MARAŞ 
Mehmet Özdıal 
Oğuz Söğütlü 
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KARS 
Doğan Ariasdı 
Abdülkerım Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 

KASTAMONU 
Veledi İlhanı 

KAYSERİ 
Meftımıet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Saiit Şayiam 

KOCAELÎ 
Turan Güneş (B.) 

KONYA 
Reşat Akısoy 
İsmet Büyükyaylacı 

Muzaffer Demirtaş 
Özer ölçmen 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablurn 

MANİSA 
Mustafa Ok (B.) 
Necmi özgür 
Süleyman Tıımccl 
Hasan Zengin 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 

MUŞ 
Ahmet Haindi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 

NİĞDE 
Mehmet Bıyık 

ORDU 
Mehmet Said ErbdJ 

RİZE 
0. Yılmaz Karaosıman-
oğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

i Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Tevflk Flikret Övet 

[Açık üyelikler] 

Amasya 
Bursa 

1 
1 

SİVAS 
N. Nazif Anslan 

URFA 
Celâıl Paydaş 

UŞAK 
Kadir özpak 

VAN 
Mehmet Saflıih. Yıld 

YOZGAT 
Nedim Korkmaz 

ZONGULDAK 
Ze'kâi Altınay 
Fevzi Fırait 

Yekûn 
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T. C. Anayasasına bir geçici maJdjde eklenmesi ve bu Anayasanın halkoyu ile kabul eldilen geçici 

11 nci maiddesinin yürürlükten kaldırılması hakkımda Anayasa değişikliği (teklifinim 2 noi 
maddesine verlen oyların sıoaıucu 

(Kabul 'edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık -
Yılmaz Hoeaoğlıı 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 

AFYON KARAIIİSAR 
Mehmet Rıza Çerce! 
İbrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu 
Süleyman Mutki 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Kerem Şahin 
Mir Baıhattin Yaırdımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk 

Üye s ayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

450 
378 
378 

0 
0 

70 
2 

[Kabıâ edenler] 

Kemal Ataman E Mutlu Menderes 
Oğuz Aygün 8 Nakit Menteşe 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
Necdet Evliyagiil 
Mustafa Imirzalıoğlu 
M. Rauf Kaudemir 
İ. Hakkı Ketenoğlu 
Kâmil Kırııkoğlu 
İ. Haikkı Köylüoğıhı 
İbrahSm Saffet Omay 
Cevalt önder 
Hasan özçelık..-.. 
Fertiha Fatlma Öztürlk 
Fileri Pehlivanlı 
Önder Sav 
İlyas Seejkin 
Saibaftıattıin Selek 
İL Turguit Tofker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv (ÇarıMı) 
Deniz Bakkal 
Ömer Buyrukçu 
Abdurralhiım Erdem 
Fahni öncelik 
Faıiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 
Ekrem Şadı Erdem 

AYDİNİ 
İsa Ayihan 
M. Şükrü Koç 

İsmet Sezgin 
BehiSç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan Ayıteiklin 
Cihat Büligeham 
Necati Cebe 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kininli 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
Abdi özlkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadını 

H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Etem Eken 
Yasin Hatiboglu 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüiseycta Erçe'Mk 
Rıza Genç oğlu 
Hasan Konkımazcan 
Hüdai Ora! 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtıif Ensarüioğlu 
Recai Maenderoğlu 
Halliit Kahraman 
Bahatfcin Karakoç 
Mahmut Kepollu 
Mahmut Uyanıik 

EDİRNB 
İlhama Ertem 
İlhan Işıla 
Cevat Sayın 
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ELÂZIĞ 
Ömer Naiml Barın. 
Hasan Buz 
Raslim Küçülkel 
A. Orhan Senteimoğlu 

ERZİNCAN 
.Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasiiım. CıinMü 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Elverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut özall 

-Zelkâi Yaylalı 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Ibraıhıim Et'em Güngör 
Murat Kâihyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 
Seyfi öztürik 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
Ibnahikn Hortoğlu 
Mehmet özfcayıa 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çülesiiz 
Nizamettini Ertomen 
İbraMm Etem Kılıçoğltı 
Halsan Vamik TöMn 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Mustafa Karaman 
Erol Tuncer 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
(Sabahattin Adalı 
SaJbri İnce 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Muötafa Cesur 
Süleyman Demire! 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepo 
Rasim Gür soy 
O rai Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Abdullah Baştürk: 
•Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Fer ruh Bozbeyli 
I. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yasar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Abdurrahman Koksal-
oğlu 

Fatma Gülhis Mankut 
Necdet Okmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
Osman Özer 
A. Doğan Öztunç 
İlhami Sancar 
Mehmet Emin Sungur 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye Tojk 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Halûk Ülnıan 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 

Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Adil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekoıı 
Süleyman Genç 
Coşıkuu Karagozoğlu 
Şinasi Osma 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
Orhan Demir Sorguç 
ismail Taşlı 
Cemal Tercan 
Ne e car Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
Ilalit Evliya 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Ali Zülfifkâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Yasin Bozfc&rlt 
Kemal Ofbyay 
Öemıil Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Mehdi KesMn 
Sabri Keskin 
Hilmi Öztürk 
Sabri Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Meıhmet Altmışyedioğru 
Tufan Doğan Avşargül 
Cemal Oebeeli 
Turhan Feyziioğlu 
Selçuik Imamoğlu 
Hayrettin Naküboğlu 
Kâmil özsarıyildıız 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagün 
Melhmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Memduh Erdemdi-
Saat Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Aflsay 
İbrahim Akdoğan 
Sabri Yahşiı 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Bahrii Dağdaş 
Kemâleıttıin Gökakm 
Mustafa Kubilay İmer 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Hüseyin. Keçeli 
Ali Kölkbudak 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Hasim Benli 
H. Cavit Eı'demir 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Kamaş lan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
M. Gündüz Sevil gen 
önol Sakar 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Bııldanlı 
Üııat Demir 
Halil Dere 
Ali Döğerli 
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MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabni Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Mustafa Kemal Gönül 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranıoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosıman-
oğlıı 
Sami Kumbasar 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nadir Lâtif İslâm 

ADANA 
llter Çubukçu 
Mehmet Hulusi Özkul 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Abdurrahman Unsal 

AĞRI 
Rıza Polat 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumcu 
Cahit Kayra (B.) 

AYDIN 
Kemali Ziiya Öztürik 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Sadullah Usumd 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
İlyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT, 
Idris Anka» 
Abdülb akİTC artı 
Mehmet Nehil Oktay 
Abdülkerim Zilân 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
Vahit Bozath 
Ahmet Duırafcoğlu 
Ekrem Kangal 
Vahidettiin Karaçonlu 
Mustafa Tknis'i 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
HaJlü Başol 
Niıhau llgün! 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Öevat Atılgan 
İısmaıül Hakkı Birler 
Feyzullalı Değerli 
Ali Şevki Erek 
AH Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Anslaaıtürk 
Âdil Ali Oinel 
öımer Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
H. Kadri Eyüp oğlu 
Lütfü, Köktaş 
Mehmet özgür 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 

URFA 
Mehmelt Aksoy 
Necati Aksoy 

[Oya Kahlmay anlar] 

BOLU 
Kemal Demir 

BURSA 
Emin Aeaır 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Osman Orhan Çaneri 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Cahit Angın 

DENİZLİ 
Sami Arsilan 

EDİRNE 
Velii Güllkan 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atiilâ 

i ERZURUM 
i Gijyasettin Karaca 
I GAZİANTEP 

İmanı Hüseyin Tncioğlu 
Mehmet özmen 

: Yusuf öztürbmen 

GİRESUN 
M. Emin Tur gut alp 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Reşa 
Metfımet Sönmez 

İÇEL 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay 

1 Hüseyin Özdemir 

Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Abdülikadir öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedkhanoğlu 
Muslıih Görentaş 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Ilışan Arsilan 
İlhamı Çetdn 
AH Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Unsur 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Kemal Anadol 
Bülenjt Ecevdt 
Orhan Göncüoğlu 
Cahit Karakaş 
Sadık Teklin Müftüoğhı 
Mehmet Zeki Okur 

Mustafa Parlar 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Yüksel Çakmur 
KAHRAMAN MARAŞ 
Isımet Ağaoğlu 
Mehmet özdıal 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Ariaslı 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 

KASTAMONU 
Vecdi İlhanı 

KAYSERİ 
Meihmet Yüceler 
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KOCAELİ 
Turan Güneş (B.) 
Şevket Kazıan (B.) 

KONYAI 
Reşat Atosoy 
İsmet Büyükyaylacı 
Muzaffer Demirtaş 
Nıeemettin Erbakan (B.) 
Özeir ölçmen 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Âblum 

MANİSA 
Neemi özgür 

Süleyman Tumcel 
MARDİN 

İbrahim Aysoy 
MUŞ 

Ahmet Haımdi Çelebi 
NİĞDE 

Mehmet Bıyık 

ORDU 
Mehmet Said Erbil 
Ferda Güley (B.) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu 

SlNOP 
Mustafa Kaptan 
Tevfûik Fikret Övet 

SÎVA3 
N. Nazif Ansllaın 
Mehmet ihsan Karaçıam 
(t.) 

TRABZON 
Ahmet Şeııar (B.) 

[Açık üyelikler] 

TUNCELİ 
Süleyman Yıldıom 

UŞAK 
Kadir özpak 

VAN 
Mehmet Sa'lıih Yıldız 

YOZGAT 
Nedlim Korkmmiz 

ZONGULDAK 
Zekâi Altmay 
Fevzi Fırat 

Amasya 
Bursa 

Yekûn 

9>9<i 
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T. C. Anayasasına bir geçici madide eklenmesi ve bu Anayasanın; hal&oyu ile kabul edilen geçici 
11 n,ei maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkımda Anayasa değişikliği teldifinan 3 ncü 

maddesme verilen oylann sonucu 

(Kabul (edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi özkul 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSÂR 
Mehmet Rıza Çerçel 
İbrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu 
Mete Tan 
Aü İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Kerem Şahin 
Mir Bahattân Yaridıimcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürüs 
Keımıal Ataman 
Oğuz Aygün 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 379 

Kabul edenler : 379 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 69 

Açık üyelifkler : 2 

[Kabııi edenler] 

Osman Cenan 
Orhan Er^a 
M, Komal Erkovan 
Necdet Evldyagil 
Mustafa îmİTzalıoğılu 
M. Rauf Kaodemir 
1. Hakiki Ketenoğılu 
Kâımi'l Kıpılkoğlıu 
î. Hakkı Köylüoğtlu 
İbrahim Saffet Omay 
Cevat önder 
Hasan özçellik 
Feraha Fatma Öztürk) 
Fikri Pehlvanb 
önder Sav 
Ilyas Seçlkin 
Sabahattin Selek 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziiıya Yağcı/ 

ANTALYA 
İhsan Ataöv (Çarıfkflı) 
Ömer Buyrukçu 
Abdtaırralbiım Erdem 
Fahni özçelk 
Faiz Şarlar 
Remzi Yıkmaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit OSIUMLI Avcı 
Ekremı Şada Erdem 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe 

İsmet Sezgin 
Behliç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kem'al Alver 
ilhan AyteSkün 
Cihat BiSlgehan 
Neteati Cebe 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumd 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Ha.sa.n Esat Işık 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım, önıadım 
H. Suat Sungur 
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Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif TosyaUoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüseyua ErçeMk 
Rıza Gençoğlu 
Hasan Korfemazean 
Hüdai O rai 

DİYARBAKIR 
Abdüüâtif Ensajriîoğlu 
Reoai Msenderoğlu 
Haılıit Kahraman 
Bahattöın Karatooç 
Mahmut Kepoilu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
İlhan IşıW 
Cevat Şıaym 

E I L & Z I Ö 
Ömer Naimli Barın 
Hasan Buz 
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Rasiim Küçüikel 
A. Orlhan Seniemoğflu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasiim GinisM 
Rıflkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut özall 
Zelkâi Yaylalı 
İsmail Halkta Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İbralhim Eteni Güngör 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Onhan Oğuz 
Nıîyazi Onal 
Seyfli Öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş, 
Mehmet özikaya 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesin 
Nizamettin Erfomen 
İbralhim Etem Kılıçoğlu 
Hasan Vamık Tekin 
Orhan Yılm'az 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlü 
Mustafa Karaman 
Erol Tunç er 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
(Sabri İnce 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
iSüleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğlü 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferrüh Bozıbeyli 
I. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Ab dur rahman Koksal* 
oğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özlbay 
M. Kâzım Özeke 
Osman Özer 
A. Doğan Öztunç 
llhami Sancar 
Methmet Emin Sungur 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye Tcjk 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Halûk Ülman 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 

Yılmaz Ergenekon 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Neccar Türikean 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
AUi ZülfiTkâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Araslı 
Yasin Bozlkurlt 
Abdülkeriim Doğru 
Kemal Okyay 
Oemsilı Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Mehdi KesMn 
Sabıri Kesiklin! 
Hilmi öztürk 
Sabri Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehm'et Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargi: 
Cemal Cebeci 
Turhan Feyzıioğlu 
Selçuîk İmamoğlu 
Hayrettin Naküboğlu 
Kâmil özsarıyıldıiz 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagün 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Memduh Erdemir 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Kazan 
Sabri Yahşü 
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KONYA 
Mehmet Oğuz Altalay 
Şener Battal 
B'ahrti Dağdaş 
Necmettin Erbalfean 
Kemâleıttin Gökakm 
Mustafa Kubilay İmer 
M. Necati Kalayenoğlu 
Hüseyin Keçeli 
Ali Köfebudak 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Ha§im Benli 
II. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Üııver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
M. Gündüz Sevil gen 
önol Sakar 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldan! ı 
Ünat Demir 
M i l Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 
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NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Teikiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 

-s-
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosıman-
oğlu 
Sami Kumbasar 
Sûdi Reşat Sarahan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Na'dir Lâtif İslâm 
M. Vedat Önsal 
Hayrettin Uysal 

ADANA 
Mehmet Can 
tlter Çubukçu 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Abdurrahman ÜnsaÜ 
AFYON KARAH1SAR 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Rıza Pölat 

ANKARA 
Hüsamettin Akamuimcu 
Gahit Kayna (B.) 

ANTALYA 
Deniz Baykal (B.) 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
îdnis Arıkanı 
Abdülbakıi Cartı 
Mehmet Nebİl Oktay 
Albdülkerim Zilân 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
Vahit Bozatla 
Ahmet Duıra(koğlu 
Ekrem Kangal 

I Vahidettiin Karaçordu 
Mustafa Tiımisi 

AYDIN 
Kemali Ziya öztüıfe 
(Bşk. V.) 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Kemal Demir 

BURSA 
Emin Acar 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arştan 

ÇORUM 
Cahit Angın 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
HalM Başol 
Ndlhan îlgün 
Ömer Kahnamam 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Öevat Atılgan 
Ismaıül Hakkı Bililer 
Feyzuliaih Değerli 
Ali Şevki Eir'efk 
AH Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Ar&laaıtürk 
Âdil Alli Oinea 
Ömer Çafloroğlu 
Ekrem Difkunen 
H. Kadri Eyüpoğlu 
Lûtfd Köktaş 
Melhmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmöt Aksoy 
Necati Aksoy 

Mehmet Celâl Buçaik 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Abdülkadir öncel 
Celâli Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsanı Bedirhanoğlu 
MulsTıih Gör'entaş 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İhsan Arsılan 
îlhami Çetin 
Alii Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Unsur 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nıihat Akın 
Ze'kâi Altınay 
Kemal Anadoll 
Bülenlt Ecevıit 
Onhan G'ö-n'cüoğilu 
Cahit Karakaş 
Sadılk Tedain Müftüoğlu 
Mehmet Zeki Okur 

Yusuf öztürkmen 
GİRESUN 

'M. Emin Turgutailp 
HATAY 

Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İÇEL 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay 
Hüseyin Özdemir 
Mustafa Parlar 
Reşit Ülker 

[Oya Katılmayanlar] itil mayanlar] 

| Et em Eksen 
Yasin Hatiboğlu 

DENİZLİ 
Sami Arslan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Veli Gü&kan 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atlilâ 

ERZURUM 
j Gııyasettan Karaca 

GAZİANTEP 
İbnahüm Hoırtoğfkı 
İmam Hüseyin Incioğlu 
Mehmelt özmen 
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İZMİR 
Yüksel Çakmur 

KAHRAMAN MARAŞ 
Isımet Ağaoğlu 
Mehmet özıdıal 
Oğmz Söğütlü 

KARS 
Kemal Güvıett (Başkan) 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 

KAYSERİ 
Melhmet Yüceler 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş (B.) 

KONYA 
Reşat Alkisoy 
ismet Büyükyaylacı 
Muzaffer Demirta§ 
özer ölçmen 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 

MANİSA 
Necmi özgür 
Süleyman Traıcel 

[Açık 

Amasya 
Bursa 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 

MUŞ 
Ahmet Hamıdi Çelebi 

NİĞDE 
Mehmet Bıyık 

ORDU 
Mehmet Said Erbil 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

UklerJ 

1 
1 

Tevfilk Eikret Övet 
SİVAS 

N. Kaziî Arsilaaı 
Mehmet Hhsan Karaçam 
(I.) 

UŞAK 
Kadir özpak 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Nedliım Korkmaz 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 

Yekûn 

» © - « 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

57 NCİ BİRLEŞİM 

26 . 3 . 1974 Sak 

Saat : 15,00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Milletvekillerinin andiçmesi 
2. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 

Sayıştay Başkanlığı 1972 malî yılı Kesinhesabı 
hakkında Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme 
İKomisyonu raporları ' (ö / İ l ) (IS. iSayısı : 20) 
(Dağıtma tarihi : 20 .3 .1974) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1 — İzmir Milletvekili Alev Coşkun ve 9 
arkadaşının, Paris'te düşen, Türk Hava Yolları
na ait DC-10-10 tipi Ankara uçağının hangi şart
lar altında alındığının ve bu konudaki diğer bü
tün iddiaların incelenmesi için Anayasanın 88 ve 
Millet Meclisi İçitüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açıümasına dair 
önergesi (10/6) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Ilortoğ-
lu'nun Gaziantep'in su sıkıntısının giderilme
sine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamın
dan sözlü soru önergesi (6/39) (*) 

2. — Çorum 'Milletvekili Etem Eken'in tuz 
fiyatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Te
kel Bakanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

&. — Manisa Milletvekili Süleyman Tünce!' 
in, Ege ekici tütün piyasası açılmadan önce Ba

kanlıkça tütün randımanlarının açıklanıp açıkr 
lanmayacağma dair, Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü soru önergesi (6/64) (*) 

4. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlcin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğret
menlerine yan ödeme verilmesine dair Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/67) (*) 

5. — Hakkâri Milletvekili Mikâil Üçim'in, 
Devlet memurlarından kesilen % 5 keseneklere 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/68) (•) 

6. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç' 
un, işçilerin konut kredisine dair Çalışma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

7. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş/m, 
Urfa - Suruç ilçesi Aligöz köyünde meydana ge
len olaya dair İçişleri Balkanımdan sözlü soru 
önergesi (6/24). 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Ortak Pazara dair Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. 
(6/71) (•) 

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

10 — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'm, 
Türk Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/27) 

11. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi* 
nin, geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmen
lerine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/28) 

12. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çele-
bi'nin, 1950 yılından evvel emekli olanlarım öz
lük haklarına dair Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/29)' 

13. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan 
Çamıeri'nin, peynir üretim ve tûTtetilmine dadı? 
Ticaret Balkanından sözlü soru önergesi (6/31). 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü 
soruya çevrilmiştir. 
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14. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
toprak tevzi koımiisyonlarına dair Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından, sözlü soru önergesi 
(6/32). 

15. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
teminindeki! güçlük zamımına dair Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/33). 

16. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
MİT Teşkilâtına dair Başlbakandan sözlü soru 
önergesi (6/34). 

17. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazen-
cir'in, Bingöl illine ayrılan imam kadrolarına 
dair Devlet Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/35), 

18. — Antalya Milletvekili İhısan Ataöv'ün, 
öğretmenlere dair Millî Eğitim. Bakanından 
sözlü soru. önergesi. (6/41) 

19. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, 
Türkiye Şeker fabrikalarında uygulanan ihale 
yöntemine dair iSanayi ve Teknoloji Bakanın
dan sözlü sıoru önergesi. (6/42) 

20. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in Orman muhafaza memurlarına dair Or
man B'alkanından sözlü soru önergesi (6/43). 

21. —• İstanbul Milletvekili Gülfhis Mankut' 
un, ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

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

23. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'm, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Ba
kanından »özlü soru önergesi (6/50) 

24. — İstanbul MiUieitvekilii Mustafa Parlar'm, 
Elbistan Termik Santralına 'dair Maliye ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü 
soru, önergesi (6/51) 

25. — İstanbul Milletvekili Mudtafa Parlar'in, 
İşçi dövizlerime dair Başlbakandan sözlü soru 
önergesi (6/52) 

26. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'm, 
Devletleştiriilen özel yüksek okullara dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/53) 

27. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'ın,, 
Samsun'da ikurulacak televizyon istasyonuna 
dair Turizm ve Tanıtma Balkanından sözlü 
soru, önergesi (6/54) 

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

29. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
4. demir - çelik fabrikasının kurulmasına dair 
Sanayi ve Teknoloji Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/56) 

30. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın,. 
Kars Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Balkanından söz
lü soru önergesi (6/57) 

31. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın,, 
Kars'ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini 
Hanak ilçesine bağlayacak olan yolun yapımı
na dair Köy İşleri ve Kooperatifler Balkanın
dan sözlü soru önergesi (6/58) 

32. — Kars Milletvelkili Yasin Bozkurt'un,. 
Kars Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/59) 

,33. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'm,, 
Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında olup 
emekliliğe hak kazanan işçilere dair Çalışma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/60) 

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

,35. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un,. 
Devlet ormanlarına dair Orman Bıakanmdan 
sözlü soru önergesi (6/62) 

,36. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın,. 
Ziraat Bankası İzmir-Çiğli şubesindeki yolsuz
luğa dair Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi" (6/63) 

i37. — Antalya Milletvelkili İhsan Ataöv'ün,. 
bütçe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/65) 

ı38. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, 
Turiizm ve Tanıtma Balkanlığmdaki yolsuzluk 
iddialarına dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (16/66). 
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39. — içel MilletveMi Rasim Gürsoy'un, 
îçel köylerinde yapılanı iilkokullarıa ilişkin İçiş
leri Bakanından, sözlü soru önergesi (6/69). 

40. — İçel Milletvekili ~ Rasim Gürsoy'un, 
îçel Valisine ilişjkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/70) 

7 
KANUN TASAEISI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 

X I . — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 
ve 214 arkadaşının T. C. Anayasasının 68 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve referandumla 
kabul edilen geçici 11 nci maddesinin kaldırıl
masına dair Anayasa değişikliği teklifi ile Zon
guldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 215 arka
daşının, T. C. Anayasasına bir geçici madde ek
lenmesi hakkında teklifi ve Anayasa Komisyonu ' 
raporu (2/67, 2/114) (S. Sayısı : 19) (Dağıt
ma tarihi : 5 . 3 . 1974) 

2. — 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 59 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (1/47) (S. Sayısı.: 
15) (Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1974) 

3. — İsparta Milletvekili Sütaymtan Dsımirel1 

ve 3 arkadaşının, 68311 sayılı Orman Kanununun 
1/744 sayılı Kanunla değiştirilen 84 ncü madde
sinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker ve 132 arkadaşının, 
m . 8 .1956 gün ve 0831 sayılı Orman Kanunu
nun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine; Koca
eli Milleltvekili Sedat Akay'ın, '6831 sayılı Or

man Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiştiril
miş olan 34 nJcü maddesinin 4 ncü ve '5 nci fık
ralarının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yıl
maz Karaosmanoğlu'nun, 3 1 . 8 .1956 gün ve 
6831 sayılı Orman Kanununun 20 . 6 .1973 igün 
ve 1744 'sayılı Kanunla değiştirilen 34 <neü mad
desinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesine ve Koca
eli Milletvekili Sedat Akay ve 3 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa 20 . 6 .1973 tarih
li ve 1744 sayılı Kanunla eklenen ek 3 ncü mad
de (A) fıkrası (c) ibendinin değiştirilmesine da
ir 'kanun teklifleri ve Tarım, Orman ve Köy İş
leri ve Plan Komisyonları raporları. (2/55, 2/65, 
2/79, 2/1111, 2/112) (iS. Sayısı : 24) .(Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 .1974) 

X 4. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit 
ve 134 arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nci yılı 
nedeniyle 'bazı suç ve cezaların affı ihakkında; İs
parta Milletvekili Süleyman Demirel ve 14 arka
daşının, Af; Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 
7 arkadaşının, Sportif faaliyetlerle ilgili cezala
rın, affı hakkında; Konya Mületvekili Necmettin 
Eribakan'ın, Cumhuriyetin 50 nci yılı af; Kon
ya Milletvekili M. Kübilây İmer ve 3 arkada
şının, Genel af; Ankara Milletvekili M. Kemal 
Erkovan ve 2 arkadaşının, Bazı suç ve cezala
rın iaffı hakkında ve Çorum Milletvekili Yasin 
Hatiboğlu ve 2 arkadaşının, Cumlhuriyetin 50 nci 
yıh selbelbiyle çıkarılması düşünülen bazı suç ve 
cezaların affına mütedair kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/123, 2/12, 2/37, 
2/78, 2/92, 2/107, 2/124) (!S. Bayisi : 26) (Da
ğıtma tarihi : 21 .3 .19'74) 
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İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 214 arkadaşının, T. C. 
Anayasasının 68 nci maddesinin değiştirilmesine ve referandumla 
kabul edilen geçici 1.1 nci maddesinin kaldırılmasına dair Ana
yasa değişikliği teklifi ile Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 
215 arkadaşının, T. C. Anayasasına bir geçici madde eklenmesi hak

kında kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu (2/67, 2 /114) 

İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 214 arkadaşının, T. C. Anayasasının 68 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve referandumla kabul edilen g>eçici 11 nci maddesinin kaldırılmasına dair 

Anayasa değişikliği teklifi (2/67) 

MİLLET MECLİSİ 'SAYIN BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının, Milletvekilleri seçilme yeterliğine ilişkin 68 nci maddesi
ni değiştiren ve affedilenlerin seçilme yeterliği başlığı ile tanzim edilmiş bulunan geçici 11 nci mad
denin kaldırılması hakkındaki Anayasa hüküm fıkrasının çıkarılmasıyle ilgili kanun teklifimizi 
ekli olarak sunuyoruz. 

'Saygılarımızla arz ederiz. 
9 . 1 . 1974 

İsparta 
S. Demirel 

İzmir C. S. Üyesi 
B. Beler 

Aydın 
/ . Sezgin 

İzmir 
• A. N. Erdem 

Adana 
Y. Hocaoğlu 

Samsun 
H. Özalp 

İstanbul 
C. Siler 

Denizli 
F. Avcı 

Kars 
C. Ünal 

Yozgat 
M. A..Unsur 

Konya 
K. özakın 

Aydın 
N. Menteşe 

Urf a 
N. Cevheri 

Kocaeli 
S. Yah§i 

Kırklareli C. S. Üyesi 
A. Alkan 

Bursa 
H. Sungur 

Manisa C. S. Üyesi 
R. Tunakan 

İstanbul 
C. Yavaş 

Samsun 
M. Dağıstanlı 

Kocaeli 
S. Akay 

Kayseri 
S. îmamoğlu 

Zonguldak 
0. Göncüoğlu 

Balıkesir 
0. Bilgehan 

Manisa C. S. Üyesi 
0. Karaosmanoğlu 

Aydın 
B. Tozkoparan 

Bursa 
C. 'Külâhlı 

Eskişehir C. S. Üyesi 
Ö. Ucuzal 

Erzurum 
/. H. Yıldırım 

Konya 
O. At al ay 

Edirne 
V. Gülkan 

Ankara 
T. Toker 

Kastamonu 
H. öztürk 
Balıkesir -

A. 1. Kırımlı 



Ankara 
1. II. Köylüoğlu 

İstanbul 
II. özdcmir 

İstanbul 
M. Kara 
Denizli 

R. Gençoğlu 
İçel 

î. Göktepe 
Bolu 

M. Bayraktar 
İsparta 

M. Cesur 
İzmir 

î. Tadı 
Çankırı 

A. Tosyalıoğlu 
Kastamonu 
M. Keskin 

Rize 
C. Yalçın 

Sivas -
E. Akova 
Malatya 

A. Karaaslan 
Antalya 
/. Ataöv 
Balıkesir 

M. K. Alver 
Eskişehir 
S. öztürk 

Hatay 
A. Yılmaz 

Ankara 
// . özçelik 
Erzurum 

R. Danışman 
Ordu 

K. Şensoy 
Gümii.şarie 
II. Yücel 
Ankara 
O. Alp 

Zonguldak 
N. Akın 
Kütahya 

H. C. Erdemir 
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Kahraman Maras 

H. Evliya 
Kayseri 

K. özsanyıldız 
Elâzığ 

R. Küçüker 
İstanbul 

M. Parlar 
Manisa 

A. Balkan 
İzmir 

Y. Dirik 
İzmir 

A. Demir 
Bursa 

H. Karaatlı 
İstanbul 

S. Bayramoğlu 
Manisa 

II. Okçu 
Manisa 

S. Çağlar 
Tokat 

F. Döğerli 
İstanbul 

/. Toksan 
Çanakkale 
R. Sezgin 
Balıkesir 
B. Eker 
Eskişehir 
O. Oğuz 

Sivas 
V. Bozatlı 
İstanbul 

F. G. Mankut 
Ankara 
O. Eren 
Ankara 

O. Ay gün 
Tekirdağ 
N. İlgim 
Antalya 

A. Erdem 
Nevşehir 
R. Üner 
Kütahya 
/. Ersoy 

Trabzon 
31. özgi ir 

İzmir 
C. Tercan 

Siirt 
2. Arıkan 
Samsun 

D. Kitaplı 
İsparta 

A. 1. Balım 
Samsun 

H. Savaşçı 
Trabzon 

ö. Çakıroğlu 
istanbul 
O. özer 

Kastamonu 
S. Keskin 

Bolu * 
A. Çakmak 

İçel 
R. Gür soy 

Giresun 
E. Turgutalp 

Bursa 
K. önadım 

İsparta 
Y. Uysal 
Adana 

S. Kılıç 
Afyon K. 

A. İ. Ulubahşi 
Kiğde 

II. Özalp 
İstanbul 

H. Tiyan§an 
İzmir 

Y. Ergenekon 
Ordu 

B. Taranoğlu 
Kırklareli 

M. Atagün 
Antalya 

R. Yılmaz 
Mardin 

S. Giineştan 
Kütahya 

M. Ablum 
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Bursa 
M. Tayyar 
Erzincan 

//. Atabeyli 
Sinop 

M. Kaptan 
Niğde 

Y. Arıbaş 
îzmir 

§. Osma 
Gaziantep 

M. özkaya 
Zonguldak 
F. Fırat 
Kayseri 

H. Nakıboğlu 
Afyon K. 
M. Tan 

. Çorum 
Y. Çağlayan 

Urf a 
M. C. Bucak 

İzmir 
O. D. Sorguç 

Ankara 
t. Yetiş 

Bursa C. S. Üyesi 
t. S. Çağlayangil 

Muğla C. S. Üyesi 
t. Karaöz 

Trabzon C. S. Üyesi 
A. §. Ağanoğlu 

Afyon K. C. S. üyesi 
A. Karayiğit 

Gaziantep C. S. Üyesi 
£ T. Kutlar 

Ağrı C. S. Üyesi 
K. Küfrevî 

Balıkesir C. S. Üyesi 
G. tnkaya 

izmir C. S. Üyesi 
M. Kırlı 

Ankara C. S. Üyesi 
T. Kapanlı 

Balıkesir C. S. Üyesi 
H. Aslanoğlu 

Kars C. S. Üyesi 
Z. Ayrım 

Muğla 
Ü. Demir 

Edirne 
1. Erten . 
Afyon K. 
R. Çerçel 
Ankara 

F. Pehlivanlı 
Çanakkale 
Z. Gülsen 

Giresun 
N. Erkmen 

Artvin 
S.-O. Avcı 

Bursa 
A. Türkel 
Kırşehir 

Af. Erdemir 
Sakarya 

İV. L. İslâm 
Sakarya 

İV. Bayar 
Gümüşhane 

M. Karaman 
Kütahya 

O. Albayrak 
İzmir C. S. Üyesi 

M. Bozoklar 
Çorum C. S. Üyesi 

Ş. Özçetin 
Konya C. S. Üyesi 

O. N. Canpolat 
Aydın C. S. Üyesi 

C. Coşkun 
Afyon K. C. S. Üyesi 

K. Karaağaçlıoğlu 
Kastamonu C. S. Üyesi 

M. Çamlıca 
Çankırı C. S. Üyesi" 

G. Titrek 
Bursa C. S. Üyesi 

Ş. Kayalar 
Bilecik C. S. 'Üyesi 

M. O. Tuğrul 
Niğde C. S. Üyesi 

H. A. Göktürk 
Çanakkale C. S. Üyesi 

î. Kutluk 

Manisa 
Y. özgür 
Bilecik 

lil. Erdem 
Muğla 

A. Bıddanlı 
Adana 

A. Topaloğlu 
• Eskişehir 
1. E. Güngör 

Zonguldak 
8. T. Müftüoğlu 

İstanbul 
1 H. Tekinel 

Çankırı 
N. Ok 
Van 

K. Kartal 
Urfa 

M. Aksoy 
Manisa 

ö. Sakar 
Sivas 

E. Akova 
Mardin 

S. Osmanoğlu 
İzmir C. S. Üyesi 

O. Kor 
Edirne C. S. Üyesi 

M. N. Ergeneli 
Sakarya C. S. Üyesi 

O. Salihoğlu 
Kastamonu C. S. Üyesi 

A. N. Tuna 
Sivas C. S. Üyesi 

N. Ertürk 
Muğla C. S. Üyesi 

H. Menteşeoğlu 
Ordu C. S. Üyesi 

S. Acar 
'Samsun C. S. Üyesi 

B. Rendeci 
Eskişehir C. S. Üyesi 

H. Ergeçen 
Adıyaman C. S. Üyesi 

S. Turanlı 
Bitlis C. S. Üyesi • 

K. İnan 
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Sinop C. S. Üyesi 
N. înebeyli 

Sakarya C. S. Üyesi 
M. Tığlı 

Urfa C. S. Üyesi 
H. Balkıs 

Kocaeli C. S. Üyesi 
L. Tokoğlu 

Zonguldak C. S. Üyesi 
A. D. Yüce 

Adana C. S. Üyesi 
M. Ünaldı 

Bolu C. S. Üyesi 
A. Y. Türk 

Diyarbakır C. S. Üyesi 
A. Erdoğan 

istanbul C. S. Üyesi 
E. Adah 

Samsun O. S. Üyesi 
B. Cömert 

Urfa C. S. Üyesi 
H. Oral 

Diyarbakır 
A. Ensarioğlu 

Balıkesir C. S. Üyesi 
R. Eriş 

K. Maraş C. S. Üyesi 
A. Karaküçük 

Konya C. S. Üyesi 
M. Varışlı 

Adana C. S. Üyesi 
M. N. Âdemoğlu 

Zonguldak C. S. Üyesi 
T. B. Baltan 

Antalya C. S. Üyesi 
• Ş. Paker 

Bursa C. S. Üyesi 
C. Ortaç 

Erzurum C. S. Üyesi 
8. Eatunoğlu 

Konya C. S. Üyesi 
F. Halıcı 

Tokat C. S. Üyesi 
C. Aykan 

Uşak C. S. Üyesi 
M. F. Atayurt 

Balıkesir 
1. Aytekin 

İstanbul C. S. Üyesi 
M. T. Anburun 

Giresun C. S. Üyesi -
8. Orhon 

Afyon K. C. S. Üyesi 
K. Şenocak 

İstanbul C. S. Üyesi 
V. Poyraz 

Hatay C. S. Üyesi 
M. Deliveli 

Aydın C. S. Üyesi 
1. G. Ege 

Denizli C. S. Üyesi 
A. K. Turgut 

Gümüşhane C. S. Üyesi 
A. Cilâra 

Kütahya C. S. Üyesi 
A. özmumcu 

Trabzon C. S. Üyesi 
R. Zaloğlu 
Diyarbakır 

M. Kepoğlu 
Uşak 

O. Dengiz 
Hatay 

S. Adalı 
Ağrı 

K. Şahin 

GEREKÇE 

3 nicü Dönem 1 nci Toplantı yılında Millet Meclisi iSıra (Sayısı 235'te kayıtlı bulunan Ana
yasanın 68 nci maddesinin değiştirilmesi ve referandumla kabul edilen geçici 11 nci maddesinin 
kaldırılmasına dair ikamın teklifi ve bu teklifi incelemiş bulunan Anayasa Komisyonunun 2/371 
sayılı .raporu daıha sonra "Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunda görüşülerek kabul edilmişti. 
Ancak, Anayasa Komisyonu raporunun .Millet «Meclisinde oya sunuluşu, Anayasamın 155 nci 
maddesinde gösterilen 2/3 çoğunluğun tespitini öngördüğü halde oylamanın «Kaıbul edenler», 
«Kabul etmeyenler», «Kabul edilmiştir» şeklinde cereyanını Anayasa Mahkemesi 1 6 . 6 . 1970 gün, 
1970/1 - 31 'sayılı kararayJe yeterli ve geçerli bulmamış ve bu sobe-ple sözü edilen tadil ve geçici 
11 nci nıaddeniın kaldırılmasına ilişkin kanun iptal edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi kararının gerekçesinden anlaşılacağı gibi, iptal 'keyfiyeti oy fc-aymıma 
münhasır bulunmaktadır. 

Anayasanın geçici 11 nci maddesinin kaldırılması ve 68 nci madde metninde bulunan «Affa. 
uğramış olsalar ela,» ibaresinin metinden çıkarılması Anayasanın öngördüğü prensiplerin icabı 
olduğu kadar, Oeza Hukukunun' genel kurullarının da bir gereğidir. Ayrıca İnsan Hakları Evren
sel Beyannamesi de -bu tertip kısıtlamalara, cevaz vermez. 

T. 'C. Anayasasının dibacesi kişiyi muhatap almamıştır. 
Dibacede sözü edilen siyasî mahkûmiyet hükmü «İktidar» deyimiyle tavsif görmüş (bulunduğu 

nazara alınır ise, fertlerin böyle genel bir hüküm altında tutulmadığı açıkça meydana çıkar. Bu 
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hukukî gerçek Anayasa Mahkemesinin; 780 sayılı Af Kamımına karşı yapılan itirazın ret ve 'ge
rekçesinde de ortaya konulmuştur. 

Şimdi yaptığımız teklif, -genel-Anayasa ilkelerine uygun bulunmakla sadece Anayasa Mahke
mesinin şekil noksanı yönünden vâki iptal işlemini bertaraf ile meseleyi hukukî zeminde halletme 
gayesine 'matuf bulunmakladır. 

Mazide kalmış siyasî zedeleme ve yaraların kamilen sarılmasını teminen ve eşitlik prensibini 
tekabbül suretiyle çok mahdut kişilerin seçme ve seçilme imkânını engelleyen 68 nci madde met
ninde yazılı «Affa uğramış olsalar da» ibaresinin çıkarılması uygun olacaktır. 

Bu tadilin tabiî neticesi olarak da Anayasa metninde mevcut geçici 11 nci maddenin yürür
lükten kaldırılması da zorunludur. 

MADDE GEREKÇESİ 

1. — Ceza Hukukunun genel lamıllarmda «Genel af» bir müessese olarak mevcuttur ve umumî 
hükümler çerçevesinde T. B. M. M. nin yasama tasarrufunda 'mündemiçtir. 

Anayasanın 68 nci maddesindeki «Affa uğramış olsalar da» ibaresi genel Anayasa prensiple
rinin dışında tahdidedici bir hükümdür. Metinde sözü edilen hükmün çıkarılması, eşitlik prensibi
nin ieaibıdır. 

2. — Yukarıda sözü edilen ibare 68 nci madd den çıkarıldığı halde Anayasamızın geçici 11 nci 
maddesi de kendiliğinden hükümden düşmüş olmaktır. Bu itibarla teklife eklenen 2 nci madde 
bu sonucu temine matuf bulunmaktadır. 

3. — -Kanunun yürürlüğe konulması ile ilgiidir. 
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İSPARTA MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN DEMİREL VE 214 ARİIÎADAŞININ ANAYASANIN 
68 NC1 MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE REFERANDUMLA -KABUL EDİLEN 11 NCÎ 

MADDESİNİN KALDIRILMASINA DAİR KANUN TEKLİM 

MADDE 1. — 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 saydı Türkiye (Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

b) Milletvekili seçilme yeterliği. 
Madde 68. — Otuz yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir. 
Türkçe okuyup yazma bilmeyenler, kısıtlılar, yükümlü 'olmasına ve muaf bulunmamasına rağ

men muvazzaf askerlik hizmetini yapmayanlar veya yapmış sayılmayanlar ve kamu hizmetlerin
den yasaklılar ile ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymiş 
olanlar ve - taksirli suçlar haricolmak üzere - beş yıldan fazla hapis cezasıyle veya zimmet, ihtilas, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kı
zartıcı isuçlardan biriyle kesin olarak hüküm giymiş olanlar, milletvekili seçilemezler. 

Aday olmak, memurluktan1 çekilme şartına bağlanamaz. ıSeçim güvenliği bakımından hangi 
memurların ne gibi ^şartlarla .aday olabilecekleri kanunla düzenlenir. 

Hâkimler ile subay, askerî memur ve assu'baylar, mesleklerinden çekilmedikçe, aday olamazlar 
ve seçilemezler. J 

MADDE 2. — 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının, refe
randumla .kabul edilmiş olan geçici 11 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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ve 215 arkadaşının, 
eklenmesi hakkında teklifi 

T. 

-

C. Anayasasına bir geçici madde 
(2/114) 

MİLLET MECLİSİ SAYIN BAŞKANLIĞINA 

T. C. Anayasasına igeçlci bir madde eklenmesine dair hazırladığımız teklif, madde metni ve ge
rekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Anayasanın 155 nci maddesine göre 

Zonguldak 
B. Ecevit 
Erzurum 

S. Erverdi 
İstanbul 
0. Birgit 
İstanbul 

A. Baştürk 
Ankara 

1. Seçkin 
Kans 

D. Arash 
İstanbul 
V. Çalın 
Konya 

H. Keçeli 
Erzincan 

H. Çetinkaya 
Kars 

K. Okyay 
İçel 

Q. Yılmaz 
Adana 

E. Bilen Tümer 
Afyon K. 
S. Mutlu 
Amasya 

H. Bütüner 
Ankara 

K. Ataman 
Ankara 

R. Kandemir 
Ankara 

* F. Fatma Öztürk 
Ankara 

Y. Ziya Yağa 
Antalya 

F. Özçelik 
Aydın 

/ . Ayhan 

gereğini saygılarımızla 

İstanbul 
0. Eyüboğlu 

Kocaeli 
T. Güneş 
Kırşehir 

M. Aksoy 
Tokat 

/. Hakkı Birler 
Adana 

M. Can 
Trabzon. 

A. Ali Cinel 
Balıkesir 
8. Usumi 
Tekirdağ 

Y. Alpaslan 
Ankara 

K. Kırikoğlu 
Edirne 

C. Sayın 
Adana 

E. Çevikçe 
Adıyaman 
K. Tabak 
Afyon K. 

§. Yüzbaşıoğlu 
Amasya 

V. Meşhur 
Ankara 

0. Ceran 
Ankara 

C. Kayra 
Ankara 
Ö. Sav 

Antalya 
D. Bay kal 
Artvin 

T. Altunkaya 
Aydm 
9- Koç 
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arz ederiz. 28 . 2 . 1974 

Istambul 
İV. Uğur 
Trabzon 

M. Arslantürk 
Sivas 

N. Nazif Ardan 
İstanbul 

B. Ersoy 
Kırklareli 
T. Akalın 

Adana 
H. Cerit 
Malatya 
C. Ünver 

Çorum 
C. Angın 
Manisa 
M. Ok 
Konya 

M. üstündağ 
Adana 

/ . Çubukçu 
Adıyaman 

R. Yıldırım 
Ağrı 

C. Erhan 
Ankara 

M. Alıcı 
Ankara 

M. İmirzalıoğlu 
Ankara 

/. Saffet Omay 
Ankara 
S. Selek 
Antalya 

ö. Buyrukçu 
Artvin 

E. Sadi Erdem 
Balıkesir 
N. Cebe 

190 



Balıkesir 
O. Üretmen 

Bolu 
A. Özhök 

Bursa 
M. Emekli 
Çanakkale 
H. Sever 
Denizli 

H. Erçelik 
Diyarbakır 
B. Karakoç 

Elâzığ 
A. Orhan Senemoğlu 

Eskişehir 
A. Aliye Koksal 

Gaziantep 
/. Hortoğlu 

Giresun 
M. Kemal Çilesiz 

Gümüşhane 
E. Tuncer 

Hatay 
M. Sait Reşa 

İçel 
H. Baloğlu 

İstanbul 
H. Basri Akgiray 

istanbul 
A. Nejat Ölçen 

İstanbul 
A. Boğan Öztunç 

İstanbul 
A. Topuz 
Isıtanbul 
E. Unsal 

İzmir 
Y. Çakmur 

İzmir 
R. Özen 

Kars 
D. Aksu 

Kastamonu 
S. Tığlı 

Kırklareli 
M. Dedeoğlu 
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Bilecik 
M. Ergül 
Burdur 

O. Ay kul 
Bursa 

H. Esat Işık 
Çorum 

E. Eken 
Denizli 
H. Oral 
Edirne 
/. Işık 

Erzincan 
N. Karsu 
Eskişehir 
İV. Önal 

Gaziantep 
M. Özmen 

Giresun 
H. Vamık Tekin 

Hakkâri 
M. İlgin 
Hatay 

M. Sönmez 
İçel 

O. Mavioğlu 
İstanbul 

A. Köksaloğlu 
İstanbul 
/. Özbay 
Isifcanbul 

M. Emin Sungur 
İstanbul 

M. Tüzün 
İzmir 

K. Bengisu 
İzmir 

C. Karagözoğlu 
İzmir 

-N. Türkcan 
Kars 

H. Yıldırım 
Kayseri 

T. D. Avşargü 
Kırşehir 

S. Şayiam 

Bingöl 
II. Celâlettin Ezman 

Burdur 
A. Sanlı 

Çanakkale 
O. Orhan Çaneri 

Çorum 
K. Parlar 
Diyarbakır 

R. Iskenderoğlu 
Elâzığ 

A. Âtila 
Eskişehir 

M. Kâhyaoğlu 
Gaziantep 
M. Güneş 
Gaziantep 

Y. Öztürkmen 
Giresun 

O. Yılmaz 
Hatay 

S. İnce 
Hatay 

M. Yılmaz 
İçel 

S. Şimşek 
İstanbul 

N. Ökmen 
İstanbul 

M. Kâzım Özeke 
İstanbul 
Ş. Tok 

İstanbul 
R. Ülker 

İzmiiır 
A. Coşkun 

İzmir 
A. Kemal önder 

İzmir 
M. Türkmenoğlu 

Kastamonu 
V. İlhan 
Kayseri 

M. Yüceler 
Kocaeli 

/. Akdoğan 
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Konya 
1. Büyükyaylacı 

Malatya -
M. Delikaya 

Manisa 
V. Bakirli 
K. Maraş 
M. özdal 

Muğla 
H. Dere 

Niğde 
A. Yavuzalp 

Rize 
S. Kumbasar 

Samsun 
/. Kılıç 

Siirt 
A. Cartı 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Tokat 
A. Kurt 
Tunceli 

İV. Saltık 
Urfa 

C. Paydaş 
Yozgat 

1. Çetin 
Zonguldak 
K. Anadol 

Manisa 
M. Ok 

Manisa O. S. Üyesi 
D. Barutçuoğlu 

İstanbul C. S. Üyesi 
8. Belül 

Aydın C. S. Üyesi 
H. Goral 

Adana C. S. Üyesi 
M. Y. Mete 

Antalya C. S. Üyesi 
B. Oğuz 

Denizli C. S. Üyesi 
H. Atmaca 

Hakkâri C. S. Üyesi 
İV. Cidali 

Konya 
A. Kökbudak 

.Malatya 
S. Beniz 

Manisa. 
H. Zengin 
K. Maraş 

O, Söğütlü 
Muğla 

A. Döğerli 
Ordu 

M. S. Erbil 
Sakarya 

H. Uysal 
Samsun 

F. Uysal 
Sinop 

Y. Oğuz 
Sivas 

E. Kangal 
Tokat 

İT. Ulusoy 
Tunceli 

S. Yıldırım 
Uşak 

K. özpak 
Yozgat 

İV. Korkmaz 
Zonguldak 
C. Karakaş 

İstanbul C. S. Üyesi 
F. Gündoğan 

Zonguldak C. S. Üyesi 
M. A. Pestilci 

Ordu C. S. Üyesi 
§. Koksal 

Çanakkale C. S. Üyesi 
t. Elmas 

Ankara C. S. Üyesi 
H. O. Bekata 

Balıkesir C. S. Üyesi 
İV. Sarlıcalı 

Diyarbakır C. S. Üyesi 
S. Cizrelioğlu 

Erzurum C. S. Üyesi 
H. Nalbantoğlu 

Kütahya 
A. H. Benli 

Malatya 
H. Gökçe 
K. Maraş 

î. Ağaoğlu 
Mardin 

İV. Yılmaz 
Muş 

T. İ. Dikmen 
Rize 

O. Y. Karaosmanoğlu 
Samsun 
F. Birer 
Samsun 

1. Yankutan 
Sinop 

jr. F. övef 
Tekirdağ 

ö. Kahraman 
Trabzon 

H. K. Eyüboğlu 
Urfa 

N. Aksoy 
Uşak 

A. Yılmaz 
Zonguldak 
Z. Altınay 

Siirt 
A. Zilan 

Gaziantep C. S. Üyesi 
S. Tanyeri 

İçel C. S. Üyesi 
L. Bilgen 

Bursa C. S. Üyesi 
S. Ural 

Siirt C. S. Üyesi 
S. öner 

Artvin C. S. Üyesi 
B. Kocaman 

Burdur C. S. Üyesi 
E. Kobay 

Erzincan C. S. Üyesi 
N. Unsal 

Giresun C. S. Üyesi 
/ . Topaloğlu 
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İstanbul C. S. Üyesi 
M. Feyyat 

Kars C. S. Üyesi 
S. Atalay 

Malatya O. S. Üyesi 
H, Özer 

Sivas C. S. Üyosi 
A. Alt ay 

Tokat C. S. Üyesi 
Z. Betil 

Mardin C. S. Üyesi 
M. A. Ankan 

G E R E K Ç E 

Yüksek Adalet Divanı tarafından mahkûm edilmiş kimselerin cezadan, 78 ve 579 sayılı ka
nunlarla bütün hıuikukî sonuçları ile birlikte affedilmiş bulunmaktadır. Affedilmiş olanlar böy
lece, kamu hizmetlerinde görev almak 'Olanağına da kavuşmuşlardır. 

Ancak, aradan loniki yıll geçmiş 'olmasına rağmen, hu kimselere seçilme hakkımın tanınmamış 
ollıması, bir (kısım çevrelerde üzüntüye, diğer bir Hoşum çevrelerde ise istismara konu teşkil ede-
gellmıiştir. 

1969 tarihinlde çıfkarılan, Anayasanın 68 nci maddesinde değişiklik yapan ve geçici 11 nci 
(maddesini yürürilükten kaldıran 1188 sayılı Kanun, Anayasa Mahkemesince usul yönünden ip
tal edilmiş ve konu bugüne ikadar bir sonuca bağlanamamıştır. 

Cumhuriyetin 50 nci yılında, bu ki/mselerin affın hukukî sonuçlanndan bütünü ile yararlan-
dırılmalarının bir sakınca yaratımıyacağı, aksine sosyal harısın sağlanmasında olumlu etkileri ola
cağı ve bu geçici 'maddenin Anayasa hükmü olarak yürürlüğe girmesi ile, «Siyasî halkların iadesi» 
gaibi bir konunun tartışılmasının sona ereceği inancındayız. 1973 yılında yapılan Anayasa deği-
şiiklilklerini hazırlayan Bartüerarası Anayasa Komisyonu da, komisyona ikatllan bütün siyasî 
partilerin yetkili organ ıkararlanna uygun olarak bu görüşleri benimsemiştir. 

«Milletvekili seçilme yeterliği» başlığını taşıyan 68 nci maddede bir değişiklfflk yapılmaksızıın, 
Anayasanın 9 Temmuz 1961 tarihinde kabul edilen metnindeki geçici madde l l ' e «Yüksek Adalet 
Divanınca affedilmiş olanlarla» ibaresi eklenmek suretiyle yeni bir geçici ımadde düzenlenmiştir. 
Böylece, geçici madde 11, sadece 1254 sayılı Kanunla Anayasaya elklenen ımetin olarak Anayasa 
bünyesinde (kalmaktadır. 

Hatay C. S. Üyesi 
K. Kılıçoğlu 

İstanbul C. S. Üyesi 
F. H. Esatoğlu 

Kars C. S. Üyesi 
M. Şâmiloğlu 

Rize C. S. Üyesi 
T. Doğan 

Sivas C. S. Üyesi 
H. Öztürk 

Yozgat C. S. Üyesi 
V. Vya/t* 

İstanbul C. S. Üyesi 
R. Erdem 

İstanbul C. S. Üyesi 
A. Peker 

Konya C. S. Üyesi 
. F. Özlen 

Samsun C. S. Üyesi 
Z. G. Mülayim 

Sivas C. S. Üyesi 
K. Kangal 

Kırşehir C, S. Üyesi 
II. Özmen 

Elâzığ C. S. Üyesi 
G. Ertuğ 

Millet Meclisi ;(S. iSayısı : 19) 
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ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ BÜLENT EÖEVİT VE 215 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

T. C. Anayasasına 'bir geçici madde eklenmesi hakkında teklif 

MADDE 1. — T. C. Anayasasına aşağıdaki geçici 23 ncü madde eklenmiştir : 

GEÇİöI MADDE 23. — Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilip affedilmiş olanlarla yüz kı
zartıcı almayan hir suçtan kesin hüküm giydikten sonra, bu Anayasanın halk oyu ile kaJbulünden 
önce affedilmiş bulunanlar, 68 nci ımaddedeki seçilme yasağına talbi değildirler. 

MADDE 2. — T. C. Anayasasına eklenen bu geçici madde yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Millöt Meclisi (S. ISayısı : 19) 
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Anayasa Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu , 2 . 3 . 1974 

Esas No. : 2/67, 2/114 
Karar No. : 5 

Yrülkıselk Bstişkajûığm 

«İsparta Milletvekili Süleyman Demire] ve 214 arkadaşının, Anayasanın 68 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve Referandumla: kalbul edilen geçici 11 nci maddesinin kaldırılmasınla dair .kanun 
teklifi» ile, «Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 215 arkadaşının T. C. Anayasasına geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi;» nin Başkanlığınızca 'Komisyonumuza 'havale edilme
si üzerine, her iki teklifin Anayasanın 155 nci maddesine ve Millet M'cclisi İçtüzüğüne uygun 
olduğu görülerek gündeme alınmış ve müzakeresine başlanmıştır. 

İler iki teklifin amacı ve kasdıum aynı olduğu görülerek, ibu tekliflerin birbiri ile ilgili olması 
nedeni ile Millet Meclisi İçtüzüğünün 36 nci maddesi gereğince birleştirilerek görüşülmesi karara 
bağlanmıştır. 

Tekliflerin tümü üzerinde yapılan görüşme sonucunda; maddelerin müzakeresine geçilmesi oy 
birliğiyle kabul edilmiştir. 

Maddelerin görüşülmesi sırasında beliren fikirlerin ve verilen değişiklik önergelerinin de derin
lemesine incelenerek, Anayasanın bütünlüğünü bozmayacak ve önerilen değişikliğin en uygun 
şekilde biçimi enim esini sağlayacak bir metnin hazırlanması için Komisyonda üyesi bulunan siyasî 
partilerden birer üyenin katıldıkları beş kişilik bir Altkomisyonuın Anayasa Komisyonu Başkan-
vekilinin iştiraki ile çalışması uygun görülmüştür. Aitkomisyon tarafından hazırlanan metin Kornis-
yonda görüşüldükten sonra şu hususlarda fikir birliğine varılmıştır : 

Cfelişımekte olan ülkemizde kaçınılması mümkün olmayan dar boğazların yükünü taşımış olan
ları siyasî yönetime katılabilme olanağından sürekli olarak yoksun bırakmak, ülkeımizin gelece
ğe yönelik demokratik oluşumunda, kendi 'geleceklerini geçmiş olayların kaynağında gö
renlerin. olumsuz etldlerinin sürdürülm'esinden başka bir yarar sağlamayacaktır. 

Cumhuriyetin 50 nci yılında yapılan" bu değişiklik teMiflerinin sosyal ve siyasal barışın sağlan
masında çok olumlu etkileri olacağı meydandadır. Çeşitli kanunlarla kamu hizmetlerinde görev al
mak olanağını kazanmış bu kişilere seçilme hakkının da tanınması olağan bir sonuç sayılmak ge
rekir. 

Esasen kamuoyuna malolmuş, 1188 sayılı Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa ko
misyonlarında ve Genel Kurullarında görüşülmesi sırasında genel olarak 'benimsenen bu husus, 
1973 yılında yapılan Anayasa değişikliklerini hazırlayan p'aırıtilerarıası Anayasa Komisyonunda da, 
katılan bütün siyasî partilerin yetkili organ kararlarına uygun olarak ikabul edilmiştir. 

Bütün bu nedenlerle, amacı sağlayacak bir Anayasa değişikliğinin yapılması noktasında Ko
misyonumuzda görüş birliğine varılmıştır. 

Ancak bu konuda, birisi Anayasanın 68 nci maddesindeki «Affa uğramış olsalar da..» ibaresi
nin çıkartılması, diğeri 68 nci maddenin olduğu gibi bırakılarak geçici bir madde eklenmek su
retiyle meselenin halli gibi iki önerinin mevcut bulunması karşısında hangisinin benimsenmesi
nin uygun olacağı görüşmelere esas teşkil etmiştir. 

Her iki değişiklik teklifinde ele amaç, belli kişilerin yukarda açıklanan nedenlerle' seçilme 
hakkını sağlamak okluğuna göre, 68 nci maddede öngörülen değişikliğin, bu amacı aşan bir sonuç 
vereceği 'meydandadır. Anayasanın esas düzenini bozmadan, seçilme ye terliği ilkesini zedeleme
den, sadece öngörülen sonucu sağlayacak bir biçimin bulunmasının daha doğru olacağını düşünen 
Komisyonumuz, sorunun bir geçici madde ile çözümlenmesini daha uygun mütalâa 'etmiştir. 

Millet •Meclisi (S. iSayısı : 19) 
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Komisyonumuza verilen bir önerge ile «5 . 3 1962 tarih ve 38 sayılı Kanıma göre mahkûm 
edilip affedilenler veya mahkûmiyetlerine esas teşkil eden fiillerinden suç vasfı kalkmış olanlar» 
ibaresinin Anayasa metnine alınmasına gerek görülmemiştir. Zira 5 . 3 . 1962 tarih ve 38 sayılı 
Kamın 15 . 5 . 1969 tarih ve 1182 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır. Bir kanunun yürür
lükten kaldınİmasıyle o kanunda sayılan suçların affedilmeyip bu fiillerden suç vasfı kalkınış ol
ması itibariyle esasen seçilme yasağına taıbi bulunmayacağı aşikârdır. 

Hukukun genel kurallarından olan bu husus karşısında Anayasanın geçici 23 neü maddesine, 
mahkûmiyetlerine esas teşkil eden fiillerden suç vasfı kalkmış .olanlar ibaresinin ilâvesi haşiv sa
yılmıştır. 

•MADDE ıGEl^KÇELEBİ 

Madde — 1. 
9 Temmuz 1961 tarihli ve. 334 sayılı T. C. Anayasasının halk oyu ile kaibul edilmiş olan 11 nci 

maddesinin 1188 sayılı Kanunla (kaldırılmasından sonra 1254 sayılı Kanunla yeni bir 11 nci mad
de kaibul .edilmiş idi. 1188 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesince iptali üzerine iki tane geçici 
11 nci madde bulunmaisından meydana gelen karışıklığı önlemek için yeni bir geçici 23 ncü mad
de eklenmesi uygun görülmüştür. 

Geçici 23 neü maddenin birinci fıkrası, eski geçici 11 nci maddenin hükmünü tekrarla birlik
te kapsam bakımından bir değişiklik yapılmıştır. Eski metinde «Anayasanın halkoyu ile kabulün
den önce affedilmiş bulunanlar» ibaresiyle bu maddeden yararlanmada affedilme unsuru esas alın
mış idi. 'Komisyonumuzca kaibul edilen metinde ise suçun işlendiği zaman esas alınmıştır. Yasa 
koyucunun ıgeçici 11 nci maddede saptadığı sınır, Anayasamın halkoyu ile kaibul tarihidir. Bu tarih
ten önce işlenmiş yüz kızartıcı olmayan bir suçtan ötürü yargılananı bir kişinin, sırf yartgılaıma 
usulüne ilişkin gecikmelerden ötürü bu tarihe kadar kesin hüküm giyememiş olması bu maddenin 
verdiği haktan yararlanmasına engel 'olabileceği gibi, Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilen
lere tanınan bir hakkın aynı konulara ilişkin, fakat başka mahkemelerde görülen davalarda mah
kûm olanlara tanınmaması da eşitlik ilkesiyle bağdaşmayacaktır. 

Bu nedenlerle Komisyonumuz Anayasanın halkoyunca 'kabulünden önce affedilmeyi değil, su
çun bu tarihten önce işlenmiş olmasını esas alarak birinci fıkrayı düzenlemiştir. 

Geçici 23 ncü maddenin ikinci fıkrası, Anayasa değişikliği tekliflerinde öngörülen amacı ger
çekleştirmektedir. 

(Geçici 23 ncü maddenin üçüncü fıkrası 20 - 21 Mayıs 1963 olaylarından ötürü mahkûm olan
ları da maddenin verdiği hakkın kapsamına almaktadır. Esasen Anayasanın 68 nci maddesinde 
telklif olunan değişiklik kapmasında bulunan bu kişilerin seçilme hakkından yoksun bırakılması 
için sosyal ve siyasal hiçbir neden görülmemiştir. 

Madde 2. — Yukarda belirtildiği üzere T. C. Anayasasına geçici 23 ncü ımadde eklendiğine gö
re, aynı konuya ilişkin geçici 11 nci maddenin kaldırılması zorunlu olmuştur. 

Madde 3. — Yürürlük maddesidir. 
'Bu suretle düzenlenen Anayasaya bir geçici madde eklenmesi ve bu Anayasanın halkoyuyla 

kabul edilen geçici 1.1 nci maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkında Anayasa değişikliği tek
lifi başlık, madde kenar başlığı ve maddenin her biri ayrı ayrı ve sonunda tümü oylanmış ve oy 
bMiğiyle kaibul edilmiştir. 
" îşbu rapor Genel Kurulun tasviplerine, arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Anayasa Komisyonu BaşfcanveMli Sözcü Kâtip 
İstanbul Milletvekili Elâzığ Milletvekili Burdur Milletvekili 

N. Ökmen O. Senemoğlu A. Sanlı 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 19) 



Üye 
Çanakkale Milletvekili 

R. Sezgin 

Üye 
Efrzurmm Milletvekilli 

t. Hakkı Yıldırım 

Üye 
İsparta Milletvekili 

Y. Uysal 

Üye 
Sakarya Milletvekili 

N. Lâtif tslâm 
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Üye 
Çorıifm Milletvekili 

1. Tombu§ 

Üye 
Eiskişehir MEletvefeili 

S. Öztürk 

Üye 
İstanbul M'illetvekıiilii 

H. Basni Akgiray 
İmzada bnİTinanuadı 

Üye 
Van Milletvekili 

S. Yıldız 

Üye 
Urf a Milletvekili 

A. Öncel 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Denizli Milletvekili 

F. Avcı 

Üye 
Gümüşhane Milletvekili 
M. Orhan Akkoyunlu 

Üye 
Rize Milletvekili 

C. Yalçın 

Üye 
Yozgat Milletvekili 

N. Korkmaz 

Millet Meclisi (S. tSayraı : 19) 
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ANAYASA KOMİSYONUNUN DE&İŞTİRİŞİ 

T. C. Anayasasına bir geçici madde eklenmesi ve bu Anayasanın halk oyu ile kabul edilen geçici 
11 nci maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkında Anayasa değişikliği teklifi 

MADDE 1. — 'T. C. Anayasasına aşağıdaki geçici 23 ncü madde eklenıııiştir: 

Affedilenlerin seçilme yeterliği : 

GEÇİCİ MADDE 23. — Bu Anayasanın M k oyu ile kabulünden önce işlenmiş, yüz kızartıcı 
olmayan bir suçtan kesin Ihıüiküm giydikten sonra aff edilmiş bulunanlar; 12 Haziran 1960 tarihli ve 
1 sayılı Kanunla kurulmuş Yüksek Adalet Divanınca mahkûan edilip de affedültmıiş bulunanlar; 

20 - 21 Mayıs 1963 olaylarından dolayı mahkûm edilp da affedilmiş bulunanlar; 
68 nci maddedeki seçilme yasağına Italbi değildirler. 

MADDE 2. — 9 Temmuz 1961 tarihi ve 334 sayılı T. C. Anayasasının halk oyu ile kabul edilmiş 
olan ıgıeçibi 11 nci maddesi yürürlükten kaidırıLnıştır. 

MADDE 3. — Bu Anayasa değişikliği yayımı tarihimde yürürlüğe ıgirer. 

Millet Meclisi (S. ISayısı : 19) 
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Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1972 malî 
yılı Kesinhesabı hakkında Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme 

Komisyonu raporları (5/11) 





Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Hesaplarım İnceleme Komisyonu 

Esas No. : 5/11 
Karar No. : 9 

27 . 2 . 1974 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi 1972 malî yılı kesinlıesaplarmı ihtiva eden bu cetvel içindekiler incelenerek ka
yıt defterlerine uygun olduğu anlaşılmakla Genel Kurula arz edilme'k üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Millet Meclisi Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu Başkanı 

içel 
Çetin Yılmaz 

Kâtip \ 
Muş 

A. Hamdi Çelebi 

Afyon Karahisar 
Süleyman Mutlu 

Erzincan 
Hasan Çetinkaya 

Konya 
Necati Kalaycıoğlu 

Başkanvekili 
Kahraman Marasj, 
Mehmet Özdal 

Denetçi 
Amasya 

Vehbi Meşhur 

Antalya 
İhsan Ata-öv 

Gaziantep 
Hüseyin tncioğlu 

Sivas 
Vahdettin Karaçorlu 

Sözcü 
Bilecuk 

Mehmet Ergili 

Adana 
Yılmaz Hocaoğlu 

Çankırı 
Arif Tosyalıoğlu 

Kars 
Cemil Ünal 

Zonguldak 
Fevzi Fırat 

İmzada bulunamadı 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 20) 





Millet Meclisi Hesaplarını tnce'leme Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

Esas No. : 5/11 
Karar No. : 10 

27 . 2 . 1974 

Yüksedç Başfcaahğa 

Cumhurbaşkanlığı 1972 malî yılı kıesinlhesapla rmı ihtiva •eden bu cietvel içindekiler incelenerek 
kayıt defterlerine uygun olduğu anlaşılmakla Oenel Kurula arz edilmek üzere Yülksek Başkanlığa 
sunulur. 

Millet Meclisi Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu Başkanı 

îçel 
Çetin Yılmaz 

Kâtip 
Muş 

A. Hamdi Çelebi 

Afyon Karahisar 
Süleyman Mutlu 

Erzincan 
Hasan Çetinkaya 

Konya 
Necati Kalaycıoğlu 

Başkanvekili 
Kahraman Maraş 
Mehmet Özdal 

Denetçi 
Amasya 

Vehbi Meşhur 

Antalya 
İhsan Ataöv 

Gaziantep 
Hüseyin Incioğlu 

Sivas 
Vahdettin Karaçorlu 

Sözcü 
Bilecik 

Mehmet Er gül 

Adana 
Yılmaz Hocaoğlu 

Çankırı 
Arif Tosyalıoğlu 

Kars 
Cemil Ünal 

Zonguldak 
Fevzi Fırat 

İmzada bulunamadı 

Millet Meclisi . (S. Sayısı : 20) 





Milüet Mecloısiı Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

Esas No. : 5/11 
Karar No. : 11 

. 2 . 197i 

Yüksek Başkanlığa 

Sayıştay Başkanlığı 1972 malî yılı kesinhesap larını ihtiva eden bu cetvel içindekiler incelenerek 
kayıt defterlerine uygun olduğu anlaşılmakla Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Millet Meclisi Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu Başkanı 

İçel 
Çetin Yılmaz 

Kâtip 
Muş 

A. Haindi Çelebi 

Afyon Karahisar 
Süleyman Mutlu 

Erzincan 
Hasan Çetinkaya 

Konya 
Necati Kalaycıoğlu 

Başkanvekili 
Kahraman Maraş 
Mehmet Özdal 

Denetçi 
Amasya 

Vehbi Meşhur 

Antalya 
İhsan Ataöv 

Gaziantep 
Hüseyin Incioğlu 

Sivas 
Vahdettin Karaçorlu 

Sözcü 
Bilecik 

Mehmet Ergili 

Adana 
Yılmaz Hocaoğlu 

Çankırı 
Arif Tosyahoğlu 

Kars 
Cemil Ünal 

Zonguldak 
Fevzi Fırat 

İmzada bulunamadı 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 20) 
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MİLLET MECLİSİ, CUMHURBAŞKANLIĞI 
,SAYIŞTAY ÖDENEKLER VE HARCAMALAR 

TABLOSU TARANAMAMISTIR. 

TABLONUN ASLI CİLT NÜSHASINDA MEVCUTTUR. 
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