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63 ncü Birleşim 

9.4. 1974 Sah 

İÇİNDEKİLER 

I. — Geçen tutanak özeti 

II. — Gelen Kâğıtlar 

III. — Yoklama 

IV. — Başkanlığın gieneN kurula su
nuşları. 

A) Tezkereler ve ön&rgeler 

Sayfa 
2:3 

3:4 

4 

4 

1. — Vazife i'lıe yurt dışıma giden Dış
işleri Balkanı Turan Güneş'e Millî Savun-
ıma Bakanı Hasan Işık'ın veikillk etene
sinin uıylgum görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşlkanlığı ıtezkereısi (ı3/180)[ 4:ö 

2. — Fransa Cumhurlbaşıkıaını Georges 
Pompidou'nun vefatı dolayısıyle Paris'te ya
pılacak cenaze törenine katılacak olan Baş
bakan Bülent Ecevit'e Devlet Bakanı Orhan 
Eyüboğlu'nun vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/181): 5 

Sayfa 
3. — Fransa Cumhurbaşkanı Georges 

Pompidou'nun vefatı dolayısıyle, Paris'te 
yapılacak cenaze törenine katılacak olan 
Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Nec
mettin Erbakan'a Devlet Bakanı Süleyman 
Arif Emre'nin vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/182) 

4. — Fransa Cumhurbaşkanı Georges 
Pompidou'nun vefatı dolayısıyle, Paris'te 
yapılacak cenaze törenine katılacak olan 
Millî Savunma Bakanı Hasan Işık'a Devlet 
Bakanı İsmail Hakkı Birler'ıin vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/183) 

5. — Vazife ile yurt dışına giden Dışiş
leri Bakanı Turan Güneş'e vekillik eden 
Millî Savunma Bakanı Hasan Işık'ın; Pa
ris'te yapılacak cenaze töreninde bulunacak 
heyete katılması dolayısıyle, Dışişleri Ba-
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Sayfa 
kanlığına Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Cahit Kayra'nm vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/184) 5 

6. — Sayın üyelerden bazılarına izin ve
rilmesinle dair Başkanlık tezkeresi -(3/1185) 5:6 

V. — Görüşülen işliler 6,37 
1. — Zonguldak Milletvekili Bülent 

Ecevit ve 134 arkadaşının, Cumhurıiyetin 
50 nci yılı nedeniyle bazı suç ve cezaların 
affı hakkında; İsparta Milletvekili Süley
man Demirel ve 14 arkadaşının, Af; Bursa 
Milletvekili Kasım Önadım ve 7 arkadaşı
nın, Sportif faaliyetlerle ilgili cezaların 
affı hakkında; Konya Milletvekili Necmet
tin Erbakan'ın, Cumhuriyetin 50 nci .yılı 
af; Konya Milletvekili M. Kubilây İmer ve 
3 arkadaşının, Genel af; Ankara Milletve-

Sayfa 
kili M. Kemal Erkovan ve 2 arkadaşının, 
Bazı yuç ve cezaların affı hakkında ve Ço
rum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 2 ar
kadaşının, Cumhuriyetin 50 nci yılı sebe
biyle çıkarılması düşünülen bazı suç ve ce
zaların affına mütedair kanun teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/123, 2/12, 
2/37, 2/78, 2/92, 2/107, 2/124)' (S. Sa
yısı : 25 ve 25'e 1 nci ek) 6:37,37:66 

VI. — Sorular vje cevaplar 

A) Yazılı sorular ve cevapları 

67 

67 

1. — Kahraman Maraş Milletvekili Ali 
Zülfikfıroğlu'nun, Kahraman Maraş'm An
dırın ilçesi Kargaçayırı köyü ilkokulu öğ
retmenine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Mustafa Üstündağın yazılı cevabı 
(7/95) 67 

M » ^ 

I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Konya Milletvekili Mehmet Oğuz Ata-
lay'm Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyo
nundan çekildiğine dair önergesi Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu. 

Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle Bazı Suç 
ve Cezaların Affı hakkında kanun teklifinin gö
rüşülmesinin bitimine kadar Genel Kurul çalış
ma saat ve günlerine dair Danışma Kurulunun 
önergesi kabul olundu. 

Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli; gelecek 
birleşimde görüşülecek hususların belirtilmeden 
bir önceki birleşimin kapatılması nedeniyle bu
günkü Birleşimin açılmayacağına dair, 

Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ile,, 
Aydın Milletvekili Nahit Menteşe de, önce

ki birleşimde kendilerine sataşıldığı nedeniyle 
birer konuşma yaptılar. 

Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 134 
arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniy
le Bazı Suç ve Cezaların Affı hakkında; İsparta 
Milletvekili Süleyman Demirel ve 14 arkadaşı
nın, Af; Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 7 
arkadaşının, Sportif Faaliyetlerle İlgili Cezaların 
Affı hakkında; Konya Milletvekili Necmettin 
Erbakan'ın, Cumhuriyetin 50 nci yılı Af; Kon
ya Milletvekili M. Kubilây İmer ve 3 arkada
şının, Genel Af; Ankara Milletvekilli M. Kemal 
Erkovan ve 2 arkadaşının, Bazı Suç ve Cezaların 
Affı hakkında ve Corum Milletvekili Yasin Ha
tiboğlu ve 2 arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nci 
yılı sebebiyle çıkarılması düşünülen Bazı Suç ve 
Cezalara, Affına mütedair kanun teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/123, 2/12, 2/37, 
2/78, 2/92, 2/107, 2/124) nun görüşülmesine de-
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vam olunarak; 5 nci maddesi kabul olundu, Ko
misyondan gelen yeni 3 neü madde metni ile 6 
ncı madde üzerinde bir süre görüşüldü, 

Görüşmeler sırasında Adana Milletvekili Yıl
maz Hocaoğlu'na iki uyarı ve, 

Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli'ye de 
kınama cezaları verildi. 

Tasarılar 
1. — Vatansızlık Hallerinin Sayısının Azal

tılmasına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
(1/85) (Dışişleri ve İçişleri komisyonlarına) 

2. — Ad ve Soyadlarınm Nüfus Kütüklerine 
Kaydına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
(1/86) (Dışişleri ve İçişleri komisyonlarına) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimi Ürdün 
Krallığı Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve 
Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardımlaşma 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna dair Kanu tasarısı (1/87) (Dışişleri ve 
Adalet komisyonlarına) 

Rapor 
1. — T.B.M.M. Saymanlığının Aralık 1973, 

Ocak, Şubat 1974 aylarına ait M. Meclisi Hesap-

Sözlü Sorular 
1. — Niğde Milletvekili Mehmet Bıyık'm, 

Yunanistan'da Türkiye aleyhine başlatılan kam
panyaya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi .(6/95) 

2. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ın - Kangal ilçesindeki linyit kömürü ya
taklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba 
kanından sözlü soru önergesi, (6/96) 

9 . 4 . 1974 0 : 1 

9 . 4 . 1*974 Salı günü saat 14.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 20.40'ta son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Erzurum 

Memduh Ekşi Zekâi Yaylalı 
Divan Üyesi 

Siirt 
İdriş Arıkan 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kral
lığı Arasında İmzalanan Konsolosluk Sözleşme
sinin Onaylanmasının Uugun Bulunduğuna Dair 
Kanun tasarısı (1/88) (Dışişleri ve Adalet ko
misyonlarına) 

Yazılı sorular 
5. — Tekirdağ Milletvekili Nihan Ilgün'ün, 

Vakıflar Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/109) 

6. — Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün'ün, 
Trakya yağlı Tohumlar Kooperatifince satmalı-
nan ayçiçeğine ilişkin Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanından yazılı soru Önergesi (7/110) 

7. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşeklin, 
narenciye ve turfanda sebzeciliğin pazarlanması 
ve teşvik tedbirlerine ilişkin Ticaret Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/111) 

larmı İnceleme Komisyonu raporu (5/16) (S. 
Sayısı : 26) (Dağıtma tarihi: 5.4.1974) (GÜN
DEME) 

3. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Türkiye'de Mason ve Siyonist teşkilâtına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/97) 

4. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, Si
yonist ve mason derneklerine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/98) 

5. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiş

i l . — GELEN KAĞITLAR 

5 . 4 . 1974 Cuma 

8 . 4 . 1974 Pazartesi 

9 . 4 . 1 9 7 4 Sallı 
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tirnıesine ilişkin Adalet ve İgişleri bakanların
dan sözlü soru önergesi. (6/99) 

Yazılı Sorular 
6. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'nun, 

Eber ve Akşehir Göllerindeki kamış ve sazlara, 
Seka Genel Müdürlüğünce el konmasına ilişkin 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakam Turan Güneş'e Millî Savunma Bakanı 
Hasan Işık'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezekeresi 
(3/180) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır, okutu

yorum efendim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/112) 

7. — Bursa Milletvekili Halil Karaatlı'nm, 
Bursa televizyon iytasyonu inşaatına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/113) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 

Prof. Dr. Turan Güneş'in dönüşüne kadar; Dış
işleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı Ha
san Işık'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

4 -

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkan vekili Kemal Ziya Öztürk 

DİVAN ÜYELERİ : idris Arıkan (Siirt), Zskâi Yaylalı (Erzurum) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 63 ncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır. Sayın üyelerin lütfen isimleri yazılı pla
ka üzerindeki beyaz düğmelere basmalarını rica 
ediyorum efendim. 

Yoklama işlemi devam ediyor efendim, son
radan gelen sayın üyelerin yoklamaya katılma
larını rica ediyorum. 

Yoklamaya katılmayan sayın üye var mı efen
dim?. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 

Gerekli çoğunluğumuz vardır, çalışmalarımıza 
başlıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarımdan şu hususu rica 
etmek istiyorum. Biraz sonra cihazla ilgili tablo 
açılacaktır, düğmesine basmış olduğu halde tab
loda sinyal vermemiş olan numaraların; sahibi 
sayın üyelerin, tezkere ile durumu lütfen Baş
kanlığa intikal ettirmelerini, cihazın ıslahı bakı
mından rica ediyorum efendim. 

Gündem dışı yöz isteyen sayın üyelerin bu is
teklerini, gündemimizde diğer önemli konuların 
mevcudiyeti sebebiyle yerine getiremediğimi arz 
ederim efendim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GEN İL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Fransa Cumhurbaşkanı Georges Pom
pidou'nun vefatı dolayısıyle Paris'te yapılacak 
cenaze törenine katılacak olan Başbakan Bülent 
Ecevit'e Devlet Bakanı Orhan Eyüboğlu'nun 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/181) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Fransa Cumhurbaşkanı Georges Pompidou'nun 
vefatı dolayısıyle Parils^te yapılacak cenaze tö
renine Iksatılacaik olan Başbakan Bülent Ece-
vit'in dönüşüne kadar : Başbakanlığa, Devlert 
Bakanı Orhan Eyüboğlu'nun vekillik etmesinin, 
Barbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz lederim. 

Fahri Korutürk-
Cumhurbaşkanı 

(BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Fransa Cumhurbaşkanı Georges Pompi
dou'nun vefatı dolayısıyle, Paris'te yapılacak ce
naze törenine katılacak olan, Devlet Bakanı - Baş
bakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'a Devlet 
Bakanı ^Süleyman Arif Emre'nin vekillik etme
sinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/182) 

Millet Meclisi Başkanılğma 

Fransa Cumhurbaşkanı Georges Pompidou'nun 
vefatı dolayısıyle Parfe'te yapılacak cenaze tö
reninde hazır bulunacak heyete katılacak olan, 
Devlet Balkanı - Başbakan Yardıımcıisı Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan'ın dönüşüne kadar; Devlet 
Bakanı - Başbakan Yardımcılığına, Devlet Ba
kanı Süleyman Arif Emre'nin vekillik eıtme:si-
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 'görülmüş 
•olduğunu arz ederim. 

Fahri Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Fransa Cumhurbaşkanı George Pompi-
diou'nun vefatı dolayısıyle, Paris'te yapılacak 
cenaze törenine katılacak olan Millî Savunma 
Bakam Hasan İşık'a Devlet Bakanı İsmail Hakkı 

Birler'in vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/183) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Fransa Cumhurbaşkanı Georges Pompidou'nun 

vefatı dolayısıyle, Paris'te yapılacak cenaze tö
reninde hazır bulunacak heyete katılacak olan 
Mülî Savunma Bakanı Hasan Işık'ın dönüşüne 
kadar; Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Ba
kanı İsmail Hakkı, Birler'in vekillik etmesinin 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 'ol
duğunu arz ederim. 

Fahri Korutürk 
'Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulur. 

5. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı Turan Güneş'e vekillik eden Millî Savun
ma Bakam Hasan İşık'ın; Paris'te yapılacak ce
naze töreninde bulunacak heyete katılması dola
yısıyle, Dışişleri Bakanlığına Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Cahit Kayra'nın vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/184) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vıazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka

nı Prof. Dr. 'Turan Güneş'e vekillik eden Mil
lî iSavunrm,a Bakanı Hasan Işık'ım; Paris'te ya
pılacak 'Cenaze töreninde bulunacak heyete ka
tılması dolayıisıyle, Dışişleri Bakanının dönüşü
ne kadar, bu Bakanlığa Enerji ve 'Tabiî Kay
naklar (Bakanı Cahilt Kayra'nın vekillik etmeısi-
nin, iBaşbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri Korutürk 
•Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bingilerinize ısunu;lıır. 

6. — Sayın üyelerden bazılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/185) 

BAŞKAN — Bazı ısaym üyelerin izin istek
leriyle ilgili Başkanlık tezkeresi vardır, .okutu
yorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında (gösterilen müddet ve sebepler
le vâki izin istekleri Başkanlık Divanının 

- 5 — 
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4 . 4 . 1974 tarihli Toplantısında uygun mütalâa 
edilmiştir. 

Keyfiyet, yüksek 'tasviplerine arz olunur. 
Kemal Güven 

OMillet Meclisi Başkanı 

Kayiseri Milletvekili Mehmet Yüceler, 20 gün, 
ımazeretine binaen, 18 . 3 . 1974 (tarihinden iti
baren. 

[Sinop Milletvekili Tevfiik Fikret Övet, 15 
ıgün, mazeretine binaen 18 . 3 . 1974 tarihinden 
itibaren. 

1. — Zonguldak Milletvekili Bülen Ecevit 
ve 134 arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nci yılı 
nedeniyle bazı suç ve cezaların affı hakkında; 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 Milletvekili Necmettin 
Erbakan'ın, Cumhuriyetin 50 nci yılı af; Kon
ya Milletvekili M. Kubilây İmer ve 3 arkada
şının, Genel af; Ankara Milletvekili M. Kemal 
Erkovan ve 2 arkadaşının, \bdzı suç ve cezala
rın affı hakkında ve Çorum Milletvekili Yasin 
Hatiboğlu ve 2 arkadaşının, ^Cumhuriyetin 50 nci 
yılı sebebiyle 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. Sayısı : 25 ve 25'e 
1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Bazı suçların affı ile ilgili ka
nun teklifi üzerindeki müzakerelerimize devam 
ediyoruz, 

CKonu ile ilgili Komisyonun ve Hükümet üye
sinin yerlerini almasını rica ediyorum efen
dim... 

Hükümet Ve komisyon temsil edilmişlerdir. 

Müzakerelerimize kaldığımıtz noktadan de
vam, ediyoruz. 

(1) 25 S. Sayılı basmayazı 27 . 3 . 1974 ta
rihli 58 nci Birleşim tutanağının; 25'e 1 nci ek 
S. Sayılı basmayazı 4 . 4 . 1974 tarihli 62 nci 
Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

| BAŞKAN — ıŞimdi, teker teker okutup oy
larınıza sunacağım. 

«Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler, 20 
gün, ımazeretine binaen, 18 . 3 . 1974 tarihinden 
itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

«ISmop Milletvekili Tevfik Fikret Övet, 
15 gün, mazeretine binaen, 18 . 3 . 1974 tarihin
den itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kalbul etme-
I yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

i 7 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 7. — A)' Bu kanundan yararlanıp, 

J ölüm cezaları 30 yıl ağır hapse vie müebbet ağır 
ihapis cezaları 24 yıl ağır hapse çevrilenlerin şartlı 
salıvermelerinde, dışarda geçirecekleri 1/3 sü
re, ıçevrilen bu cezaları üzerinden; muvakkat 
hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm edilmiş 
olup da, bu kanundan yararlananların şartla salı-
-verimelerinde ise, dışarda geçirecekleri 1/3 sü
re, af ile yapılacak indirimden önceki esas ce-

I za miktarı üzerinden yapılır. Şartla saiıvenme-
I de; 647 sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki Ka-
I nunun değişik 19 ncu Imaddesinin birinci fıkra

sında belirtilen iyi ha'llilik ile, ikinci fıkrasında 
öngörülen şartlar, bu kanunun yürürlüğe girdi-
ği ' tarihten önceki süre için aranmaz, j 

I B) Bu kanundan kısmen yararlananların 
I fer'i ve mütemimmim cezaları, ceza nıahkûmi-
I yetlerinin sonuçlarını da kapsamak üzere affe-

dilmiştir. Bu kanun gereğince cezalan genel af-
I la tamamen ortadan kalkanlar hakkında özel 

kanunlarında yazılı muayyen bir meslek ve sa-
I naitıu icrasının menine dair hükümleri tatbik 

edilmez. 
I BAŞKAN — Muhterem arfoadaişlaıfım, şu 

âna kadar Sayın Nâzım Baş, Sayın Hayrettin 
Uysal, Sayın Vahit Boizatlı, iSaıyın İhsan Ataöv, 
JSayın Enver Akova, ıSayın Bahattin Karakoç 

I ve ıSayın Hikmet Baloğlu ısöz istetmiş bulun-. 
I (maktadırlar. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Grup 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına.Sa-
I yın Atagün. Buyurunuz efendim. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

- 6 -
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A. P. GRUBU ADINA MEHMET ATAGÜN 
(Kırklareli) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri ; 

Adalet Partisi Grubu adına görüşlerimi arz 
etmek üzere Ihuzurunuza gelmiş (bilinmiyorum. 

Malûmlarınız olduğu üzere, geçen birleşim
lerde Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeni ile bazı 
suç ve cezaların affı hakkındaki kanun tekli
finin muhtelif maddelerine af serpiştirilmek su
retiyle en ağır suç ve cezaların affının sağlan
mak istendiğini huzurunuzda ifade etmiştim. 

Sözünü ettiğimiz maddelerden birisi de mü
zakeresine 'başladığımız bu 7 oci maddedir. Mad
deyi aynen okuyorum: 

«Madde 7. — A) Bu kanundan yararlanıp, 
ölüm cezaları 30 yıl ağır hapse ve müebbet ağır 
hapis cezaları 24 yıl ağır hapse çevrilenlerin 
şartlı salıverilmelerinde, .dışarıda geçirecekleri 
1/3 süre, çevrilen Ibu ©ezaları üzerinden; mu-
valkkat -hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm 
edilmiş lolup da, 'bu kanundan yararlananların 
şartla salıvermelerinde lise, 'dışarıda geçirecek
leri 1/3 süre, af ile yapılacak indirimden önceki 
esas ceza miktarı üzerinden yapılır. Şartla sa-
lnverümiede; 647 sayılı Cezaların İnfazı hakkın
daki Kanunun değişik 19 ncu maddesinin bi
rinci fıkrasında belirtilen iyi ıhallilik ile, ikin
ci fıkrasında öngörülen şartlar, ibu kanunun yü
rürlüğe ıgirdiği tarihten önceki ısüre. için aran
maz. 

B) Bu kanundan kıisımen yararlananların 
fer'i ve mütemmim cezaları, ceza mahkûmiyet
lerinin sonuçlarını da fkapsanuak üzere affe-
dilmişltir...» 

Mulhterem milletvekilleri, görüldüğü gibi 
madde iki fıkradan ibaretti. Birinci fıkra, esas 
cezanın 1/3'ünün affedileceğini; ikinci fıkra ise, 
aftan kısmen yararlananların fer'i ve mütem
mim, cezaları, ceza mahkûmiyetlerinin sonuç
larını da kapsamak üzere affedileceğini hükme 
bağlatmıştır. 

iSaym milletvekilleri, kalbul buyurduğunuz 
birinci madde ile bazı suç ve cezaların 12 yılı
nı affa tabi tuttunuz; ikinci madde ile, bazı suç 
ve cezaların 5 yılını affa ımazhar kıldınız; dör
düncü madde ile de, bir kısım suçların cezaların
dan 18 yıl indirme esasını kabul buyurdunuz. 

Müzakeresini yapmakta olduğumu'z 7 nci mad
de, affa taJbi olan bazı suç ve cezalardan ikinci 
kez üçte 'bir nispetinde affetme hakkını sağla
mak maksadiyle sevkedilmiıştir. Hem de esas 
cezadan, aftan önceki cezadan ve 647 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesi hükmüne aykırı olarak 
sevk edilmiştir. 

Tekrar ediyorum, bu madde, şartla salıver
meyi değil, affı temin etmek ımaiksadıyle bura
ya getirilmiştir. 7 nci maddenin mahiyetini, ge
tirmek istediği af miktarını anlatmak için bir 
örnek vermeme müsaade 'buyurmanızı rica ede
ceğim. 

Af teklifinin 4 ncü maddesinden yararlanan 
bir katil, bir komünist veya ibir anarşist nıetti-
ceten mahkemece '27 yıl ağır hapis cezasına 
mahkûm edilse, ıbu maddeyi aynen kabul etti
ğiniz takdirde bir gün dahi cezaevine girme
yecek ve »tüm 27 yıllık cezası neticeleriyle bir
likte affedilecektir. Şöyle ki, suçlu 7 nci mad
deden yararlanacak ve 27 'yıllık cezanın üçte 
biri ıolan 9 yılı ve geriye kalan 18 yılı da kabul 
buyurduğunuz 4 ncü maddeye göre affedilecek
tir. Bu isuretle suçlu cezaevine hiç girmeyecek 
ve imağdurların, müdahillerin, iboynu bükük ök
süzlerin karşısında bıyık bükerek ikol gezecek
tir. Sorarım sizlere bunun yararı neresindedir? 
Kanun teklifi niçin böyle yapılmıştır? Kanım
ca ; ıbu kadar ibüyük çapta suçluyu önplana alan 
ve şimdiye kadar (görülmemiş genişlikte bir af
fa Yüce Meclisin ınza göstermeyeceğinden, hak
lı alarak şüphe eden mdhir eller, affı maddele
re dağıtmak suretiyle gözden kaçırıp netice al
manın mümkün 'olabileceği düşüncesiyle ıböyle 
ferman eylemişlerdir. 

Sayın (milletvekilleri, şayet bu af kanunu 
teklifi 'olduğu gilbi kanunlaşacak olursa idam 
cezası 30 yıl ağır hapis cezasına ve müebbet ağır 
(hapis cezası 24 yıl ağır hapis cezasına çevrilen 
hükümlülerden ıbaşka diğer bütün hükümlüle
rin Ibu yıl içinde cezaevlerinden tahliye edile
ceklerini 'bilhassa ifade eıtımek isterim. 

'Toplumda suçun faili olduğu gilbi muhalta-
bı da vardır. Muhatabı ve toplum düzenini 'he
saba katmadan 'çıkarılacak olan bir af kanunu
nun kardeşlik yerine kargaşalığı getireceğini 
ifade etmek isteriz. Bizler; 'Cumhuriyetin 50 nci 
yılma sığınarak mağduru ve toplumun düşün
ce tarzını bir yana iterek ve önplana suçluyu 
alarak bir af kanunu çıkarma yetkisine sahip 
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değiliz. Devlet, zalimin zulmünden vatandaşı 
kollamak ve kurtarmak için kurulmuştur. Bu 
nedenle Devlet suçluyu cezalandırmakla görev
lidir ve yetkilidir. Bazı yazarlar bu görüşle af
fın karşısında 'bulunmaktadırlar. Böyle 'kutsi 
Ibir 'görev yüklenmiş olan Devlet, ancak ve an
cak suç ve ceza politikasına ters düşmeyecek 
ve (toplumda tepki yaratmayacak nitelikte Ibir 
Af -.Kanunu çıkarmaya yetkilidir. 

Müzakeresini yapmakta olduğumuz af Ika-
nunu teklifi ise suç ve ceza politikasına uygun 
olmadığı, toplumda üzüntü veya dert yarata
cak nitelikte 'bulunduğu kanaatine vardığımız
dan, 'bu ölçüler içerisinde hu affa taraftar ola
mayız. 

ıSayın milletvekilleri, Devlet bu sahada mut
lak surette görevini yerine getirmelidir. Aksi 
halde Devlet kendi oluş ve kuruluş maksadına 
ters düşmüş olur. Bu takdirde Devletten ümi
dini kesen yurttaş Ikendi hakkını kendisi al
mak yollarını arar, buna İmkuk dilinde «ihkakı 
hak» denir ki, -bundan sonra artık Devletten 
zaten (bahsedilemez. Hürriyetçi demokrasilerde 
Devlet mağduru toplumun arzusunu iterek suç
luyu önplana alamaz. »Hele ezenin değil, ezile
nin haklarını korumak ve yanında olmak va
diyle iktidara gelen partiler ve onun kurduğu 
Hükümet bunu (hiç yapamaz veya yapmaması 
gerekir. Aksi halde vatandaş, Sayın Eceviıt Hü
kümetinin suçluyu himaye eden veya koruyan 
hir Hükümet olarak nitelendirmek yoluna sa
par İki, Ibuna da 'gönlümüz rıza göstermez. 

ISayın ımilletveikilleri, 7 nci maddenin (b) 
fıkrasının metinde gerekçesi yoktur. Tehlike 
tarz eder mahiyettedir. Devlet kuruluşuna ters 
düşmektedir. Bu fıkra çok hüyük suç işlemiş 
ve İbu ıkanunla kıisımen aftan yararlanmış suç
lular ile, tüm cezaları affa uğramış olan ve kü
çük suç işlemiş hulunan suçluları sonuç itiba
rîyle aynı halklara sahip kılma gayesini güt
mektedir. Şayet teklif aynen kabul edilecek 
olursa, hırsıza kasayı, vatan hainine ve rejim 
düşlmamna ülkeyi, Devleti teslim etmek gibi bir 
hukukî imkân sağlanmış hulunur. 'Maddenin ilk 
fıkrası ölüm cezasını 30 yıl ağır hapse, müeıbhet 
ağır hapis cezasını 24 yıl ağır hapse çevirdiğin
de, meşruten tahliyenin nasıl yapılacağını dü
zenler mahiyettedir. 

Mevcut hükümler bunu düzenlemiş olmasına 
rağmen, bu maddenin getiriliş setbehini anlaya
madık. Şayet teklif sahipleri .başka 'bir maksat-
lat ibu hükmü getirmişler ise, bu maksatlarını 
ihurada açıklamakta fayda vardır. -Sonuç olarak 
şunu ifade etmek isterim iki; Adalet Partisi ge
nel affa taraftardır. Ancak önce !arz ettiğimiz 
gibi suç ve ceza politikaımıza ters düşen, Devlet 
nizamını mağduru, toplumun düşüncelerini yan
sıtmayan ibu af kanunu teklifinin karşısında ol
duğumuzu, ifade eder, grubum adına saygılar 
sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — 'Teşekkür ederim Sayın Ata-
gün. 

HASAN BASRİ ABKİRAY (İstanbul) — 
Grulbum adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi öru-
ibu adına ıSayın Akkiray. Saat 14,27. jBuyurunuz 
efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA HASAN BASRİ 
AKKİRAY (İstanbul) — Bayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Af teklifi üddia 'edildiği ığibıi ne Hülkıümlet, 
(ne ide Yüce Meclislin suçluları 'affettiği şeklün-
de hir iddiayı doğrular şekilde değildir. Ger
çekte hu madde, görıüşüfllmekte olan madde, 
bugüne ıdek ülkemizde çıkarılan af yasalların
da güdülen usulü (gütmüştür, özdlikle hun-
dan evvel çıkarılan 780- slayılı Af Yasasında 
böyle bir miadde aynı hükümler taşıyan hür 
madde vardır. Şu haile 'göre ülkemizde, «af ya-
ısaları konusunda bir gelenek olımıuştur. Bu 
yasa hazırlanırken, öyle lanlaşilıyor ki, hazır
layıcılar, hu (geleneğe uıymıayı zjorunlıu bulmuş
lardır. Bundan başka ieğer ımıeşiruten tahliye 
hükmünü af uygulamasından soınna kaîbul eder
sek, sanıklar aleyhinde Ibür durum ortaya çı
kar. jŞöyle k i ; örneğin, 15 yıla mahkûm ol
muş herhangi Ibir hüküımjlüyü düşünelim1. Eğer 
af kanunu çıfcarıljmıaisa ibu hükümlü 647 «sayılı 
Kanun hükümlerine göre 5 yıllık hir meşruten 
tahliye hükmünden yararlanacaktır. Oysıa af 
kanunu çıkarılır da, hinaz eıvveıl hu kürsüden 
konuşan değerli arkadaşımın dediği töl'çü kabul 
edilirse, yani meşruten tahliye hülkmü, affın 
uygulamasından sonraya (bırakılırsa, o zaman 
bu hükümlü 5 yıl aftan istifade edecek, geriye 
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kalacak 10 yıl. 10 yılın üçte ikisi diyelim ki 
7 yııldır aşağı - yukarı, 3 yıllık bir ımeşruten 
tahliye hükmünden istifade edecek. Böylece 
ısanık aleyhime iki yıllık bir durum ortaya çı
kıyor. Oysa, çok jbilimen iblir ıgerçektir ki ; ceza 
kurallarının uygulanmasında, ceza hüfeümleri-
njin tefsirinde daima sanık lehine olan şekil 
kabul edilir. Bu nedenle, yasa hazırlayıcıları 
sanık lehine olan şekli kabul eıtmişler ve Tür
kiye'de aluşan af gereklerini de nazara .'almış
larıdır. Bu nedenle .madde, (gerçekten hukuk 
Ikurallarına uygun ibiir maddedir. 

Yine ıbıiraz 'evvel konuşan değerli arlkadaşıım; 
27 yıla mahkûm olan bir hükümlünün, bu yasa
nın uyguilanması hallinde, ıhiç cezaevinde kal
madan çıkacağını» söylemişti. Oysa, 15 yıla 
mahkûm olan - öteden heri muıhaleıf ete mensup 
larkadaşlarıımm suçladıkları - birtakım «uçlu
lar, örneğin anarşistlerden bir tanesinin 15 yı
la mahkûm olduğumu Ikaibul edelim. Bu Af 
Yasasına rağmen, böyle bir hükümlü 5 yıl 
'Af Kanunundan istifade edecek, 5 yıl da meş-
ruten tahliyeden istifade .edecek, 5 yııl daha 
cezaevinde yatacaktır. 'Hani, nerede 27 sene
ye mahkûm olan bir linsanın hemen serbest bı
rakılması ? 

Geçen gün bir konuşmamda söyledi ğitm gi
bi ; eğer tek tek özel durumlar nazara alınırsa, 
bu yasanın içinden çıkmak ve Ibu yasayı uy
gulamak olanağı kalmaz. Yasalların oluşmasın
da ve uygulammaismda daima ıgenel durumlar, 
genel olaylar nazara alınır, 'onlara göre yasa 
yapılır. Kaldı ki, af yasallarının (belli bir öl
çüsü yoktur. Af, politikanın, Devletin, kıa-
nun koyucunun bağışlayıcı ölçüsüne dayanır. 
Yani /tabir eıaiizse; aslında afta ölçü, ölçüsüz
lüktür. İsterse ölüm cezasını tümden affeder, 
hükümlüyü serbest bırakır; isterse (bir yil ceza
isini 'affeder, 20 - '25 yıl içerde .bırakır. 

Böylece, meışraten tahliyede, -eğer, sanık le
hine meşruten tahliye hükümleri af uygulama-
ısından evvel nazara alıınımışsa; bu, sanık lehl
ine olan durumun korunması, onum lehine dav-
ranıimış olması için konulmuştur. 

Bu nedenle, yasadaki İbu madde gerçek
ten hukuk kurallarına uygun, ıtamiarnen ceza 
İlkelerine dayalı bir hükümdür; hiç blir ısakın-
cıa yoktur. 

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, hu 
maddeyi olumlu karşılıyor ve olumlu rey vere
ce ğümizi ısunuyoıruz. ' 

saygılar sunarım (O. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Akkk 
ray. 

Şahılsları adına, görüşmek üzere, iSayın Na
zım Baş, (buyurunuz. 

NAZIM BAŞ (İçel) — Vazgeçtim Sayını 
Başkan. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Haynelttdn Uysal, 'buyurunuz. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 

Başkan, değeırli arkadaşlarını1: 
Gerçekte, 1950 yılından bu yana değin çı

kan bütün af yasalarını telkik ettiğimiz zaman 
görüyoruz k i ; bulgun burada 'tartışmasını yap-
Itığımız 7 inci maddenin metni, o af yasallarında 
ıda aynen mevcuttur. 

Simidi en ıtezesimden, ben, o zamanki Ada
let Partisi iktidarının Adalelt Kondisyonu Baş
kanı olarak Yüce Meclisimize İfade (ettiği hu
susu, zabıtlardan arz etmek istiyorum. 

ıDeğerli arkadaşlarım; gerçekte 7 ncii ımad-
de lile öngörülen husus, o zaman 1966 yılında 
çıkarılan 'bir Af Kanunu nedeniyle Komisyon-
Başlkani: «Yine sonuç itibariyle e ezalarından 
indirim yapılmış olanların, muvakkat hürriye
ti bağlayıcı cezalara hüküm giymiş bu vatan
daşlarımızın bihakkın veya meşıruten tahliye 
ıtar'ihleıtimden itibaren -k i orduya dönme fconu-
isu ıda bu af kanunumun içerisinde müspet veya 
m'enfî yandan mütalâa «ediliyor idi - orduya 
dönmek keyfiyeti bahis (konusu olmamak üzerei 
bir umumî affın ıtevlit eittıiği faydalardan sağ
lanmaları temin edilmiştir. 

Diğer taraftan, ölüm veya müebbet ağır 
hapse hüküm -giymiş fbirkısım hükümlü vatan
daşlarımızın ida cezaları 20 seneye indirilmiş 
ve yine bunların infaızdan sonra İnşalılıah çok 
yakın bir zamanda çıkmialarını şahsen .temenni 
ederim, yine bir affın umumî neticelerinden 
ne Ihâsıl oluyorsa onların da faydalanmaları te
min edilmiştir.» demiş. 

iSonra tekrar slöz alacak meıtnin slonuma şu 
kısmı ilâve eıtmefc istemiş ve o kısım ilâve edil
miş. '«Muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalara! 
mahkûm edilmiş olup da bu madde hükmün
den istifade edem şahıslar halkkmda. 647 sayılı 

— 9 — 
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Kknunun 19 nen maddesi hükmünün tatbikinde 
ıaf ile yapılacak iindi'nimdeım öndeki etsıas ceaa 
miktarı nazarı itibıare alınır.» 

Değerfii arkadaşlarım, ıgençeikte zamıan za
man bu kürsüden çeşitli ımıaJddeler üzerimde gö
rüşlerini beyan .eden ımuhıalefeıt partilerime 
ımensup arkadaşlarıımız, şu amdıa getirilen ya
samın maddelerime ve kapisıamıınıa itiraz ederler
ken! dalha önce aynı teknik düğünce içerisinde 
getirilmiş ve 'affı Ibir atıfet olarak kabul «itmiş 
ıgörüşleri söylemiş olmalarıma rağmen, savun-
ımuş olmalarınla rağmıeaı, bugünkü iktidar par
tisine mensup, kanatlara ımeınısup üyelerin iım-
zalariiyle gelen ıaf teklifi karşısında ise, o za
manki görüşlerine laykıırı olarak tmienfî (bir va
riyet lalmış oluyorlar. Eısaısıımda (bunu zabıtlara 
tescil etmek için ifade ediyorum ve sıöylüyo-
rom. 

Değerli arkadaşlarıım, kaldı ki, çok daha 
önceleri burada yapıdan müzakerelerde dikkati-
ımi çeken bir husus, 1950 yılımda yapılan ıaf ile 
(ilgili ıaf tasarısı zabıtlarını tetkik ederek: dik
katlimi çeken bir husus oldu. Onu da burada 
ifade etmek istiyorum. 141 - 142 ocii maddeyle' 
Bilgili, 94 ncü maiddeyle ilgili 'müzakerelerde... 

BAŞKAN — Bir dakikamız kaldı (Sayın Uy-
ısal. ı 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Müza
kerelerde ıo Baamamkli Mecilfe, Demokrat Par t i 
Meclis Grubunda bulumjam birıçıofc şahıslar, Ce
lâl Yardımcı'dam tutunuz idıa birçok sözcüler, 
meseleyi doğrudan doğruya genel ,olarak eşlit-
3lik ülkesine dayandırmış bulunmuşliar ve 141 -
142, idam oezalaıiiyle, ımüeibîbet ağır hapis ce-
zalariyle ilgili hususlarda dahi, meselâ idam 
cezalarını 20 yıla, ımüeibibet ağır ihaplis cefaları
nı önergelerle 15 yıla iimdîrımişleır; haltta 141 -
142 ile ilgilli imeıselelerde Ikanun mıetniımde 2 nci 
maddede kamumun (kapsamı dışında bulunan 
isuçjları dışarıda tutmakla beraber 5 nci mad-
dede 2/3 «nislb etlinde imdiriımi önergelerle kaibul 
ederek bunların dahi cezalarınidaaı (bir miktarı
nın ıaffedilmesini isağlamışlardır. 

Şiiimldi yıllarca siomra biz, bu Mecliste mese
leleri tartışırken, o (kadar rijit, ıo kadar katı 
olarak meselelere bakıyoruz M; yıani Demok
rat Parti zamanında önıgörülen esaslar, iyi ni
yet esasları birtakım sözcüler (tarafından bu
lgun görlülmüyor. 

— 10 
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BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Uysal, lüt
fen tamamlayınız. 

HAYRETTİN UYSAL (Deıvaımlıa) — Diğer 
imıaddelerde bu konulara daha geniş değinmek 
imkânı bulacağımdan teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim iSayım Uy-
ısiail. 

Demokratlık Parti Grubu adına ,Sa,yın İımer, 
(buyurumuz. 

D. P. GRUBU ADINA MUISTA^A KU1Bİ-
LÂY İMER (Koniya) — Muhterem Başkan, 
imühterem ımilletvekililbri;, 

Af Kanununun 7 nci maddesinde, bundan 
evvel affedilen komünisti, hıırsızı, katili, bu yet
medi diyerek, üstelitk iyi hal şartı dia aranma-' 
dan -«şartlı olarak» sallıma dediğimiz !bir nevi 
affa tekrar taibi tutulduğunu 'görmekteyiz. 

llyi hal şartı arayarak cezanın ,1/8''ünün dı
şarıda çekilmesi hususu 'dalha ziyade suçlunun 
fiilinin kötü okluğuna inamıması ve ıslah olması 
ile ilgili, infazla ilgili ıbir hükümdür., 

Buradaki getirilen gaye hükümlünün eeımk 
yeto 'kaz amil m ası, kazandırıjlimasıdır ama öyle 
biı1 af 'kanunu getiriyoruz ki /biraz evvel burada 
Ikonuşan !bir parti sözcüsünün (belirttiği ıgiibi ve
ya diğer bir (konuşmacının Ibelirtitiği gilbi '«ölçü
süzlüğü ölçü» alnııışıtiır afta. İş Ibu kadar ölçüsüz
lüğün içerisine varmışsa elbette (bu maddenin 
de ölçüsüzlüğünü iddia etmek yerisüz 'bir şey ol-
imayac aktır., 

Muhterem milletvekilleri-; hapishanede kav
ga çıkaran bilhassa Ceza Kanununun 141, İİ42 
ve 146 nci maddelerinin haklarımda hükümı ola-
ralk verilmiş bulunduğu şahıslanın yine !bu ımıad-
de ile .kurtulmaları için hedef alındığı1 açık ve 
aşikârdır. Burada 141 ve 142'nin hangi şartlar 
altında söz konusu edildiği Ibemden evvel (bu 
mevzuya naniği ölçülerde müracaat edildiği göz 
önlünde tutulursa, hakikaten üzerinde durula
cak bir husustur. 

Madde; ilyi hal şartımı (bir tarafa atmayı bı
rakım, bunun dışında muayyen meslek ve sana
tın icrasının men'in e dair hükümleri özel ka
nunlar yönünden geçersiz saymaktadır. Demek
tedir iki; <«iNo İkadan- suç işlerse işlesin, ne kadar 
kötü durumda olursa olsun, ımüteneibbiih olıma-
mış da olsa bu aftan istifade edecek» ve 'burada 
inuükerrirlik de nazarı itibara alınmadığına gö
re yanıi üç defa ela, ibc^ defa da katil suçu iş-
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ılese, om /kere de hırsızlık yapmış oıl'sa tamın, tmtii-
kerrirıliği de nazarı itibara alınmayacaktır., Bin 
de üstelilk «sanıra gelen bir ımadde ile Adlî iSieil-
Iderl sicilleri de kaldırılacak. İstediği ınneslek ve 
sanatın icrasını da yapacak:; bunu men de ede-
ınueyecelks-iniz. Cezasının üçlte birini de affede
ceksiniz, O halde bu affın getireceği yarar ne
dir? 

Omu bir tarafa (bırakın; (burada 19|50 yılında: 
çıkarılan af ile bugünkü affın karşı] artırılma
sına (gidiliyor,, Burada anlaşılıyor (ki, ıgetilrilen 
af teklifinin tutulacak: tarafı kalmamış, geçirmi
şe dayandırılmak istenerek «O 'da bunu yaptıy-
dı, bu da bunu yaptıydı' şeklimde mazeret aram-
ımaktadır., H960 yılındaki afla bunun hiçbir alâ-
Ikasu bulunmadığı gibi, o zamanlar hapishane
lerde binlerce kotmünilsıt ımalhkûmt da yatımuyör-
du. Kabul ödedim (ki o zaıman bu -ölçütler içerisin
de yapılmaştıir; bu ölçüler üçerıiısinde fcomünist-
lleri affetmek yanlıştır. Acaba yapılan 'kötü ise, 
kötü emsal teşkil edebilir mi? O halde, bunun 
(burada ele alınmasının sebebinin 'izahıinı yap
mak, hakikaten buradaki (konuşmacı arkadaşla-
(rıımızın ne kadair sıkıntı içerisine düştüklerini 
'göstenmeik bakımından 'enteresandır. 

Bu tarafıyle diyoruz ki, Demokratik Parti 
Oruibu olarak, iiyi hal şartını aramadan, her ne 
şekilde lollursa 'Oİlsun, bundan evvel gelmiş olan 
ımaddellere de (mütenazır »olarak getirilen bu 
mad'deye bu ölçüleriyle, (bu tattbikatıyle: evet 
deımeımize imjkiâm yoktur. 

Maddemin metni açıktır. Zamanımız zaten 
jbelliirli Daha fazla üzerimde durmadan son bir 
hükümle konuşmamı bağlamak istiyorum. Tek
lifi 'getirenler, teklifi getirenlerin partileri, suç-ı 
lularıı korumanın telâşı içerisinde bu kanunu 
Çiilkarimalk [istemektedirler. Ama tekrar 'ediyo
ruz; bu kanun teklifi şayet kanunlaşır ise, bu 
ımemllelkette Ibir iç huzur ve bir iç barışı değil, 
'bir iç huzursuzluğu ve (bir iç savaşı; doğuracak
tır. Çünkü, 1112 Mart öncesinde bu Devleti yık
maya kalkışanlar; bu memleketi yıkmaya kal
kışıp da mahkûm olanlar ve hâlâ ımüiteneıbbih 
olmayanlar affa tabi tutulmaktadırlar; ihap'is-
hanellerde isyan 'ettikleri hailde affa tabi tutuil-
ımaiktadırilaır ve Ibu memleket için 'getirilen bu 
kanun, (bu Devlet ilcin getirilen bu kanun hiçbir! 

zaman müspet netlice doğurucu bir kanun olma
yacaktır. 

lEîürmetilierîmıle.: 
IBAŞİKAN — Teşekkür 'ederim iSayım îımer. 
iSayıın Bbzaltlı, buyurunuz efendim. iSlaat : 

a4,48„ 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Bıaşfcan, 
Yüce ıMeclisin sayım üyeleri; 

Af kanunu münasebetiyle, düşüne elerimizi' 
ifade ediyoruz. Bazı arkadaşlar belki Ibu Ibeş 
dakikalık süreyi kuşanmamıza bile tahammül 
edemeyelbiilfiirler. 

HÜkSEYlN DENİZ (Malatya) — Buna, ne 
lüzum vardı yani. O halde niye çıktımız ? 
ı BAŞKAN — Eica eedrim Vahit Bey, buyu

rumuz, konuya geçiniz efendimi. Taihammül. ©den 
•eder, etmeyen etmez. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Bazı ses
ler duydum da, doğruysa loniam için söylüyo
rum, Mesele yok. 

BAŞKAN — Onlara ben cevap vereyim 
efendimi, (siz buyurunuz. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Değerli 
arkadaşlar, 7 ncil tmaddeniln 2 mcîi fıkrasına de;-
ğimmek istiyorumı. Arlkadaşlarımız zaman za
man, ı«Daha önce şu kanun cılktı, daha sonra bu 
yapiildı»' diye konuşuyorlar. Bilhassa iktidar 
sorumluluğunu yüklenlmiş partiiîıerin değerli 
'Sözcüleri burada getirilen affa dikkatle ağırlık 
koyup mazeret bulma çabası ficine zaman zamanı 
girdiler. Bir partinin sözcüsü nerede, ise tüm
den cemiyetin suçlu lOİduğunu iddia edecek ka
dar ileri gittiler.. Bir diğer partinin sözcüsü, 
bunlarım fikir suçu niteliğimde 'olduğumdan ba
hisle bir mazeret aradılar. (Fikir suçu olduğu id
diasına değinecek pek zamanım yok ama,, ben 
kendilerine İstanbul Hukuk Fakültesinin 50 nci 
yılı dolay isiyle yayınladığı eserdeki profesör 
Dönmıezer'in bu fikir suçu iddiası dile alay edemi 
yazılarını !okumasmı tavsiye etmekle iktifa ede-ı 
c eğimi.... 

HAjŞAN BAHRİ AKKİRAY :('İstanbul) — 
Tanıyoruz kendisini... 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım; ben görüşmemin bir af olması nen 
denliyle; af ıgörüşmesimim kemdi 'çizgileri içeri
sinde bırakılması taıraflılsııyım, şüphesiz her ar
kadaş da konuya bu yönden yaklaşmak arzu
sundadır. Affı genel -olarak niçin, çıkarıyoruz 
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«sorusuna en sade cevap; makiye cezanın yahut 
verilmesi mümkün cezanın infazında antılk top
lumun bir yarar ''beklemediği şaftlar ortaya eık-
tığı zaman af düşünüyoruz, 

Şimdi ben 7 nıci maddenin ikinci fıkrasın
da - ıs anmıyor um (ki 'bir 'emsali olsun - apayrı 
düşüncesi ıgiönüyoruımı. Bu af düşüncesi şu; is-
'terse idam edilmesi gereken Ibir suç işlemiş 'ol
sun Ibunun (batıda çeşitli şekilde ve ne suretle 
lolursa olsun, görev yapan arkadaşılammız: çok 
iyi Ibilirler. Bugün îstanlbül'u çeşitli yankesici
ler parisıeLlemişılerdiir, herkesim. bir sahası vardır 
ve geçimini ama bağlam'iştıır. 

7 nci maddenin 2 nci fıkrası ile İstanbul'u 
parselleyen, ibu şelkilde 'geçimini yankesiciliğe 
'bağlayan 2*0 nci veya 30 ncu suçunu işleyen in
sanlarım, cezasımın ımütemımiimi 'olan fer'i cezası 
da 'kaldırılıyor ve ıbütün halkları iade ediliyor. 
Bu aftan Ibir gün dahi - dükkatimizıi çdke'riım 
değerli a rkad aslanım - yar arlanmış alsa 20' - 25 
defa İbu suçu işlemiş ve /bunu ımelslek (haline- ge-
tirımiş ve vatandaşın sıkıtından. İbu şekilde' geçii-
ımıini sağlamayı itiyat haline getirımiş Ibir insa
na bütün haklarmıı veriyoruz., E, kanun vaiz'ımın 
yahut (kanun (teklifini hazıırflayan ımuhtereim ar
kadaşla Mmızın bunu düşümmıeıdi'ğini farzetmek 
mümkün değil, 'bunu (mutlaka düşündüler; ama 
Jbunu niçin yapıyorlar? Bunu 'benim görüşüme 
göre Ibir meselenin hatırı içim yapıyorlar. İAmıa 
ibu 'meselenin hatırı için ^getirdikleri İbu valhiım 
(olayla, kanaatimce Türk toplumuna Ibüyulk kö
tülük yapıyorlar., Türk toplumu kısa ıbir (siüre 
sonra kendilerini ıbağışlamayaioakti'r. Bunun he-
saJbını zannediyorum ibu af teklifline ımıüteımıayll 
alan arkadaşlardan sorma 'hakkını nefislerinde 
bulacaklardır. 

Meseleye Ibir maska açından yaklaşmak zo-
ırunluğunu da, duyuyorum. 'Şüphesiz 20 - 26 de
fa salbııkası olan ıbir suçlunun ,'hirtaknm ımedenî 
kaklarımı geri verımemıita, cezanın fer'i ve 'mütem
mimlerini affetmenin fazla pratik bir faydası 
oılımaız, zalten 'onların da 'böyle 'bir şeyi istediğimi 
sainımııyorumı. Ama munun dışında Tüı İkiye'de 
'1973 - ,1'9)74 yıllında .bir .olay var, bunu hiç Ibiink 
ımıizim 'reddetmesi ımıümıkiün değil. Arkadaşları-
ımızım bir kısmımın Ibim oîlar:a!k diğer1 Ibilr kısım: 
arkadaşım ilkilbin olarak ifade ettiği rejim aley-
(hime, Cuımlhuriyet aleyhine işlenmiş suçların 
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I falillerinin İhalen tutuklu ve ımaihkûm olarak ibu 
affı bekledikleri mıalûm., 

Arkadaşlarım, bunlardan 'baaıllaırı, biraz ev-
I vel ide söylediğim gibi idaımlda-n müebbete ve

ya 25 seneye cezası tahvil edilen kimselerdir. 
(Bunlarımı da bütün ımıedenî Ihalkilaınnıı, siyasî 
ihablarını bu mtad.de iade ediyor. Oezaevilnde 
'bulunan ibu arkadaşlar - buna şaşmamak 'gere
kir - kanaatimce, en 'kısa zamanda siyasî hak
ları istimal 'sadedinde seçilme ıgirer, milletvekili 
olursa, tıpkı .'biraz evvel söylediğim 20 inci defa 
yankesiciliğini yapan insanla 'beraber, Ibir ıgün 
İbu raya gelirse ıbuna şaşmayım. Bugün verece-
ğfmifc oyların sonucunun acı neticesi olaeaktıır 
İbu.. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Bayın Boz-
aıtlı.. 

VAHİT BOZATLI (Devaımıla) — Değerli! 
arkadaşlarım, belki aklımıza ,gelecefc ki, ibu af, 
yetiyor mu? Başka engeller olabilir mevzuatta, 
Hayır arkadaşlarım, hiç Ibir engel yok. Şu anda 
Yüce iMeclisini'zin aşağı - yukarı ittifakiyle ka
bul edilmiş 'olan Anayasanın &8 nci maddesin
deki engel de kalkmıştır. Onun sonucu olarak 
[Milletvekili Bocimi Kanunu ve diğer kanunlar
daki 'engeller de ıgeıçersiz 'hale 'gelecektir. Bu 
itibarla cezasının ıço'k ıcüz'i Ibir kılsmı dalhi af
fedilmiş kimseler Ihanıgi şedit Isuçu işlerse işle
sin, hangi yüz kızartıcı suçu işlerse işlesin 7 nci 
maddenin 2 inci fıkrası ıgereğince Iher türlü hak
ka Isalhilbıolarak ' (seçmek, seçilmek) fazilet yöne
timi alan demokratik parlamenter rejimin be
yin noktası olan parlamentoda ,bu af sonucu 

I gîörev alma imkânını (bulacaklarını şimdiden ifa
de etmek, şimdiden telscil etmek, şimdiden ilâm 
etmek im'eclburiyetini duyuyorum. 

Bu sonuca ve 'bunun 'doğuracağı mesuliyece 
zannediyorum ki, katlanmak arzusunu duya
cak arkadaş fazla çıkmaz. Lütfen bunu beyan 
ettiğim şekilde, ıgerçek yönü acı da olsa İbu şe
kilde değerlendirerek oyların (bu istikamette 
kullanılmasını ve maddenin ılslaih edilmesini say
gı ile arız ederim. 

Teşekür etlerim Bayın Başkan. 
BAŞKAN — 'Teşekkür ederim Bayın Boızatllı. 
iMadde üzerimde başkaca ıgrup adına ıslöz is

tenmediğine ıgöre müzakere 'bitmiş bulunuyor 
öf endim. 

http://mtad.de
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Maddeler üzerindeki önergelere geçiyoruz. 
Bunları veriliş tarihleri ve sıraları itibariyle 
okutacağım efendin}. 

Sayın [Başkanlığa 
7 nci maddenin <(ıB) ibondinin sonundaki 

«Edilmez» kelimesinden Sonra '<<14;1 ve 442 nci 
maddelerden hüküm (giyenler jbu 'maddeden ya
rarlanmazlar» 'cümlesinin ilâveisini arz ve tek-
'Mi ederiz. 

iSivas Eskişehir 
'Enver Akova iScyfi Öztürk 

Erzurum (Kastamonu 
Rıfkı Danışman ISaibri Keskin 

Denizli Hatay 
Fuat Avcu Ali Yılmaz 

Denizli 
Rıza iGenıçoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Oörüşülmekte lolan Af Kanunu teklifinin 

7 nei madde B Ibendine aşağıdaki fıkranın ek
lenmesini arz ve teklif 'ederiz : 

ıŞu 'kadar ki, B bendinin uygulanması ile 
aftan kısmen ya da tamamen .faydalanan zim
met, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırı
cılık, sahtecilik, İnancı kötüye «kullanma, dolan
lı İflâs 'gibi yüz kızartıcı Suçlardan hükümlü 
(bulunanlara, ı6!57 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun '23 . jli2 . (1972 tarih ve 2 ısayılı Kanun 
Hükmünde (Kararname ile değişik il nci madde
sinin II ve !2 nci fıkralarında ve 87 nci madde
sinde sayılan kurumlarda igÖrev verilemez. 

iç eli 'Erzincan 
Hikmet Baloğlu Hasan Çetinkaya 

Hatay Hatay 
(Mehmet Bönmez iSalbri İnce 

İçel 
Oral Mavioğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 

1(34 arkadaşının teklifinin 7 nci maddesinin (B) 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Burdur Karhaman Maraş 
Ali ISanlı Oğuz [Söğütlü 

Adana Kars 
İlter 'Çubukçu Hasan Yıldırım 

'Mardin 
(Nurettin Yılmaz 

Madde 7. — B) Bu (kanundan kısmen ya
rarlananların fer'i ve mütemmim cezaları, ceza 
mahkûmiyetlerinin sonuçlarını da kapsamak 
üzere affedilmiştir. Bu kanundan tamamen ve
ya kısmen yarar']ananlar hakkında bihakkın ve
ya meşruten tahliye 'tarihinden itibaren îbıı 
mahkûmiyetlerin talbiî neticesi olan, kanunî 
mahçuriyet halinde Ibulundurmaya ve hususî 
kanunlarında yazılı muayyen 'bir meslek ve sa
natın icrasının men'ine dair hükümler tatlbik 
olunmaz. 

Başkanlığa 
7 nci madde afa tabi ıolan tüm cezalardan 

ikinci defa üçte Ibir nislbetinde affı sağladığı ve 
647 sayılı Kanunun d9 ncu maddesini tadil eder 
mahiyette lolduğu, ayrıca l(ikısmî aftan) özel af
tan yararlananları Igenel aftan yararlananlar 
durumuna getirdiği ive !bu suretle yarar getirme
diği, hukuka uygun düşmediği cihetle metinden 
maddenin çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Kırklareli Ankara 
iMelhmet Ataigün İ. Köylüoğlu 

Niğde İstanlbul 
Yaşar Arılbaş Cemil Yavaş 

iSivas 
Vahit Bozatlı 

[Başkanlığa 
Af Kanununun 7 nci maddesine, aşağıdaki 

yazılı hususun bir fıkra olarak ilâvesini arz ve 
teklif ederiz, 

!Sivaa İstanbul 
Vahit Bozatlı ıCemil Yavaş 

Kırklareli Niğde 
Mehmet Atagün Yaşar Arıfoaş 

Kastamonu 
ıSabri Keskin 

Bu kanun hükümlerinden yararlananlar, ka
nunun neşri tarihinden veya tahliye tarihinden 
itibaren '5 yıl içinde taksirli suçlar hariç, bir 
yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı aynı cinsten bir 
cürüm işledikleri takdirde, evvelce haklarında 
hükmedilmiş bulunan ve cezanın af sebebiyle 
infaz edilmeyen hürriyeti bağlayıcı ceza aynen 
çektirilir. 

Bu kanunun uygulanmasında, aynı kanun 
maddesine uyan veya kanunun bîr faslında [bu
lunan cürümler 'bir cinsten sayılır. 

— 13 — 
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[Başkanlığa 
Af Kanununun 7 nci maddesine, aşağıda ya

zılı hususun bir fıkra olarak ilâvesini arz ve tek
lif ederiz. 

Urfa iSivas 
Necmettin ıCeviheri Vahit Bozatlı 

Kastamonu İstanbul 
iSaJbri Keskin Oemil Yavaş 

Ankara Kırklareli 
1. Hakkı Kiö'ylüoğlu Mehmet Atagün 

tstanlbul 
Fatma Gülihis Manıkut 

Bu kanun hükümlerinden yararlanacakların 
affı kabul etmemeye (hakları vardır. Hakların
da soruşturma veya koğuşturma yapıldığına 
muttali olanlar, bu kanunun yürürlüğe 'girdiği 
tarihten itibaren bir ay ve herhalde altı ay 'için
de bu haklarını kullandıkları takdirde, soruş
turma veya koğuşturmaya devam, olunur. Bu 
hakkın (kullanılması mahkûmiiyet halinde, aftan 
istifadeyi engellemez. 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
Teklifin 7 nci maddesinin (B) bendinin ilk 

cümlesinin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Siirt Van 
Mehmet Nebil Oktay iSalih Yıldız 

Mardin Kastamonu 
'Talât Oğuz Hasan Tosyalı 

Kayseri 
Melhmet Altmışyedüoğlu 

BAŞKAN —• önergelerin okunması bitmiş
tir. Şimdi aynı önergeleri, aykırılılk derecesine 
göre, işlem yapılmak üzere tekrar okutacağım,. 

'(Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün ve 
4 arkadaşının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN —•• iSayın Komisyon, bu önergeye 
ka'tıyıyor nünsünüz?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YALÇIN 
OĞUZ OSinop) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz.. Buyurunuz 
Sayın Atagün, 5 dakika ile sınırlı söz hakkınız 
var. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

ikinci defa huzurumuza çıktığımı için özür di
lerim. Çok kıymetli ankadapm Sayın Hasan 
Basri Akkiray, bu madde hakkında fikirlerini 

beyan ederken, önceki kanunlarda da aynı usu
lün tatbik edildiğini ifade ettiler ve haklı ola
rak bu Ibeyanda bulundular. Yalnız bendenizi Sa
yın Akkiray^dan ayrı olduğum bir hususu ifa
de etmek isterim. O da şudur: 780 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesindeki aflar 20 - 21 Mayıs 
1963 olaylarındaki sanıkların affına dairdir ve 
•azamî af 8 yıldır. Bu nedenle özel mahiyet ta
şıyan bu afta, istisnai olmak üzere 8 yıllık ceza
dan indirme yapılınca., nispet çok az olduğu 
için ifade etmekte fayda var, buradaki affın 
miktarı itibariyle çok büyük olduğu nedeniyle 
647 sayılı Kanunu aşar, ikinci t e z bir af getirir 
nitelikte olduğu cihetle bu takriri vermiş bu
lunuyoruz. 

İkincisi de, bu takririmizde 'özel aftan yarar
lanmış, yani kısmî aftan yararlanmış olan kişi
leri de, önceki konuşmada ifade ettiğim gibi, 
tüm aftan yararlanmış olan kişilerle aynı duru
ma, aynı hukukî statüye, aynı hakları talep et
me gibi bir durumla karşı karşıya getirdi, ve 
şimdiye kadar da emsali olmadı. Bu kişilere ka
mu hizmeti verileceği zaman, sicilleri temizlen
miş olacağından bir tehlike yaratacağı niteliği
ni de taşıdığı ve böyle mütalâa 'ettiğimiz için 
metinden çıkarılmasını arz etmiştik. İltifat bu
yurmanızı rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederimi Sayın Ata-
ıgün. 

(Efendim, Komisyon o'kunan önergeye katıl
mamıştı. Değişiklik önergesini oylarımıza sunu
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Ka- * 
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeye geçiyoruz 
(Siirt Milletvekili M. Ne'bil Oktay ve 4 ar

kadaşının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu

sunuz ?. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (İSinop) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon 
katılmamıştır, önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
memiştir efendim. 

Diğer önergeye geçiyoruz efendim. 
(Burdur MilletvelMli Ali Sanlı ve 4 arkada

şının ö.nerge!si tekrar okundu). 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
/ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

ÇIN OĞUZ (ISimop) — Katılmıyoruz. 
[BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, söz 

istiyorum. 
(BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ALI ıSANLI (Burdur) •— Sayın Başkan, de

ğerli milletvekMeri; 
7 nei maddenin amacı, bu kanundan kısmen 

yararlanmış olanların ceza mahkûmiyetlerinin 
sonuçlarını da kapsamak üzere aff edilmesidir 
ve 'bu ilkeden yararlanarak yine, özel kanunla
rında yazılı bir meslek ve sanatın icrasına da
ir men hükümlerinin işletilmemesİdir. 

Halbuki, 7 mci maddenin (B) fıkrasının son 
cümlesinde aynen şu ibare vardır, «Cezaları 
genel afla tamamen ortadan kalkanlar.» Hal
buki, (bir önceki cümlede «Bu kanundan kıs
men yararlananlar» demek suretiyle ilkeyi tes
pit etmişti. 

İBu çelişkilik uygulamada çok yanlış sonuç
lara giötüreibilir, Şayet Komisyon, bu kelimenin, 
ıbu anlama gelmediğini tescil ederse bu cümle
deki lilbarenin değiştirilmesine lüzum yok. Ör
neğin, 14 ncü maddenin (C) fıkrasında, bu gte-
nel hükme rağmen, avukatlar için özel bir dü
zenleme getirmişler. Bu kanunun 1 ncıi madde
sinden yararlananlar hakkımda kanunî mah-
euriyet ihalinde bulundurulmaya ve Avukatlık 
Kanununun avukatlığa kalbui edilmeme ve ruh
satnameleri baro yönetim kurulunca ,geri alına
rak iptal ve adları bir daıha yazılmamak üzere 
levihadan silinir hükümleri, yani avukatlık mes
leğini icra edemeyeceğine dair hükümler ta,t-
nik olunmaz demek «suretiyle özel düzenleme ge
tirilmiştir. 

Halbuki, her meslek dalına ait özel hüküm
ler vardır. Bu suretle 14 ncü maddenin (c) 
fıkrasındaki özel düzenleme, bu 7 nei maddenin 
(1B) fıkrasındaki düzenleme ile anlamını kay
betmektedir, 

[Bu nedenle, nitekim, 218 ve 780 sayılı Ya
salarda bu hüküm açıklıkla belirtilmiştir. Ay
nen, ,218 sayılı Yasadaki hükmü. okuyorum, ben
zeri bir hüküm; «Bu kanundan faydalananlar 
hakkında bihakkın veya meşruten tahliye tari-
hindem itibaren bu mahkûmiyetlerinin ta'biî ne
ticesi olan kanunî maihcuriyet halinde /bulun

durmaya ve hususî kanunlarında yazılı muay
yen ,bir meslek ve sanatın icrasının menine 
dair hükümler tatbik olunmaz» demek suretiy
le açıklık .getirilmiştir. Kanun tekniği açısından 
igerek özel düzenleme, gerek genel düzenleme 
arasında çelişme vardır. Yine (B) fıkrası için 
deki iki cümle arasında çelişiklik vardır. Şa-

' yet Komisyon bu anlama gelmediğini tescil 
ederse, ozaman değişiklik önergesine gerek yok
tur. Aksi halde, yanlfıış uygulamaya meydan ve
recektir. 

iSaygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanlı. 
Komisyonun ilâve edeceği bir husus var mı 

efendim. 1 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

ÇIN OĞUZ (ıSinıorp) — Hayır. 
ıBAŞKAN — Efendim, önergeye Komisyon 

Katılmamıştır. Oylarınıza sunuyorum. Kalbui 
edenler.. Kalbui etmeyenler.. Kalbui edilmemiş
tir efendim. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
(iSivas Milletvekili Enver Akova ve 6 ar

kadaşının önergesi tekrar okundu) 
'(BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
ADALEiT KOMİSYONU BAŞKANI YAL

ÇIN OĞUZ (ISinop) — Katılmıyoruz. 
BAlŞIKİAN — Katılmıyorsunuz. 
ISaym Akoıva, buyurunuz efendim. 
ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım. Af kanunu teklifi müna-
nasebetiyle hüksek huzurlarınıza ilk defa çık
mış bulunuyorum. 

Cumhuriyetimiz 50 nei yılını yaşadı, 51'e 
doğru gidiyor. Onun yaşını tayin eden, ona bu 
istiklâli veren, bu bayrağı veren, mazide geçmiş 
olan kahramanların çocukları olarak, üç madde 
ile Cumhuriyeti ağlar duruma getirdik. Bugün 
Cumhuriyet; «Ben ağlıyorum!» diyor. Sebebi 
şudur : 

Kendisine kılıç çeken, kendi Türk Ordusuna 
süngüsünü, kurşununu atan, kendi toprağını in
kâr eden, kendi dinini tanımayan, Sofya hava 
alanında; «Türkiye Cumhuriyetini tanımıyoruz» 
diyenleri affettiğimiz için ağlıyor Cumhuriyet 
arkadaşlarım!... 

BAŞKAN — Sayın Akova, görüştüğümüz 
madde 141 - 142 nei maddelerin af kapsamıma 
girip girmemesi ile ilgili değil, lütfen madde 
üzerinde görüşün. 
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M. Meclfisd B : 63 9 . 4 . 1974 O : 1 

ENVER AKOVA (Devamla) — İşte Sayın 
Başkan, ben ona gelmek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, ona gelin efendim, ona 
gelin. 

ENVER AKOVA (Devamla) — 7 nci mad
denin (b) bendinde, 5 nci madde ile, 1 nci mad
de ile affedilen komünist eğer öğretmen ise, 
vazife başına getirilecek, eğer doktor ise görev 
başına getirilecek, eğer mühendis ise, görev ba
şına getirilecek. 

Sayın Başkan, işte ben bunu söylemek için 
çıkmış bulunuyorum. Bakınız, Sayın Adalet Ba
kanımıza af hususunda soru yönelttiğimiz za
man, kendisi konuşurken, Sıkıyönetim Mahke
melerinde şöyle bir cevap veriliyor; Nezihe Ba
har, sorgusunun sonlarında şunu söylüyor: 
«Ben komünistim. Ağabeyim Teğmen Kemal 
Bahar'ı da ben bu yola ittim. Ben bu yurtta 
Marksist ve Leninist görüşlerin zaferi için 
sonuna kadar mücadele edeceğim, bunda azim
liyim.» 

Üste bu 7 nci maddenin (b) bendindeki deği
şikliği bunun için istedim. 141 ve 142'den do
layı ceza giymiş olanların devlet dairelerinde 
yer almamaları için önerge vermiş bulunuyo
rum muhterem arkadaşlarım. Bunun için çık
tım konuşuyorum. 

Şunu söylemek niyetindeyim: Seçim mey
danlarında, «komünistlerin affını sağlamayaca
ğız» diyenler, o zaman ne idiniz, şimdi nesiniz? 
Diyorum!... . 

Bir dini aynen aklınız, kürk yaptınız, ters 
çevirdiniz, onu da giydiniz. Dinin buna taham
mülü yoktur. 

Ben 163 ncü maddeye geldim, oy verdim. 
163 ncü .maddeden gün giymiş 'olanlar zaten 
cüzî mahkûmiyetlerini tamamladılar. Onlar 
Türk rejimini demokrasiyi, rejimi yıkmak için 
silâhlandılar mı ? Hayır. 

BAŞKAN —- Sayın Akova, madde üzerinde 
görüşün efendim. 

ENVER AKOVA (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, önergemin bu yolda eğer ilâvesi 
sağlanırsa, 14.1 ve 142'den dolayı hüküm giymiş 
olanlar, devlet dairelerinde yer alamayacaklar
dır. Aksi halde millet kürsüsünde, Türk Milleti 
huzurunda, Allah huzurunda, Türk toprağı hu
zurunda, oy verenlerle hesaplaşacağız. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akova. 
Değişiklik önergesine Komisyon katılmamış

tır. Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir efen
dim. 

Diğer önergeye geçiyorum : 
.(İçel Milletvekili Hikmet Baloğılu ve 4 ar

kadaşının önengesi tekrar 'okundu.) 
BAŞKAN — Bayın Komisyon ? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

ÇİN OĞUZ (ıSinıoıp) — Katılmıyoruz efendim, 
BAŞKAN — 'Katılmıyorsunuz. 
'HİKMET BALOĞLU (İçel) — iSöz istiyo

rum. 
iBAiŞKAN — Önerjgeniz üzerinde söz istiyor

sunuz ; (buyurunuz ISaym Baloğlu. iSüreniz 5 da
kika efendim {buyurunuz. 

HİKjMET BALOĞLU (İçel) — .Sayın Baş
kan, kıymetli arkadaşlarım; 

ıGıönüşmeîkte olduğumuz 7 nci madde (B) Jbeıı-
di ile <af kanunu kapsamına giren »uçlardan Abu 
teklife »göre kısmen veya tamamen faydalanan
lar fıkranın sonunda (beyan olunduğu üzere mes
lek ve sanatlarının icrası ihakkını elde etmek
tedirler. Böylece (bu kanun (kapışanıma /giren 
Ibütün Isuçlıardan maHıkûrn olmuş (bulunup ila kıs
men veya tamamen affedilmekte olanlar, mes
lek ve sanatlarına ve ıgörevlerine döneceklerdir. 
Anladığımız mâna, kamu yönetiminde de olsa 
serlbelst meslekte ide olısa ibunlar mesleklerine dö
neceklerdir. Ben 'bu mesleğe dönüşün özel sek
törde mühendisin 'bürosunda, avukatın (bürosun
da, öğretmenin özel okulda ve serlbest meslek 
(alanında çalışmasına karşı değilim. Ancak, bu 
kanun kapsamına 'giren bir zimmet 'suçlusu me
murun, bir ihtilas suçlusu memurun, yüz kızar
tıcı isuçla malhkûm ıbir memurun, bir kamu 
görevlisinin tekrar felski yerine 'dönüşünü sa
kıncalı (buluyoruz. Bu itibarla ibu teklifi yapmış 
(bulunuyoruz. 

Devlet Personel Kanununun 48 nci madde
sinde; afla ontadan kalkışa bile, yüz kızartıcı 
suçlardan makkûm olanlar Devlet memurluğu
ma alınamaz Hükmü vardır. Hâkimler Kanunun
da ibuna mümasili ve mütenazır (hükümler var
ılır. Ancak, ibu maddenin (bu fıkrasını, .(1B) ben
dini (biz, b aksettiğim Devlet (Memurları Kanu
nunun ,48 nci maddesini ortadan kaldırır nite
likte ıgördüğümüz için açıklık vermek maksa-
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dıyle bu tür mahkûmların tekrar kamu görevi
ne dönmelerini uygun görmüyoruz. 

(Dün ihtilastan, zimmetten, rüşvetten malh-
kûm olan örneğin bir hâkimin, tekrar kamu gö
revinde (hâkimlik ıgörevine dönüşünü biz bu 
madde ile mümkün görüyoruz. (Bunun için öner-
ıgemiz, yalnız kamu ıhizmetlerinde, Devlet teş
kilâtında, genel bütçede, 'katma bütçede, özel 
idare ve belediyelerde, İktisadî Devlet Teşek
küllerinde, üniversitede ve hâkimlik sınıfında 
çalışan (görevlilerin bu maddeden yararlanma
maları ,düşüncesiyle ilâve teklif ediyoruz. 

Takdir Yüce Meclisindir. 

iSaygılar sunarım. (C. H. P. ve A. P. (sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bal-
oğlu. 

Okunan önergeye (Komisyon katılmamıştır. 
•Önertgeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul eden

ler... Kalbul etmeyenler... Değişiklik önergesi 
kabul edilmiştir. 

Komisyon, önerge üzerinde içtüzük hakla
rınızı kullanmıyorsunuz? 

ADALET KOMİSYONU (BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (ıSinop) — Hayır efendim. 

(BAŞKAN — Diğer önergeye geçiyoruz. 
(İSivas Milletvekili Valhit Bozatlı ve 4 ar

kadaşının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
ADALET (KOMİSYONU BAŞKANI YAL-

•ÇIN OĞUZ (ISinop) — Katılmıyoruz efendim. 
(BAŞKAN — Önergenizi izaih için buyurunuz 

ıSayın Yavaiş. 
OEMİL YAVAŞ (İstanbul) — Aziz Baş

kan, muhterem milletvekilleri; 

Umumî af, cemiyetin yüksek menfaatleri 
düşüncesine dayanır. Nasıl ki ceza verme hak
kı Ibilhaissa içtimaî fayda mülâhazasına İstinat 
etmekte lise, umumî af da aynı mülâhazaya da
yanılarak Ibalhışedilir. 

Bulgun içinde bulunduğumuz koşulların /bir
leştiği affın ıgetirilmesinde bütün ısiyaısî partiler 
ve A. P. müttefiktirler. Hepimiz affı istiyoruz, 
hepimiz affın .lüzumu üzerinde birleşiyoruz. 
Yalnız eezada, affın isık ışık yapılmasında gö
rülmüştür iki1, affedilen suçlular cezaevinden 
çıiktıktan az zaman sonra tekrar ısuç işleyerek 
yine cezaevinin yolunu tutmaktadırlar. 
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(Devlet ıkendini ve toplumu ceza kanuntarıy-
le korur. €eza kanununun korkutucu ve binne-
tice bir umumî önleme fonksiyon ve tesirini sağ
lamak ve igenel faydayı korumak afta şart olma
lıdır, diyoruz. Hakikatte af, affa lâyık olanlar 
hakikında kullanılmalıdır diyoruz. Af yetkisi 
kullanılırken affedilenlerin menfaatleri top
lum nıenfaatleri ile ^birleştirilerek. her iki men
faatin sağlanmaismı bünyesinde taşımalıdır di
yoruz. 

Umumî aflardan sonra görülmüştür ki, suç 
işlemeye mütemayil olan kimselerde cezasız kal
ma ümidi artmakta ve ibinnetice yeni suçlar iş
lenmektedir. İşte biz ,insanlarm bu ruhî yapı 
altında 'hareketlerini önlemek ve onları aile ve 
topluma kazandırmak için bir müddet bir nevi 
ceza eğitimi altında bulundurmak; iyi insan, iyi 
ahlâk sahibi yapmak için affm kendilerine şart
lı yerilmesini 'istiyoruz. Affın şartlı olmasında 
kanunî bir maJhzur yo'ktur. Affın meriyete 'giriş 
tarihinden itibaren, «muayyen bir müddet zar
fında tekrar ısuç işlememek» şartı yeniden suç 
işlenmesini önler. Kaldı ki, cezaevinden tahliye 
edilmiş olanlar da buna lâyık olduklarını o müd
det içerisinde göstermiş olurlar. 

Yüce (Meclisin, affı (bahşederken affın müker
rer ısuç işliemede teşvikçi (olmamasını düşünmesi 
(gereklidir. Bunun için (geçmişteki aflarda '«in
fisah!» şart konmuştur. Aftan sonra muayyen bir 
müddet zarfında tekrar suç işlememek şartı af
fın faydasının devamlılığını sağlar. Şart, bir 
nevi nasihattir; her gün ve heran tahliye edilen
lerin kulağına ı«tyi ol» sözünün tekrarıdır. Böy-
leee affın faydası gayeye ulaşmış olur. Affın 
içinde, Ibu yönü ile cezanın korkusu bulunmak
tadır. Cezadaki umumî önleme afta bulîunacağın
dan, fayda temin edilmiş olur. Bu suretle af 
müessesesinde iyi ahlâkın kefaletini, şartımız 
olan af tarihinden itibaren «muayyen bir müd
det zarfında (suç işlememe» kaidesi ile temin et
miş oluruz .Nasıl ki, ceza, suçların işlenmesini 
ömlüyorsa, af da tekrar suç irtikâbını, bir ke
lime ile mükerrir olmayı önleyici şartı bünye
sinde taşımalıdır. 

(BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın 
Yavaş. 

OEMİL YAVAŞ (Devamla) — Kaldı ki af, 
ibreti ımüesıSH-iyeti şahsında kazanmış olanlara 
verilmiş olduğunu farzeder, Affın topluma ve 
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hükümlüye yararlı (almasını (sağlamak için ka
nun koyucunun suçluyu bir kere- daha serbest 
hayatta denemesi 've bu müddet içerisinde yeni
den suç işlemesini önleyici ceza siyasetini uy
gulamasında isabet fgörmekteyiz. 

Şartlı af da, infazı ıgeri bırakılmış cezanın 
deneme müddeti içerisine hükümlüyü tehdit al
tında tu tar ve bu telhdit (hükümlüyü kendi ken
dini ıslah yolunda gayrete ısevk eder. Onu tekrar 
cezaevine düşme ayıbından Ikorur. Şart, nefsi 
ıslâhı hazandırır. Şartlı af, ıceza siyasetinin ta
hakkukuna ıhizmet eder. (Bir taraftan iyi hal ile 
hareketi halinde mahkûma bir fayda, diğer taraf
tan da kötü hale dönerse şart olacak cezayı gös
termektedir. Şartsız af, suçu meslek, itiyat edin
miş ©ilanların bıoızueu tesirlere karşı kontrolsüz 
bırakılmasını önler. (Bu durum ile.. 

BAŞKAN — Sayın Yavaş, süreniz doldu efen
dim. Lütfen tamamlayınız cümlenizi. 

CEMİL YAVAŞ ıCDievamla) — İnfisahî şarta 
(bağlı alf da, bu noksanı ıgiderici ive cemiyette suçu 
önleyici nitelikte olacaktır. OBu (gerçeği ve neden 
bizim düşüncemizi paylaşmıyorlar? Bu görüşü
müzü Adalet Komisyonundaki müzakerelerde 
bir türlü ianliatamadik. Kaildi ki ygeçen haftalar
daki ıgazetelerin ihepsinde İstanbul ve Ankara 
Baro Başkanlarının -ayrı ayrı beyanlarında; afta, 
savunduğumuz şartın olması istenmektedir. An
kara ve İstanbul gibi iki büyük şehrimizin .dü
şünen hukukî kaynağı ile birleşmemiz, (görüşü
müzün 'Türk toplumu' için faydalı olduğunu or
taya koymaktadır. 

ITakdir Yüce 'Meclisindir. Hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

[BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yavaş. 
lEfeındim, Komisyon önergeye katılmamıştı. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

iDiğer önergeye geçiyoruz efendim. 
l(Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri ve 6 

arkadaşının önergesi tekrar okundu.) 
(BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
ADALET KOMflSYONU 'BAŞKANI YAL

ÇIN OĞUZ (Sinop) — Katılmıyoruz efendim. 
MTİMA ÖÜLHİS iMANKUT (İstanbul) — 

Sayın Başkan, önerıgeyi açıklamak istiyoruz 
efendim. 
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[BAŞKAN — Okunan (önergeye Komisyon ka
tılmamıştır. Sayın Mankut önerge üzerinde söz 
ilst emiştir. 

[Buyurunuz hanımefendi. 
ıPATİMA GÜLH4S MANKUT '(İstanbul) — 

ISaym Başkan, değerli milletvekilleri; 
(Bazı suç ve 'cezaların affı hakkında yeni 

Cumhuriyet 'Halk Partisi ve Millî Selâmet Partisi 
tarafından getirilmiş ve Yüce Mıeclisinizee 1 ve 
2 nci maddeleri kabul edilmiş bulunan bu Af 
Kanununun 7 nci maddesine, 'vermiş olduğumuz 
önergedeki şekliyle bir maddenin ilâvesini ön
görüyoruz. 

(Şöyle ki, vermiş okluğumuz önergede; mah
keme huzuruna çıkmış, muhakeme edilmekte olan 
kişinin bu affı kabul .edip etmemede ihtiyarî ol
ması ıgerekir. Şöyle ki sayın milletvekilleri; Ceza 
Hukukunun umumî prensipleri <ve yine vatan
daşlarımızın ve fertlerin ceza muhakemeleri hu
zuruna gelmiş olmaları (halini 'gözümüzün önüne 
getirelim. Vatandaşlarımızın ellerinde bulunan 
hak ve hürriyetlerini Anayasanın ıgösterdiği şek
liyle kullanmasını temin edebilme ve vatandaş
larımıza bu hak ve hürriyetlerini en iyi şekilde 
kullanmalarını temin etmek için önergede gös
terdiğimiz şekliyle, aftan istifade ,edecek olan 
kişilere, mahkeme (huzurunda bulunan kişilere, 
bu (önerge ıgıereğince bu affı kabul etmeme hak
kını vermek istiyoruz. 

Aziz milletvekilleri ,hepimiz çoluk çocuk 
sahibiyiz. Buraya, Parlamentoya yüce milletimi
zin oylariyile gelmişiz; fakat aziz milletimizin 
duygularına, yüce milletimizin isteklerine uya
rak ve o yüce milletimizin duygularını burada 
dile getirerek vazife yapmak mecburiyetinde
yiz. 

Hiçbir kimse hiçbir sayın milletvekili, san
mıyorum ki, herhangi bir davadan, herhangi bir 
suçtan dolayı mahkemenin huzuruna geçmiş olup 
da, böyle bir af kanunun çıkmış olması halin
de, bu aftan istifade eder durumuna gelip de, 
•aciz hale ıgelmiş olmasını bir milletvekilinin is
teyebileceğini hiçbir zaman sanmıyorum. 

Hem bakanlarımız, hem başbakanlarımız, hem 
saym milletvekillerimiz işlemiş oldukları suç
lardan dolayı affedilmektedirler; hem de daima 
devleti sokakta mağlûp etmek için çırpınan, 
anarşik olaylara katılmış olan ve hiçbir zaman 
da, şunu ifade etmek istiyorum, (kınamıyorum) 
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hepimizin -evlâdı olan, Devlete karşı gelmiş ol
maları nedeniyle sokaklarda ölülerini .görmüş ol
duğumuz o 'evlâtlarımızın affını sağlıyoruz. Yine 
aynı şekilde cezaevlerinde 'bulunan, Türk Ceza 
Kanununun 141 ve 142 nci maddesine göre, 
Devleti .kökünden yıkma teşelbbüsüne geçmiş 
olan kim'seleri affediyoruz; belki bu kimseler 
mahkemelerin ıhuzuruna geçtikleri zaman, biz 
af istiyoruz, istemiyoruz demeyeceklerdir. Esa
sen bunlar zaten Örfî İdare mahkemelerinde, 
«eğer biz buraya gelmiş olsaydık, sizin isminizi 
sormazdık» demek suretiyle, kendilerini savun
maya dahi yönelmemişlerdir. 

(Binaenaleyh, aziz arkadaşlarım ben, her şey
den önce faziletli, namuslu, vatanperver Türk 
vatandaşlarını ve yine /bu Parlamento çatısı al
tına gelmiş, birtakım suçlardan dolayı takibe-
dilmekte bulunan Başbakan, bakan ve millıet-
ve'killerimizin bu madde (gereğince aftan istifade 
etmenle hakkını kullanmalarını istiyorum ve bu
nun için de böyle bir önergeye imzamı koydum. 
Bu eğer kullanılacak olursa, zan altında kalan 
bakanlarımız, zan altında kaltan milletvekille-
rimiz temize çıkmış olacak* yine zan altında ka
lan namuslu vatandaşlarımız; ırza tecavüz etti, 
adam öldürdü, herhangi bir suçu ika letti diye 
mahkeme Ihuzuruna gelen kişinin, «Hayır ben 
ırza tecavüz etmedim, ıben falan adamı öldürme
dim, ben hırsızlık yapmadım Ibenim davam de
vam etsin, sonunda ben temize çıkacağım, ev
latlarıma temiz, namuslu ibir 'isim bırakacağım» 
demek hakkını vatandaşlarımızın elinden al
mayalım. iS'aym milletvekilleri ve bakanlarımı
zın da elinden almayalım. 

Aziz arkadaşlarım, bu önergenin kabulünü 
istirham .ediyorum. Bu önergenin derinliğinde bü
yük manalar vardır. Bu önergenin derinliğinde 
fazilet vardır, namus vardır, vicdan vardır. Bu 
önergeyi kalbulllerinize arz ediyorum. 

ISaygılar sunuyorum sayın milletvekilleri. 
(A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür eedrim Sayın Mankut. 
Efendim, değişiklik önergesine Komisyon 

katılmamıştır. ^Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Katbul edil
memiştir «fendim. 

Muhterem arkadaşlarım, önergeler bitmiştir. 
Sadece .Sayın Baloğlu ve arkadaşları tarafından 
verilen önergeyi Yüce Heyetiniz benimsemiş bu
lunmaktadır. 

'Bu eebeple, 7 nci maddeyi kaibul buyurduğu
nuz değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kaibul .etmeyenler... Kaibul edilmiş
tir, efendim. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 8. — 26 Recep 1342 ve 3 Mart 1340 

tarih ve 431 sayılı Kanunun 2 ve 4 ncü madde
leri kaldırılmıştır. Bu durumdan istifade etmek 
isteyen erkek mensuplar ihakkmda 431 sayılı 
Kanunu tadil eden 16 . 6 . 1962 tarih ve 5968 
sayılı Kanun gereğince kadınlara tanınan hak
lar uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerine Sayın Cinisli, 
Demokratik Parti Grubu adına; 'Sayın Nazım 
Baş, Sayın Hayrettin Uysal, Sayın Vahit Bo-
zatlı, .Sayın Ataöv, ıSayııı Akova ve Sayın Ka-
rakoç şahısları için ısöz istemişlerdir. 

Demokratik Parti Grubu adına Sayın Cinisli, 
buyurunuz efendim. 

ıD. P. GRUBU ADINA RASİM CİNİSLİ (Er
zurum) — .Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

'Müzakeresini yaptığımız kanun teklifinin 8 
nci maddesi, Osmanoğullarınin yurda dönmeleri
ne imkân vermektedir ve 50 yıl önce, 3 Mart 
1924 tarihinde, Osmanlı Hanedanının Türkiye 
Cumhuriyetinin memaliki haricine çıkarılması, 
43jl sayılı Kanunla kaibul edilmiştir. Aradan 50 
yıl geçmiştir. Şimdi Cumhuriyetimiz, bütün mü
esseseleriyle 50 nci kemal yaşını idrak etmekte
dir. Her Türkün gönlüne kök salmış Cumhuri
yetimizi, 50 nci yaşında Yüce Meclislerimiz atı
fet duyigulariyle kutlayacaktır. Bu münaıseb'et-
le ele alman af teklifinin belki de en manalı ya
nını, bu 8 nci madde gerçekleştirecelktir. 

8 nci madde ile huzurunuza gelen Osmanoğul-
larmm yurda dönmeisi talelbini ,Önce hukukun «Ob
jektifinden bakarak, sonra da Türk siyasî tarihi
nin çağlara sığmayan devamlılığının bir icâbı ola
rak değerlendirip, Yüce takdirlerinize sunmak 
istiyorum. 

Önce sunu belirtmek isterim: Kanunları ihlâl 
eden, adlî merciler önünde mahkûm olanların 
affı ile 8 nci maddenin tanzim ettiği tadili tekli
fini, birebirinden ayrı görmek lâzımdır. Burada, 
1924 yılında Cumhuriyet rejiminin oturup yerleş-
ımesini sağlamak amacıyle çıkarılmış bir fevka
lâde hal kanununun tadili bahis konusudur; öm
rünü tamamlamış olan ve esbalbı mucilb.esi kal
mayan bir kanunun .değiştirilmesi bahis toohusu 
edilmektedir. 
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Kanun tekniği .'bakımından, 431 sayılı Kanu
nu 19512 yılında değiştikten 5958 sayılı Kanun -gabi, 
«müstakilen ele alınması» görüşü ağırlık taşısa 
da, Devletin 50 nei yıl atıfetine mana katacağı 
geretoçesiyle burada ele alınmasının lüzumunu 
kavramak 'gerekir. 

Yürürlükten kladırılımasını istediğimiz, 431 
sayılı Kanunun tadil gören 2 nci maddesi; «Os
manlı (Saltanatı Hanedanının, padişahlar sul
bünden gelen erkek azası ve bunların erkek fü-
ruu, Türkiye'ye ıgelmek ive Türkiye'den transit 
olarak -geçmekten memnudurlar.» diyor. 

Değerli milletvekilleri; kanunlar içtimaî za
ruretlerin eseridir. Toplumun fevkalâde dönem
lere girdiği sıralarda veya bir yapı değişikliği 
geçirdiği durumlarda alınan tedibirler, çok sert 
ve şiddetli olur. Hatta, çoğu zaman, hikmeti 
ıBevliet adına çıkarılan istisnaî kanunlar, huku
kun prensipleriyle de ters düşebilirler. Birçok 
memleketlerden buna ait çeşitli misaller verile
bilir. 

Meselâ; İİ789 Fransız İhtilâlini takibeden yıl
larda !17 Eylüli ,1793'te çıkarılan bir kanunla, 
hakkında bir kovuşturma olmadığı halde şüpheli 
görülen kimselerim, iç huzurun avdetine kadar 
süresiz tervikif edilmeleri imkân içine girmiştir. 

Yime 1794 Fransa'sında kolonilere kitleler ha
linde sürgünler yapılmıştır. 

127 iŞulbat '1858 .Orsini suikastinden sonra bir 
kanun 'çıkarılmış; bu kanunla İçişleri Bakanına, 
şüpibeli ıgörüılen kimseleri enterne etme yetkisi 
verilmiştir. Hatta hudut dışı gönderme veya sö
mürgelere sürgün etme imkânı da, yetkisi de 
İçişleri Bakanıma tanınmıştır. 

ISîovyet Rusya'da Komünist İhtilâlinden son
ra, 19118 'de ve 1&24 (Anayasaları Çarlık ailesinin 
oy verme ıhakkını elinden almıştır. 1936 yılında 
bıı yasak kaldırılmıştır. 

Bu misaliler çoğaltıliabilir. 
Bizim yakın tarihimizde de Devletim gelece

ği için buna benzeyen tedbirler vardır, alınmış
tır. Ancak maksat hâsıl olduktan sonra da, bu 
tedbirler kaldırılmıştır. 

(Atatürk, millî kurtuluş savaşını başardıktan 
sonra, millî kurtuluş harekâtına katılmayan ve 
kalemlleriyle /basında buna karşı çıkanları .150lik 
bir liste yapıp yurt dışıma igöndenmistir; fakat 
Cumhuriyetim ,10 n>cu yıldönümünde 150'likler 
yurda dönmüşkr ve bugüne kadar da Cumhuri
yet aleyhtarı bir davranışları görülmemiştir. 

i 1963'te rejimi diktatörlüğe çevirmek isteyen 
bir darbe teşebbüsün önlenmiştir. Suçlular da
ha yargı organlarının huzuruna (getirilmeden Par
lamentomun çıkardığı bir kanunla affediknişler-
dir. 

Kaldırılmasını istediğimiz 431 sayılı Kanunun 
bazı maddelerini, yine Yüce Parlamento 1952'de 
değiştirerek .hanedana ımensup hanımların yurda 
dönmelerine imkân vermiştir. 1952'den bu yama 
22 yıl geçmiştir. Bu 22 yıl içinde yurda gelen ha
nedana mensup hanımların siyasî hiçbir faali
yeti görülmemiştir. 

Atatürk'ün sağlığında tek partili siyasî dö
nemde kapatılan hürriyetperver, terakkiperver 
gibi siyasî parti hareketlerimi de içine alam, 
1924'ten bugüne kadar hiç bir hâdisenin içinde 
saltanatı yeniden tesis etme karakteri görülme
miştir. 

Demek istiyorum iki, tedbir kanunları gaye
sini gerçekleştirdikten sonra kaldırılmışlardır ve 
de kaldırılmalıdır. Bunu hukuk devletinin bir 
gereği olarak da savunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Ibugünkü Türkiye 50 
yıl-önceki Türkiye'den farklıdır. Bugün Anaya
samızın 10 ncu maddesi: «Devlet, kişinin temel 
hak ve hürriyetlerini hukuk devleti ilkeleriyle 
bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasî engel
leri kaldırır.» diyor. 

Taraf olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Söz
leşmesine ek 4 numaralı Protokol'un 3 ncü mad
desi: «'Hiç kimse, ferdî veya toplumsal tecfbir 
için dahi olsa, vatandaşı olduğu Devletin toprak
ları dışına çıkarılamaz. 

Hiç kimse vatandaşı olduğu devletin toprak
larına girme hakkından mahrum edilemezler». 
diyerek meseleye açıklık getirmiştir. 

Bu hukukî tekamül karşısında, 50 yıl önce 
alınmış bir tedlbirin artık bugün muhafaza edil
mesinin hiçbir gereği kalmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, konuya bir de siyasî 
tarih yönü ile bakmak istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Çi
nisi! 

iD. P. GRUBU ADINA RASİM C1N1SL1 (De
vamla) — Yüzyıllara sığmayan büyük milleti-
ımizin tarihi bir bütündür. BeM bir hâdise ile 
bitip, bir başka olayla yeniden başlamaz. Mil
letlerin tarihlerinde siyasî rejim değişiklikleri, 
o milletim tarihinin bütünlüğünü bozmaz. 

30 — 
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©izim tarikimiz cihanşümuldur. Türk (tari
hinin cihanşümul oluşu Osmanlı devrinin eseri
dir. Osmanlı imparatorluğu üç kıtada hüküm
ran 'olmuştur. Baha önceki Türk Devletlerini Av
rupa iy i bilmezdi, dünya yakından tanımazdı. 
Bizi Selçuklulardan, Gaznelilerden ötürü iyi ta
nımazlar ama, Osmanlı devrinde Türk'ün büyük
lüğü Afrikalı zencinin muhayyilesini hile işgal 
etmiştir. 

Tarihimizde ,*bizi Avrupa ile temas hailine ge
tiren yine Osmanlı devri olmuştur. Varisi oldu
ğumuz Bizans, on asır içinde 10'dan fazla hane
dan değiştirmiştir. Bizim 900 yıllık devlet haya
tımızı yalnız iki hanedan sülâlesi yaşatmıştır. Bu, 
milletimiz için (gerçekten istikrarlı ibir devredir. 

Çağ açan, çağ kapayan büyük imparator Fa
tih, Osmanıoğuilarmdandır. Bir mektupla Fransa 
tahtında değişiklik yapan Kanunî de Osman
ıoğuilarındandır. tslâmm ve Türklüğün yüceliğini 
sciihana kalbul ettiren müstesna kumandan Yavuz 
»da Osmanoğullarındandır. 

•Yüce Heyetinizin vereceği kararla vatan top
raklarında ölme hakkını kazanacak olanlar Fa
tih'in, Kanunî'nin ve Yavuz'un torunlarıdır. Bü
tün aile fertleri ile birilikte yurt dışına çıkarıla-
lı tam 50 Olmuştur. O mamandan beri yaalbncı ül
kelerde Türklüğün ve ailelerinin şerefine en kü
çük gölge düşürmeyen kimselere vatanda öilnıe 
ihakkı tanıyacaksınız. 

Dışarıda yaşadığı sürece Türkiye aleyhinde 
ıhiçlbir faaliyetleri olmayan (bu aile hakkında; 
raJhmetli Hamdullah Suphi Tanrıöver 19'52-yılın
da Meclis zabıtlarında şu kaydı düşürüyor. 

BAŞÖBAıN — Süreniz doldu ,Sayın Oinisli, lüt
fen tamamlayınız. 

D. P. GRUBU ADINA KABIM CİNISLÎ (De
vamla) — Peki Başkanım tamamlıyorum. 

Fraınsada bulunan ,bir hanedan mensuibu ha
nıma ibir Fransız gazetecisi soruyor, diyor ki; 
«Atatürk sizi memleketten kovdu, hakkında ne 
düşünüyorsunuz»? «Evet» diyor, hanedana men
sup NiMıfer Hanım, «Aile olarak mütessiriz, va
tan topraklarımdan uzalktayız; fakat bir şeyi 
unutmamanızı rica ediyorum, Iben bir Türk ka
dınıyım, vatanımı kurtaranlara karşı ölünceye 
kadar minnettarlık duyarım» diyor . i 

Değerli arkadaşlarım, dün fou inaçta olanlar 
(bugün aynı inançtadır. Daha Mısır'dan, bir tor
ba ile vatan topraklarını isteyip mezara vatan 

toprağı ile ıheralber girmek isteyen Nâzım Efendi 
hayattadır. Bugün Paris'te bir Osmanoğlu me-
ızar bekçiliği yapıyor. 

Değerli arkadaşlarım, ibumları bana anlatan 
zat şu noktaya önem verdi: «Bunlları merhamet 
istemek için söylemeyiniz, ve size bunun için 
söylemiyorum» dedi; ama bir realiteyi tespit et
mek içdn söylüyorum. 

ISözümü bağlıyor ve özetliyorum. Bu kanun 
artık görevini tamamlamıştır. Cumhuriyetimizin 
ibu 50 nci yılında her Türk'ün gönlüne kök sal
mış olan Cumlhuriyetimizin gücünü ispat etmek 
için olsun miHetimdızin yüceliğine yakışan kararı 
almak tarihî bir tavır olacaktır. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Cinisli, 
lütfen tamamlayınız. 

D. P. GRUBU ADINA RASIM CtNtSLI (De
vamla) — Bu yalnızca lonlbeş, yirmi kişinin kişi
seli hakkını değil taniihi bir düğümü de çözecektir. 

Takdir Yüce Heyetinizindir, saygılar suna
rım. (D. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Nâzım Baş î 
NÂZIM 'BAŞ i (İçel) — Vaz geçtim. 
©AŞKAN — Vaz .geçtiniz. 
ISayın Hayrettin Uysal? 
(HAYRETTİN 'UYSAL (Sakarya) — Vaz geç

tim. 
BAŞKAN — Vaz geçtiniz. 
ISayın Valhit Bezatlı? Yok. 
ISayın ihsan Ataöv? Yok. 
Sayın Akova1? 
lENVER AKOVA '(iSivas) — Vaz geçtim. 
BAŞKAN — Vaageçtdımiz. 
iSayın Karakeç i . Yoik. 
Madde üzerinde İbaşka söz isteyen sayın üye 

rolmadığı için müzakere bitmiştir. 
Madde üzerinde değişiklik önergesi var

dır, okutuyorum. 

Millet Meiellisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Af Kanunu ile ilgili 8 

nçı maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilerek 
kabulünü saygılarımla arz edenim. 

ÎConiyal Samsun 
Müstaf a KuMlây Imer Hilmi TürHamen 

Btenizl Erzurum 
Sa/md Anadan Rasim OMsli 

Ankara 
Gevat önder 

— at — 
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-•• . GViJa'd-cle .-8. — 16 . G . .19:52 tarih ve 5958 sayı
lı Kamınla tadil edilen 26 Recep 1342 ve 3 Mart 
1340 (tarihli ve 431 sayılıı Kanunun 2, 3, 4 ye 
5 nci maddeleri yürürlükten fcaMırılnııştır. Bu 
durumdan istifade etmelk isteyen erkek men
suplar hakkında 431 sayılı Kamımı tadil eden 
5958 sayılı Kanun gereğince kadın mensuplara 
tanınan 'haklar uygulanır. 

BjAŞKJAN — Sayın Komişyom, bu önergeye 
katılıyor musunuz efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKAYEKİLİ 
DOĞAN ÖZTUNC (İstanbul) — Kaltılinıııyoruz 
efendim. 

•BAŞKAN —• Sayın Cünisili, önergenizi izah 
için süz istiyorsunuz, buyurunuz efendim. 

KASİM CİNİSLl (Erzurum) — Sayın Baş-
'kan, değeni arkadaşlarım; Komisyonun takri
rimizi bir da'ha tetkik etmesini rica ederek söz
lerime başlıycırumı. Çünkü maksatta değişiklik 
yoktur, aynı malksadı •gütmektedir. Fakat mad
de tanzim edilirken bir küçük noksanlık vardır. 
Madde, «431 sayılı Kanunun 2 nci maddesi yü
rürlükten 'kaldırılacaktır» diye bir hüküm var. 
Asllında 1924 yıllında, tanzim ve kaibul edilen 
431 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, l'9i52 yılında 
59158 .sayılı Kanunla 'meriyetten kaldırılmıştır. 
Yani 481 sayılı Kanunun 2 nci maddesi şu anda 
yürürlü'kte değildir. 5958 sayılı Kanunla 2 nci 
madde yeniden ilâve edilmiştir. Burada bu ifa
de k u l anıl irs a, yürürlükte lolmayan 2 ncü mad
de kaldırılmış gibi gözükecektir. Halbuki mak
sat 1952 yıllında tadil gören, erkek mensuplar un 
yurda, dönmesine imkân vermeyen 59'58 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesini kaldırmaktadır. Mak
sadımız 'budur. Bu bakımdan küçük 'bir deği
şiklik yapılmıştır. 

'Zannediyorum ki sayın kondisyonla maksat
ta, gayede farlclı düşünüyoruz. 3 ncü ve 4 nleü 
maddelerin de bir değişiıkllıiği yoktur. 3 ncü mad
de «2 nci maddede mezkûr kimseler iş'bu kanu
nun ilânı 'tarihinden itibaren azamî on gün zar
fında Tüllüye Cumhuriyeti arazisini terke mec
burdurlar.:» diyor. Bu 3 ncü madde o 'gün taıı-
ziim edilmiş. Bugün için gereği kalmamış ve za
ten yurda dönmelerine imkân (sağlanıyor. Bi-
nae/ıaleyih, vermiş olduğumuz teklif sayım, ko
misyonla aramızda bir görüş farkı getirmiyor; 
yalnızca bir düzeltmeyi muciptir. 

Arz eder, s ay m Komisyonun bu ıricamızı ka
bul ederek takririmizi yenliden tetkik buyur
masını rica ederim. 

S ay g ıfl ar suna rım. 
BAŞKAN -— Teşekkür ederim Sayın Cin is

li. 
Komisyonun ek bir görüşü yok, değil mi 

efendimi 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEiKİLİ 
DOĞAN ÖZTUİNİÇ (İstanbul) — Hayır. 

BAŞKAN —• Değişiklik önergesine KJoımis-
yon 'katılmamıştır. Oylarınıza sunuyioırum. Ka
bul edenler... 

Sonradan gelenlerin lütfen bulundukları 
yerde kalmalarımı rica ediyorum. 

Kabull etmeyenler... Efendim tamam, teşek
kür ederim. 

Efendim, Divanda tereddüt hâsıll olmuştur, 
ısaıyııı üyelerin yeniden ve lütfen ayağa, kalka
rak oylarını belhftımelerini rica edeceğim. 

Değişiklik önergesini kaibul. 'edenler... 
Efendim lütfen idareci üyelerden rica ede

yim, dışarıdan gelenler biran önce gelişimler, te
reddütler onun için hâsıl ioıluyor. Lütfen sıra
lar içinde ayağa 'kalmanizı rioa ediyorum. 

Değişiklik önergesini kaibul edenler... Kabul. 
'etmeyenler... Değişiklik önergesi kaibul edil
miştir efendim. 

Komisyonun her hanlgi bir 'tallıelbi var mı 
ef emdim!? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇİN OĞ-ÜZ ('Sinop) — Yok efendim. 

BAŞKAN —• Efendim 8 nci maddeyi kaibul 
(ettiğiniz -değişik şekliyle oylarımıza sunuyorum. 
Kabull edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir efendim. 

9 ncu maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 9. —• A). ,1973 yılı sonuna kadar olan 

dönemlere (Beyana dayanan vergilendirmeler
de 31 . 12 . 1973 taıılihiine kadar verillmıesi ge
reken heyaınnarnelere) ilişkin vergi ve sosyal si
gorta primi cezaları ve gecikme •zamları ve fa-
'izilerinden tahsil edilmemiş olanlara ait vergi 
veya resim veya harç veya sigorta primii laslı-
nın, .bu kanunun, yürürlüğ'e girdiği tarihten ön
ce veyahut bu taırihltem itibaren 8 ay içinde kıs
men veya tamamen ödenmiş olnıa'Si halinde 
(Gebren taıhsU edilenler dâhil) ödenen vergiye 
veya resme veya harea veya sigorta prim bor-
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cuna tekabül 'eden cezanın vie bunlara uygulan
ması gereken gecikme zamklının ve faizlerinin 
•tamamı : 

Af dönemlleri ile iUğili olarak kesilmiş ve 
kesilecek bir vergi veya resim veya harç veya 
sigorta primi aslına bağlı almayan tüm vergi 
ve sigorta primi ve para cezalarının tamamı : 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka
dar henüz tahsil, edilmemiş olan ferli âmme ala-
'Cakları ile vergi cezalarının ve tahsili için ver
gi dairelerine gönderilen veya gönderilmesi ge
reken mahkeme harç ve giderleri ve yemeklik 
ve yiyecek bedelleri gibi müteferrik; alacakla
rın ikiyüzlü liraya kadar olanları (ikiyüzelli 
İha dâhil), 6933 sayılı Kanuna göre alınan Ha
zine hisseleri-, her türlü aşar bedellıeri ile 
311 . 7 '. 1973 tarühine 'kadar Maliyeye devredil
mesi gereken tâvizat bedellerinin bin lirası ve 
kadastro harçları affedil mistir., 

B) Af dönemlierine ilişkin olarak, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kesile-
eeık Vergi ve sigorta primi cezaları ve gecikme 
zamları ve faizleri hakkında da, vergi veya re
sim veya harç veya sigorta primi borcu aisllının 
ilgililerine tebliğ .tarihten itibaren 8 ay içinde 
ödenmesi 'halinde yakarıdaki bent hükmü uy
gulanır. 

•C) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarühtıe 
ihtilaflı bulunan veya ihtilaflı hale getirtilen 
vergi, resim, harç ve sigorta primi asıllarını ih
tilâfı kesin hükme bağlandığı tarihten itibaren 
8 ay içiinde ödeyen mükellef ve Sorumlular hak
kında da yakardaki bentler hükümleri uygu
lanır. Ancak, bu kanunun yürürlüğe girmesin
den sonra vergi, resim, harç ve sigorta pirimi ih-
tilâfunıı sürdüren veya ihdas eden mükellef ve 
öarulmlülardan yetkili merciler tarafından kesin 
hükme bağlanacak verfgi, resim, harç ve sigorta 
primi borçları % 20 fazlasiyle tahsil eldillir. 

D) Bu kanun hükümleri, borçlular ve mü
kelleflerin 6-1183 sayılı Kanunda öngörülen «'te
cili» müessesesine başvurmalarına ve bu suret
le aftan faydalanmalarına enigel olmaz. 

E) Afla ilgili vergilendirme dönemlerine 
ilişkin olarak Vergi Usul Kanununun 371 nci 
maddesine göre bu kanunun yürürlüğü tarihin
den itibaren bir yıl içinde pişmanlık talebinde 
bulunanlara beyanları üzerine tarh ve tahak
kuk lettirilen vergi, resim ve harçlar halber ver

me tarihinden itibaren 8 ay içinde ödendiği 
takdirde, vergi cezası kesilmez ve pişmanlık 
zammı uygulanmaz. 

F)j Bağ - Kur s igortalar ından, başvurma 
ve basamak seçme işlemlerini 1479 sayılı Ka
nunla gösterilen süreler geçtikten sonra ya
panların bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi 
takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ol
mak kaydıyle başvurma ve basamak seçime iş
lemleri ve hatalı seçtikleri basamaklara dair 
yazılı düzeltme talepleri, bu taleple sigorta 
yardımına hak kazandıran olaydan önce vu-
kubulmak ve varsa ödenmesi gereksen kesenek 
ve primler ödenmek kaydiyle geçerli sayılır ve 
bu gibiler hakkında herhangi bir müeyyide ve 
ceza uygulanmaz. 

1479 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi
ne .göre verilmesi gereken çalışma belgelerini 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden • 
ay başından itibaren üç ay içinde Bağ - Kur'a 
intikal ettirilmesi halinde bu belgeler gerekli 
sayılır. 

Bağ - Kur sigortalılarının, bu kanunla veri
len başvurma süresinin sonuna kadarki prim 
borçlarına ait fark, gecikme zammı ve faizleri 
takip ve tahsil edilmez; ödenmiş olan fark, 
gecikme zammı ve faizler geri verilmemekle 
'beraber sigortalıların prim borçlarına mahsup 
edilir. 

BAŞKAN -— Madde üzerinde söz alan sa
yın üyelerin isimlerini arz ediyorum efendim: 

•Sayın Baş, Sayın Uysal, Sayın Bozatlı, Sa
yın Ataöv, Sayın Akova, iSayın Karakoç, Sayın 
Kırbaşlı ve 'Sayın Tosyalı arkadaşlarımız şa
hıslar* adına Söz almışlardır. 

AHMET MAHİR ABLUM (Kütahya) — 
Sayın Başkan, A. P. Grubu adına söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Belgeyle Başkanlığa başvurul
du mu?... 

Buyurunuz efendim, belıgeniz gelecek. 
Sayın Ablum, süreniz 10 dakika olup saat 

16,05tir. 
A. P. GRUPU ADINA AHMET MAHÛR 

ABLUM (Kütahya) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri arkadaşlarım,; 

Kanun teklifinin, malî affla ilgili 9 ncu mad
desi üzerindeki partimizin görüşünü bildirmek 
üzere söz almış bulunuyorum. 
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Bilindiği üzere malî afta, daha doğrusu Ver
gi Oeza Hukukunda yer alacak bir afta, şu gi
bi hususların bulunması esastır: 

Çıkarılacak af Kanunu âmme vicdanını tat
min etmelidir. 

Artık tahsilline imkân kalmamış olan bazı 
alacak bakiyesinin vergi dairelerinin kayıtla
rından terkini suretiyle vergi dairelerinin iş
lerinin hafifletilmesi sağlanmalıdır. 

Malî ve idarî kaza merci] eriyle, sair yargı 
mercilerinin, yıllarca karara bağlay almadıkları 
dosyaların karara bağlanması olanakları yara-
tılmallıdır. 

Verıgi idareleri bakımından getirilecek af 
kanunu 'bir tahsil kolaylığı .sağlamalıdır. 

Hakli veya haksız mükelleflerle, vergi ida
releri arasında çıkmış olan ihtilâflar ve 'husu
metler ortadan kaldırılmalıdır. 

Vergi dairelerinin daha ıralhat ve fakat mü
kelleflere güleryüz gösterecek bir vergi idare
sini ve sistemini tatbik etme olanağı ortaya ko
nulmalıdır. 

İşte bu maksatlarla hazırlanmış olan 9 ncu 
madde önümüzdedir. 9 ncu madde esas itibariy
le, 1966 yıllında çıkarılmış olan 780 say illi Ka
nunun buna benzer hükümlerine mütenazır hü
kümler getirmiş bulunmaktadır. Ancak, buna 
ilâveten gertek kapsam bakımından, gerek şü
mulü bakımından 780 sayılı Kanundan ayrılan 
ve ona ilâve olarak getirilen hükümleri var
dır. Orada sadece vergi cezaları ve gecikme 
zamları af şümulüne sokulmuşken, burada ge
cikme faizleri de affın şümulün'e ahınmakta-
dır. 

Burada getirilen bir hükümle, Sosyal Sigor
ta primleri ve onlara ait cezalar da affın şümu
llüne sokulmuş bulunmaktadır. Özellikle Bağ -
Kur ile ilgili birtakım cezalar ve gecikme zanı-
lan affın için'e dâhili edilmilştir. 

Bunun yanı sıra, bugün artık tahsil kabi
liyetini kaybetmiş olan, takibi ile tahsil mas-
rafllaırı, asıl anaparanın aslını .geçecek büyük-
llüfklte olan birtakım fer'i alacaklar da af kap
sanın içine sokulmuş bulunmaktadır. Meselâ, 
maibJkeme harçları, yemeklik yiyecek 'bedelle
ri, Hazine hissesi, aşar bedelleri, tavizat bedeO-
leri gibi. 
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Buma ilâveten bir tecil müessesesi getiril
mektedir, kabul edilmektedir. Pişmanlık mües
sesesi kabul 'edilmektedir. Cebren tahsil edile -
cek alacaklar 'bu madde hükmüne sokulmuş bu-
lıınlmıaktiadıır. Kısmî ödemeler nazarı itibara alın
maktadır. Partimiz, ıgetirilmiş olan bütün bu 
yeniliklere 'katılmakla beraber, madde metinin
de bulunan ve fakat katılamayacağı bazı husus
lar 'bulunmaktadır. Onları müddet ve muhteva 
'bakımından iki grupa ayırmak suretiyle bura
da belirtmeye çalışacağız. 

lMr kere, müddet bakımından, 'esasen mü
zakere edilmekte 'olan teklifin 1 nci maddesin
de yer allan müddete itirazımız müteaddit1 vesi
lelerle daha evvelce serdcdilmiştir. 

Bu maddede isle, maddenin başında «1973 yı
lı sonuna kadar olan dönemlere ait» denilmek 
suretiyle, lıem o itirazımıza aylkırı bir müddet 
yine öne sürülmüş olunmakta, hem de «1973 yı
lı» diye haddizatında malî bir konu olan, afla 
ilgili yılın muğlâk bir şekilde kalmasına sebe
biyet verilmiş buıunınıaktadır. Malî yıl mıdır, 
takvim yılı mıdır? Bunun tasrih edilmesi ica-
beder. Haddizatında, parantez içerisinde, be
yannameye dayanan vergilendirmelerde bir 
tarih konulmuştur, «197'3 yılı» olarak tasrih 
edilen yılın da, ya böyle bir kesin tarihle sınır
landır ıilması veyahut malî yıl mıdır, takvim yı
lı mıdır, bunun tasrih edilmesi lâzım. 

Burada asıl âmme alacağı diyelbileceğimiz 
veı'gdlere ait cezalar, gecikme zamları ve faizler 
affın kapsamı içerisine alındığı hallide, diğer 
birtakım âmnle alacakları ki, özellikle mükel
lef ilerinin hüsnüniyet ve iyi niyetine rağmen 
tahmil edindikleri, yüklendikleri birtakım ala
caklar 'bunun dışında bırakılmıştır. iSiöz gelilmi, 
hükümetlerin aldığı devalüasyon karan dola-
yılsiyle gümrüklerde bekleyen birtakım mallar
dan istenilen kambiyo primi vieya kur farkı de
nilen birtakım âmme alacaklan. Bazı talebele
rin okul sıralarında ika ettikleri zararlar do-
'1 ay isiyle hafclaınnda verilmiş olunan kararlar 
dolayısıyla m'eydana çıkan âmme alacakları ve 
buna benizler birtakım âmme alacaklarıdır ki, 
bunlar, asıl âmme alacağı olan vergi cezaları 
affedildiği, vergi gecikme zamları affedildiği 
halde, 61'83 sayılı Kanuna giren diğer .âmme ala
cakları af kanunu şümulünün dışında bırakıl
mıştır. Bunların da kanaatimizce hakkaniyet 
bakımından, adalet ölçüleri bakımından bura-
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ya alınması icaibtader. Bu kîoımda'bir de önerge
miz vardır. 

(Bir de muhteva bakımından itirazıfmıız; bu
rada hüsnüııiyeıtlli mükellefle, hüsnüniyeıtsiız mü
kellefin bir tutulmuş olmasıdır. Hileli vergi 
suçlularını, vergi kaçakçılarını şüphesiz hüs
nüniyet sahibi diğer mükellefilerle bir tutma
ya imkân yoktur. 

O itibarla, onların, yani hileli vergi suçlu
larının ve vergi kaçakçılarının bu kanuntun şü
mulünün dışında bırakılmaları icabetmektedir. 
Yine bunun için de bir önerge vermiş bulunu
yoruz./ 

'İhtilaflı olanlara gelinde; burada yine me
tinde, ihtilâf mükellefin lehine neticelenişin ve
ya neticelenmesin bir tefrik gözetiimemiştir. 
Haddizatında ihtilaflı vergilerde, ihtilâfı sür
düren mükellefin ihtilâfı sürdürmeden, vergi 
dairesini yormadan borcunu eda eden mükellef-
ıten farklı1 tutulması icabederdi, bunların diba
mda bırakılması icabederdi. Bu konuda da bir 
önlergemiz Yüce Başkanlığa sunulmuş bulun
maktadır. 

IBIA^EAN — Bir dakikanız kaildi Sayın Ab-
3-uım. 

AHjMjET MAHÎR ABLUM (Devamla) — 
Getirilmiş olan bir tecil sistemi vardır. Bunun 
esasına, prensibine mutabık olduğumuzu arz 
etmiştik. Yalnız burada 'bir hususu gözden ka
çırmamak icalbeder. Tecil, mükellefle idare ara
sında varulmış olan bir mutabakattır. Binaen
aleyh, tecile tabii tutulan mükellefin borçla
rında, mükellef birçok şeylerden mâsun tutul
malıdır. taranın nefesi mükellefin olmuziarın-
da değildir. Mükellef, bir süre gecikme zammı 
ödemeden, borcunu ödeyelbilecektir. O takdir
de müsaade ederseniz, mükellef zaten rızası1 ile 
kabul etmiş olduğu taksiftlendirme faizi öde
sin. 

Bu itibarla, tecil borçlarında faizin bu mad
de metni dışında bırakılmasını teklif ediyo'-
ruz. 

BAŞKAN — Süreniz doldu efendim. 
AHMET MAHÎR ABLUM (Devamla) — 

Bağlayacağım müsaade ederseniz Sayın Baş
kan, 

iştirak ettiğimiz ve eıtlm'ediğimiz hususları 
arz .ettim. B,u arada maliyemize ve vergi daire
lerimize büyük bir iş düşmektedir. Bu af, haki
katen şümullü bir aftır. Bunun, mükelleflere, 

'halikımıza anlatılması, izah edilmesi icabeder. 
Özellikle, burada getirilen pişmanlık m-üiesse-
sesinin kullanılması bakımından; özellikle, bu
rada getirilen tecil müessesesinin birçok ihti
lâfları önleyici mahiyetinin izah edilerek kul
lanılması ve bu suretle vergi dairelerimizin ve 
îhtilâfi halledecek mercilerimizin yükünün ha
fifletilmesi ve bu suretle de af gayesinin yeri
ne getirilmelinin sağlanması lâzımdır. 

Mâruzâtım bu kadardır, hürm'etller ederim. 

BAŞKJAN — Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Grupu adına ISayın Netbil Oktay, buyurun efen
dim. 

C, G. P. GRUBU ADINA MEHMET NEBİL 
OKTAY (ıSiirt) — Değerli arkadaşlarım, bu af 
kanunu tdklifinin gerekçesi, esprisi; sosyal ve 
siyasal huzurdur, iç barıştır. 

Kanun teklifini tetkik ettiğimizde, birçok 
maddelerde bu esprinin mevcut olmadığını, ak
sine, büyük menfaaltları koruyan, çıkarları ko
ruyan hükümlerin de mevcut olduğunu açıkça 
görmekteyiz. 

Açıklıkla ifade edeyim /ki, 9 ncu maddenin 
esprisi de buldur ve büyük menfaatleri, çıkarla
rı koruyan hükümler getirmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyetçi Güven 
Partisi olarak, ödeme gücünden .mahrum olan 
vatandaş için getirilecek bir ceza affına «evet» 
diyoruz. Küçük esnafı koruyacak bir ceza af
fına «evet» diyoruz. Ama, ımilyonlarca liralık 
vergi cezasını affeden bir teklife de, cesaretle, 
«hayır!» diyebiliıyoruz. 

Değerli .arkadaşlarım, Hükümete şunu sor
mak istiyorum s 

Bu madde üzerinde herhangi bir etüdü var 
mıdır 9 

Komisyona, sayın Adalet Bakanına şu suali 
tevcih ettiğimde, acaba beni tatmin edebilecek 
bir cevap verebilecek midirler?" 9 ncu maddeyi 
.getirmekle, vergi cezasının hiçbir tavan tespit 
etmeden (affetmekle Devletin zararı ne kadar
dır? 

Bu maddeden istifade 'edenler arasımda mil-
yıonlarea lira para kazanıp, halen de »kazanmalk-
ta olup vergi ödeanameyi bir ihtiyat haline ge
tirenler var imidir? Miktarları ne kadardır ve 
bunların Devlet Haaainesliflîie iras ettiği zararın 
miktarı ne kadardır? 
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• Acaba ıbumların hesabım, Jkiltalbmı yapmış
lar mıdır, yoksa tamamen ezbere ve Devlet Ha
zinesini düşünmeden mi bu hükmü getirmişler
idir? 

Değerli arkadaşlarım, Devletin alacağını 
affediyoruz, kendi ceblimjizdeki parayı affetmi
yoruz. 

Ekonomik ıgerekıçeleıle yapılan bir kaçak
çılıkta daihi tavan getiriyor, diyoruz ki, 20 bin 
liranın üstündeki kaçakçılıklar affa tabi değil
dir; ama vergi kaçakçılığında 5 milyon, 10 mil
yon, 100 milyon demiyoruz, tamamını affa tabi 
tultuyoruz. Bunun sosyal adaletle, bunun 'eşitlik 
ilkesiyle alâkası var mıdır"? değerli arkadaşla
rım. 

Bu sebepledir ki, Cumhuriyetçi Güven Par
tisi olarak, sosyal adalet ilkelerine tamamen 
ters düşen, eşitlik ilkeleriyle ıkanil! telif olma
yan, ıküçük esnafı değil, fakir vatandaşı değil, 
ödeme gücünden mahruma olan kişileri değil; 

ama nıilyonlulk vergi kaçakçılarını affeden 9 
ncu maddenin karşısında olduğumuzu arz eder, 
saygılar .sunarım. (O. G. P. «ıralarından alkış
lar. ) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oktay. 
iSaym Nlâzım Baş... 
NÂZIM BAŞ (içel) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
İSaym Hayrettin Uysal, buyurunuz efendim. 
HAYRETTİN UYiSAL (Sakarya) — Sayın 

Başkan, değerli <araikadaşlarım; 

9 ncu madde, bir baloma sınırlı bir malî 
af maddesi olarak görünüyor. Ancak, iburada 
gecikme zamlarının ve faizlerinin tamamı, ver
gi, resim, ıharç ve sigorta primi aslına bağlı ol
mayan tüm vergi ve sigorta primi ve cezaları
nın tamamı, Maliyeye devredilmesi gereken 
•tavizat bedellerimin 1 000 lirası ve kadastro 
harçları, vergi cezası ile ilgili pişmanlık zamımı 
uygulanmaz, unsurlarına varıncaya kadar sı
nırlı olarak bazı isuçlar 9 ncu maddenin kap-
ısamı içerisine alınmış. Ancak, yine sınırlı ol
ması ıkaydiyle eksik bazı hususlar olduğu ka
naatini taşıyorum. Olda şu : 

Biliyorsunuz, ülkemizde zaıman zaman dep
rem oluyor, yangın, oluyor, :sel felâketi1 oluyor. 
Bunlarla ilgili Devlet eli bu (bölgelere ulaşıyor. 
Devlet elinin ıbu bölgelere ulaştığı yerlerde, 
afetler fonundan bu zarara uğramış olan böl-
igelerdeki vatandaşlara yardım yapılıyor; ev
leri, binaları için yardım veriliyor. Bu yardım
lar belli ölçülerde oluyor, 3 bin liradan tutun 
15 'bin liraya kadar. Şimdi, bununla ilgili elim
de tipik bir belge var. Kendisine, evinlin ona
rılması için 3 500 lira yardım yapılmış, 3 500 
lira yardım yapılmış olan bu vatandaş 3,5 ku
ruş ödeyecek durumda değil; ydksul bir İnsan, 
naçar bir insan. 7269 ve 1051 sayılı kanunlar 
hükmüne göre, Emllâk Kredi Bankası yoluyle 
«Tabiî Âfetler Fonu» ndan kendisine yapılan 
bu yardımın belli bir süre içerisinde ödenmesi 
gerekiyor. 

Gerçekten faizsiz gibi görünen bu yardım 
aslında belli bir süre sonra faizleri de kapsa
maya başlıyor. Evvelâ banikaca yıllık % 4 nis
petinde faize talbi tutuluyor, 3 yıl ödemediği 
takdirde % 5 nispetinde 'gecikme faizi üzerine 
biniyor ve masraflar da ilâve edilince, kendisi-

Muhterem arkadaşlarım, düşününüz, mil
yonlarca lira ikazanan bir insan bir milyon lira
lık yengisini beş yıl ödememiiştiır. Bu bir milyon 
lirayı, Devlet kasasında olması gerefcen bu 1 
imilyon lirayı 5 yıl haiksız yere çalıştırmıştır. 
5 yılda 1 milyonu esasen çıkarmıştır bu vatan
daş, şimdi aslında Devlete ödediği yengi değil
dir, Devlete hiçbir şey ödemem ektedir. Bu va
tandaş, Devlet bankasından para aldığı zaman 
[bile hiç değilse faiz öder, fbıiz 9 ncu ımadde ile' 
faizi dahi kaldırıyoruz; namuslu vatandaşla, 
vergisini, alınteninin mahsulünü ödeyen işçiyle, 
memurla, öteden beni vergi ödenıemeyi itiyat 
-hailne getirmiş, milyonlarca liralık vergi kaçak
çılığı yapmış şahsı aynı hizaya getiriyoruz. Bu
nun, adalet ölçüleriyle, eşitlik ilkeleriyle, sosyal 
adaletle alâkası var mıdır? Bilhassa, sık sık bu 
tâbirlerden ve ımıefhumlandan söz eden Cumhu
riyet Halik Partililerin dikkatini çekmek üste-
rim, 

Değerli arkadaşlarım, namuslu işçiyle, me-
iiııuıia, namuslu esnafla, namuslu tüccarla vergi
sini ödemeyen vatandaşı bir hizaya getiremeyiz. 
Vergi ödemeyen kişiye prim veremeyiz, vergi 
ödemeyen şahsı vergi ödememesi için teşvik 
edemeyiz. 9 ucu maddenin esprisi budur, gdle-
lecelkte, tatbikatta büyülk mahzurlar doğuracak 
bir maddedir. 

~ 26 — 



M. Meclöi B : 63 9 . 4 . 1974 0 : 1 

nıe «Devlet tarafından faizsiz olarak verildi» 
ellenilen para, ödeme kudreti olmadığı için, da
ha yülkselk bir meblâğa varıyor. 

Gerçekte bununla ilgili, esasta bu konularla 
ilgili bir kanun teklifi bir başka .komisyonda 
sanıyorum, 'ki görüşülüyor. Ancak, bu maddenin 
içerisinle kışımı birtakım hususları, malî afla il
gili, sigorta pramleriyle ilgili, Bağ-Kur'la ilgili 
hususları almış bulunuyoruz; ama böyle yoksul 
durumda bulunan; depreme uğramış, sel felâ-
iketine uğramış, tabiî âfetlere uğramış olan 
'bölgelerde, ödemesini çoık zor şartlar içerisin
de bir türlü başaramayan yoksul kesimlerimiz
deki bu insanların hiç olmazsa masraflarını, 
gecikme faizlerini anaparadan arındırmak ge
rek; onlları da - kısmî ide olsa - bu maddenin 
kapsamına almak lâzım gelir diyorum. 

Başikanliğa bu konu ile ilgili bir önerıge tev
di etmiş bulunuyorum. Önergelerin müzakeresi 
esnasında daha geniş izahat vermek kaydiyle, 
madde üzerindeki görüşlerimi burada bitirerek 
bu maddenin, bu eksiklikler dışında, iyi tedvin 
edilmiş olduğunu ifade ederek saygılarımı suma-
!rıım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uy
sal. 

Sayın Biozatlı söz sırasını vermiş olması ne
deniyle Sayın Kırbaşlı, buyurunuz. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Evvelâ şu hususu yüksek huzurlarınızda ifa
de etmek isterim: Biraz evvel bulada konuşan ar
kadaşımız dediler ki, «Biz vergi kaçakçısını af
fetmek gibi bir duruma düşenleyiz. Böyle bir ko
nuyu değil af kapsamına almak, burada münaka
şasını yapmak bile zaittir.» 

Şu hususu 'belirtmek gerekir ki, biz bu madde 
ile hiçbir zaman vergi kaçakçısını affetmiyoruz. 

BAŞKAN —• Sayın Kırbaşlı, lbir hususu ha
tırlatmak istiyorum: Sayın Oktay vergi kaçakçı
larının tümü hakkında değil, kaçakçılığın mikta
rı ile ilgili olarak kıyaslama yaptı. Bir yanlış an
lamaya mahal vermeyelim efendim. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Tamam... 
Biz burada sadece verginin aslını kendisinden 

almak; fakat af kapsamına alınabilecek cezasını 
da af kapsamına alarak onun affı ile uğraşıyo
ruz. 

Madde hakkındaki maruzatıma gelince; bilhas
sa vergi mevzuatıyle ilgili maddenin tedvininde. 
birtakım ihtilâfların önceden önlenmesi ve af ka
nunu çıktıktan sonra sürüp gitmesini önlemek ba
kımından maddeye açıklık getirmekte fayda var
dır. Meselâ burada (A) fıkrasında: 

«A)1 1973 yılı sonuna kadar olan dönemlere 
(Beyana dayanan vergilendirmelerde 31.12.1973 
tarihine kadar verilmesi gereken beyannamelere) 
ilişkin vergi ve sosyal sigorta primi, cezaları ve 
gecikme zamları...» denilmektedir. 

Ben şimdi 'Sayın Komisyondan soruyorum; 
eğer madde böyle geçtiği takdirde biz, bu mad
deden 1973 yılı vergi ve ihtilâflarının af kapsa
mına alınmadığını anlıyoruz. Acaba Sayın Ko
misyon da aynı tarzda mı anlamaktadır? Böyle 
anlıyorsa, 50 nci yıl affını gerektiren böyle bir 
konuda 1973 yılı vergi ihtilâfları neden af kap
samına alınmamıştır? 

Yine (A) fıkrasının 2 nci bendindeki çok 
önemli bir hususa da işaret etmek istiyoruz. Bu
rada yemeklik ve yiyecek bedellerinden bahsedil
mektedir. Biraz bu konularla uğraşmış bir ar
kadaşınız sıfatıyle, Hazinenin alacağı mahiyetin
de olan ve kayıtlara geçmiş bulunan fakir vatan
daşlara verilmiş yemlik ve yemekliklerden mey
dana gelen bu borçlanmalardan «250 lirası af
fedilecektir» denilmektedir. Halbuki bu borçlan
malar 10 seneden, 15 seneden beri faiz teraküm-
leriyle birlikte bir hayli bu miktarın üzerine çık
mıştır. Mest-lâ 150 liralık yemeklik veya yemlik 
almış olan bir köylü vatandaş J0 sene, 15 Sene 
bunu ödeyemediği için, bu miktar 255 liraya yük-
selmişse, bu af kapsamından istifade edemiye-
cektir demektir. Onun için af kapsamının bu 
fıkrasına gayet açık, ihtilâfa mahal vermeyecek 
tarzda bir fıkranın, bir cümlenin ilâvesinde fay
da vardır. O fıkrada «borç aslının 250 lirası» de
mek lâzım gelmektedir. 

Diğer taraftan bu madde ile yine (E) fıkra
sında: «Afla ilgili vergilendirme dönemlerine 
ilişkin olarak Vergi Usul Kanununun 371 nci 
ınaddesine göre bu kanunun yürürlüğü tarihin
den itibaren bir yıl içinde pişmanlık talebinde 
bulunanlara beyanları...» denilmektedir. Bu be
yanlarda bulunanların durumlarının ne olacağı 
bu fıkrada açıklanmıştır. Şimdi maddede, bir 
vergi mükellefi gayet hüsnüniyetli olarak bir yıl 
içerisinde pişmanlık dilekçesi verirse, bundan is-
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tifade edecektir, görünüyor. Vermediği takdirde 
yine istifade edecektir. Çünkü, Türkiye'de ver
gi kontrolları ancak % 3 - 5 arasında bulundu
ğuna göre, vergi konusunu tetk"k eden hesap uz
manı veya maliye müfettişinin ancak ibu tetkiki
nin sonunda kendisine «bir ceza tahakkuk ettiği 
andan itibaren bunu tekrar ödeyeceği mevzuuba-
Ms olacaktır. Bir yıllık 'bu müessese liiçjbir za
man işlemeyecektir. Onun için bunun iki yıla... 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Kırbaşlı, 
lütfen bağlayınız efendim. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — İki yıla çı
karılmasında, hüsnüniyetli vatandaşlara bu ko
laylığın gösterilmesinde, getirilmesinde kanaati
mizce fayda vardır. 

Diğer önemli bir nokta da... 
BAŞKAN — Süreniz doldu, lütfen tamam

layınız. 
FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Son cümle

mi söylüyorum efendim. 
Sigortaya iş 'kazasından dolayı borcu olan ki

şilerin borçlarının faizlerinin ödenmesinin de, af 
kanunu kapsamına alınması hususundadır. Sıra
sı geldiğinde ibu hususta verdiğimiz önergeyi ay
rıca izah edeceğimizden hepinize saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kır
başlı. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Grup adına mı efendim? 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Şahsım 

adına. 

BAŞKAN — Mümkün değil, içtüzüğe göre iki 
arkadaşımız bu hakkı kullandılar efendim. 

Müzakere bitmiştir efendim, madde üzerinde
ki önergelere geçiyoruz. Önergeleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
25 sıra sayılı Cumhuriyetin ellinci yılı nede

niyle bazı suç ve cezaların affı hakkında kanun 
teklifinin 9 ncu maddesine aşağıdaki fıkranın ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

• Bolu 
Müfit Bayraktar 

«15 . 5 . 1959 tarihli ve 7269 numaralı Kanun
la 'bu kanunu değiştiren 2 .7 . 1968 tarihli ve 
1051 numaralı Kanun hükümleri uyarınca afet
zedelere yapılan aynî ve nakdî yardım nedeniyle ! 

doğan borçların ödenmeyen taksitleri, faiz ve mas-. 
rafları dahil, affedilmiştir.» 

Gerekçe: Önerge, 7269 numaralı umumî ha
yata müessir âfetler dolayısıyle alınacak ted
birlerle yapılacak yardımlara dair Kanunun 
kapsamına giren talbiî âfetlere mânız kalmış mağ
dur kimseleri kapsamaktadır. Genellikle bu kim
seler geçimlerini güçlükle temin eden dar gelirli 
aile reisleridir. Kaldı ki, 7269 numaralı Kanu
nu değiştiren 1051 numaralı Kanunun ek 4 neü 
maddesiyle bu maddenin öngördüğü 1968 tarih
li 12988 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Yö
netmelik gereği borçlandırma bedelleri % 50 nis-
pdbinde indirilebilmektedir. 

'Sayın Başkanlığa 
Af kanunu teklif inin 9 ncu maddesine aşağı

daki fıkranın Eklenmesini arz ve talep ederiz. 
Sakarya İstanbul 

Hayrettin Uysal Kâzım Özelce 
Muğla Burdur 

Ali Döğerli Osman Ay'kul 

G) Deprem, sel, yangın gibi felâketlerden 
zarar gören yurttaşlarımıza 7269 sayılı Kanun 
uyarınca yapılan yardımlardan tahakkuk eden 
her türlü faiz, gecikme faizleri, anaparanın dışın
daki (bilûmum masraf yüklemeleri takip ve tah
sil edilmez. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan ıbazı suç ve cezaların affı

na dair Kanunun 9 ncu maddesine aşağıdaki fık
ranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Yozgat Ankara 
Ali Fuat Eyüpoğlu Mustafa Kemal Erkovan 

İstanlbul Yozgat 
İhsan Toksan İhsan Arslan 

İçel 
Nazım Baş 

«9. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde kaçak 
olarak yapılan, iskân hakkı verilen veya iskân 
(hakiki verilmeyen çekime kaitliar için uygulamam! Ibü-
tün cezalar sonuçlan ile beraber bu kanunla or
tadan kalkar.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bazı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun 

teklifinin Adalet Komisyonu değiştirisindeki 9 
ncu maddesine (Toprak Mahsulleri Ofisi memuru 
olmayan eksperler marifetiyle 1938 - 1955 yılla-
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nnda satma lınan afyon sakızlarında tespit edi
len tasnif hatalarından mütevellit borçlar affe-
dilmiştir.) fıkrasının eklenmesini saygı ile arz ve 
teklif ederiz. 

Burdur 
Faik Kıbrıslı 

Afyon Karalıisar 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

Afyon Karalıisar 
Ali Kısan Ulubahşi 

Afyon Karalıisar 
Rıza Çerçel 

Uşak 
Ahmet Yılmaz 

Afyon Karalıisar 
•Mete Tan 

Gerekçe: Toprak Mahsulleri Ofisi, 1938 - 1955 
yılları arasında afyon sakızı memur statüsüne ta
bi olmayan 'eksperler vasıtasıyle almalvta adi. Bu 
eksperlerin renk ve kokuya göre yaptıkları afyon 
sakızının kalitesini tespit ameliyesi bilâhara lâbo-
ratuvar tahlili ile kesinlik kazanıyor. Böylece-
eksperlerce düşük kaliteli tespit edilen afyon sa
kızlarından bazıları yüksek kaliteli, eksperlerin 
yüksek kaliteli tahmin ettikleri bazı afyon sakız
ları ise düşük kaliteli çıkmış ve İra yüzden satı
cıya farklı ödemeler yapmıştır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi, yüksek kaliteli oldu
ğu halde düşük kaliteli tahmin edilen afyon sa
kızının fiyat farkını eksperlere ödemediği halde; 
düşük kaliteli olmasına rağmen yüksek kaliteli 
olarak tahmin edilen afyon sakızının fiyat farkı
nı -eksperlere borç olarak çıkarmıştır. Böylece bir 
adaletsizlik olmuştur. Ofis, afyon sakızını dışarı
ya yüksek fiyatla ihraç, ettiğinden, eksperlerin 
yaptığı tahmin hatalarından bir zarara da uğra-
mamıştıı*. 

Kendilerine borç çıkarılan eksperlerin adedi 
50 kişi, hepsinin toplam borcu 500 000 lira civa
rında olduğu; eksperlik müessesesi 1955 yılından 
itibaren kaldırıldığı ve aradan 19 sene geçtiği, 
Ofisin bir zararı olmadığı, aksine kazançlı çıktığı, 
eksperlerin kalite tespitini teknik usullere göre 
•değil tahminle yaptıkları, yukarda belirttiğimiz 
adaletsizliğin giderilmesinin affın maksadına uy
gun düşeceğinin ve benzeri olayların af kapsamı
na alındığı gibi hususlar gözetilerek önergemizin 
kabulünü saygı ile istirham ederiz. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan genel af kanun teklifi

nin 9 ncu maddesine aşağıdaki fıkranın eklenme
sini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul İstanbul 
-M. Kâzım Özeke Abdai'rahman Köksaloğlu 

İstanbul İstanbul 
Mehmet Emin Sungur Metin T üzün 

İstanbul İzmir 
A. Nejat Ölçen Kaya Bengisu 

Giresun 
Vamık Tekin 

Ek fıkra : 
1163 sayılı Kooperatifler Kanununa intibak 

ederek, kongrelerini yapmış ve yine aynı kanu
nun 3 ncü maddesine istinaden tescil ve ilânını 
zamanında yaptıramadıklarından münfesih duru
ma düşerek tasfiyeye tabi tutulmuş kooperatifler, 
Genel Af Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 6 ay içerisinde tescil ve ilânlarını yaptır
dıklarında bir defaya mahsus olmak üzere affe
dilirler.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 9 ncu 

maddesinin 1 nci fıkrasının sonuna aşağıdaki 
cümlenin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Samsun iSamsun 
llyas Kılıç / Fuat Uysal 

Samsun Zonguldak 
Fahri Birer A. Nihat Akın 

Samsun 
iMustafa Dağıtanlı 

«İle süresinde verilmeyen işçi giriş bildirge
lerinden doğan borçlar.» 

Yüksek Başkanlığa 
Af Kanununun 9 ncu maddesüıin 3 ncü sa

tırındaki «gecikme zamları» kelimesinden sonra, 
«iş kazaları cezalarının» kelimelerinin eklenme
sini arz ve teklif ederiz. 

Yozgat Tokat 
Ömer Lütfi Zararsız Hüseyin Abbas 

Ağrı Erzurum 
M. Bahattin Yardımcı Zekâi Yaylalı 

Samsun Elâzığ 
Ali Acar Ömer Naimi Barın 

Not : Gerekçesini sözlü olarak açıklayaca
ğız. 
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Yüksek Başkanlığa 
Malûmları olduğu üzere, malî affın amaçla

rından birisi, âmme idarelerinin işlerini hafif
letmek ve hüsnüniyet sahibi mükellefler ve âm
me borçluları arasında ayrıcalık yaratmamak
tı r. 

Bu dtibarla, Hükümetlerin aldığı devalüasyon 
kararı dolayısıyle gümrüğe gelmiş malı için, bir 
anda yüksek miktarlara baliğ olan «kambiyo sa
tış pirami» veya «kur farkı» gibi ağır bir ödeme 
yükümlülüğü ile karşılaşan hüsnüniyet sahibi 
ithalâtçının; eğitim yeteneksizliği veya tecrü
besizliği sebebiyle usulsüz ödemede bulunan 
köy muhtarının; okul sıralarındaki tedbirsiz 
hareketi veya tahsil koşullarının bir neticesi 
olarak borçlu duruma düşen öğrencinin; özel 
.kanunlarında tahsili, emsal kanuna atıfta bu
lunulan bazı bıortç çeşitlerinin ecri misil gıibi 
yükümlülüklerin sahiplerinin borçlarının asılla
rını ödemeleri halinde, bunların ceza, gecikme1 

zammı ve faizlerimin de tıpkı asıl âmme alaca
ğı olan vergi, harç, .resimlerin. ceza, gecikme 
zammı ve faizleri gibi «af» kapsamına alınması 
«adalet» ve «hakkaniyet» ölçüleri açısından ye
rinde olacaktır. 

Bu 'gerekçe ile, müzakeresini yapmakta ol
duğumuz, Cumihuriıyeıtin 50 ııci yılı nedeniyle 
bazı suç ve cezaların affı hakkımdaki teklifin 
9 ucu maddesinin (A) bendinin 1 ııci ve 2 aüci 
fıkralarıyle (B) bendi metnıine, 6183 sayılı Âm
ine Alacakları Kanunu kapsaanına giren diğer 
'alacakların da ithalini teıminen, anılan bent 
ve 'fıkraların aşağıdaki şekilde tadilini arz ve 
teklif ellerim. 

(Burdur Kütahya 
!F. Kırbaşlı A. Mahir Ablum 

İzmir Zonguldak 
İ. Taşb. ' N. Akın 

Tokat 
A. 'Şevki Erek 

M adide 9. — A) 1973 yılı sonuna kadar 
olan ödemelere ı(beyana dayanan vergilendirme
lerde 31 . 12 . 1973 tarihine kadar verilmesi ge
reken beyannamelerle) ilişlkin, vergi, sosyal si
gorta .primi ve 6183 sayılı Kanun kapsamına 
.giren diğer alacak Cezaları ve gecikme zamları 
ve faizlerinden tahsil edilmemiş olanlara ait 
vergi veya resim 'veya harç veya sigorta primi 
veya diğer alacak asıllarının, bu kanunun yü-

] rürlüğe girdiği tarihten önce veyahut bu ta
rihten itibaren S ay içinde kısmen veya tama
men ödenmiş olması halinde (cebren tahsil edi
lenler dahil) ödenen vergiye veya resme veya 
•harca veya sigorta primine veya diğer ala e akla
ra tekabül eden cezaların ve. bunlara uygula n-
ması gereken •gecikme 'zamlarının ve faizlerinin 

I tamamı; 
Af dönemleriyle ilgili olarak kesilmiş ve ke-

I silecek bir vergi veya resim veya harç veya si-
igoria primi ve diğer alacaklara bağlı olmayan 
tüm vergi ve sigorta inimi ve para cezalarının 

I tamamı; 
B); Af .dönemlerine ilişkin olarak, bu kamu

nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kesilecek 
yergi, siıgoıta primi ve 6183 sayılı Kanunun kap-

I samına giren diğer alacak cezaları ve gecikme 
zamları ve faizleri hakkında da, vergi veya re
isim veya harç veya sigorta primi veya diğer 
alacak asıllarının ilgililerine tebliğ edildiği ta
lihten itibaren 8 ay içinde ödenmesi halinde, 

I yukarıdaki bent hükmü uygulanır. (Ödeme em
ri tebliği ile muttali olunan vergi cezaları ile gc-

I ciıkme zamları dahil) 

I /Sayın Başkanlığa 
iGörüşülımekte olan af kanunu teklifinin 9 

I ncu maddesinin (A) bendinin 1 ve 2 nci fıkra-
I larınm sonuna ve (ıB) bendinin .somuna : «Hi

leli vergi cezaları ve vergi 'kaçakçılığı cezaları 
hariç» ibaresinin eklenmesini arz ve talebode-

I riz. 
I İzmir Kütahya 
I Y. Ergen ekon M. Ablum 

Aydın İzımir 
•X. Menteşe A. Naili Erdem 

Ankara 
İ. Köylüıoğlu 

Yüksek Başjkanlığa 
Af kanununun 9 ncu maddesinin 1 ııci fık

rasında 4 ncü satırda (sigorta primi aslının) 
kelimelerinden sonra «İş kazası cezalarının as
lının» kelimielerinin eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Antalya Burdur 
1. Ataöv .F. Kırbaşlı 

Adana Sivas 
Y. 'Hocaoğlu -E. Akova 

•.Adıyaman 
I İT. Ağar 

— 30 — 



M. Meclisi B : 63 9 . 4 . 1974 O : 1 

Yüksek Başkanlığa 
Âmme alacaklarının tecili, yani taksitlendi-

rihnesi karşılığı olarak alman faizin af şümulü
ne girmesi, mükellefleri tecil yoluylıo idareden 
elde ettiği diğer menfaatler gözönünc alınarak 
ve bunun sağladığı menfaatlere mukabil 'kendi
simin rızaen kabul «ettiği bir husus okluğu na
zarı itibara alınarak, görüşülmekte olan madde 
metninde (A) ve (B) 'bentlerinde geçen «faiz» 
deyiminin yanma parantez içinde (amme ala
cağının tecili karşığı alınan faizler hariç) 
ibaresinin ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

iKüıtaby a Trabzon 
A. İjVtaihir Ablum M. Özgür 

(Kayseri . Zonguldak 
H. Nakiboğlu O. Göncüoğlu 

İstanbul 
'S. 'Bayiramıoğlu 

Yüksek Başkanlı ğa 
Malî yönden getirilecek affın; 
1. — Bir nevi taibsil .'kolaylığı sağlamak ve 

âmme .ala.caikla.rmin .asıllarının biran önce Hazi
neye girmesini (gerçekleştirmek; 

2. — Halen yüz binlere varan ihtilâfların sü
ratle hallini temin ederek, itira;z mercilerinde, 
Temyiz Kjomisyonımda, Damştayda ve yargı 
m ercilerinde çözüm bekleyen ihtilâfların ivedi
likle karara bağlanmalı ve .dolayisiyle bu merci
lerin yüklerinin az alt ılım asını sağlamak ; 

3. — Bir •yandan da •alacaklı âmmo ada rele
rinin işlerini hafifletmek ve böylece daha ©tikin 
bir viengi idaresi yaratmak; 

4. — iMükellefler ve âmme borçluları ara
sında bir ayrıcalık yaratmadan, hüsnüniyetle 
ve zamanında vergi ödevlerini ihmal edenlerin 
korunduğu izlemıind vermemek, 

Gribi amaçlan okluğundan şüphe bulunma
maktadır. 

Bu ilkeler gözönünde tutularak, 9 ncu mad
dede bazı değişiklikler yapılması zorunludur. 
Zira, bu maddenin >(€) bendi vergi ihtilâfının 
sürdürülmesi halinde aftan faydalanma olana
ğını ancak ımükellef kaybederse % 20 ceza öde
mesini öngörmektedir. 

Bu ^durumda hiç kimsenin ihtilâftan vazgeç
mesi beklenemez. Zira ihtilâfların 4 - 5 senede 
sonuçlandığı düşünülürse, bu kadar sürece borç
lu miktarı kadar, âdeta bir nevi çok ucuz faiz

li kredi kullanılmış ve değeri a,zalmış bir para 
ile ödeme imkânı .sağlanmış olacaktır. 

Aftan faydalanmak istemeyenler, sonuçları
na katlanmak suretiyle itirazlarını sürdüreibdl-
nıeld, kaza mercilerinin kararma razı olmalı, so
nuçlarına idarede mükellef katlanmalıdır. 

Bu nedenle teklifin 9 ncu .maddesinin (O) 
bendinin çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul 'Trabzon 
ıS. Bayramoğlu M. Özgür 

Zonguldak Kütaıhya 
O. Göncüoğlu A. M'aıhir Ablum 

ivayseri 
41. 'Nakiboğlu 

ŞıKAN —• Önergelerin okunması bitmiş
tir. Şimdi aykırılık derecesine göre ve işlem 
yapmak için önergeleri tekrar okutuyorum. 

(Kütahya 'Milletvekili Ahmet Mahir Ablum 
ve dört arkadaşının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL 

ÇİN OĞUZ (Sinop) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN —• Komisyon önergeye katılma

maktadır. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul ediimeımişıtıir. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
(İstanbul Milletvekili Servet Bayramoğlu 

ve dört arkadaşının önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANİ YAL

CIN OĞUZ (ıSinop) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — ''Komisyon önergeye katılan a -
.maktadır. Önergeyi oylarınıza sunuyorum, Ka
bul edenler... .Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
(Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüboğlu ve 

dört arkadaşının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — .Sayın Komisyon ? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (.Sinop) —Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Bu önergeye de Komisyon ka
tılmamıştır. Değişiklik önergesini oylarıniKa su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
•edilmemiştir. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 

(Burdur .Milletvekili 'Faik Kıııbaşlı ve 
arkadaşımn önergesi tekrar okundu) 

bes 
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(BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL-

ÇI 'NOÖUZ- (Sinop) — Katılmıyoruz. 
BAıŞKAN — Okunan önergeye Komisyon 

ıkatılmamıştır. Önergeyi -oylarınıza sunuyorum. 
Kabul -edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir efendim. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
(İstanbul Milletvekili Kâzım özeke ve altı 

arkadaşının önergesi tekrar okundu) 
(BAŞKAN — 'Sayın Komisyon ? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANİ YAL

GIN OĞUZ (Sinop) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — ıSayın Özeke ve arkadaşlarının 

değişiklik önergesine Komisyon katılmıştır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

iSayın Komisyon, ISayın Özeke ve arkadaşla
rına ait, ka'bul edilen önergenin yeri fıkra ola
rak (F) imi olacak, yoksa ( 'P/l), (F/2) mi ola
cak? • 

ADALET KOMİSYONU /BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Sinop) — Yeni (G) fıkrası olacak 
efendim. 

BAŞKAN — O şekilde redakte edilecektir 
efendim. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
('Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'm öner

gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN —• Sayın. Komisyon 1 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL^ 

ÇIN OĞUZ (Sinop) — Katılmıyoruz. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan, Sayın Komisyon Başkanı deminki önergeye 
katıldığını ifade etti. Komisyonda çıoğunkılk 
yok. Komisyon önergeye katılamaz. 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzde böyle bir şey 
yok efendim. (Oürültüler) 

Bir dakika efendim, bir dakika. 
(Sayın Ataöv, anlayamadım, lütfen bir kere 

dah'a tekrar eder »misiniz1? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
İçtüzüğümüzün 46 ncı maddesine göre, Komis
yon üyelerinin çoğunluğu orada bulunmadıkça 
Komisyonun önergeye katılma yetkisi yoktur. 

BAŞKAN — Evet efendim, katılamaz, doğ
rudur Sayın Ataöv. 'Esasta haklısınız, ancak biz 
Genel Kurulda takınan Komisyon üyelerinin 
her hanigi ıbir itirazı olmadığı için bu şartı ara

madık. ıFakat haklısınız, Komisyon Başkanın
dan bunu sormak istiyorum iben de, Sayın Ata-
•öv'ün vaki ikazı üzerine. 

Komisyon olarak, karar nisabını taşıyan bir 
sonuca istinaden mi katılmış olduğunuzu beyan 
ettiniz efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Sinop) — Efendim, uzmanlar da 
var, Komisyon sıralarında da yeterli yer bulun
madığı için Komisyon üyelerinin bir kısmı ön-
sıralara oturtulmak suretiyle nisap doldurul
maktadır. 

BAŞKAN —• Genel Kurulda bulunan Komis
yon üyelerinin lütfen bulunduklarım işaret et
melerini rica ediyorum efendim. 

(Genel 'Kurul sıralarında oturan Adalet Ko
misyonu üyeleri el kaldırmak suretiyle Genel 
Kurulda (bulunduklarını işaret ettiler) 

BAŞKAN — Efendim, üye sayısını tespit et
tiniz. Komisyon üyesi arkadaşlarımızın katılma 
beyanınıza bir itirazı var mıdır efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Sinop) — Yok efendim. 

BAŞKAN — Yok. Evet meseleyi bu şekilde 
halletmiş oluyoruz iSayın Ataöv. Teşekkür ede
rim. (A. P. sıralarından «{Komisyonun ekseriye
ti yok» sesleri) Var efendim var, fazlası ile var. 
Komisyonlarda karar nisabı üçte birdir. 

iSayın Komisyon, Sayın Müfit Bayraktar'a 
ait Önergeye katılmadığınızı beyan ettiniz, öy
le mi efendim ? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ ('Sinop) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bayrakitar'a 
ait önergeye Komisyon katılmamıştır. Değişik
lik önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
Efendim, Komisyon üyesi arkadaş anımdan 

yer bulunduğu nedeniyle, çalışmalarımızın' ko
laylaşması bakımından encümen yerinde otur-
malannı rica ediyorum. 

(iSakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve üç 
arkadaşının önergesi tekrar** okundu) 

BAŞKAN — iSaym Komisyon Ş 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

ÇIN OĞUZ (Sinop) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN —; Katılmıyorsunuz. 
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HAYKETiTtfcN UYSAL ('Sakarya) — Söz ri- ' 
ca ediyorum efendim. 

BAŞKAN -— .Sayın Uysal, buyurunuz efen
dim. 

HAYRBTTltN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
'Başkan, değerli arkadaşlarım; önergem, dep
remden, daha doğrusu talhiî âfetlerden zarar 
gören yurttaşlarımızın - ki, Türkiye'de son za
manlarda bu talbiî âfetler 'bir bayla olmuştur -
imar İskân Bakanlığı" tarafından Tabiî Âfetler 
Fonu 'aracılığı ile yapılan yardımın, çok aız 
miktarda, anaparanın dışındaki .gecikme faizle
riyle diğer ^masraflarının affedilmesi hususunu 
kapsıyor. Oysa 9 ucu madde, kısıtlı da olsa, sı
nırlı da olsa, az da olsa oldukça belirli birtakımı 
faizleri, primleri vergiden doğan birtakım ku
surların karşılığı miktarları affetmekte... 

Şimdi değerli arkadaşlarım; bundan bir sü
re önce, tekel maddelerine yapılan zamla yurt
taşlardan bu zam için alman paralarım bir fon
da toplanarak bu gibi tabiî âfetlerde kullanıl
masını gerektiren bir kanım çıktı Meclisten/ 
Dış devletlerden yapılan yardım, ülkeımizin in
sanlarından yapılan yardımlar fonlarda toplanı
yor. Dar gelirli insanlara, yoksul insanlara, 
depremjden ötürü yıkılan evlerini yapmak için 
yapılan yardım o kadar büyük bir yardım da 
değildir. 3 000 - 3 500 lira 7 000 lira veya en çok 
15 000 liradır. Şimdi bakın ne oluyor? Demin 
okumadım, elimde bir tane belge var, 3 500 
lirasını 3 yıl ödeyemiyor, ödeyemediği zaman 
borç muaccıeliyet keislbediyor ve faize tabi tutu
luyor, kanunî takibata (geçiliyor ve bu ipotekli 
gayrimenkulun satışa çıkarılması suretiyle Dev
let alacağının tahsiline 4947 sayılı Kanun uya
rınca gidileceğini bildiriyor ilgili merci. 

Bundan Türk Devleti zarar görmez, bundan 
Türk Milleti zarar görmez. Sayın Komisyon bu 
teklife katılmadı'ama, Allah'ın getirdiği bir 
âfetten evi yıkılan insana karşı Devletin sıcak 
elini uzatıyoruz. Ödeyemiyor zaten, evi yıkılmış, 
elinden bütün maddi imkânlar gitmiş, ellini uza
tıyor Devlet. Ödeyemediği zaman muaoeeliyet 
kesbediyor, evine haciz koyduruluyor; bunların 
muameleleri, bunların işlemleri, % 4, .% 5 faiz 
bir daha biniyor, böyle durumlarla karşıkarşı-
ya kalıyoruz. 

Grönül arzu eder ki, anaparayı da affedelim. 
Ama kanun tekniği bakımından bu kanunun 
bünyesi içine girmediği için, burada kusur ve 
cezaların affına ait bir kanunu 'görüştüğümüz 
için, ben, ceza kısımlarıyle, kusur kısımlarıyle 
lilgili hususun hiç olmazsa sosyal sigorta primlile
rinin bağışlanması gibi, vergi cezalarının gecik
me zamlarının bağışlanması gibi, bir ölçüde bu
nun takibata uğramamasını arz ediyorum bu 
önerimle. 

Yüce 'Meclisimiz bu hususa iltifat ederse 
Muş'ta, Uşak'ta, Kütahya'da, Burdur'da Sakar
ya'da ve daha birçok illerde tabiî âfetlerden 
meydana 'gelmiş birtakım zararları Devletin 
karşılamak üzere verdiği paralardan ödeyeme
yecek durumda olanların faizlerini ve diğer 
masraflarını bundan arındırmak mümkün ola
cak ve o vatandaşlar, «Devletin sıeak eli bu ka-
darcık da olsa bize uzandı» diye müteşekkir ola
caklardır. 

Lütfen bunu oylarınızla kabul ediniz. Te
şekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
Efendim, Sayın Uysal'a ait önengeye Komis

yon katıılmamıştı. Değişiklik önergesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler Etmeyen-
Ler... Değişiklik önergesi kalbuil edilmiştir efen
dim. 

Diğer önergeye geçiyoruz efendim. 
(Samsun Milletvekili îlyas Kıılıç ve dört ar

kadaşının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayım Komisyon, bu önergeye 

(katılıyor musunuz! 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

ÇIN OĞUZ (İSinop) — Katiılmıyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, 'Sayını Kılıç ve arka

daşlarının önergesine Sayın Komisyon katıilma-
inıafctadır. Önergeyi oyl'arınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz önce kabul 
buyurduğunuz ISaym Uysal "a ailt önerge (G) 
bendi olarak kabul edilmiştir, halbuki bunun 
(E) bendi olarak kalbuil edilmesi gerekiyordu, 
bu şekilde düzeltiyorum efendim. 

Diğer önergeyi yeniden okutuyorum. 
(Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız 

ve beş arkadşmın önergesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — ıSayın Komisyon, ,bu önersgeye 
katılıyor imusunuz ? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (i'Sinop) — Katılmıyoruz efendim, 

BAŞKAN — 'Sayın. Komisyon bu önergeye 
Ikatılmamıalktadır. Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler Kaibul edil-
ımemiştir. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
i (İzmir Milletvekili YıHîmaz Engeneklon ve 

dört arkadaşımın önergesi telkrar okundu.) 
BAŞKAN — (Sayın Komisyon, !bu önergeye 

Ikatılıyor imusunuz efendim 1 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

GIN OĞUZ (Sinop) — Katılımıyoruz efendim, 
BAŞKAN ı— Buyurunuz 'Sayın Ergdenefcon 

önergenizi izah ediniz. 

YILMAZ ERlGKNBKON (izmir) — Bayın 
Başlkan, sayın imi! iletv eklileri; /bir .af kanununun 
kapsamımı daraltıcı bir teklif geitirınrelk kolay 
değildir. Bunu -kaibul 'ediyoruz. Ancak, teklifi-
nıizi'n esas gayesi, dürüst, Devletin kanununa 
saygıüı, vergisini zamramında veren ve [bundan 
iftihar eden, Devletinin gelişmesine, kaUlkınma-
sınıa yardımcı 'olan vatandaşla, Devletin Hazi
nesinden Devletin hak ettiği parayı esirgeyen 
vatandaş 'arasındaki tefriki Ikorumaiktır. Bu iti
barla hileli vergi suçları!, vergii 'kaçaıkçjilığı ile, 
vatandasın ikaisrtı olmadan birtakım vergi ımev- ' 
zuaıtını tanıımaıması veyahut da birtalkım uisulî 
bükümleri ihlâl etmesi yüzünden ımeydana ge
len u'sulısüzUiük ve 'kusur cezalarını aynı ;mıalhi-< 
yette. görmek ımlümıkün değildir. Birisinde kasıt 
vardır, diğerinde kasıt ydktur. Kasıt, Devletim 
Hazinesine, Devletin hak ettiği parayı verme
mektir ; Devletin masraflarına iştirak e tim emek 
iradesidir. Bu itibarla, Devletten vergisini ka-< 
çıran, yani, Hazineyi soymak isteyen kişileri bir 
laf 'kapsaımı 'içinde ımütalâa, etmeyi mıümkün gö
remiyoruz. Bu itibarla, vermiş olduğumuz öner
genin maksadı, dürüst vergi ödeyen mükellefin 
de hakkını Ikorumaıktrr; yalnız Hazinenin; değil., 

/ 
Dürüst vergi ödeyen imıükeliefle vergisini! 

ödenmeyen, ^kaçıran kiş'i arasındaki tefriki bum
dan sonra nasıl 'muhafaza edelbilifriz? Bundan 
sıonra vergisini dürüst ödeyen kişiye, «Devletin 
verginizi zamanında verdiğiniz takdirde mü-
kâfatlandırılacaksiınız; hiç almazsa cezalandı
rın mayacaksımız» diye nasıl 'beyan edebiliriz? 
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Bu, doğrudan doğruya, «[Siz de verginizi' verime-
yiinliz, siz de Devletin 'masraflarına katılmayı
nız. Bunun zararı yoktur; Devletten verıgii ka
çırmanın, Devletten mal kaçınmanın, Hazineye 
zarar vermenin zararı yoktur» demektir. 

Bu önerge, Devlete sahip olma fikrinim, ka
nuna hürmetkar vatandaşın haklarına sahip 
olma fikrinin ifadesidir.. Takdirlerimize arz ıcdi-
yor ve iltifatınızı ibdkliyoruz. 

'Saygı la nımı sunanım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkül- ederim ıSayın Erge-
nekon, 

Sayın Yıüımaz Ergenekon ve <a ikada şia rina 
ait önergeye Komisyon katılmamıştı. Değişik
lik önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler..,. Kaibul. etmeyeni .er..,. Değişiklik öner
gesi kaibul edilımiştir. (A. P. sıralarından alkış
lar)' 

Düğer önergeye geçiyoruz. 
((Antalya 'Milletvekili îilıSan Ataöv ve dört 

arkadaşının önergesi tekrar okundu.) 
.BA.ŞKA'N — (Sayın Komisyon İcatılıyor mu

şunu z?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL. 
ÇIN OĞUZ (İSinop) — Katılmıyoruz. 

BAlŞKAN — Katılmıyorlar. Sayın Kırbaslı 
buyurunuz efendim. 

FAİK KIBBAŞLI (Burdur) — Slayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; konuşulmakta olan 
af kanununun, imali 'hükümlerinin kapsaımı içe
risine, vergi cezalarınım ve sigorta primlerin in. 
faizlerimin tümü alındığına göre, -burada, izah 
edilmesi lâzım eğelen ve ilâvesi -gerelken 'bir n.'ok-
ta vardır. O da, sigortaya, iş kazasından dolayı 
(borcu olan kişilerin, hor-çlarının faizlerinin af 
kapsamına alınması hususudur. 

Sigortaya iş kazalarından dolayı borçlan -
ımış olan kişiler, 'biliyorsunuz, îşçi (Sigortaları 
tarafından mahkemeye verilmekte ve netice iti
bariyle mahkemeller yılilar yılı sürmekte, (mükel
lef hüyük 'bir hüsnüniyetle hareket ettiği hail
de, (borcun 'miktarını [bilmediği! içim, ödemek du
rumunda da 'bulunamamaktadır. Çünkü, mah-
Ikeme hükmü kesinleşmediği için, bu miktarı 
tespit etmek mümkün değildir. Bu bakımdan, 
mahkemenin uzun sürmesi neticesinde faizler 
Ibirbiri üzerine yığılmakta ve hattâ hazan da, 
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iborcun aslına yaklaşık :bir durum arz etmek
tedir. Bu af kapsamı içerisine sigorta, primle
ri, vergi cezaları ve 'bunların faizleri galibi binta-
Ikıımı 'hususların girdiği düşünülürse, iş kazala
rından (mütevellit İşçi Sigortalarına borçlanan 
kişilerin '''de borçlandığı aniıktarlaının af kapsa
mlıma alınması hakkaniyetin' en tabiî şeklidir. 

Bu (bakımdan, ikazayı yapanlar .aslında «sııe-
lluluk derecelerini de bilmediklerinden, borcu
nu zamanında ödetmek 'imkânından da mahrum
durlar. Çünkü, kesin neticeler Yargıtaya kadar 
gitmekte ve netice senelerce -uzamaktadır. Bu 
mağdur olan ve hakikaten kelimenin tam -mâ-
n asiyle elinde olmayan sebepli erle mağduriyete 
duçar olan Ibu vatandaş']arlımızın -ödeımek duru
munda bulundukları asıl' (borçlarının ötesindeki 
faizllerinin de af kapteıaımmna alınması hakkaniye
tin, zaruretin ve hu maddenin esprisinin esası-
nii teşkil eder. 

İltifatınıza mazhar olacağımı ümit eder, say
gılar .sunanım. 

BAŞKAN — Sayın Kırıbaşli; ve arkadaşları
na ait değişiklik önergesine Koımisyon katıl
mamıştı. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul 'edenler... Kabul etmeyenler..,. Kabul edil
memiş tir efendim. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
(Kütahya Milletvekili Ahmet Mahir Ablum 

ve dört arkadaşının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — iSayın 'Komisyon?.. 

(ADALEIT KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ ('Sinop) — Katılımıyoruz efendilm. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Aîblum ve arkadaşlarıma ait önergeye 

Komisyon katılmaimıştır. Önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kalbül edilmemiştir. 

Efendim, önergeler Ibitmiştir. Kabul (buyur
duğunuz, İSayın Özeke, Sayın Uysal ve Sayın 
Engendkon'a ait değişiklik önergeleriyle mad
denin aldığı yenil şekli önce okutacağım, sonra 
oylarınıza sunacağımı. 

Madde 9. — A) 1973 yılı sonuna kadar olan 
dönemlere. (Beyana dayanan vergilendirmeler-
de 31 . 12 . 1973 tarihine kadar verilmesi gere
ken beyannamelere) ilişkin vergi ve sosyal si
gorta primi cezaları ve gecikme zamları ve fa
izlerinden tahsil (edilmemiş olanlara ait vergi 

veya resim veya harç veya sigorta primi faslı
nın, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
veyahut bu tarihten itibaren 8 lay içinde kısmen 
veya tamamen ödenmiş olması halinde (Gebren 
•tahsil edilenler dahil) ödenen vergiye veya res
me veya harca veya sigorta prim borcuna teka
bül eden cezanın ve bunlara uygulanması gerıe-
ken gecikme zamlarının ve faizlerimin, tamamı : 
(Hileli vergi cezaları ve vergıi kaçakçılığı ceza
lan hariç). • 

Af dönemleri ile ilgili olarak kesilmiş ve ke
silecek bir vergi veya resim veya harç veya si
gorta primi aslına bağlı olmayan tüm vergi ve 
sigorta prıhni ve para cezalarının tamamı : Hi
leli vergi cezaları -ve vergi kaçakçılığı cezaları 
hariç). 

Bu kanunun yürürlüğe .girdiği tarihe kadar 
henüz tahsil edilmemiş olan fer'd amme alacak
ları ile vergi cezalarının ve tahsili için vergi da
irelerine gönderilen veya gönderilmesi gereken 
.mahkeme harç ve 'güderleri ve yemeklik ve yi
yecek bedelleri, gibi müteferrik alacakların dki-
yüzelli liraya kadar olanları (ikiyüzıelli lira da
hil), 6933 sayılı Kanuna göre alınan hazine his
seleri, her türlü aşar bedelleri ile 31 . 7 . 1973 
tarihine kadar Maliyeye devrleddlmesi gereken 
tâvizat bedellerimin bin lirası ve kadastro harç
ları affedilmiştir. 

B) • Af dönemlerine ilişkin olarak, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kesilecek 
vergi ve sigorta primi clezaları ve gecikme zam
ları ve faizleri hakkında da, vergi veya resim 
veya harç veya sigorta primi borcu aslının ilgi
lilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 8 ay 
içinde ödenmesi halinde yukarıdaki bıend hük^ 
mü uygulanır. (Hileli vergi cezaları ve vergi 
kaçakçılığı cezaları hariç). 

C) Bu kanunun yürürlüğe .girdiği tarihte 
ihtilaflı bulunan veya ihtilaflı hale getirilen 
vergi, resim, ıharç ve sigorta primli asıllarını ih
tilâfın kesin hükme bağlandığı tarihten itibanen 
8 ay İçinde ödeyen mükellef ve sorumlular hak
kında da yukardaki bendler hükümleri uygula
nır. Ancak, bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra vergti, resim, harç ve sigorta primi ihtilâ
fını sürdüren veya ihdas eden mükellef ve so
rumlulardan yetkili merciler tarafından kesin 
hükme bağlanacak vergi, resim, harç ve sigorta 
primi borçları % 20 fazlasıyle tahsil edilir. 

— 35 — 



M. MecM B : 63 . 9 . 4 . 1974 0 : 1 

D) Bu kanun hükümleri, borçlular vıe nıü-
ikelleflerin 6183 sayılı Kanunda öngörülen «te
cil» müessesesine başvurmalarınla ve bu suretle 
aftan faydalanmalarına engel olmaz. 

E) Afla ilgili vergilendirme dönemlerine 
ilişkin olarak Vergi Usul Kanununun 371 nci 
maddesine göre bu kanunun yürürlüğü (tarihin
den itibaren bir yıl içinde pişmanlık talebinde 
bulunanlara1 beyanları üzeıine tarh ve tahakkuk 
ettirilen vergi, resim, ve harçlar haber verme ta
rihinden itibaren 8 ay içinde ödendiği takdirde, 
vergi «ezası kesilmez ve pişmanlık zammı uygu
lanmaz. 

F) Bağ - Kur sigortalılarından, başvurtmıa 
ve basamak seçme işlemlerini 1479 sayılı Ka
nunda gösterilen süreler geçtikten sonra yapan
ların bu kanunun- yürürlüğe girdiği tarihi takip 
leden ay başından itibaren 3 ay içimde olmak 
ikaydıyle başvurma ve basamak sıeçmıe işlemlıeri 
ve hatalı seçtikleri basamaklara dair yazılı dü
zeltme talepleri, bu talepler sigorta yardımına 
hak kazandıran olaydan 'önce vukuıbulmıak v>e 
varsa ödenmesi gereken kesıenek ve primler 
ödenmek kaydıyle geçerli sayılır ve bu gibiler 
hakkında herhangi bir müeyyide ve ceza uygu
lanmaz. 

1479 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine 
göre verilmjesi ıgeröken çalışma belgelerini bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 
ay başından itibaren üç ay içinde Bağ - Kur'a 
intikal 'ettirilmesi halinde bu belgeler geçerli 
sayılır. 

Bağ - Kur sigortalılarının, bu kanunla seri
len başvurma süresinin sonuna kadarki prim 
'borçlarına ait fark, gecikme zammı ve faizleri 
takip ve tahsil edilmez; ödenmiş olan f ark, ge-
oikmie zammı ve faizler geıii verilmıemekle^ bera
ber sigortalıların prim borçlarına mahsup (edi
lir. 

G) 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa in
tibak ederek kongrelerini yapmış ve yine ay
nı kanunun 3 ncü maddesine istinaden tescil ve 
ilânını zamanında yaptıramadıklarından münfe
sih duruma düşerek tasfiyeye tabi tutulmuş koo
peratifler, Genel Af Kanununun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren altı ay içersinde tescil ve 
ilânlarını yaptırdıklarında bir defaya mahsus ol
mak üzere affedilirler. 

E) Deprem, sel, yangın gibi felâketlerden 
zarar gören yurttaşlarımıza 7269 sayılı Kanun 
uyarınca yapılan yardımlardan tahakkuk eden 
her türlü faiz, gecikme faizleri, anaparanın dı
şındaki bilûmum masraf yüklemleri takip ve 
tahsil edilmez. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 9 ncu 
maddeyi okunan bu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 10. — 7 . 2 . 1974 tarihine kadar 

yapılan malî işlemler nedeniyle Sayıştay, mah
keme ve yetkililerce sorumluları adına verilen 
tazmin veya zimmet hükümleri sonucu borç ya
zılan tutarlar, sözleşmeden doğmamış olması, 
hizmetin görülmüş veya malın teslim edilmiş 
bulunması, fazla veya yersiz ödeme olmaması ve 
suç konusu teşkil etmemesi şartı ile kurumların
ca silinir. 

Ayrıca : 
A) 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanu

nunun 133 ncü maddesine göre, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihe kadar silinmesine karar 
verilmiş olan borçlar, 

B) Kaldırılan eytam ve eramil: sandıkları
nın mal sandıklarına devrolmuş alacak artıkla
rı, 

C) Tutarı 1 000 liradan az olan bütün 
borçlar ile nedeni tespit edilemediğinden takibi 
yapılamayan borç kayıtları, 

D) 7 . 2 . 1974 tarihine kadar zaman aşımı
na uğrayan zimmetler nedeniyle, Sayıştayca ve
rilen tazmin hükümleri sonucu saymanlar adına 
kaybedilen borçlar. 

E) silinmesi öngörülen borçların faizleriy
le bugüne kadar ödenmiş diğer borçların henüz 
tahsil edilmemiş faizleri silinir. 

Bu madde kapsamına giren ve henüz yargı
lanmamış işlemler için Sayıştayca tazmin veya 
zimmet hükmü verilmez. 

F) Bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşların
dan burs alarak tahsilini yapanlardan gerek ta
lebeliği sırasında burs almaktan vazgeçenlerin 
gerek tahsillerinin bitiminde mecburî hizmetle
rini yerine getiremeyenlerin, almış oldukları 
burs toplam tutarını ödemeleri kaydıyle, yüküm
lü oldukları ve henüz ödenmemiş bulunan faiz 
ve diğer para cezaları affedil mistir. 
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BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde mü
zakereye geçmeden önce, sayın Alev Coşkun ve 
arkadaşları tarafından verilmiş bir önerge var, 
yeni bir 10 neu madde teklifini öneriyorlar bu 
önerge ile. Bunu zuhulen, madde okunmadan 
önce dikkate almamış bulunuyoruz. Bunun yeni 
11 nci madde olarak teklifinde bir sakınca var 
mı, önerge sahibi arkadaşlarımdan öğrenmek 
istiyorum 1 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Müm
kün efendim. 

- * • • - — * • > - • <i 

1, — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit 
ve 134 arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nci yılı 
nedeniyle bazı suç ve cezaların affı hakkında; İs
parta Milletvekili Süleyman Demirci ve 14 arka
daşının, Af; Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
7 arkadaşının, Sportif faaliyetlerle ilgili cezala
rın affı hakkında; Konya Milletvekili Necmettin 
Erbakan'ın, Cumhuriyetin 50 nci yılı af; kon-
ya Milletvekili M. Kubilây İmer ve 3 arkada
şının, Genel af; Ankara Milletvekili M. Kemal 
Erkovan ve 2 arkadaşının, Bazı suç ve cezala
rın affı hakkında VB Çorum Milletvekili Yasin 
Hatiboğlu ve 2 arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nci 
yılı sebebiyle 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. Sayısı : 25 ve 25'e 
1 nci ek) - (Devam) 

BAŞKAN •— 10 neu madde üzerindeki mü
zakerelerimize başlıyoruz. 

BAŞKAN —- O halde, bu önergeyi bü madde
den sonra dikkate alacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, madde üzerinde mü
zakereye geçmeden, Başkanlık Divanının da Yü
ce Heyetinizden bir önerisi olacaktır: 

Birleşime 20 dakika ara verilmesi hususunu, 
mesai saatinin uzunluğu nedeniyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. Birleşime 20 dakika ara veri
yoruz. 

Kapanma saati : 17,27 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Sinop) — Sayın Başkan, bir açık
lama yapabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

ÇIN OĞUZ (Sinop) — Sayın Başkan, 10 neu 
maddenin (E) bendinin 2 nci fıkrasındaki, «Bu 
madde kapsamına giren ve henüz yargılanmamış 
işlemler için Sayıştayca tazmin veya zimmet hük
mü verilmez» ibaresi (F) bendinden sonra ge
lecektir. Maddenin bu şekilde nazarı itibare alın
masını Komisyon olarak rica ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Bu husus bir baskı hatası, ter
tip hatası olarak mı meydana gelmiştir? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Sinop) — Evet efendim, tertip ha
tasıdır. 

BAŞKAN — Bunu, ifade ettiğiniz şekilde 
düzelteceğiz efendim. 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 17,45 

BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk 

DİVAN ÜYELERİ : idris Ankan (Siirt), Zekâi Yaylalı (Erzurum) 

BAŞKAN — Mıil'lıet Meclisinin 63 ncü BinLeşi minin 2 nci oturumunu açıyorum. 

V. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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Efendim, 10 ncu madde üzerinde şahısları 
adına Sayın Baş, Sayın Uysal, Sayın . Bozatlı, 
Sayın Akova, Sayın Karakoç ve Sayın Kırbaşlı 
söz istemişlerdir. 

AHMET MAHİR ABLUM (Kütahya) — 
Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupıı adına 
Sayın Ablum. buyurunuz efendim. 

A. P. GRjUBU ADINA AHMET MAHİR AB-
LiüM (Kütahya) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım ; 

Müzakeresini yapmakta olduğumuz 10 ncu 
maddenin asıl amacı, Devlet Ihizmetlerinin ge
rektirdiği iharcam,aların yapılması sırasında 
ammenin menfaatini 'zedelemediği ve merî ka
nunların esas ve ruhunu ihlâl etmediği halde, bir 
suiniyet ve ağır bir hataya makrun olmaksı
zın bazı formalite ve şekillere uymak dolayısıy-
le, ilgili memurların, ıbilhassa saymanların Sa-
yıştayca ve yetkili lorganlarca birtakım yüküm
lülüklerle yükümlendikleri hususlarda, bunla
rın bu yükümlülüklerini, zimmetlerini kaldıran 
veya italhfif eden bir hüküm getitrmektedir. 

Bilindiği üzere benzerî hükümler, gene 19166 
yılında çıkarılmış bulunan 780 sayılı Kanunda 
yer almıştı. Ancak, jbu madde, mevzuu baihis 
780 sayılı Kanunun ilgili maddesiyle muka
yese edildiği takdirde, daha şümullü ve daha te
ferruatlı ibir hüküm, sevk etmek suretiyle, sü
rüncemede kalmış olan birçok dosyanın .'kapan
masına da yardımcı olmaktadır. Bu itibarla, 
maddenin esasına ve getirilen hükme prensip 
olarak katılıyoruz. 

Birçok kere, özellikle personel işlemlerinde 
memurların zarardide olmaması için, onların 
menfaatlerini m az arı itibare almak gerek, Ba
kanlıkların «kadrosu geliyor, ödeneğini ödeyi
niz» şeklindeki talimatını yerine ıgetiren sayman
lar bilâihare şu veya !bu nedenle kadronun ıge-
lememesi sebdbiyle veyalhut malî yılı içerisinde 
yetişememesiııden, ödenek işlemlerini de yapmış 
(bulunduklarından, sayman, ıSayıştay nezdinde 
sorumlu olur. Görülüyor ki, suiniyeti yoktur, iyi 
niyetle ve yukarıdan, amirinden aldığı bir işa
ret, bir emir üzerine yaptığı bir işlemdir. Bil
farz, dairesinde yapılan İbir intibakın yanlışlığı 
sonradan anlaşılınca, ilk intibaka göre ödem,e 
yapan sayman takibata maruz kalmaktadır. 

I Gene malûmunuzdur ki, Yargıtaym tevnidi 
içtihat karan vardır; «Verilen hak geri alın
maz.» Memurlar bazen devletten alacakları do-
layısıyle ilgililer hakkında alacak ve tazminat 
davası açmaktadırlar. Mahkemeler de, borçlar 
hukuku bakımından tazmine karar vermektedir. 
Mahkemelerce verilen tazmin kararları, aynıca 
ıkendi hükümleri içinde yer alır, yürütülür. Ke
za yetkililerce, slorumluları adma benzeri sebep
lerle sorumlu tutulmakta ve zimmet 'çıkarılmak
ta olduğu malûmunuzdur. İşte maddenin ilk fık
rası jbu ıgibi zimmet ve sorumlulukları af şümu
lüne almaktadır. Ancak, yazılışı itibariyle, mad
de, bazı tereddütlere, tatbikatta ıbazı aksaklık
lara sebebiyet verebilecek .bir görüntü içerisin
dedir. Bu itibarla, maddenin tatbikatını kolay
laştırmak, tereddütleri izale etmek amacını gü-
den bir önergemizi Yüce Başkanlığa vermiş bu
lunuyoruz. Haddizatında verdiğimiz önerge, bi
raz sonra göreceğiniz veçhile maddenin esasın
da ve mahiyetinde ibir değişiklik getirmemekte, 
sadece açıklık vermektedir. 

(A) fıkrasıyle mahkemelerce berae'tlerine 
karar verildiği halde 1050 sayılı Mühasebei 
Umumiye Kanununa göre ihdas ve ika edilmiş 
maddî zararın karşılığı zimmet olarak kaldığı 
için, bu kanunun 130 ncu maddesi gereğince 
Maliye 'Müsteşarının başkanlığında ikurulan Malî 
Müşavere Heyeti bunların bir listesini yaparak 
zaınan zaman terkin olunmak üzere Büyük Mili-

i let Meclisine sunarlar idi. Yüce Mecliste teşek
kül eden ö'zel bir komisyon ise, hu terkin işini 
tekemmül ettirirdi. Fakat 1961 Anayasasından 
sonra böyle bir komisyon teşekkül etmediği için, 
bu Malî Müşavere- Heyetinin tespit ettiği liste
ler burada Yüce Mecliste bir komisyon tara
fından tetkik edilemediği ye 'terkin olunamadı-
ğı için de birikmektedir. 

(A) fıkrası, bu gibi birikmiş olan terkin lis
telerinin ortadan kaldırılmasını ve terkin işle
minin yapılmasını teminen getirilmiştir. Bunla
rın çoğu, hatırlarsınız; erlerin askerlik hizmeti
ni yaparken çaldırdıkları bir velense, ika ettik
leri bir zara*r dolayısıyle haklarında yapılan ta
kibat yüzünden meydana çıkan yükümlülükler
dir ve çok kere de bunların adresleri meçhul
dür, hattâ failleri vefat etmişlerdir. Bu kabil 
birikmiş olan işlerin, dosyaların bir (hamlede or
tadan kaldırılması bakımından ıhüküm, yerinde-

I dir. 
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'(B) fıkrası Osmanlı İmparatorluğu zama
nında yetim, ve dullara yardım için kurulan ey
tam ve eram.il sandıklarının varlıklarının Emlâk 
ve Kredi Bankasına devredilmesi, alacaklarının 
takibinin ise Maliye Bakanlığına ve saymanlık
lara verilmesi işlemleriyle ilgilidir. 'Bu, eski bir 
tatbikatın bakiyesi sayılabilecek mahiyette olan 
birtaıkım küçük işlemlerin âdeta formalitelerin 
azaltılması ve ortadan kaldırılması maksadına 
makrun bir hüküm getirmektedir. Bu bakımdan 
da fıkranın getirdiği hüküm, yerindedir. 

(C) fıkrası küçük ve takibi çok masraflı 
olan bazı işlemlere aittir. 1İ33 neü maddeyi Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 133 ncü madde
sini tamamlayıcı mahiyettedir. Bu da .getireceği 
kolaylıklar ve ortadan kaldıracağı formaliteler 
dolayısıyle yerindedir. 

(D) fıkrası açıktır. 
(E) fıkrası yukarıdaki fıkralarla silinen 

borçların faizlerine taallûk etmektedir, (gene ta
mamlayıcı mahiyettedir. 

(F) fıkrası ise burs ve staj dolayısıyle bazı 
yükümlülerin yükümünü bir formül içerisinde 
halline matuf bir fıkradır. (Bu itibarla bu da 
yerindedir. 

Demin de arz ettiğim üzere, grubumuz, genel 
olarak bu maddenin geçtirdiği esaslara katılmak
tadır. Maruzatım bu kadardır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aıblum. 

Sayın Baş, buyurun. 
NAZIM BAŞ (İçel) — Sayın Başkan, muh

terem milletvekilleri; 
10 neu maddenin (F) fıkrasında belirtilen, 

«ıBakanlıklardan ve diğer kamu kuruluşların
dan burs alarak tahsilini yapanlardan gerek ta
lebeliği sırasında burs almaktan vazgeçenlerin 
gerek talhsillerinin bitiminde mecburî hizmetle
rini yerine getirmeyenlerin almış oldukları burs 
toplam tutarını (ödemeleriyle kaydiyle, yüküm
lü oldukları ve henüz ödenmemiş bulunan faiz 
ve diğer para cezalarıyle affedilmiştir» kaydı ile 
bu madde, Yüksek öğrenim ve Yurtlar ve Kre
diler Genel Müdürlüğünden kredi alıp, aynı şe
kilde öğrenimi yarıda kalmış ve aldığı krediyi 
imkânsızlıklar yüzünden ödeyemeyenlerin ve or
ta öğretimini devlet parasız yatılı okullarında 
okuyanların faiz ve cezalarının affedilmesidir ve 
onlar da bu aftan yararlanmalıdır. BurS cezala

rının affı ile beraber, kredi cezaları da affedil
melidir. 

Böylece, gerek yüksek öğretimi, gerekse orta 
öğretimi, devletten ayda 250 lira ıgibi cüzî bir 
para alarak sıkıntı içinde yapan yoksul köylü 
ve işçi çocuklarının üzerinden, devletin diğer ka
mu kuruluşlarının bir de faiz alması çok tuhaf
tır. Onun için bu maddeye, «kredi alanlar» da 
dahiL edilmelidir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baş. 
Sayın Uysal, buyurunuz. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Görüş

mekten vazgeçtim efendim. 
BAŞKAN — Görüşmüyorsunuz, peki efen

dim. 
.Sayın Bozatlı?.. Yok. Sayın Ataöv?.. Yok. 

Sayın Akova?.. Yok. Sayın Karakoç?.. Yok. Sa
yın Kırbaşlı, buyurunuz efendim. 

FAftK KIHBAŞLI ((Burdur) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 10 ncu maddenin 1 nci 
fıkrasında şöyle denilmektedir : 

«7 . 2 . '1974 tarihine kadar yapılan malî iş
lemler nedeniyle Sayıştay, malhkeme ve yetkili
lerce sorumluları adına verilen tazmin ve zim
met hükümleri sonucu borç yazılan tutarlar, 
sözleşmeden doğmamış olması, hizmetin görül
müş veya malın teslim edilmiş bulunması, fazla 
veya yersiz ödeme olmaması ve suç konusu teş
kil etmemesi şartiyle kurumlarında silinir.» 

Maddenin içerisinde, («zimmet hükümleri so
nucu» dendiğine göre, «ızimmet» bizatihi bir suç
tur. Zimmet suç olduğuna göre, «suç teşkil et
memesi» kaydının maddeye konması, maddenin 
işlemesine engel teşkil edecektir. Bu bakımdan, 
bu maddenin mutlaka düzeltilmesi ve açıklık ge
tirilmesi şarttır. 

(€) bendinde ise; «Tutarı 1 000 liradan az 
olan bütün borçlar» dedikten sonra, «...ile» ba
ğı ile bağlanarak, «....nedeni tespit edilemediğin
den takibi yapılamayan borç kayıtları» ibaresi 
getirilmiştir. Eğer maddenin aslında, bu 1 000 
liralık had esas olarak alınmış ise; «ile» keli
mesinden sonra gelen, «... nedeni tespit edileme
diğinden taikiıbli yapılıa/mtayan biorç kayıtla
rı» ndan maksat nedir? Bu da, tatbikatta bü
yük laksıaiklıklıaırıa ve tereddütlere! ımahal bıra
kacaktır. Bu, 1 000 ıliiradan yukarı olıduğıu (tak
dirde yıine silinecek midir? Buraya da bir laçılk-
lık getirilmesinde fayda ve zaruret vardır. 
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Diğer taraftan; (F) fıkrasında âsCe, «Baikan-
lıfelar ve ıdiğer (kamu. kuruluşlarından 'bum 
alarak tahsilini yapanlar»' elam ibahsedilrneikte-
idir. Halbuki, kamu kuruluşlarında yalnız 
'burs alarak /tahsillini yapanların dışında bilgi 
/ve görgüsünü arltirmak ımıaksıadiyle dış ülkele
re giden memur arkadaşlar vardır. Burs al
mış olanları (affediyorsunuz da ; Ibülgi ve gör
güsünü artırmak nıafcsadiyle dış ülkelere ıgit-
miş foulunan ve bu suretle kendisine mükellefi
yet tahmil edilen kişilerin durumları ne olacak
tır? Eğer af kapsamı sadece burs alanları, yani 
talebeliği zamanında hum alanları (kapsıyorsa, 
Ibu kapsam çolk ıkıısıtlıdır. Bunun dışında aynı 
külfeti yüklenen, hem meciburî -hizmet yönün
den ve hem de tazminat yönünden, 3489 sayılı 
Kanuna göre, bilgi ve görgülerini artırmak ımak-
sadryle dış memleketlere gönderilen kişiler 
vardır. Bunların da bu af (kapsamına alınması 
zaruridir. Benden ^evvel konuşan arkadaşımın 
da dediği gibi, kredi alanların da bu aıf kap
samına alınması lâzımdır. Sadece bum alanla
ra prim verilmiş olması, maddemin liyi tedvini: 
edilmediğini göstermektedir. 

Bu hususların Komisyonca nazarı iiıtibare 
alınmasını arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kır-
başlı. 

Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye 
bulunmıadığı için maddenin müzakeresi vbitmilş-
,tir. 

Değişiklik önergelerini olkutuyorum efen
dim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyetin 50 nei yılı nedeniyle bazı suç 

ve ©ezaların affı hakkında İkamın teklifinin 10. 
ncu maddesine aşağıdaki fıkranın eklenımesiiıni 
saygı ile öneriyoruz. 

Efetanhul 
Haluk Üılmıan 

Balıkesir 
Orhan Üretmen 

ilzmlir 
Alev Coşkun 

Burdur 
Osman (Ayfcul 

Balıikesıir 
Nıeoajtli Cebe 

İzmir 
Neecar Türkcaıı 

Eskişehir 
Murat Kâhyaoğlu 

İstanbul 
Nejdet öikmen 

İstanbul 
Eniğin Unsal 

İstanbul 
Abdullah Baştürik 

Bingöl 
Hasan Ezmıaaı 

Aydın 
İsa Ayhan 

Aritvam 
Ekrem Şadıi Erdem 

B^ilecik 
Mehmıet Ergül 

Malatya 
Celâl Ünver , 

Adana 
M. Hulusi Özkul 

İsıtanıbul 
Metlin Tüzün 

Sürt 
Abdüllkeriim Zilan 

Antalya 
Fahri Özçjelük 

Bolu 
Abdi Özkök 

Burdur 
AM föanlı 

Karış 
Davut |Aksu 

Ankara 
Osman Cıeraın 

Çoırum 
E tem Eiken 

Çanakkale 
Hasan iSever 

G) Devlet ve kamu kuruluşları hesabına 
okuyan öğrencilerin öğrenimlerini tamamlaya
mamalarından doğan borçların faiz ve cezaî şart 
borçları affedilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Af kanunu tasarısının 10 ncu maddesi 1 nci 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Kırklareli İstanbul 
Tankut Akalın Hasan Basri Akkiray 

Madde 10. — 7 . 2 . 1974 tarihine kadar ya
pılan malî işlemler nedeniyle Sayıştay ve mah
kemelerce verilen tazmin veya zimmet hüküm
leri ile yetkililerce sorumlular adına borç ya
zılan tutarların henüz tahsil edilmemiş kısımla-
ları, hizmetin görülmüş veya malın teslim edil
miş bulunması ve suç konusu teşkil etmemesi 
şartı ile kurumlarınca silinir. 

iGerekçe : Görüşülmekte olan Af kanunu 
tasarısının 1.0 ncu maddesinin 1 nci fıkrasında : 

a) Kaldırılması öngörülen zimmetlerin si
linmesinde hangi tarihin esas alnıacağı belli de
ğildir. Tasarının bu haliyle kanunlaşması ha
linde zaman aşımı süresini doldurmayan zimmet
lerden tahsil edilen paraların da geri verilebile
ceği gibi bir anlam çıkarılabileceğinden «ve he-

40 -



M. Meclîsi B : 63 9 . 4 . 1974 O : 2 

nüz tahsil edilmemiş olması» ibaresinin tasanya 
konulması, 

b) Tasarıda bulunan (sözleşmeden doğma
mış olması) ibaresinin tasarıda kalması halinde 
devlet hizmetlerinin genellikle bir sözleşmeye 
dayanmakta olması nedeniyle Af Kanununun 
getirmek istediği espri ile bağdaşamayacağından 
tasarıdan çıkarılması, 

c) Tasarıda «fazla ve yersiz ödeme» deyimi 
bir anlam taşımamakta ve yanlış anlamlara yer 
verebileceği düşünüldüğünden tasadan çıkarıl
ması. 

(Kanun ruh ve maksadına daha1 uygun ola
caktır. 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Öner
gemizi geri alıyoruz. 

HASAN BASRİ AKKtRAY (İstanbul) — 
Ben de geri alıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, önerge geri verilmiş
tir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 10 ncu maddenin 1 nci 

fıkrasındaki, «Fazla veya yersiz ödeme olma
ması» ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Adıyaman Adıyaman 
Kemal Tabak Ramazan Yıldırım 

Gaziantep Gaziantep 
İbrahim Hortoğlu Mehmet Özmen 

Malatya Adana 
Celâl Ünver Emdn Bilen Tümer 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir hu
susu arz edeyim: Geri verdiğimiz önerge her 
ne kadar iki imzalı ise de, teklifin müzakeresine 
başlandığı gün verilen önergelerden olduğu için 
işlem görüyor; bunu belirtmiş oluyorum efen
dim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan teklifin 10 ncu maddesi

nin (F) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini öneririz. 

İstanbul Aydın 
Abdullah Baştürk İsa Ayhan 

Uşak Sakarya 
Kadir Özpak İsmail Müftüoğlu 

Urfa Çorum 
Abdülkadir Öncel Yasin Hatiboğlu 

(F) Bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşların
dan burs alarak tahsilini yapanlardan gerek tale

beliği sırasında burs almaktan vazgeçenlerin, bur
su kesilenlerin, gerek tahsillerinin -bitiminde 
mecburî hizmetlerini yerine getirmeyenlerin, al
mış oldukları burs toplam tutarını ödemeleri 
kadıyle, yükümlü oldukları ve henüz ödenmemiş 
bulunan faiz ve diğer para cezaları affedilmiş-
tir. 

Başkanlık Makamına 
Görüşülmekte olan 10 ncu maddenin kanun

laşması halinde, tatbiki sırasında tereddüde mey
dan verilmemesi ve tatbikine bâzı pratik kolay
lıklar getirilmesi, maddenin tamamlanması ne
deniyle ilk fıkrasının; 

« 7 . 2 . 1974 tarihine kadar yapılan malî iş
lemler nedeni ile Sayıştay ve mahkemelerce ve
rilen tazmin veya zimmet hükümleri üzerine ve
ya yetkililere doğrudan doğruya sorumluları 
adına borç yazılan tutarlar, sorumlunun suçu 
ile ilgili olmamak şartı ile, kurumlarınca silinir. 
Ancak sözleşmeden doğanların karşı taraftan 
fazla ve yersiz ödenenlerin ahizlerinden genel 
hükümlere göre tahsiline ve suçtan doğanların 
sanık ve hükümlüleri hakkında bu kanunun di
ğer hükümleri saklı kalmak şartiyle, her türlü 
soruşturmaya devam olunur» şeklinde tadilini 
ve «F» bendinin sonuna ise; 

«Hizmet ifa belgeleri saymanlıklara teslim 
edildiği halden mahsubu yapılmadığından, ahizi 
üzerinde kalan avans artıkları silinir» ibaresinin 
ilâvesmi, 

Arz ve teklif ederiz. 
Kütahya Trabzon 

Ahmet Mahir Ablum Mehmet Özgür 
Aydın Kütahya 

İsmet Sezgin İlhan Ersoy 
İstanbul 

Servet Bayramoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Genel Af Kanununun 10 ncu madde (f) fık

rasının «Burs alarak tahsilini yapanlar» cüm
lesine ilâve olarak «Burs ve krediler» şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Niğde. İçel 
Mehmet Altmsoy Nazım Baş 

Erzurum Kars 
Rasim Cinisli Yasin Bozkurt 

Manisa 
Süleyman Tuncel 
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BAŞKAN — Önergelerin okunması bitmiş
tir, aykırılık derecesine göre işlem yapmak için 
tekrar okutuyorum. 

(Kütahya Milletvekili Ahmet Mahir Ablum 
ve dört arkadaşının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon!.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

CIN OĞUZ (Sinop) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon 

katılmamıştır. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
(Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ve 

beş arkadaşının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?... 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

ÇIN OĞUZ (Sinop ) — Efendim kanun tekniği 
yönünden bu değişikliğe katılıyoruz. 

BAŞKAN — Yalnız, Komisyonda nisap gö
remiyorum, Komisyon üyesi arkadaşlarımız Ge
nel Kurul salonunda mevcut iseler lütfen yerle
rini alsınlar... 

Genel Kurulda Adalet Komisyonu üyesi ar
kadaşlarımız var ise karar nisabını tamamlamak 
amacı ile lütfen Komisyon yerini alsınlar efen
dim. 

Nisap teşekkül etti. Sayın Komisyon katılı
yor musunuz? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Sinop) —Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim Komisyon bu önerge
ye katılmıştır. Değişiklik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
(İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve 

beş arkadaşının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon 1.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

CIN OĞUZ (Sinop) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmamış

tır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
(Balıkesir Milletvekili Orhan Üretmen ve 

24 arkadaşının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Sinop) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmamış
tır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
(Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy ve 

dört arkadaşının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Sinop) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Komiisyom katılıma-
mıştır. 

•Önergeyi, oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen!]er... Kalbul eidilme-
nniştir efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, önergeler bit
miştir. 

Sayın Kemal Tabak ve arkadaşlarımın ver
miş okluğu değişiklik önförgesi kalbul •edilmişti'. 
Komisyonun karar nisabı içerisinde katıldığı 
bu değişiklikten başka, yir% Komisyonun ka
rar nisabı içerisinde 'maddemin (e)! bendinin 
2 mıci fıkrası, (if) fıkrasının 2 nei bendi olarak 
yer almış bulunuyor. 

Maddeyi, bu değişik sekiliyle oylarınıza su-
ımuyorum. Kalbul edenler.... Kalbul eitımeyemler..., 
MatTde 'kaıbuLedilmiıştir. ; 

Yeni 11 ınei madde teklifi vardır-; 
Önergeyi okutuyorum efendim. 

Sayın Baışikaınıl ı ğa 
Aşağıdaki hususun Cumhuriyetin 50 ne] 

yılı nedenliyle yapılmış (bulunan kanun tekli
fime 11 nei madde olarak kabulümü arz ve tek
lif ederiz. 

İzim ir İzmir 
Coşkun Karaıgözoğlu Süleyman Genç 

İzim ir -Samsun 
Alev Coşkun Fahari Birer 

İzmir Samsun 
Remzi Özen İlyals Kılıç. 

İzmir tzmiir 
Kemal Önder Kaya Beıtgisu 

İzmir Muğla 
Yüksek Çakmur Ali Döğerli 

İzmür 
Necati Tüıkcan 
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Madde 11. — 9 . 5 . 1969 günlü ve 1177 sa
yılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununum geçici 
1 nci maddesinin (İB) bendi kapsaaımıma giren 
arazi sahiplerine bu geçici madde dâiresinde 
itirazda bulunabilmeleri için, 'bu kanumum yü
rürlüğe girdiği! itarihtem itibaren, 1 yıllık yeni 
bir itiraz süresi taımnımıştır. 

Anılan geçici madde uyarınca evvelce iti
razda bulunulmuş ve bu itirazın tetkik ve red
dedilmiş olması bu kez yapılacak itirazların 
kabul ve tetkikine engel teşkil etmez. 

Yeniden yapılacak itirazlar da geçici mad
denin (B) bendimde saptaman inceleme kurul
larınca incelenir ve bu kurula Devlet daireleri 
ile kamu kuruluşlarından katılan üyelerin özel 
kanunlarına göre hak sahibi oldukları yevmiye 
ve yolluklar bağlı okluları daire ve kuruluş-
ilarea ödenir. 

İnceleme kurulları, yapılan itirazları, itimiz 
tarihinden itibaren 1 yıl içimde inceleyip ka
nara bağlarlar. 

BAŞKAN — Sayım Komisyon, yemi madde 
eklenmesi ile ilgili bir önerge okunmuş bulu-
uuyor; bu önergeye kaitılıyor musunuz?... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN (Sinop) —Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Komisyon ye
rinde 8 sayım üyenin bulunduğunu görüyo
rum.... 

.Sayım Talât Oğuz, Komisyon üyesisiniz; 
Komisyonun beyanına katılıyor musunuz?.. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Katılıyorum 
efendim. 

İBAŞKAN — Efendim, bu yemi ımadd-e tek
lifi üzerinde müzakere açıyorum. Madde üze
nin de söz isteyen sayın üye?.. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Söz is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurumuz Sayım Yağcı. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayım 
Başkam, değerli arkadaşlarım; 

Esas itibariyle 11 nci madde olarak ilâve 
edilmesi düşünülen ve teklif olarak arkadaş
larımız tarafından hazırlanarak verilen husu
sun •aleyhinde bulunmak mümkün değil. An
cak; bunun kamum tekniği bakımından bu 
kanun teklifime alınması mümkün değil. Çün
kü, neyi affediyoruz? 11' nci madde olarak 
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ilâve ve teklif edilen husus yok ortada; bir 
ceza yok ki, arkadaşlar. Bir ceza olmadıktan 
sonra, affedilen bir husus olamaz. 

Burada, itiraz süresini geçirmiş, vaktiyle 
yapması lâzım gelen itirazı yapmamış olanı 
bazı müstahsillere veya bazı kişilere, yemi bir 
itiraz hakkı, yemi bir itirazda, bulunabilme
leri içim süre tanınması isteniyor. 

Süre tamuma keyfiyeti bu kamun teklifinin. 
şümulüne alınamaz. Bunun adı Af Kamuınu-
dur. Bu müstakil bir kanunum mevzuu veya 
konusu olabilir; ama bir af kanununun konusu 
•olamaz. 

Bu bakımdan, ben şahsen bu önergenin , 
aleyhinde oy kullanacağıım. Yüce Meclisim de, 
af kanununun kapsamına girebilir ımii, giremez 
mi mevzuunu düşünmek suretiyle bu önerge 
üzerinde oy vermesini istirham ediyorum. 

'Saygılarımla, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Yağcı. 
Buyurumuz Sayını Yanfcutan. 
İRFAN YANKUTAN ('Samsun) — Saym 

Başkan, sayın milletvekilleri; 
Arkadaşlarımızın, getirmiş oldukları 11 nci 

maddede işledikleri değişiklik yerindedir. Şöyle 
ki; mesele, Sayım Yağcı arkadaşımızın dediği 
gibi süre meselesi değildir. Olay şudur : Tü
tün ekimimin yasak edildiği sahalara, tütün 
müstahsili tütün ekmiştir. Tekel İdaresi bun
lara kocam vermiştir, tütününü satma yetkisi 
vermiştir; fakat, ekilen saha taban arazidir 
ve bu, tütünün kalitesini düşürür; bu arazide 
yapılacak ziraat ve bugün bunlar kaçak ad
dedilmektedir. Ne garip ki, Tekel İdaresi 
vaktiyle şu veya bu sebeple tütün müstahsi
line, buralara tütün ekme yetkisi vermiş; ama 
aslımda buralara tütün ekmek yasaktır ve 
kaçak addedilir; kaçak olma hali ise bir sue-
itur. Bu tütünü ne Tekel, ne de tüccar alabilir. 
Ne olur bu tütünler? Bu tütünler türlü yol
lar ve oyumlarla tekrar Tekel İdaresinin am
barıma girer. 

Bizim istediğimiz; yasak yerlerde ekilmiş 
olan ; ama Tekel tarafımdan kendilerine ekim 
müsaadesi verilen; ama bugün Tekel İdaresi 
tarafından hukuken alinımayan, kaçak addedi
len bu tütünlerin bir kereye mahsus olmak 
üzere tekrar alınması ve tütün müstabsilleri-
nljln -affidir. Esasen, bugün kaçak muamelesi 
yapılmış olan ve yaptırılmakta bulunan tütün 
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(müstahsilimin elindeki "bu tütünler piyasada 
satılmaktadır. Şöyle olabilir : 30 ve 36 lira 
değerindeki tütünler, 5 veya 10 lira değer üze
rinden özel sektöre el altından satılabilir; o 
zaman almteri sömürülmüş olur. Bu, bir 
süre meselesi değil, bir ceza meselesidir. 

Bu itibarla, arkadaşlarımızın yaptığı teklif 
•Komisyoın tarafından da ikalbul edilmiştir. 

Yüc-e Meclisin de bunu kabul etmesini istir
ham ^ederim. 

SaygılarımÜa. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın1 Yan-
kutan. 

Madde üzerinde, Sayın Kurbaşh, 'buyurunuz 
efendim. 

EAİK L K I R B A Ş L I (Burdur) — Sayın Baş-
Ikan, sayın arkadaşlarım; 

Af Ikapsamı içine1 alınması teklif edilen hu
sus hakikaten çok yerinde ve isabetli bir ko
nuyu içine almaktadır. Çünkü, senelerden 
beri Tekel İdaresiyle, eksperlerle; tütün eikici-
leri arasında bu türlü ihtilâflar sürüp, git
mekte ve hakikaten tütün müstahsili mağdur 
bür duruma düşürülımıelktedir. 

Benden evvel konuşan arkadaşımın sıözle-
rine ilâve edilecek önemli bir husus daha var
dır; bu tütünler haksız bir iktisap mahiyeti ta
şıyabilir bir nitelikte olup, Tekelin ambarla
rınla alındığı gibi; aynı zamanda, bazıları 
da zabıtla ifna edilmekte ve tütün müstahsili
nin eline bir yıllık ermeği ve alınt'erji karşılığı 
hiçbir şey geçmediği gibi, aynı zamanda bu 
yasaktık hükü mi erinden de cezalandırılmak
tadır. 

Bu bakımdan bir defaya mahsus olmak 
üzere, Cumhuriyetin 50 nei yılman büyük af 
kanunu içerisinde bu hususun monte edilme
sinde, hatta özel madde olarak alınmasında 
Adalet Partisi olaralk fayda mülâlbaza ediyo
ruz, 

Saygılarımızla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kır-

'bağılı. 
'Efendim, maddenin müzakeresi bitmiştir. 
Madde üzerinde değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
ef emdim. 
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Eısiki 11, yeni 12 nei maddeyi okutuyorum 
efendim. 

Madde 12. — 7 . 2 . 1974 tarihime kadar 
keşide edilmiş olan ve Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası vasıltasıyle bankalara duyu
rulmuş bulunan ademi tediye protestoları, 
protestonun hukukî sonuçları açısından özel 
ihukuk hükümleri saklı kalmak şartıyle (kaldı
rılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Demokratik 
Parti Grubu adına Sayın Yasin Bozkurt; bu
yurunuz. 

D. P. GRUBU ADINA YASİN BOZKURT 
(Kars) — Sayın Başkan, değerli arikadaşla-
rııın ; 

Teklif metninde 11 nei madde olarak tedvin 
edilmekte olan hüküm, bu teklifle beraber ge
tirilen yeni bir hükümdür. Biz D. P. olarak, 
29 Ocak 1970 tarihimde Millet Meclisine arz et
miş olduğumuz af kanunu teikliıfinde bu hükmü 
esas kabul etmiş ve 9 ncu ımadde olarak ön. 
jgiörmüş>tüik. 

Müzakeresini yapmakta olduğumuz bu yeni 
teklifin; sosyal ve ticarî hayata yenilik getir
diğini ; birçok firmaların,. iş adamlarının iadei 
itibar etmelerine vesile teşkil ettiği kanaatin
deyiz. Bu madde üzerinde kısa. mâruzâtımla 
arz etmek isterim ki, ademi tediye protestola
rının, özel hulkulk hükümleri aynen baki ve 
saklı kalmak suretiyle affın şümulüne1 alın
ması; gerçekten, ticarî hayatımızda ferahlık 
•getirecektir. Bunu D. P. Grubu olarak önemli 
bir hülküm kabul ediyoruz. 

Arz ettiğim gibi; bu hükmü, 1970 yılında 
teklif ettiğimiz af kanunu içinde de tedvin et
tiğimiz ve getirdiğimiz için; bu madde hük-
ımiine katılıyoruz. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ^ederim Sayın Boz

kurt. 
Sayın Başkam... 
AHMET MAHİR ABLUM (Kütahya) — 

Grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
A. P. GRUBU ADINA AHMET MAHİR 

ABLUM (Kütahya) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlar; 

Ticarî bayatın ihtiyaç gösterdiği sürat, in
tizam, ve itimat, çeşitli araçlarla ve Türk mev
zuatına ikonimuş olan çeşitli hükümlerle sağla-
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mlmaya çalışılmaktadır. Bunun nedenini izah 
etmeye bilmeni lüzum var mı? 

Mevzuatımız bir taraftan; firmaların, iş 
adamlarının, tüccarların birbiriyle olan ilişkile
rini, alışverişılerini teminat altına alırken; bir 
taraftan da, iktisadî nizamın bu yönden mâruz 
kalabileceği zedelenmeleri ve «özellikleri mevdu
atlarını /bankalarımıza yatırmış olan mevduat 
sahiplerinin 'bunlardan, dolaylı olarak mâruz 
kalabilecekleri ters etkileri önleme amacını gü
den hükümleri ihtiva etmektedir. 

Ticarî hayatın intizamla, itimatla ve sürat
le işlemesini temin eden araçların başında bono 
sistemi ıgelmektedir. Bu nizamı ve bu itimadı 
korumak için 'de, Merkez Ban'kaisı Kanununda 
bir hüküm sevkedilmiştir. 1211 sayılı Merkez 
Bankası Kanununun 44 ncü maddesi «Risk Sant-
ralizasyonu» «başlığı altında şöyle bir hüküm 
getirir: «Banka, 'Türkiye'de faaliyette bulunan 
bankaların müşterilerinin risk. durumlarını nez-
dinde toplamak maksadıyle, bir Risk Santrali-
zaisyonu Teşkilâtı 'kurar. Bankaların keşide et
tikleri protestolar, harikalara duyurulmak üze
re 'Merkez Bankasında toplanır. Bunların top
lanma ve (bankalara duyurulma esası Merkez 
Bankasıyle, Bankalar Birliği tarafından düzen
lenir.» Hükmün «esası bu. 

Bu hükme göre, Merkez Bankasıyle Ban
kalar Birliği arasında, imzalanmış olan bir pro
tokol mevcuttur. Bu protokol nedeniyle yirmi 
yıldan beri bankalar, bonoları protestoya uğra
yan firmaları birer liste halinde Merkez Ban
kasına 'bildirirler; Merkez Bankası da bu liste
leri icmal ederek bütün bankalara dağıtır. Se
bebi de, çok açık; ticari nizamı ve iş hayatın
daki itimadı bozucu hareketi görülen firmaları 
bütün 'bankalara (bildirmek suretiyle onları uya
rır ve 'onlarla muamelelerinde müteyakkız ol
malarını sağlamaya çalışır. 

Birçok firmalar iş hayatında suiniyetli ola
bilirler ve 'bu 'suiniyetleri dolayısiyle de çeşitli 
zamanlarda bonoları protestoya mâruz kalabi
lir. 'Ancak, zaman ızaman Hükümetlerin alimak-
ta iolduğu malî ve kredi tedbirleri nedeniyle, 
«bilfarz ödenemeyen istihkaklar dolayısiyle, bil
farz piyasadaki iştira gücünün darlığı «dolayı
siyle 'suiniyet sahibi olmadıkları halde bile bo
nolarını tediyede müşkülâta imânız kalıp, bu 
yüzden bonoları protestoya uğrayabilir. 

İşte, bizim bu madde ile anladığımız husus 
budur: Hüsnüniyet sahibi, elinde olmayan se
beplerle bonoları protestoya uğramış olan fir
maları, bu hükmün getirdiği af, daha doğrusu 
hoşgörürlük 'kapsamına sokmaktır. Haddizatın
da burada getirilen, bir af değildir; burada öne
rilen, bir cezanın ortadan kaldırılması değildir. 
Burada amaç Merkez Bankasınca bankalara lis
teler halinde bildirilen firmaların, bonoları pro
testo edilmiş olan firmaların, bu protesto nede
nliyle bir nevi kara listeden çıkarılmıalarmı ve 
bankaların bundan böyle bu firmalarla müna
sebetlerini dalha da düzeltir bir istikamet alma
larını sağlamaktır. 

Bu itibarla, madde hükmü; esas itibariyle 
demin arz ettiğim'sebeple, yani hüsnüniyet sahi
bi firmalar için partimizce uygun görülmekle 
beraber; gönül isterdi ki, burada hüsnüniyet 
sahibi olmaksızın ticarî nizamı bozan ve bu ni
zamı bozmak ve itimadı sarsmak suretiyle tica
ret 'hayatımıza zarar veren finmaların, bu mad
de kapsamı dışında bırakılmasını sağlayan bir 
metin, bir hüküm -getirilmiş olsun. 

Bu hususta komisyonun dikkat nazarını çek
mek ve ımümkün olduğu takdirde maddenin, bu 
şekliyle; yani, hüsnüniyetli firmalarla, hüsnü
niyet sahibi 'olmayan firmaları ayırıcı bir hük
mü ihtiva edecek şekilde yeniden ele alınması
nı teklif ediyorum. 

Maruzatım bu kadardır. 
Hürmetler ederim. 
BAŞKAN — 'Teşekkür ederim 'Sayın Ab-

lulm. 
Sayın Nâzım Baş?... Yok. 
«Sayın Uysal?... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Vazgeç

tim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Bozatlı?... Yok. 
Sayın Ataöv?... Yok. 
Sayın Akova?... 
ENVER AKOVA (Sivas) — Söz hakkımı 

Sayın Kırbaşlı'ya veriyorum. 
Sayın Karakoç?... Yok. 
Buyurun Sayın Kırbaşh. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Teklifin 11 nei maddesinde «7 . 2 . 1974 ta
rihine kadar keşide edilmiş olan ve Türkiye 
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Cumhuriyeti 'Merkez Bankası vasıtasıyle ban
kalara duyurulmuş bulunan âdemi tediye pro
testoları, protestonun hukukî sonuçları açısın
dan özel hukuk hükümleri saklı kalmak ışartıy-
le (kaldırılmıştır» denilmektedir. 

Aslında ve ilk bakışta /bu güzel hir şeydir 
ve öyle görünmektedir. Halbuki içinizde ban
kacı, tüccar, sanayici ve kredi müesseseleri ile 
itimat üzerine iş gören arkadaşlar pekâlâ 'bilir
ler ki, eğer bu teklif, bu kapsamı ile kabul edi
lirse, o (takdirde, ticarî 'hayatın (kendisine mah
sus prensipleri de yıkılmış olacaktır. 

ût'ş hayatı, iktisadî hayat itimada dayanır. 
Bankalar da, aslında 'bir itimat müessesesi ola
rak işlerler. ıKredi ve banka münasebetleri iti
mat . ister, sürat İster, her şeyden evvel istik
rar ister. 

Bu ihtiyaç duyularak uzun -zamandan beri 
münakaşası yapılmış ve Avrupa'da asgarî elli 
yıllık 'bir maziye sahibolan santralizasyön ve 
risk prensibi, örnek alınarak M e r/kez Bankası 
Kanununun 44 ııcü maddesinde; iş hayatından 
ve ticarî hayattan doğan risklerin tek elde 
toplanarak, yine bunların listeler hâlimde tica
ret âlemime duyurulması prensibi esas kalbul 
edilmiştir. Bu hüküm, uzun 'zamandan beri de
ğil, aşağı yukarı 7 - 8 yıldan beri melmlekeıti-
mizde taıtlbilk edilmelktedir. 

iBöyle kapsamlı bir af Büyük Meclisten çık
tığı takdirde, şerefli, haysiyetli, attığı imzanın 
mesuliyetini müdrik iş adamı, ticaret erbabı, 
keşide ettiği poliçenin, imza ettiği çekin ne de
nmek olduğunu anlayan ve bunun maddî ve ma
nevî yükümlülüğünü, tediye tarihine kadar; 
uykuları kaçarak, sıkışarak üzerine almış bu
lunan kişilerle; bir nevi dolandırıcılık: vasfıyla 
ticarî hayata sokulmuş; attığı imzanın, çekti
ği keşidemin ne olursa olsun farkımda o-lımayaıı 
ve bundan fayda umanları aynı maddede topla
manın, ticarî hayatımız, iş hayatımız bakımın
dan isabetli bir hareket olmadığı kanaatinde
yiz. 

Gönül isterdi k i ; komisyon bu maddede, na
muslu, şerefli, haysiyetli, itibarlı ve bunun ağır
lığını müdrik tüccar ve iş adamıyla, bunun 
aksimi Ibir nevi ihtiyat haline getirmiş olanları 
'birbirinden ayırsın ve «Protestoları tekerrür 
eden tüccarlar harici» demek suretiyle bu ımad-
deyi tedvin etsin. Hiç lolmazsa, ımüfcerrirler bu

nun dışımda kalır; bir defaya mahsus olmak 
üzere protesto edilen ve kredisini alaımayam, 
kredisi bloke edildiği için depasıman yapamayan 
ıbamka 'müdürünün mUhıtelif sebeplerle geri çe
virdiği veyahut da Maliyeden istihkakını ala-
-ımadığı için protesto edilen namuslu ve şerefli 
tüccarı da bu suretle koTumuş oluruz. 

«Tekerrür edenler nariç» cümlesini getirmek 
suretiyle bunu tedvin edersek çok isabetli, çok 
kadirşinas bir harekette bulunmuş oluruz. 

Teklifimiz budur. 
Saygılarımızla, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kır-

ıbaşlı. 
'Sayın Tosyalı, söz talebiniz, bu madde; üze

rinde değildi; değil mi efendim? 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Hayır 

efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mad
denin müzakeresi bitmıİştir. 

Madde üzerinde değişiklik önergesi vardır. 
okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 12 ncl maddenin sonuna 

parantez içilme (iSuiniyeltleri tespit edilmiş fir-
ımaların ademî tediye protestoları hariç) kay
dının ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Kütahya Kütahya 
Hüseyin Oavit Brdeınir A. Mahir Ablum 

Erzurum İstanbul 
Rıfkı Danışman F. Gülhis Mamkut 

Ankara 
t. Köylüoğlu 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

ÇIN OĞUZ (Sinop) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Değişiklik önergesine komis

yon 'katılmamıştır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kaıbul edilmemiştir 
'efendim. 

Efendim, eski 11, yeni 12 nci maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Eski 12, yeni 13 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 13. — Bu kanun hülkümleri, bir ceıza 

^mahkûmiyeti olmasa ve faile ait bulunmasa da
hi kanunen veya dış ticaret rejimi hakkında-
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ki kararlara göre kullanılması, yapılması, taşın
ması, bulundurulması, satılması ve yurda so
kulması suç teşkil ödem veya inhisara tabi olan 
eşyanın müsaderesine enıgel değildir. 

Ancak yuikarııdaıki fıkra hükmü dışında ka
lan eşya, ithalde alınan gümrük ve diğer vergi 
ve resimler ile ardiye ücreti ve sair 'masrafla
rın ödenmesi halinde sahiplerine verilir. 

Bu kanun kapsamına giren 6831 sayılı Or
man Kanununa aykırı davranma suçlarında 
kullanılmış olan aleitterle canlı ve cansız her 
türlü taşıt 'araçları ve paraya çevrilmiş ise bun
ların emanet hesabındaki bedelleri, henüz kamu 
davası açılmamış işlerde C. savcılarınca, kamu 
dâvası açılmış işlerde, mahkemelerce, hüküm 
kesinleşmiş ise hükmü veren mahkemece sa
hiplerine iade olunur. Şu kadar ki, 7 . 2 . 1974 ta
rihindin önce kesinleşmiş bir hükme konu teşkil 
edem (alet, canlı taşıt araçları,,araba, kağnı, 
traktör, ve römorku hariç) her türlü motorlu 
taşıt araçları ve bunlar satılmış ise, bedelleri, 
hükümlü hakkındaki ceza bu kanun kapsamı
na girse dahi sahiplerine iade edilmez. 

5383 ve 1615 sayılı Gümrük kanunları, 1918 
sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine dair Ka
nun, 3437 ve 1177 sayılı Tütün ve Tütün Teke
li 'hakkındaki .kanunlar, 3078 sayılı Tuz Kanu
nu, 3788 sayılı Çay Kanunu, 1497 sayılı Cay 
Kurumu Kanunu, 4250 sayılı İspirto ve İspirto
lu İçkiler Kanunu ve 1118 sayılı Oyun Kâğıtla
rı İnhisarı hakkında Kanun ile bunlara ek ve 
ıtadilleri gereğince müsadereleri (kesinleşmiş 
olan eşya, ımaıdde, âlat, ve taşıma vasıtaları sa
hiplerine iade edilmez. 

T raf ilk sicilli kayıtlarına dayanılarak satın-
alman taşıt araçlarından zapt ve -müsaderesi 
kesinleşmemiş olanların ardiye vesair masraf
ları ödenmek şar'tiyle prim, vergi ve resim alın
maksızın sahiplerine verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Adalet Par
tisi Grubu adına Sayın Mehdi Keskin; şahıs
ları adına ise ISayın Baş, Sayın Uysal, Sayın 
©azatlı, Sayın Ataöv, Sayın Akova, Sayın Ka-
ralkoç, ISayın Oğuz ve Sayın Tosyalı söz istemiş
lerdir. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Keskin, 
buyurunuz. 
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I A. P. GRUBU ADINA MEHDİ KESKİN 
(Kastamonu) — ISayın Başkan, sayın millet-

'velkilıleri; 
Görüşülmekte olan Genel Af Kanunu tekli

finin yeri 13 ncü nıa del elsin in 3 ncü bendir hak
kında -nıâruzaltta bulunacağız. 

Gerçekten, teklifin '13 ncü maddesinin 3 ncü 
bendinde, bu kanun (kapsamına- giren 68/31 sa
yılı Onman Kanununa aykırı davranma suçla-
.rmda kullanılmış -olan bütün âletlerin, canlı ve 
cansız her türlü it aşıt araçlarının ve paraya ç-ev-
ri'V.niş ise bunların emanet:- hesabındaki bedelle
rinin, tahkikat safhalarına göre, çeşitli merci
lerce iade olunması, öngörülmektedir. 

Ancak, bu bentde son cümle olarak bir istis
na hükmü getirilmiş 'bulunmaktadır. Şöyle ki; 

I 7> . 2 . 11974 tarihinden önce kesinleşmiş bir 
hükme konu teşkil eden (âileit, canlı taşıt araç
ları, araba, kağnı, traktör ve römorku hariç) 
miîCitoi'hı taşıt araçları iade oiunmamaktadır. 
Bunlar .satılmış ise, bedelleri de iade •oiliTNima-
maktadır., 

Hemen peşinen şunu ifade edelim ki, buna 
tam olarak, kesinlikle. «'Bütün ibir cümle» ola
rak karşı değiliz. Yalnız, takdir edilir İki, or
man konusunda vatandaşın büyük ıstırabı var
dır : Biir yük odun için aylarca, .mahkemelere 
gidip gelmektedir. Orman suçll arının; hapis ce-
zalarıyle, para cezaılarıyle birlikte affında be
raberiz, affedilmesi lâzımdır. Tabialtıyle, para 
cezasını ve hapis cezasını affedince, bir yük 

* odun taşıdı ise, onu taşıyan hayvanının müsa
deresine gitmemek, iade etmek; her hangi bir 
ziraî âletle, kağnı arabasıyle taşıdı ise. onu da 
iade etmek gerekli olur. 

Yalnız, öyle durumlar vardır iki (bilhassa 
i orman 'bölgelerindeki arkadaşllariımız gayelt iyi 

bilirler) bir (kamyoncu veya bir traktörcü rö
morkunu traktörüne takar veya kamyonuyla baş
ka bir yere yük nakleder; boş olarak, kasaba
sına veya köyüne dönerken bir yük ©dunu ar-
'aksına atar, akşam evine götürür. Bu bir yük 
odunu boş kamyonuna, (evinde yakmak üzere 
dahi olsa) arabasına attığı için 'kamyon müsa
dere edilir. 

Halbuki, ımevzuatımızın bir boşluğu olsa -ge
rek! tir. Kaçak onman emivallin'i mamul hale ge
tirmek için 40 - 50 bin lira civarında bir paray-

I ila kurulabilmekte olan şerit atelyeleri mülsade^ 
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reye talbi değilMiir., 40 - 50 ibkı liraya yapıknalkta 
olan orman şeridini', kaçak orman emvalimin 
mamul halle getirdilm'esinde kullanılan şerlidi 
'müsadere etmemek; buna mukabil, ıbir yük odu
nu 'kamyonunun arkasına attı diye 2l5'0 'bin lira-
lıik kamyonu müsadereye tabi tutmaîk, biraz 
eşitsizlik gilbii gelir bize. 

Onun için 'biız şöyle -bir teiklif getirımeikıteyiız, 
bu yolda bir önerge -de takdim elttiik : Dilyorıız 
ki, «IBıı maddenin 3 ncü bendindeki son camile1 

bir değişikliğe tabi tutulsun, 'tamamen kaldirıll-
masın : 7 . 2 . 19174 tarihine kadar kedini eş
miş bir hükme istinaden isatılmış olan mlotorlu 
taşıt aracılarımın! bedelleri iade edilmesin»1 tekllif 
bu yönde aynen mulhafaza edilsin. Ancak, Bu 
ıgiıbi motorlu taşıt araçiları 7 . S, . .19174 tarihine 
'kadar kesıi'nlleşımiş Ibir hükme istimalden henüz 
satılmanMiş ise, ıbundan isıonra da satılmaisın di
yoruz, Bunlar -da sam'iplerii-ne- iade edilsin ki, Ibir 
çolk vatandaşın bu yömdelki; mağduriyeti önlen
miş olsun, deriz. 

Bu yöndeki önergemizi talkdıim. ettik, ilti
fat ederseniz bir eşitlik meydana gelmiş olae-ak 
ve bir 'mağduriyet -önlenmiş (bulunacaktır. 

Saygılarımı sunarım. 

BıAŞjKAN — Teşelkkür ederim iSayın Kes
kin.. 

iCumihuriyetçi 'Güven Partisi G-ruibu adına 
Sayın Tosyalı, ibuyurunuz efendim. 

O. G. P. GRUBU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayım Başkanııni', çok d eğerli i 
arkadaşianıniy 

Yüce Büyük 'Millet Meclisimizde orman suç
larınım affı ile ilgili olarak ilki defa isabetli 
karar aldılk; 'maalesef; Ibu kararları yerime ge
tirmek nasip oilimadı. 

Şimdi, bu af (kanunu sebebiyle, ormian ısuç-
Harımın affı da öngörülımefctedir. Burnumla ilgillıii 
olan Komisyon ideğiş't'irgesimdeki :1:3 ncü madde 
ç'ok -güzel tedvin edilmiştir kanaatindeyiz. BUH 
na göre, 'orman suçu işlemiş olanların, orman 
suçunda kuillandıkları ıcıanlı hayvanilar, kağnı, 
traktör, araba gibi her nevi âlet ve vasıtalar 
'sahiplerime iade edilmektedir. -Mevcut suçların 
dökümü şöyledir : Bir Ikısmıı halen mahkeme-
ilerdedir; mıa'hkeımelerde olanların da- bir kısmır 
savcı elinde, hâlkim elimdedir. Bir kus-mının da 
nıuJhakeme-leri bıitımlştıir. 

Bu maddenin 2 nci bölümü ile, hüküm ke
sinleşmiş olsa dahi, canlı - cansız vasıtalar, trak
tör-ve römorku sahiplerine iade edilmekte, suç
ları da affedilmektedir. 

Bu hakkaniyetli bir şekildir. Biz, Cumhuri
yetçi Güven Partisi olarak, geçim sıkıntısını te
lâfi etmek için orman suçu işlemek zorunda ka
lan vatandaşın bu şekilde affedilmeyinin yanın
dayız ve desteğindeyiz. 

Biz, Grup olarak büyük orman suçu işleyen
lerin; yani, orman suçunu, ormanın tahribini bir 
ticaret metaı haline getirenlerin; ormanları aça
rak, yakarak Devletin ormanlarını tahrip eden
lerin karşısındayız. Madde bunlara cevaz verme
mekte, yalnız geçim saikasıyla suç işlemiş, 15 bin 
adet orman köyündeki 10 milyon fakir orman 
köylüsünün, elinde olmayan sebeplerle işlediği 
suçları affetmektedir. Biz de bunun yanında ve 
desteğindeyiz. 

Burada bir husus var yalnız, benden evvelki 
sayın arkadaşım da ifade ettiler: Muhterem ar
kadaşlarım, (ticaret dahil olmamakla beraber) 
bir köyden geçen kamyona, bir çuval dolusu 
odun kömürü veyahut da birer ziraî alet olan 
dirgen, anadut, boyunduruk, sahan gibi aletler 
konuyor, bir yerden bir yere götürülüyor. Veya 
köylü, bir yük odunu şehirde okuyan oğluna ora
dan geçen bir kamyonla, oğluma götürüver diye 
gönderiyor. 

Bu kadar mütevazi ve basit şeylerde dahi bir 
kamyon, üzerinde bu neviden yükle yakalandığı 
zaman; kamyon da, o odun da hakikaten müsa
dere ediliyor arkadaşlar. Bu başımıza çok gel
mektedir. Küçük ziraî aletler, bir çuval iki çu
val'odun kömürü, bir iki yük odun, kamyonla be
raber müsadere edilmekte ve kamyon satışa tabi 
tutulmaktadır. 

Aynı şekilde, sahil kazalarında bulunan va
tandaşlarımız çok ala bilirler; sahillerimizde, bil
hassa Karadeniz ve Muğla sahillerinde yol olma
dığı için sahil nakliyatı daha çok motorla, kü
çük kayıklarla yapılmaktadır. Demin söylediğim 
gibi, masum maksatla (büyük kereste ticareti 
maksadıyla değil) geçim maksadıyle bir yerden 
bir yere kömür, odun veya birkaç metreküpü geç
meyen kereste bir deniz motoru veya kayıkla 
nakledilirse; o da müsadere edilmektedir. 
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Şimdi, muhterem arkadaşlarım, biraz insaflı 
ve vicdanlı olmamız lâzım: Şüphe yok ki, hepimiz 
vicdanlı ve insaflıyız; burada bu maddeye bir 
hudut konsa idi, çok iyi olurdu kanaatindeyim. 
Meselâ, 5 metreküpe kadar yapılmış kereste, 10 
metreküpe kadar ham kereyte (orman mamulün
den) fazlasını taşıyanlar, iade edilmesin; fakat 
bunun yanında demin arz ettiğim gibi, yalnız 
geçim maksadıyla, masum maksatlarla yapılan 
nakliyatlarda kullanılan vasıtaların müsadere 
edilmeyi ve geriye verilmemesi de büyük bir hak
sızlık oluyor. 

Ben şahsen pek cok defa şahit oldum arkadaş
lar, hâlâ lanımda, evimde de 10 - 15 tane mektup 
var. Yurtlar yoktur liselerin yanında, köydeki 
talebe şehirde okur; dört beş tanesi bir oda kira
lamıştır; oraya da köyden odun gelir. Köyün ya
kınından geçen bir kamyona da bir yük odun 
koydukları zaman, bu kamyonun müsadere edil
diğinin 4 - 5 misali vardır arkadaşlarım. Kam
yonlara. bir kısmı satılmıştır veyahut da bir kıs
mı da emniyet altında durmaktadır. 

Kanaatime göre, Sayın Komisyonumuz bu 
maddeyi bu şekilde iki kısma ayırarak, tavan ve 
tabanını koyarak bir düzeltme yoluna giderse, 
daha iyabetli bir şekil olur, inancındayız. 

Bu ümitle, Yüce Meclise, Grubumuz adına 
saygılar sunar, teşekkür ederiz. (C.H.P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Sayın Nazım Baş? («Yok» sesleri). Yok. 
Sayın Uy yal, buyurunuz efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 'Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
ıl'2 nei madde olarak tedvin edilen, 13 ııcü 

madde olarak şu anda görüşmekte olduğumuz 
madde, esas itibariyle olumlu bir maddedir. 
Maddenin kapsamı içerisinde bulunan hususiyet, 
büyük kaçakçılık unsurlarını madde dışına bı
rakmış, koymuş olmasıdır. Bu husus çok yerin
dedir .ve doğrudur. 

Diğer taraftan, maddenin tanziminde Komis
yondan (zabıtlara •geçm.esi bakımından) açıklan
masını isteyeceğim bir husus var, o da şudur; 

Maddenin 3 ncü fıkrası, «orman suçlarına» 
ilişkin hususları kapsıyor, iadeyle ilgili konula
rı tanzim ediyor. Şimdi, «Bu kanun kapsamına 
giren &831 sayılı Orman Kanununa aykırı dav
ranma suçlarında kullanılmış olan aletlerle 

canlı ve cansız her türlü taşıt araçları..» deni
yor. Şimdi, bu «Sher türlü taşıt araçları» bura
da kamyonları da içeriyor, kapsıyor ve para
ya çevrilmiş ise, bunların emanet hesaplarında
ki bedelleri için saihiplerine iade hükmü, böyle
ce getirilmiş oluyor. Bu konudaki işlemler ^da
va açılmamış işlerde) Cumhuriyet .Savcılıkların
ca; dava açılmış veya karar verilmiş işler de, 
mahkemelerce yapılacak. 

Şimdi, bunun ikinci bölümüne geçtiğimiz za
man ; mesele, fıkranın tanzimi bakımından fark
lı yorumlara neden teşkil edecek bir ölçüde 
kaleme alınmış, o da şudur : «7 . '2 .1974 tari
hinden ünce kesinleşmiş bir hükme konu teşkil 
eden (alet, canlı taşıt araçları, araba, kağnı, 
traktör ve r!öm,orku hariç)». Bunları hariç tutu
yor. «iler türlü motorlu taşıt araçları ve bun
lar satılmış ise Ibedelleri, hükümlü hakkındaki 
ceza bu kanun kapsamına girse dahi sahipleri
ne iade edilmez.» deniyor. 

Birinci hususta kamyon var. İkinci hususta 
kamyon yok. Gerçekte burada, orm,an içerisin
de yaşayan köylülerimizin, sıkıntı içerisinde bu
lunan vatandaşlarımızın; orman düzeninin bo
zukluğundan meydana gelen kusurlarından do
layı zaptedilmiş olan küçük araçlarını, römork, 
traktör, araba, kağnı gibi unsurları iade söz ko
nusudur. İkinci fıkraya göre, orta boyda kaçak
çılık yapan birtakım kişilerin kamyonlarının ia
desi söz konusudur ki, ben öyle anlıyorum; bu, 
belki de maddenin yanlış tanziminden olabilir. 
Fakat, üçüncü fıkrada, farklı olarak, kamyonu 
maddenin dışına atmış. Doğru, kamyonu mad
denin dışına atmak gerek; büyük kaçakçılık 
aracı. Ben de böyle istiyorum,. Ama, maddenin 
3 ncü fıkrasının birinci kısmı, (bu husus açık 
seçik) kamyonun da iadesini, eğer satılmış ise 
parasını ödemeyi öngörmekte. 

Bunun, Komisyon tarafından açıklanmasını 
istiyorum : Benim, anladığım ıgiibi midir? Eğer 
anladığım gibiyse, buna bir açıklık vermek lâ
zım; yoksa, ben başka türlü anladıysam, o za
man zabıtlara geçmek suretiyle, bu maddenin 
tatbikatı sırasında kolaylık sağlanmış olur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
Sayın Bozatlı i . Yoklar. 
Sayın Ataövi . Yoklar. 
Sayın Akova?.. 
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ENVER AKOVA (Sivas) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Karakoç?.. 
BABATTİN KARAKOÇ (Diyarbakır) — 

Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Oğuz?.. 
Buyurunuz efendim. 
HALAT OĞUZ (Mardin) — Muhterem Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
'Görüşülmekte olan maddenin hükümleri ara

sında adaletsizlik, insicamsızlık ve bir tutarsız
lık mevcuttur. Şöyle ki : Görüşülmekte olan 
madde 2 hususu ihtiva ediyor. Hususlardan bi
r i ; hükümler kesinleşinceye kadar olan safha 
ki, takibata konu olan «safiha, amme davasının 
açılmasryle ilgili safha ve kararların verilme
siyle ilgili safha. 

Bir de; ikinci fıkrada, hükümlerin kesinleş
mesiyle ilgili hususu ihtiva ediyor. 

Amme davasının açılması halinde, 6881 sa
yılı Kanuna muhalefetten dolayı hakkında taki
bat yapılan şahısların, muamelelerin hazırlık 
safhasında olması halinde her türlü canlı ve 
cansız eşya iade ediliyor. 

Amme davasının açılması halinde, yine, 6881 
'sayılı Kanuna muhalefetten dolayı açılan dava
larda gerek sorguda, gereikse mahkemelerde olan 
takibatlardan dolayı her türlü canlı ve cansız 
eşyalar iade ediliyor. 

Bir de, hüküm verilip de kesinleşmeyen hal
lerde de, her türlü canlı ve cansız eşyalar iade 
ediliyor. 

Bir duruma geliyoruz; hükmün kesinleşmesi 
halinde (istisnalar hariç) cansız eşyalar iade 
edilmiyor ve bedelleri de iadeye tabi tutulmu
yor. 

Şimdi burada bir adaletsizlik mevcuttur, 
ahenksizlik de mevkuttur. Ceza hukuku saha
sında; «Af mevzuu görüşülürken bu hüküm 
kesinleşmiştir, bu hüküm kesinleşmemiştir» şek
linde bir tefrik yapmaya imikân ve ihtimal yok
tur. Afla, bir fiilin hukukî neticeleri, ceza mah
kûmiyetinin bütün neticeleri tamamen ortadan 
kaldırılır. Af bu şekilde mütalaa edildiğine gö
re, kesinleşmiş olan hükümler hakkında da 1 n'ci 
fıkranın tatbik edilmesi gerekmektedir. Nitekim, 
karar verilmiş ola/bilir; fakat dosya Temyiz 
Mahkemesindeyıken, af kanununun çıkması ha
linde, kesinleştiği takdirde af kanunu kapsamı 
dışında bırakılacak; kesinleşmediği takdirde af 

kanunu kapsamı içine (girecek. Bu bakımdan 
adaletsizdir, tutarsızdır. Komisyonun bu mad
deyi yeniden tetkike almasını istirham ediyo
rum. 

Nitekim, görüşülmekte olan maddenin ilk 
fıkrasında bizim görüşlerimizi doğrulayan bir 
hüküm, var : Gümrüğe tabi olan maddeler, ce
zaları, vergileri üdenmek kaydıyle almıyor; ama 
kesinieşmesi halinde eşyalar iade edilmiyor. 

Bugün bu maddenin kapsamı hemen hemen, 
orman sahasının bulunduğu mıntıkalarda umu
mî bir vatandaş kitlesini ilgilendirmektedir. 
Cezalar affediliyor; fakat, bedeli irat kaydedi
len veyahut da emanete alman paraların, eşya
ların iade edilmemesi adaletsizlikler tevlit et
mektedir. 

Komisyonun bu maddeye yeniden eğilmesini 
istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Efendim madde üzerindeki müzakere... 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Söz istiyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Size söz verebilmem mümkün 

değil : Müzakere bitmiş bulunuyor efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YALÇİN 

OĞUZ ('Sinop) —• iSaym Başkan, arkadaşların 
tereddütlerini gidermek için, Komisyon adına 
açıklamada 'bulunacağım,-

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YALÇIN 

OĞUZ ('Sinop) -—• -Sayın Başkan, kıymetli arka
daşlarım ; 

.Sayın Hayrettin Uysal'm, bu maddeye açık
lık getirilmesi bakımından bizim açıklamada bu
lunmamız gerektiği hususundaki beyanı üzerine 
bir açıklamada bulunacağım. 

Bu kanun kapsamına giren 6831 sayılı Or
man Kanununa aykırı davranma suçlarında kul
lanılmış olan aletler, canlı ve cansız her türlü 
taşıt araçları ve paraya çevrilmişse, bunların 
emanet hesabındaki bedelleri, henüz davanın 
açılmamış olması ve dava açılmış olmakla bera
ber kesinleşmemiş olması hallerinde iade edile
cektir. Ancak 7 . 2 . 1OT4 tarihinden önce ke
sinleşmiş olanlar da alet, canlı taşıt araçları, 
araba, kağnı, traktör ve römork ve bunların be-

• deUeri iade edilecek; bunun haricindeki her 
türlü motorlu taşıt araçları ve bunlar satılmış 
ise 'bedelleri, hükümlü hakkındaki ceza hu ka-
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ııun kapsamına girse dahi sahiplerine iade edil
meyecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN —• Sayın Komisyon Başkanı, bu 

metin 'böyle; arkadaşların metni değil de, yani 
bu iki şey arasında adaletsizlik var dediler, o 
bakımdan sizden bunu sordular. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Devamla) — Bundan anlaşılan şu : 

Efendim, Sayın Hayrettin Uysal benim an
layabildiğim kadarı ile, birinci halde kamyon
ların da müsadereye tabi olup olmayacağı husu
sunu sordular. 

Birinci halde kamyonlar müsadereye tabi 
değildir, iade edilecektir. 

BAŞKAN — Efendim öyle de; Sayın Uysal 
diyor ki; «İkinci fıkrada müsadere ettiğinize 
göre, birinci fıkrada da müsadere edilmesi lâzım 
gelir; bir yanlışlık mı var». Onu soru olarak 
yönelttiler. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Devamla) — Hayır, bir yanlış
lık yoktur. Görüşmeler sonunda Komisyonumu
zun kabul ettiği; yanlışlık değil; esas olarak gö
rüşüdür : Bu şekilde kabul edilmiştir, bir yan
lışlık değildir. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Söz istiyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN —• Saym Kırbaşlı, soru mu sora

caksınız 1 
FAÜK KIRBAŞLI (Burdur) — Komisyon

dan sonra söz işitiyorum. 
BAŞKAN — ıSon sözü istiyorsunuz, buyu-

Irun «fendim. 
FAİK KIBBAŞLI (Burdur) — Muhteremi 

Başjkan, muhterem milletvekilleri; 
(Sayın Komisyon Başkanının izahatına nağ

mem ımadd'ede, henüz tereddütlerimizi mucip 
hususlar mevcut olduğunu ifade etmek için 
huzuruna çikmış ibulunuyorum. 

Hepimizce malûmdur ki, ısekiz hin orman 
köyü ve hu köylerde yaşayan kişilerin her ne 
sebeple oılursa olsun onmıan suçları ile ilgili, ıs
t ırap veren cezalarının ıaf kapsamı ticarisinde 
mütalâa edilmesi, {hakikaten, bütün gecikme
lere rağmen) bu vesile ille dahi olsa memnuni
yetimizi mucip bir haldir. Fakat, ımadde ha

zırlanırken, şimdi Saym Komisyon Başkanının 
Ida ifade 'ettiği 'gibi; birinci cümle ile ikinci 
cümle, yani «hu kanun kapsamına girıeın «iba
resinden sonra gelen ıbirinci cümle ile ikincil 
cümle arasında hem hukuk yönünden, hem de 
maddenin tedvini yönünden bir (aksaklık mev
cut olduğu kanaatindeyiz. Bu birtakım tered
dütlere de mahal verecektir. Çünkü, iSaym Ko
misyon Başkanı dediler İki, «âletlerle Iher türlü 
canlı ve cansız Ibaşıt araçlarımın içerisine kam
yon da girmektedir.» E peki; bu böyle olunca, 
iaynı suçu kapsayan iükinei cümlede, yalnız bir 
tarih tahdidi getirilmek suretiyle kamyonların 
bunun içerisine dahil edilmemişimin sebebi an-
laşıLama/mıaktadır. Bu, kanun teknüği bakımın
dan da doğru 'bir husus değildir. 

İşi insafla mütalâa 'etmek gerekir ki, (ben
den evvel konuşan iarkadaşliarıımım da ifade 
buyurdukları gibi, hiçbir şeydem haberi olıma-
yan ve sadece oranlan- içi (bir köyde yaşayan 
bir köylünün, İbir yük odununu taşıdı diye, ken
disi ticaret erbabı olsa dahi, aynı suçu işlemiş 
gibi muamele ıgörerek kamyonunun müsıadereyei 
tabi tutulması, hakikaten insafla bağdaşanı 
bir durum değildir. 

Bu balkımdan, 1 ncü fıkrada, aıasıil' kamyo
nu içerisine alan bir 'anlayış içerisinde bulunu
yorsa İSaym Komisyon, «Şu kadar İki» diye 
Ibaşılayan cümlede de (aynı 'anlayış içerisinde ol
ması gerekir. Bu, hem kamun telkniği ve hem 
de adalet ölçüleri bakımımdan zarurîdir. Tat
bikatta ıda kolaylık sağlayacaktır, birtakım 
ısızlanmıalara da meydan vermeyecektir. 

Hürmetlerimizle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim ıSayın Kır
başlı. 

Madde üzerimdeki önergeleri okutuyorum 
lefendim. 

Bajşlkanllığa 
13 ncü maddenin 3 ncü bendindeki (Şu 

kadar ki) diye başlayan cümlenin a^ağıdıaki 
şekilde değiştirümıesinli iarz edeniz,. 

Kasıtamonu ISİvas 
Mehdi Keslkin Eniver1 Akova 

,Sivas Tokat 
Vahit Boızatlı A l Şevki Erek 

Tokat 
Feyzuliah \Değerii 
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Değişildik ön erişi : Şu kadar :kii 7 . 2 . 1074 
tarihinden önce ve kesinleşmiş bir hükme kıonu 
teşkil 'ederek .satılmış olan 'her türlü motorlu 
taşıt araçlarının bedelleri iade edilmez. 

BAŞıKAN — Başka. önei'g'e yok efendim. 
Sayın Komisyon bu önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

CIN OĞUZ (Sinop) — 'Katılmıyoruz elendim. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılım a-

ımıştır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum efendim. 

Kabul edenler... Kalbul dtmeycnler... Kabul edil-
imenıiiştir efendim. 

Efendim, eski 12 yeni lo ıncü maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kaıbul -edenler... Kabul 
etmeyenler... Kalbul edilmiştir -efendim. 

.Eski 13 yeni 14 ucü maddeyi okutuyorum 
'efendim. 

Madde 14. — A) 7 ..2 . 1974 tarihine ka
dar işlenmiş bulunan ve disiplin cezasını gerek
tiren fiillerden id olayı kanunlar, Balkanlar Ku
rulunca çıkarılmış tüzükler ve Bakanlıklarca 
ve kamu tüzeı] .kişiliklerince: çıkarılmış yönet-
'melikler uyarınca vcrilımiş veya- verilecek olan 
disiplin ceszalaırı bütün ısonuçlarını kapsamak 
üzere af f edilmiştir. Bu hükümden ya ra rllarıan-
lara ait sicil dosyalarında »mevcut disiplin ce
zaları ile ilgili kayıtlar, sicil dosyalarından çı
karılır ve .bu işlllemlerin uygulanmasına İlişkin 
•hususlar ilgili Bakanlık veya kuruluşlarca, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren1 

6 ay içerisinde düzenlenecek yöneıtımelikleıile' 
belli edilir. Şu kadar iki, 7 . 2 . 1974 tarihine 
kadar verilmiş maaş kaıt'ı, yer değiştirme ve 
'memuriyetten ihraç cezaları ile; 1 . 9 . 1968 
tarihinden önce verilmiş disiplin cezalarının 
isonucu olan İşıl emlere, ibu affın şümulü yoktur. 

ıBu Kanunun 2 ncii maddesi gereğince a.fitiau 
fkısunen yararlananların fiilileri ile, 5 nci miadde-
!de gösterilen fiillerin sonucu olarak veıilimiş 
veya verilecek disiplin cezaları hakkında 1 nci 
fıkra hükmü uygulanmaz. 

B) Bu 'kanun hükümleri; ısübay, askerî ane-
•mur ve astsubaylar hakkıinda kanun, tüzük ve 
yönetmeliklere göre verilmiş ve verilecek ida
rî .kanarlar veya yapılmış ve yapılacak idarî 
işlemlerde, bunlar hakkında mahkemelerce hük
medilen cezaların hukukî sonuçlarından olan 
rütbenin kaybedilmesi ve 'Türk Silâhlı Kuvvet

lerine subay, askerî memur, astsubay olarak 
kabul olıır.mamak ve .askerî nispetin kesilmesi 
ve 1076 sayılı Kanunun 1316 sayılı Kanunla 
değişik S nci maddesinin uygulanması sonucu 
yapılmış i s 1 emle ni kapsama z. 

:BAŞKıAiN — Ufend'm, madde üzerinde Ada
let Partisi. Urubu adına Sayın Yaşar Arıibaş; 
şahkdarı. adına Sayın Nazını Baş, Sayın Hayret
tin Uysal, (Sayın Vahit Bozatlı, Sayın İhsan Ata-
öv. Sayın Enver Akova, Sayın Bahattin Kara-
koç ve [Sayın Talât Oğuz isüz istemişlerdir. 

•HAMAK TOSYALI (Kastamonu) — Ben de 
Grup adına konuşacağım, efendim. 

»BALKAN — Adalet Partisi Gruibu adına 
Sayın Yasar Arıibaş, buyurunuz efe irdim. 

,S. YASAK AR1BAŞ .(Niğde) — ,Sayın Baş
kan,' değerli millet vekilleri; 

Af Kanunu .teklifinin 14 ncıü .maddesi üze
rindi' Adalet Partisi Urubunun .görüşlerini arza 
çalışacağını. 

.MıahıınlarrıiLz olduğu üzere, memurların 
meslekî İra ya t ve vazifelerinde görülen yolsuz
luklarda kendilerine tatbik edilen müeyyide
lere diyiplin cezaları denmektedir. Bunlar, .me
murların meslekî vazifelerinin ihlâlinde, yani 
kanunlarla tespit edilen objektif hukuk kaide
lerine aykırı hareket edilmesi halinde meslek 
menfaafkriııiu korunması ve .meslek disipılini 
kakımından alınan ve tatbik edilen tedbirler
dir., Daire ile memur arasında çal ışının düzeni
ne aykırı, davranışlaıda tatbik edilir; tesirini, 
meslekî hayatta ve meslekî haklarda gösterir. 
657 sayılı Kanunun 124 neti maddesinde; «Ka
mu hizmetlerinin gereği ıgibi yürütül tiresini «ağ-

üamaiv amacı 
uıotmel'klerin 

:.'!e kanunlarıın, tüzüklerin ve yö-
Devlet memuru olarak emretti

ği ödevleri yurt ilcinde veya. dışında yerine g"e-
ıtiirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hulus
ları yapma yani a.ra, yasakladığı işleri yapanlara. 
durumun niteliğine ve. ağırlık derecesine gö
re...» diuipli'iı cezaları verileceği ve 125 nci mad
dede de bu cezaları uyarma, kınama, kısa süreli 
durdurınıa, uzun süreli durdurma, geçidi olarak 
'..görevden çıkarma ve Devlet memurluğundan. 
çıka r ma o 1 a rak ta dadetıı niş bulunma ktadı r. 
Bunlardan, uyarına, ve kınama manevî mahiyet 
'•taşımakta, diğerleri ise, elde edilen maddî ve 
malî haklara tesir etmektedir. Hangi fiil ve ha
rekete, hangi disiplin cezası verileceği bellidir. 

— 52 — 
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Bu cezayı verecök organların !bir takdir hakkı 
ydktur, .bibinin yerine diğerini veremez. 

Değerli milletvekilleri, iktidar kanatlarının 
Af kanunu tekliflerinin hakiki maksadını ve el
de edilmek istenen neticeyi tâyin ve tespit eden 
maddelerden birisi de, disiplin suçlarının affını 
öngören bu maddedir. Bu madde ile kendi emelle
rine hizmet etmiş olan memurları kurtarmak, 
onları tertemiz bir sicille devlet hizmetinde ve 
daha ileri mevkilerde istihdam etmek gayesi 
güdülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, kabul edilen 1 nci 
maddenin (A) ve (B) bentleri ile, 2 nci madde
nin (A) bendinin 1 nci fıkrası ve o ııcü madde
nin 1 nci fıkrası genel af mahiyetinde olup, bu 
suretle suç ve suçluluk ortadan kaldırılmış ve 
suç hiç işlenmemiş sayıldığından; fer'i ve mütem
mim cezalarla, ceza mahkûmiyetlerinin sonuçla
rı da affedilmiş olduğundan, bir ceza mahkûmi
yetinin tabiî neticesi olarak veya böyle bir ceza 
mahkûmiyetine istinaden bir disiplin kurulu ka
rarı ile verilmiş bütün disiplin cezaları da orta
dan kalkacaktır. • 

Yeni 14 ncü maddenin (A) bendinin 1 nci 
fıkrası ile, affa konu suç ve mahkûmiyetle ilgi
li olmaksızın, başlı başına disiplin kurullarınca 
verilmiş veya verilecek disiplin cezalarının affı 
öngörülmektedir. Genel affın, bu disiplin cezala
rına şâmil olup olmayacağı hususu üzerinde 
durmak istiyoruz. 

Profesör Tahir Taner; «Umumî Af, inzibatî 
cezalara şâmil olmaz. Çünkü, âmme davası ile 
disiplin takibatı ayrı ayrı şeylerdir» demekte. 
Profesör Sıddık Sami Onar da; «Genel affa mev
zu olan fiil, aynı zamanda müstakillen, yani suç 
sayılmasa dahi disiplin cezasını icabettiriyorsa, 
genel: affın böyle bir fiile tesir etmemesi ieab-
eder» demek suretiyle aynı görüşü teyit etmek
tedir. Dr. Abdullah Pulat Gözübüyük de; «Ka
mu davası ile disiplin kovuşturması birbirinden 
ayrıdır ve birinin neticesinin, diğerinin neticesi
ne tesiri yoktur» tarzındaki görüşü ile diğer fi
kirlere katılmaktadır, 218 sayılı Af Kanununun 
müzakereleri sırasında Komisyon Başkanı Sayın 
Hüdai Oral da bu kürsüden aynı gerekçelerle, 
disiplin cezalarının af şümulüne alınamayacağı
nı belirtmişti. 

657 sayılı Kanunun 131 nci maddesi; «aynı 
olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkeme
sinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin 
kovuşturmasını geciktirmez. Memurun, Ceza 
Kanununa göre mahkûm olması veya olmaması 
halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına 
engel olmaz» hükmü ile, arzına çalıştığımız du
ruma uygun bir metin getirmiş bulunmaktadır. . 

Değerli milletvekilleri, bugüne kadar çıkarı
lan af kanunlarında, ezcümle 2330 sayılı Kanu
nun 12 nci; 5677 Sayılı Kanunun 113, 134 ncü 
ve 218 Sayılı Kanunların 7 nci ve 780 sayılı Ka
nunun 16 nci maddeleriyle, affa konu suç veya 
mahkûmiyet ile ilgili olmaksızın, disiplin kurul
larınca verilmiş bulunan disiplin cezaları affın 
şümulü dışında bırakılmıştır. 

Gaye, yaranın sicillerini temizlemek olunca, 
ne ilim adamlarının doğru fikirleri, ne dün savu
nulan görüşler ve ne de yılların tatbikatı kalı
yor ortada. Disiplin cezalarının affında, anar
şik olayların başladığı 1 Eylül 1968 tarihi esas 
alınmak suretiyle, bu eylemlere iştirakleri veya 
desteklemeleri neticesi sicilleri lekelenenler kur
tarılmak istenmekte, 1 Eylül 1968 tarihinden 
önceki disiplin cezaları af dışı bırakılmakta ve 
bir bölücülük yapılmaktadır. 

Hayatlarında ahlâk, fazilet dürüstlük ve ça
lışkanlığı şiar edinmiş memurlarla; bu sıfatlar
dan uzak davranışlarla, dosyaları disiplin ceza
ları ile dolu kişiler eşit duruma getirilmekte; 
diğer bir ifade ile, zararlı ve kötü faaliyetleri 
mükâfaatlandırılmaktadır. Bu madde ile, Ana
yasamızın 12 nci maddesindeki «Eşitlik ve ka
nunların Genelliği» prensibi zedelenmektedir. 
Bu madde ile, 1 Eylül 1968 tarihinden sonra 
idarî organlar tarafından alman, itiraz ve dava 
yoluyla derecattan geçerek kesinleşen idarî ta
sarruf ve kararlar gayrî varit gösterilmek is
tenmekte ve teşrîî organın, icranın idarî tasar
ruflarına müdahalesi öngörülmektedir. 

657 sayılı Kanunun 133 ncü maddesi, Devlet 
memurluğundan çıkarma cezasından başka bir 
disiplin cezasına çarptırılmış olan memurların, 
muayyen süreler geçtikten sonra disiplin cezala
rının silinmesini isteyebilecekleri ve davranışla
rının İni isteği haklı kılacak nitelikte görülmesi 
halinde, disiplin kurulunun mütâlâası alındıktan 
sonra sil inebileceği hükmünü getirmektedir. 

- 53 -
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BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı efendim. 
AP GRUBU ADINA S. YAŞAR ARIBAŞ 

(Devamla) — Böyle bir imkân mevcut iken, mu
ayyen süreyi beklemeden ve bu süre içerisindeki 
davranışlarını değerlendirmeden, disiplin ceza
larının affın kapsamı içine alınmasına çalışıl
maktaki gaye açıktır. Zira, kayırılmak istenen 
dost ve ahbapların beklemeye tahammülleri ol
madığı gibi, değerlendirilecek davranışları da 
müsait değildir. 

Değerli milletvekilleri, aflarda, kamu yararı
nın olmasının en önemli faktörlerden birisi oldu
ğu malumlarınızdır. Devlet hizmetinde vazife 
görenlerin; diğer bir tabirle, idare edenlerin, 
bulundukları mevkilere göre derece derece geniş 
yetkileri okluğundan; idare edilenler bakımın
dan müsamaha, ile karşılanabilecek davranışlar, 
memurlar için bir müeyyidenin tatbikini zorunlu 
kılar. Aksi düşünce, kamu düzenine olan itimat 
ve emniyeti zedeleyip yok edebileceği gibi, gide
rilmesi imkânsız yaralar açılmasına meydan ve
rir. Bu sebeple, disiplin cezalarının affında ka
mu yararından bahsetmek de imkânsızdır. 

Arzına çalıştığımız bu nedenlerle bu madde 
kanunlarla idarî organlara verilmiş bir yetkiyi 
kullanmak mahiyeti taşıdığından; 1 Eylül 1968 
tarihi esas alınarak memurlar arasında tefrik 
yapıldığından; ilme ve yerleşmiş tatbikata aykı
rı olduğundan; kamu yararı bulunmadığından; 
kötü ve zararlı faaliyetleri, aşikâr ve muayyen 
emellere hizmet edenlerin mükâfatlandırıl ması 
gayesi güdüldüğünden; kamu düzeninde hu
zursuzluk yaratıp, idarede derin yaralar açaca
ğından bu maddenin metinden çıkarılmasına da
ir verdiğimiz önergenin kabulü ricasıyla, Ada
let Partisi Grubu adına Yüce Meclise saygı
lar sunarım. 

Teşekkür ederim. A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıbaş. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adına Sa

yın Tosyalı; buyurunuz. 
C. G. P. GRUBU ADINA HASAN TOSYALI 

(Kastamonu) -—• Sayın Başkanım, değerli arka
daşlarım ; 

Bu maddenin özü, af kapsamına giren vatan
daşlarımızın adlî ve idarî sicillerinin ortadan 
kaldırılmasiyle ilgilidir. Teklifin en can alıcı 
noktalarından birisi budur. 

Disiplin suçları ve adlî suçlar, bu madde ile 
af ediliyor. Suçlariyle birlikte, sabıka kaydı 
demek olan idarî ve adlî sicilleri de yok edilmek
tedir. 

Sevgili arkadaşlarım, en küçük bir atelyeye 
bir işçi alırken dahi; «Bu kişinin evveliyatı ne
dir?» diye tetkik ediyor, icabında bonservis al
ma ihtiyacını duyuyoruz da ;Dcvlet yönetimin
de çok mesul mevkilerde kullanılacak kimsenin 
«Evveliyatı nedir?» diye bir araştırmaya imkân 
verecek olan idarî ve adlî sicilin ortadan kaldı
rılmasına neden lüzum görüyoruz?.. Bu bir. 

Devlet, mutlak surette, kullandığı eleman
ların asaleti, niteliği ile ölçülür arkadaşlar. Ma
zisinde, çeşitli yaramazlıklar yapmış olan kim
senin. çok şerefli hizmet vermiş insanla aynı de
rece muamele görmesi doğru değildir. Bunun 
için, eğer Devleti muhafaza, etmek istiyorsak, 
idarî ve adlî sicili de mutlaka muhafaza etme
miz lâzımdır arkadaşlar. 

Sevgili arkadaşlarım, bu maddede disiplin 
suçlarından ceza görenler iki kısma ayrılıyor; 
birisi sivil sektörde çalışanlar, diğeri de askerî 
sektörde çalışanlar. Askerî sektörde en küçük 
bir disiplin cezası (suç işlemiş, disiplin cezası) 
almış olan insanlar 30 Ağustosta terfiden mah
rum bırakılıyor, derece ve kıdem ilerlemesinden 
mahrum bırakılıyor; fakat sivil kanatta bu du
rum nazarı itibare alınmıyor, hiç bir şey yap
mamış gibi muamele görüyor. 

Askerî sektörde disiplin cezalarına maruz 
kalan kimseler, bu sebeple vazifeden ayrılmışsa, 
bir defa daha vazifeye alınmıyor; fakat sivil ka
nata disiplin suçları veya adlî suçtan ceza alan
lar, bu af kanunu ile affa uğradığı takdirde^ 
tekrar Devlet memuriyetine almıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bir tezat 
var. Devlet tektir, Devletin askerî tarafı, sivil 
tarafı birbirini tamamlar ve bir bütündür. 

Disiplin ve adlî suç işleyenleri, askerliği, oto
riteyi korumak için askere geri 'almadığımız gibi, 
sivil sektörü korumak için de foldun aynen uygu
lanması yoluna gitmemiz .1 asımdır. Bir taraftan 
sivil sektörü yok edeceğiz, askerî sektörü 'ayakta 
'tutacağız!.. Hayır. Askerî sektörü, askerî makamı, 
as'kerî otoriteyi, askerî hiyerarşiyi ne kadar esir
giyorsak sivili de o kadar; sivili ne kadar esirgi
yorsak, askerî de o kadar esirgememiz lâzımdır. 
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Disiplin yoluyle sivillerin vaziıeden çıkarıl
mışları, (bu af kanunu neticesinde vazifeye almı
yor. Bu sebeple, (bunların da vazifeye almışında 
Devletin 'hizmetlerini ve Devletin bekasını koru
yacak şekilde muamele yapmamız lâzımdır. 

Bir de bu maddede nazarı d'kkati celbeden 
'bir husus var; 1 Eylül 1968 den bu tarafa işlen
miş olan disiplin suçları af kapsamına giriyor. 
Yani, 1968 Eylülünden evvel işlenmiş disiplin 
suçları affedilmiyor. 

Sevgili arkadaşlarım, mademki bu af teklifi 
Cumhuriyetimizin 50 ııei yıldönümünün bir. atı
fetidir, bu atıfet herkese şamil olmalıdır; kanu
nun genellik vasfı olmalıdır. 1968'e kadar olan 
disiplin suçlarını affetmeyeceğiz, 1968 den bu ta
rafını affedeceğiz!.. Neden? Burada bir maksat 
aramak lâzım. O 'maksadı herkes kendisi bulsun, 
bunu burada ifade etmek islemiyorum. Herkesin 
gönlünde o maksat yardır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi ben Yüce Mil
let Meclisimizden ve Sayın Komisyonumuzdan di
siplin suçlarının affının bütün memurlarımıza 
teşmil edilmesini, 'bu maddeye giren affın genel 
kapsamlı olmasını istirham ediyorum. Yani 1968 
yılından evveline de teşmil edilmesini uygun bu
luyorum. Ayrıcalık, gayrıcalık, maksatlı İrk, mak-
satsızlık olmasın. 

Görüşlerimizi hu şekilde hülâsa ettikten sonra, 
bu istikamette komisyonumuzun maddede değişik
lik yapacağını temenni ederek Yüce Meclise say
gılar sunuyorum. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim efendim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Hasan 

Basri. Akkiray, buyurun efendim. 
C. H. P. GRUBU ADINA HASAN BASRİ 

AKKİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, 'değerli 
milletvekilleri; 

Af teklifinin (temel maddelerinden bir tanesi, 
kuşkusuz, 13 ncü maddedir. Aslında af kanunu
nun hazırlanmasındaki felsefede 'bu maddenin bü
yük payı 'vardır. 

Gerçekten, biraz evvel Demokratik Parti Söz
cüsü arkadaşımın değindikleri gibi, disiplin suçla
rının affı olur mu, olmaz mı, tartışma konusudur. 
Hattâ Türkiye'de bugüne dek çıkartılan af yasa
larında disiplin suçları af kapsamı dışında bıra
kılmıştı; bu bir gerçektir. Ama, bir gerçek daha 
vardır; Türkiye, aslında 196* yılından bu yana 
'birtakım olaylara da tanık olmuştur. 

Bu nedenle, ıbu olayların etkisiyle düşünülen 
af yasasında gerçekten bir 13 ncü maddenin ted
vini zorunlu idi. Şöyle ki; af teklifi nedeniyle 
sayın arkadaşlarımın bir kısmının söyledikleri gi-
gi, 1968 yılından bu yana olan hâdiseler, biıta-
kım kurumları, birtakım disiplin âmirlerini, bir 
'bölüm dernek veya başka kuruluşların yöneticile
rini (büyük Ibir telâşa düşürdü; Sanki Devlet elden 
'gidiyormuş, sanki toplum batıyormuş gibi; ger
çekten tespih çöken de, bir kitabı okuyan da, hat
tâ kırmızı' ışık altında saz çalan da suçlanmış ve 
bu şekildeki memur, öğrenci tutuklanmış, .memu
riyetinden .olmuş ve siciline bir disiplin cezası geç
miştir. 

İşte, bu gibi olayların etkisi ile alındığına kuş
ku olmayan disiplin cezalarının affı için de böyle 
ıbir maddenin tedvini zorunlu idi. 

Her ne kadar bugüne dek çıkan af yasaların
da disiplin 'suçları af kasamı dışında bırakılmışsa 
da, bu, af konusunda 'bir kural olarak kabul edi
lemez. Bir önceki konuşmamda da belirttiğim gi
bi, af yasalarının yapılmasında hukukî bir kural 
yoktur. Sadece Devletin, yasa koyucuların bağış
layıcı kriterleri buna ölçü olur. 

Bu nedenle, o 1968 yılından bu yana gecen 
olayların neticesinde verilen birtakım disiplin ce
zalarını affetmek zorunludur. 

Eğer 1968 tarihini koymamış olsaydı, aslında 
maddeye lüzum yoktu. Biraz evvel bir arkadaşım; 
«Bunun gerçek anlamı nedir, neden 1968? Bunun 
altında yatan bir şey var.» dediler. Altında ya
tan şey hu, açıkça izah ediyoruz ve diyoruz ki; 
1968 yılından bu yana Türkiye'de birtakım olay
lar olmuştur, bu bir gerçektir. Bu olayların etki
siyle «Devlet elden gidiyor» teblşıyle, «Toplum 
elden gidiyor, çöküyor.» kaygısıyle birtakım in
sanlar nahak yere suçlanmış, birtakım memurla
rın yerleri değiştirilmiş, 'birtakım öğretmenlerin 
görevlerine son verilmiştir. Biz bunları düzelt
mek istiyoruz, tashih etmek istiyoruz. Aldığımız 
tarihin 'başlangıcı bu nedenle 1968 olmuştur. 

Yine biz diyoruz ki, tertemiz insanlarla, yep
yeni. bir toplum istiyoruz. 

'Şimdi, 13 ncü maddeyi incelersek, yine de 
bugüne dek yapılan yasalarda disiplin suçlarının 
af dışı bırakılın asındaki kural, bir nebze yerine 
getirilmiştir. Bu maddenin tedvininde o kadar 
titiz davranılmıştır ki, aslında sadece böyle suç
lanan memurların teybin, ihtar suçları affedilmiş; 
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ama maaş kesme, 'memuriyelttcn muvakkat çıkar
ana veya ihraç cezaları affedilmemiştir. 

Bundan 'başka, aynı teklifin 2 nci ve 5 nci 
maddelerinde gösterilen suçlarla mahkûm olan 
memurlarında disiplin cezaları affedilmem iştir. 
O halde geriye kala kala birtakım ınemuriarm 
tevbilı, ihtar gibi, sadece sicilde (bulunan suçların 
affı kalmıştır ki, aslında bu çok yetersizdir ve çok 
ti'tiz davranıhmş, öyle konmuş bir kuraldır. 

Bilindiği gibi 2 nci madde aslında affın istis
naî bir hükmüdür. Yani burada kıomî bir istis
na vardır ye cezalar 5 yıla kadar affediliyordu. 
Örneğin; bir ırza geçmiş memurun veya öğretme
nin, (bir ihtilas veya zimmette bulun muş -bir me
murun veya, öğretmenin disiplin suçunun affı 
söz konusu değildir bu teklife göre. Bu nedenle 
korkulacak bir şey yoktur. 

Gelin af 'konusunda yepyeni bir gelenek yara
talım ve Türkiye'nin son geçildiği olayların ya
rattığı ortam sonucu suçlanan birtakım cefakâr 
memurlarımızı hiç, olmazsa *şu kadarcık affedelim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akki-

ray. 
Sayın Uysal, buyurunuz. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Görüşmekte olduğumuz .14 ncü maildedir. An
layamıyorum; neden sanki Türkiye'deki bilûmum. 
disiplin cezalarını affetme maksadıyle bu madde 
tedvin edilmiş gibi bir ifade, 'buradan halka yan
sı t ılın ak işiten iy o r. 

Gerçeklte, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
Sözcüsü 'arkadaşıinin ila ifade ettiği gibi, bu mad
de ihtar, uyarma, kınama cezalarını affeden b'r 
madde. Kanaatime göre, kanıma 'göre çok az bir 
biçimde, sayıda memuru kapsayan bir madde ha
linde tedvin edilmiş. Bir kere açık- maaş kat'ı yer 
değiştirme ve memuriyetten ihraç cezaları hiçbir 
şekilde bu affın kapsamı içerisinde değil. 1.9G8 
tarihinden önce verilmiş disiplin cezalarına ve 
sonucu olan işlemlere bu affın şümulü yok. Kala 
kala, gençliğinde, tecrübesizliğinde bir ihtar ce
zası almış olan bir memurun yükselmek istemesi 
halinde karşısına büyük bir baraj olarak; çıkarılan 
uyarıma, (kınama ve ihraç cezasının ortadan kaldı
rılması ve bu suretle kabil iye tini ve yeteneğini 
ispat etmiş olan bu memurun yükselmesini sağ
layacak <bir durum hâsıl oluyor bu .madde ile. 
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Şimdi, bu madde 'disiplin cezalarının affını ge
nellikle öngörmüyor. Bizde disiplin cezalan şu 
hallerde 'verilir: (Bunların bazılarının siyasî ağır
lığı vardır.) 'Meselâ; öğretmenler için illerde il 
disiplin kurulları vardır; siyasî bir kişi de bu 
disiplin kurulunun üyesidir. Bu siyasî kişi, mut
laka iktidar partisine mensup olacak zira, il dai
mî komisyonları çoğunlukla, iktidar partisinden 
seçili i'.. İktidar partisinin beğenmediği, davra
nışlarını 'beğenmediği, fikirlerini beğenmediği bir
takım memurlar ve öğretmenler, çeşitli partizan
lar (taralından, mahallî politikacılar tarafından, 
haklarında tutulan tutanaklara göre, 11. disiplin 
kuruluna sevk edilir. 11 disiplin kuruluna sevk 
edildiği zaman kendisine disiplin cezası verilir. 
Bu disiplin cezasından ötürü, pırlanta gibi bir öğ
retmen, iîkdkul müdürü olamaz, ilköğretim mü
dürü olamaz; hattâ hattâ yüksek öğrenime devanı 
etmek için, millî eğitim müdürlüğünden veya 
Bakanlıktan alması lâzım gelen müsaade dahi 
kendisine verilemez. 

Şimdi, (bu şarttar altında verilmiş olan disip
lin cezalarını kaldırmanın, kendi emellerine hiz
met etmiş 'memurları kurtarmak gibi, sığıda, ba
sit bir görüşle eleştirilmesini hakikaten ben de 
iki n a d i m . 

Değerli arkadaşlarım, her 'türlü kötülüğün 
anası önyargıdır, peşin hükümdür. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Uysal; lüt
fen 'tamamlayın. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) —• Peşin 
hükümle bu madde el eştiril omez. 

Onun içindir ki, 14 ncü madde, şimdiye kadar 
sicillerine, dosya!a.rma birtakım siyasî oyunlar
la, (birtakım, siyasî amaçlarla ihtar, tevbih, kına
ma ve uyarma cezası gibi cezalar düşülmüş olan 
memurları affetmektedir ve bu da doğaldır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
Sayın Bozatlı.. Yok... 
Sayın Ataöv, buyurunuz efendim. 
İHSAN ATAÖV (Anltalya) — »ayın Baş-

Ikan, değerli arkadaşlarım;, 
Disiplin suçlarının affını 1968 tarihinden 

başlamak suretiyle sağlayan bir maddeye ben 
(karşıyım. Sebebi şudur : 1968 yılımdan sonraki 
suçların affedilmiş olması, 1968 olaylarını ya
panlara bir mükâfattır. Niçin 1968 yılından ön
ceki disiplin suçları affedilmiyor? Affı şahane
si bu kadar geniş olan kişiler neden onları dü-
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sunmuyor da, 1968 olaylarından sonraki disip
lin suçlarını affediyor? Bu nokta üzerinde fev
kalâde h assas dunmak lâzım. 

Bazı (kişilerin işlemiş olduğu suçlardan do
layı bazı çevrelerde çekilmekte olan bir vicdan 
azabı mı vardır, ondan mı kurtulunmak isteni
yor; yoksa 'bazı kişiler bazı teşvikleri maruz 
kalmışta onun karşılığı mı kurtarılmak isteni
yor; yok o da değil 'de, 1968 yılında Türkiye' 
deki olanları, Türkiye'yi hakikaten çok kötü 
günlere götüren olayları affetmek suretiyle 
acaba tarihe birigıün mü tescil edilmek isteni
yor? Bu, fevkalâde enteresandır. 

İkincisi; disiplin cezalarını verenlerin bir 
siyasî kişi olmadığını herkes bilir. İllerdeki di
siplin kurullarının başkanı validir, millî ıeği-
tiim müdürü üyesidir, müfettişlerin temsilcisi 
vardır, öğretmenlerin temsilcisi vardır, bir de 
daimî temsilcisi vardır. 

Şimdi, bir siyasî kişi, art düşünceyle bir ki
şiyi' mahkûm ediyor; o kişi ömrünün sonuna 
kadar kötü bir durumda kalıyor!... 

Arkadaşlar, idarenin bütün, kararları yargı 
denetimindediır. Danıştay vardır; Dauıştay-
dan bu tip kararların.. (C. H. P. sıralarından 
«Biliyor muydunuz, siz de biliyor muydunuz?» 
sesleri.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
İHSAN ATAÖV (Dovaımlla) — Danıştayda 

bu tip kararların değiştiği çok vakalar da 
vardır. Böyle bir Anayasa müessesesinin dene
timindeki bir olayda verilmiş olan bir cezayı 
'affedeceksiniz, ondan sonra da «Memleket mi 
baıtıyoT-du 1968 olaylarında?» diyeceksiniz. 
Memleket ıb;aıtmıyordu da 12 Mart Muhtırası 
neredem geldi? 12 Mart Muhtırası havada kal
d ı ; 12 Mart Muhtırası hu kararla bitti. Bu ka
rarla, anarşistler, komünistler, bu memleketin 
başını deride sokan bütün költü insanlar, kötü 
niyetli insanlar mükâfatlandırılıyor. Onların 
hamisi meydana çıkmıştır, onların teşvikçisi 
meydana çıkmıştır, onları koruyan meydana 
çıkmıştır. 

12 Mart gölgede kalmış ve Türkiye'delki 
olayların anası, babası, çoluğu - çocuğu huzu
runuza gelmiştir. Affediyorsunuz, Allah müba
rek etsin. (O. H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, mü
dahale etmıeyin; rica ediyorum efendim. 
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MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 
'Sayın Başkan, grup adına söz istiyoruz efen
dim , 

Grup adına söz istiyorsunuz, peki efendim. 
Demokratik Parti Grubu adına Sayın İmer, 

buyurunuz efendim. • 
D. P. GRUBU A1)1XA MUŞTA UA KUBİ

LÂY İMER (Konya) — Muhterem Başkan, 
kıymetli milletvekilleri; 

14 ncü madde, (bir bakıma görüşülen ilk üç. 
madde ve hatta istisnalarla ilgili 5 nci madde
ye de dayanan, bu kanunun temel maddelerin
den birisidir. 

Vakıa gerek 5 nci maddeye, gerekse 2 nci 
maddeye atıf yapan bir (A) bendinin 2 nci 
fıkrası da mevcuttur. Bu af kanunu, daha ev
velki görüşmelerde bir muhterem sözcü arkada
şımızın belirttiği gibi, işi temelinden, herkesi 
affetme yoluyle halletmiş, bitirmiş şeklinde ka
bul ediyor. 

Muhterem milletvekilleri, bu •getirilen mad
de ile umumî bir hüküm getirilmiş değildir. Za
ten bu tasarı ile hangi yerde, hangi iinevzu ile 
ilgili umumî bir hüküm getirilmiştir? Bu mad
deler üzerinde verilen birtakım değişiklik öner
geleriyle bu teklif, (bir zamanlar çıkan Perso
nel Kanunu üzerinde verilen önergeler gibi) o 
lıale gelmiştir ki, birtakım yerlerden gelen ta
leplerle, önergelerle cezalar affettirilme cihetine 
gidilmiştir. Bu taraf iyi e bu teklifin bir umumî 
af teklifi 'mahiyetini taşıması imkânsızlaşmakta
dır. 

Diğer taraftan, ayrım yapılıyor; bir af ka
nununda kapsam tarihi veyahut diğer türde 
alman tarih muayyendir, 'birdir. Bu af teklifin
de bir yürürlük tarihi var; (ki, bundan sonraki 
hüküm (suçluların tahliyesi ile ilgilidir) bir, 
7 . 2 . 1971 tarihi var; bir de 1 . 9 . 1968 tarihi 
var. Bir af mevzuunda, üç ayrı hususun ele alın
dığı, üç ayrı değişik tarihin ortaya sürüldüğü 
görülmemiştir. Burasiylc açıkça belli ediliyor, 
5 nci maddedeki istisna hükümlerinin ortaya 
konulmasiyle görülüyor ki, bu teklif muayyen 
hedefi, muayyen bir istikameti almış, muayyen 
bir ideolojik duruma (bürünmüştür. Muayyen 
suçluları, suç durumundan olduğu gibi, her ta
raf iyi e dışarıya çıkarmak, hatta bir hale göre 
pirüpak etmek gibi bir gaye güdülmektedir. Gü
dülen gayenin ne olduğu belirli. 
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16 ncı madde olarak ki, gelecek, göreceğiz, 
üniversitedeki okuyanlarla ilgili olarak, ta 
1 . 9 . 1968 tarihi getiriliyor. Nedir'bu tarih? As
lında ıbu tarihte, bir- ihata olmuş olsa gerek, 
1 Temmuz 1968 denilseydi, (Yani talebe hare-
Iketlerinin 'başladığı tarih) o zaman doğru olur
du. İki ay da!ha ıgeriye alın da bunu daha açık 
meydana cılksın durum. Nitekim Eylül ayma 
alınmasının (bir sebebi de, zannediyorum, cezaî 
durumların, hâdiselerin, takibatın io devrede 
'başlamış, olması sebebine dayanmaktadır. Bir 
de, normal tedrisat devrosiyle ilgili, bilhassa me
murların memuriyet durumu, yaz 'Mitillerinden 
sonraki durumlariyle alâkalı olarak ele alınmış 
•bir durum dur. 

Bununla, açıklıkla (gösteriyor ki, daha evvel 
'bizim muhalefet partileri olarak karşısına çık
tığımız, '(partimiz, Demokratik Parti de dâıhil)' 
Ceza Kanununun 141, 142 ve 146 ncı maddele
riyle haklarında takibat istenilen şahıslar hedef 
•alınmıştır. Bunlardan, 'halklarında mahkemede 
delil yetersizliği ve diğer sebeplerle bir mailıku-
miyet kararı verilmemiş olanlar için verilen di
siplin cezaları af şümulüne alınıyor. 1 . 9 . 1968' 
den dalha ovveline niçin gidilmiyor? Eğer disip
lin yolııyle işlenen birtakım suçlarda, sivil, me
muriyette olanlara af tanmacaik ise, 'bu ayrımın 
yapılmıa sebebinin makûl bir izah tarzı yoktur. 
İzah tarzı, sadece bu yolla, bu tarafla vardır. 
Çünkü; ceza verilameyen, hakkında hüküm ve
rilemeyen bir kimseye disiplin suçu, 'disiplin ce
zası tatbik edilerek o ısuç cezalandırılma duru
muna gidilir ve bu suç neticesinde onun sicili
ne bu durum işlenir. Adlî siciller kaldırılıyor, 
disiplin suçları da kaldırılıyor. Bunların sicil 
dosyaları da 'kaldırılıyor. Sonra, sonra hapis
hanelerin ünlerini açıyorlar ve iş bitiyor. 

Nasreddin Hoca'nın bir fıkrası vardır, bir 
ısozü vardır. Bir yere gidiyor, bakıyor etrafını 
köpdkler almış, yerden taş bulmak istiyor bula-
imıyor; '«Bu ne biçim memleket, (köpekleri sal
mışlar, taşları da bağlamışlar» diyor; bu ona 
benziyor. 

Yarın ibu aftan sonra, bundan istifade ede-
•cdk olanların hangi şartlar altında neler yapa
cağının şimdiden açık seçik birtakım görüntü
lerini biz müşahede etmekteyiz ve diyoruz ki, 
ibu sebeple bunun çıkışma karşıyız. Bu bir hu
susî aftır; muayyen istikamet güden bir af tır 

ve İbu muayyen hedefi güttüğü için, bu sebep
le bu hedefe karşıyız. Bu tarafiyle bu 13 ncü 
maddenin kabul edilmesine imkân yoktur. Asker
ler imovzuunda gösterilen hassasiyetim, (ki, bir 
topluluğa karşı hürmet hissidir) aynı ölçüler 
•içerisinde neden diğer tarafa, sivil hayatta ça
lışanlara gösterilmediğinin maikûl bir izah tar
zını bulmak imkânsızdır. 

Netice olarak şöyle söylenebilir: Tenkitte 
belki ileri gidiyoruz hani; -ama bir yerde sonu
ca varmak pek kolay olmuyor. «Deveye boy
nun eğri.» delmişler, «Nerem doğru» demiş. Bu 
teklifte doğru olan taraf bulmak hakikaten güç. 
Hakikaten güç. Buna, «evet» diyebilmek haki
katen güç. Bir tarafta kader mahkûmları var, 
bunların iyi olabilme imkânları var; bunları af
fetmek; vaatleriyle seçimlerden gelen partiler 
var; burada bütün partiler, burada grubu bu
lunan partiler ittifak halinde; ama öbür taraf
ta da esais ıgaye bir tarafa bırakılmış, suçun ana-
unlsurları (bir tarafa bırakılmış, mükerrirlik bir 
tarafa 'bırakılmış; nedamet edene imkân tanı
yarak, şu kadar müddet zarfında aynı cinsten 
suç işlerse bunun cezasını birlikte çeker gibi 
suçun önleyici tarafı bir tarafa bırakılmış; ya
ni açıkçası suç işlemek serbest!... Hırsız on de
fa da hırsızlık yapmış olsa, katil on defa da 
katillik /yapmış olsa, mahkemede bir adam on-
beş defa da mahkûm olsa, içtima suçları tatbik 
edilmiyor. Yani Ceza Kanunundaki bdr memlc-
ike'ti huzura Ikavuşturmak ya matuf, cezanın ön
leyici müeyyideleri olarak neler varsa, bu afta 
bir tarafa itilmiş; iyi hal şartı da dahil olmak 
üzere, bütün siciller de kaldırılıyor. 

Şimdi, bütün bu ortaya konan hadiseler, 
fiiller, durumlar ve realite karşısında bu tasa
rıya verilecek hüküm, bunun dışında'bir hüküm 
yani bizim arz etmiş olduğumuz /sebepler içeri
sindeki bir hüküm dışında bir hüküm olamaz. 

•BAŞKAN — Süreniz dolmuştur Sayın İmer. 
D. P. GRUBU ADINA MUSTAFA KUBİ-

LÂY İMER (Devamla) — Bu sebeple diyoruz 
ki; 4 ncü maddenin, Demokratik Parti Grubu 
olarak, aleyhinde bir tutumdayız. Reddi yolun
da oy kullanacağımızı arz ederim. 

Saygılarımla. (D. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İmer. 
Madde üzerinde müzakere bitmiştir efen

dim. 
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Değişiklik önergeleri vardır, veriliş sırasına 
.göre okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Bülent 'Ecevit ve 134 arlkadaşmm af teklifi

nin, Komisyonca kalbul edilen 14 ncü maddesi
nin (A) 'bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

'Madde 14. — A) 7 . 2 , 1974 tarihine ka
dar işlenmiş bulunan ve disiplin cezasını gerek
tiren fiillerden dolayı kanunlar, Bakanlar Ku
rulunca çılkarıimiiş tüzükler ve (bakanlıklarca 
ve ıkamu tüzel kişilerince çıkarılmış yönetme
likler uyarınca verilmiş veya verilecek olan di
siplin cezaları bütün sonuçlarını kapsamak üze
re affedilmiştir. 

33u hükümlerden yararlananlara ait sicil 
dosyalarından mevcut disiplin cezalarıyle ilgili 
kayıtlar, sicil dosyalarından çıkarılır. Bu gibi
lerin karteksl'eri ve sicil kayıtları 'bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten »başlamak üzere altı 
ay içinde Devlet Personel Dairesince yapılacaık 
yönetmeliğe 'göre yeniden düzenlenir. 

.Ancaik, (bu kanun kapsamına giren disiplin 
suçlariyle ilgili 'Oİarafc kaybedilen malî ve hu
kukî haklar yeniden kazandırılamaz. 

Bu kanunun 2 nci maddesi gereğince aftan 
kısmen yararlananların fiilleriyle, 5 nci mad
dede gösterilen fiillerin .sonucu olarak verilmiş 
veya verilecek disiplin cezaları hakkında 'bu fık
ra (hükmü uygulanmaz. 

İstanbul 
H. Basri Akkir.ay 

'Gaziantep 
Meihmet Bozgeyik 

Gümüşhane 
M. Orhan Akkoyunlu 

Erzurum 
Yahya Akdağ 

Gaziantep 
Mustafa Güneş 

Millet Meclisi Başkanlığına 
14 ncü maddenin (A) .bendinin sonuna ek

lenmiş bulunan, « 1 . 9 . 1968 tarihinden önce 
verilmiş disiplin cezalarının sonucu olan işlem
lere, bu affın şümulü yoktur» ibaresi ayırıcılık 

ve 'bölücülük yaratacağından ibarenin metin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Yozgat 
Ali Fuat Eyüboğlu 

Ankara 
M. Kemal Enkovan 

Ankara 
Oevat Önder 

Antalya 
Faiz Sari 

İçel 
Nâzım Baş 

" Yozgat 
İhsan Arslan 

Ankara 
Necdet Evliyagil 

ar 

Millet M-ccMsii Yüksielk Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Af Kanunu teklifinin 

Adalet Komisyonu değiştirisi; 
Madde : 14 A) bendinin sonuna 3 ncü fıkra 

olarak aşağıdaki hususun eklenmesini arz ve 
teklif .ederiz. 

Afyon Karahisar 
Süleyman Mutlu 

Çorum 
Eteni Eken 

Amasya 
Vehbi M<eşhur 

Tekirdağ 
Ömer Kahraman 

Erzincan 
Hasan Çetrinkaya 

Eklenecek Fıikra : 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu

nun 39 ncu maddesinin (f) fıkrası gereğince 
yetersizlikten (emekliye sevkıedilip de, yaş had
leri ile sağlık durumları memuriyet yapmaya 
müsait olan ve 25 senesini doldurmadan emek
liye sevkedilen mıemurların, bu emekliye sevk 
işi emlerinin iptali ile emekliliık hakları geri ve
rilir. 

Başkanlığa 
Disiplin .cezalarının affına taallûk 'eden 14 

ncü maddenin metinden çıkarılm'asmı arz ve 
teklif 'ederiz. 

istanbul 
Gülhis Mankut 

istanbul 
Cemil Yavaş 

Kırklareli 
Mehmet Ata gün 

Niğde 
Yaşar Arıbaş 

Sivas 
Vahit Bozatlı 

Kastamonu 
Sabri Keskin 
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Sayın Başkanlığa 
14 ncü maddeye, 'aşağıdaki fıkranın 'eklen

mesini arz ve talep edıeriz. 
(la ziaıvtep G a zü a ntep 

'Al'eh'nüot Özkaya Mehmet özmen 
Hatay Hatay 

M-eh'miet Lozgeyik Mehmet Sönmez 
Gaziantep 

" İbrahim Hortoğlu 

Ek fıkra, : 6136 sayılı Kanuna dayanılanak 
çıkarılan yönetmeliğe göre yapılacak tebligata 
rağmen bir 'ay içinde yetkili makama baş vura
rak silâh taşıma, belgele t ini bulundurma belge
sine çevartmeyenlcr hakkında uygulanan ceza 
ve tedbirler kaldırılmıştır. 

Bu Kanunun neşrini takip ıeden 'aybaşından 
•itibaren üç ay içinde ilgililer, yetkili nuereie baş
vurdukları takdirde gerekli işlem yapılır. 

Sayın Başkanlığa 
14 ııcü -eski 13 ncü imaddenıin (A) bendinin 

1 nci fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Sivas Kastamonu 
Enver Akova Hilmi Öztürk 

İzmir Adıyaman 
Yılmaz Ergenekoıı Halil Ağar 

Tokat Bursa 
Feyzuilah Değerli Halil Karaatlı 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Görüşülmekte Olan Af tasansınuı 14 ncü 

(maddesinin (A) bendinin son cümlesinde «ile; 
1 . 9 . 1968 tarihinden önce verilmiş disiplin ce
zalarının.» ibaresinin madde metninden çıkarıl-. 
masını arz ve teklif «ederiz. 

İstanbul İstanbul 
Engin Unsal Nejat Ölçen 

İzmir İstanbul 
Alev Coşkun M. Emin Sungur 

Gümüşhane 
Erol Tüncer 

'BAŞKAıN —• İşlem yapmak üzere önergeleri 
aykırılık derecesine göre tekrar okumaya baş
lıyorum, efendim. 

(Niğde Milletvekili S. Yaşar Arıbaş ve 5 ar
kadaşının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN —• Sayın Komisyon!. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

ÇIN OĞUZ (Sinop) — Katılmıyoruz. 
FATMA OÜLHIS MANKLT (İstanbul) — 

Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
FATMA GÜLHİS MANKUT (İstanbul) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Af: kanununun 14 ncü maddesinin tanıam,en 

tekliften çıkarılmasını önermiş bulunuyoruz. 
Şöyle ki; evvelâ, 14 ncü madde, va'zediş şek

li itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
eşitlik ilkelerine aykırıdır. Şöyle ki ; 1 . 9 .1968 
tarihinden sonra işlenmiş bulunan, disiplin ceza
larını affetmeyi öngörürken, 1.8.1968 tarihin
den önce islenmiş bulunan disiplin cezalarım af
fet m iyonlar. 

Biraz evvel çok değerli bir arkadaşım; 
«1 . 8 . 1968 tarihinden sonra işlenmiş bulunan bu 
disiplin cezalarını affedersek, bütün insanların 
temizliği ortaya çıkar ve memleketimiz temiz 
insanlai' diyarı olur.» şeklinde bir ifade de bu
lundular. 

Ben şinvii o arkadaşıma soruyorum; 1.8.1968 
tarihinden önce böyle bir disiplin cezasına ma
ruz kalmış olan bir kimse, affedilmiş olması ha
linde, acaba temizlik durumuna gelmiş olmaya
cak mıydı aziz arkadaşlarım? Bunlar arasında 
böyle bir tefrik yapmanın lüzumu var mıdır şu 
durumda? 

•Binaenaleyh, evvelâ bu madde Anayasanın 
eşitlik prensibine aykırıdır; bir. 

İkinci husus ise; disiplin cezalanyle amme 
davaları arasındaki farkı Yüce Meclisimizin de
ğerli üyeleri bilirler. Vatandaşın kanun karşı
sında adaletin karşısına çıkmış olması, mahke
melerin karşısına çıkmak suretiyle işlemiş ol
duğu suçtan dolayı bir müeyyideye maruz kal
mış olması başka, disiplin cezalarının malhiyeti 
ise yine başkadır. Memurlar ve birtakım mües
seselerde çalışan kişiler, üzerindeki idarenin oto
ritesini, disiplin cezalarının affının bozacağı bir 
hakikattir. Ne şekliyle olacaktır? 

Evvelâ. 1 . 8 . 1968 tarihinin esas alınmış ol
ması cidden calibi dikkattir. Anarşik olayların, 
soka.k hareketlerinin, Devleti sokağa mağlup et
ine gibi hareketlerin, hattâ ve hattâ bu hare
ketlerin tahrikçisi, bu hareketlerin savunucu
su ve bu hareketlere göz yumup sokağa göz 
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kırpanların bu şekliyle bu madde hükmüne gir- ] 
nıek suretiyle affedilmiş olması; biraz evvel de 
konuşmamda belirttiğim gibi anarşik olaylara i 
sebep olanlar, anarşik olayları tahrik edenler, 
Devletimizi temelden yıkmak gibi bir çabanın i 
içerisine girenlere yakınlık; gösterip, onları tah
rik eden kimseleri de bu kanunun bu maddesi | 
ile affetmek suretiyle bunlara; «.Siz yaşınızı, j 
başınızı almış kimselersiniz, memuriyet yapıyor
sunuz, umum müdürlük yapıyorsunuz, valilik 
yapıyorsunuz, öğretmenlik yapıyorsunuz, hâ
kimlik yapıyorsunuz, doktorluk yapıyorsunuz; 
siz bu meslekleri icra ederken yaşınızla, başı- i 
nızla mütenasip olmayacak şekilde bu çocukla
rı tahrik edip sokaklara niçin seriyorsunuz, ni
çin bunlara göz kırpıyorsunuz'?» diyeceğimiz 
yerde; «Aferin, siz çok iyi yaptınız, bunları so
kaklara gönderdiniz, tahrik ettiniz ve Devleti 
sokağa mağlûp ettiniz ve netice itibariyle anar
şik olayları memlekete getirdiniz, yerleştirdi
niz. Bunun sonunda artık bizim de affımız ge
rekiyor. Yapmış olduğunuz hareketler çok doğ
rudur.» diyoruz. 

Haddizatında bu kişilerin daiha ağır cezalara 
çarpılması lâzım, ıgelir. Bir profesörün, ki kişile
ri tahrik etmiştir; onu taihrik eden profesörün 
daha ağır cezaya çarptırılması lâzım gelirken, 
bu yönü ile bunların affedilmiş olması, hem Ana
yasa prensiplerine aykırıdır, hem insanin vicda
nına aykırıdır, hem de Türk toplumunun duy
gularına, Yüce Türk Milletimizin duyguları
na, hislerine, davranışlarına ve isteklerine ta- j 
ınameıı aykırıdır. 

Yapmayınız bunu arkadaşlarım, bu tahrik
çileri affetmeyiniz. Bu anarşist olaylara göz 
kırpanları affetmeyiniz; bu disiplin cezalarını 
affetmeyiniz. Bunu buradan çıkartınız, affet
meyiniz ki, bir daha bu büyük insanlar, bu ya
şını, başım almış olan kişiler, bu çocukları tah
rik ederek sokaklara çıkartıp, anarşiyi destek
lemesinler. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Mankut, 
tamamlayınız. 

FATMA GÜLHİS MANKUT (Devamla) — 
İşte bunun neticesidir ki, vermiş olduğumuz bu 
önergeyle, Yüce Meclisin değerli üyeleri şu di
siplin cezalarının .af kanunundan çıkarılmasını 
istiyoruz. Sayın Adalet Bakanımızdan sormak 
isterim; Cumlhuriyetin ilâımdan sonra çıkmış I 
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olan bütün af kanunlarında disiplin cezaları ol
madığı gibi, acaba Batıya özendiğimiz bugün
lerde, Batıda anarşik olayların yapıldığı söyle
negelen bugünlerde, acaba Batı dünyasında, mo
dern çağdaş dünyada disiplin cezalarının affına 
dair bir emsal var mıdır ve affedilmiş midir di
siplin cezaları? 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Mankut, 
lütfen, tamamlayınız. 

FATMA GÜLHİS iMANKUT (Devamla) — 
Aziz arkadaşlarım, son olarak sizlerden bunu 
hassaten istirham ediyorum,; şu disiplin cezala
rım affetmeyelim. 

Memleketimize, vatanımıza iyilik ve vatanı
mızı yükseltmek, çağdaş milletler seviyesine 
ulaştırmak için burada toplanmış bulunuyo
ruz. 

Bunları affetmeyelim aziz arkadaşlarım. 
Hepinize saygılar sunarını. (A. P. sıraların

dan alkışlar.) 
BAŞKAN — Değişiklik önergesine Komis

yon katılmamıştı. Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum,. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
(Sivas Milletvekili Enver Akova ve '5 arka

daşının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL~ 

ÇIN OĞUZ (Sinop) — Katılmıyoruz efendini. 
HİLMİ ÖZTÜRK (Kastamonu) — Sıöz isti

yorum. 
BAŞKAN — Önergede imzanız var Sayın öz-

türk; buyurunuz efendim. Konuşmanız beş da
kika ile sınırlı. 

HİLMİ ÖZTÜRK (Kastamonu) — Sayın Baş
kan, kıymetli, arkadaşlarım,; 

Bu kanun teklifinin yeni 14 ncü maddesi
nin (A) fıkrasıyle getirdiğimiz, disiplin cezala
rının affına dair hüküm, dikkatle okunduğu za
man maddeye getirmek istediği gaye ile neticesi 
arasında bir irtibat kurmak mümkün değil. Şöy
le ki; madde, bidayeten disiplin cezasını gerek
tiren ve 7 . 2 .1974 tarihine kadar işlenmiş olan 
bütün fiilleri neticeleriyle beralber, bütün ce
zaları affettiğini yazmakla iberaber, neticede iki 
tane istisna koymak: suretiyle bildiğimiz disip
lin cezalarının yalnız ihtar ve tovbihteıı başka 
affedilecek bir tekini dahi bırakmamaktadır. So
nunda da, 1 .9 . 1968 tarihinden evvelki ceza-
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l an yine istisna dışında .bırakmakla, kanunun 
rulhu, kanunim eşitlik prensibi, kanunun müsa
vat prensibine son derece aykırı bir hüküm ge
tirmiş, olmaktadır. 

Kıymetli arkadaşlarım,, disiplin cezası ne
dir, neden disiplin cezası verilir? Umumî hü
kümlere göre, ceza kanunlarına göre suç sayıl
mayan fiiller, memurlar için, bazı ahvalde suç 
sayılmıştır. Memurlar için bazı fiillerin suç sa
yılması, memurların gördükleri hizmetin husu-
'siyetinden, amme hizmeti görmelerinden ileri 
«gelir. Am,m,e hizmeti gören memurlarda, amme 
hizmetlilerinde, elbetteki bu hizmete atanırlar
ken birtakım vasıflar aranır. Devlet hizmeti gö
recek kimselerde, bu vasıflar bulunmadıkça bu 
'hizmete alınmazlar. Binaenaleyh, ceza kanunla
rının, umumî hükümlerin suç saymadığı hadi
seler, memurlar için suç sayılmıştır. Zira gör
dükleri hizmetin bir hususiyeti vardır. 

Disiplin cezaları; bildiğiniz gibi, ihtar, tev
bih, maaş katı, nakil ve memuriyetten ihraçtan 
ibarettir. Getirilen kanun metninde, ihtar ve 
tevbih cezası dışındaki, maaş katı, nakil ve ihraç 
gibi cezalar, infaz edilmiş veya edilmemiş ol
sun, af kapsamı dışında bırakılmaktadır. Ayrıca 
'bir de, her ne maksatla olursa olsun, 1 . 9 . 1968 
tarihinden evvel işlenmiş suçlar bu kanunun kap-
isamı dışında bırakılmakla, kanunun ruhuna, ka
nun yapımındaki tekniğe aykırı olarak bir ay
rım yapılmak suretiyle, kanun zedelenmiş bu
lunmaktadır. 

Kıymetli arkadaşlarım,, ihtar «ezaları sicile 
'geçmediğine göre, yalnız tevbih cezalarının af
fından ibaret olan ve 1 .9 .1968 den evvelini hiç 
affetmeyen 7 . '2 .1974 tarihine kadar işlenmiş 
maaş katı, naikil ve azil gibi kararları da affet
meyen bu fıkra hükmünün fiilî bir faydası yok 
demektir. 

Kıymetli arkadaşlarım, amme hizmetleri an
cak bu hizmete lâyık olan kimselere gördürüle-
bilir. Amme hizmeti gören kimselerin bu hiz
mete lâyık olup olmadıklarını, onların sicilleri 
belli eder. Amirinin huzurunda sicili açıldığı 
zaman mükafatıyle, müeazatıyle tartılamayan 
bir memur, amme hizmetinde değerlendirilemez. 

-BAŞKAN — Süreniz doldu efendim,, lütfen 
tamamlayınız. 

HİLMİ ÖZTÜRlK (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim*, 

Amme hizmetlerinin ifasına büyük bir darbe, 
namuslu ve faziletli Devlet memurlarını ceza
landırmak olan bu fıkranın kanun metninden çı
karılmasını teklif etmekteyiz. 1 . 9 .1968'den ev
velkilerle özel bir ayrım yapılması sebebiyle fık
ranın yine madde metninden çıkarılmasını tek
lif etmekteyiz. 

Sicilin önemini, sicil tutmanın önemini şu 
misalle ,size arz etmek istiyorum. Eğer yeni ku
rulan Hükümet sicile önem veriyorsa, ki bu ka
nun teklifini getiren Hükümete mensup parti
lerin sicile önem vermediklerini anlıyoruz; zira 
yeni Hükümet yeni memurları için, getirin sicil-
lerni dediği zaman, bu kanun teklifinin bu mad
desiyle siciller silinmiş ve bembeyaz gelecektir. 
Ama anlıyoruz ki, sicile ihtiyaç yok, liste za
ten cebinde, nakiller ona göre yapılıyor. 

Onun için demek isterim ki, siciller Osmanlı 
İmparatorluğundan beri bu Devlette tutulmuş ve 
muhafaza edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, süreniz doldu 
efendim, lütfen bir cümle ile tamamlayınız. 

HİLMİ ÖZTÜRIK (Devamla) — Başüstüne 
efendim. 

Memurların asıl dayanağı nüfus kütüğü gibi, 
tapu kütüğü gibi sicildir; kaldırılmaması, silin-
m,em,esi uygundur. Madde metninden ıbu fıkra çı
karılmalını'. Arz ederim. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Mulhterem arkadaşlarını, öner
geye Komisyon katılmamıştı; oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeye geçiyoruz efendim. 
(İstanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray 

ve 4 arkadaşının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

ÇIN OĞUZ (ıSinop) — Komisyon bu önergeye 
katılıyor efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Komisyon, ka
rar nisabı taşımış olarak, önergeye katıldığını 
ifade etmiştir. Değişiklik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, ıSaym Ali Fuat 
Eyüboğlu, Nazım Baş ve arkadaşları ile; Sayın 
Engin Unsal, Nejat Ölçen ve arkadaşları tara
fından verilmiş olan değişiklik önergeleri biraz 
önce kabul buyurduğunuz Sayın Akkiray ve 
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arkadaşlarına ait önergenin kapsamı içerisinde 
bulunuyor. Önerge sahibi arkadaşlarımın da her
hangi bir itirazı olmadığını görmüş bulunduğu
ma göre, bu önergeleri işleme koymuyorum efen
dim,. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
(Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 

Mutlu ve 4 arkadaşının önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye 
katılıyor musunuz efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
CIN OĞUZ (Sinop) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katıl
mamaktadır. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi yeniden okutuyorum. 
(Gaziantep Milletvekili Mehmet Özkaya ve 

4 arkadaşının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye 

katılıyor musunuz efendim ? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

CIN OĞUZ (Sinop) — Katılmıyoruz efendim. 
MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Öner

gemi izah sadedinde söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Özkaya. 
MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 
Huzurunuza, 6136 sayılı Ateşli Silâhlar Ka

nununun 7 ne i maddesinin 3 ncü fıkrasına göre 
çıkan yönetmeliğin 5 nci maddesinin kapsamına 
girerek cezalanan kişiler için çıkmış bulunuyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, örneğin bir kazada 
150 kişi tabanca vesikası alır; bir kaymakam 
gelir, bu tabanca vesikalarını; «Sen bakkalsın, 
sen tüccarsın» diyerek vermez. Bu meyanda da 
bir yönetmelik çıkar; 6136 sayılı Kanuna ek İç
işleri Bakanlığının 15 Temmuz 1971 tarih ve 
13896 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan yönet
meliği. Bu yönetmeliğin 5 nci maddesine göre; 
(Aynen okuyorum) «7201 sayılı Kanuna göre ya
pılacak tebligata rağmen bir ay içinde yetkili 
makama başvurmadıkları takdirde silâh taşıma 
izin belgesi, bulundurma izin belgesine çevrile
rek haklarında kanunî kovuşturma yapılır ve 
kendilerine bir daha silâh taşıma belgesi veril
mez.» 

Bu durumda adam, ömrünün sonuna kadar 
silâh taşıma belgesinden mahrum kalıyor. De
ğiştirmek istediğimiz maddeyi huzurunuzda oku
duk. Sayın milletvekili arkadaşlarım, bu hu
susta müspet oy verdiğiniz takdirde, (kendi se
çim çevremizde de olsa) 50 - 60 kişilik bir 
grup, ömrünün sonuna kadar silâh taşıma belge
sinden mahrum kalmayacaktır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özka
ya. 

Efendim, bu önergeye Komisyon katılmadı
ğını beyan etmişti. Önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir efendim. 

Efendim madde üzerinde verilmiş başkaca 
önerge kalmadığından maddeyi, kabul buyurdu
ğunuz Sayın Akkira'y ve arkadaşlarına ait deği
şiklik önergesindeki esasları da kapsamak kay-
diyle ve yeni şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Eski 14 yeni 15 nci maddeyi okutuyorum 
efendim. 

Madde 15. — 1136 sayılı Avulkaltlık Kanu
nunun 11 nci maddesimde Ibeliintilmiş olup, nıes-
leik onuru ile bağdaşması mümlkün olmayan ibtir 
işle uğraşma dışındaki bir nedene dayanılarak ; 

A) Yapmış oldukları sltajm geçerlii 'olma
masından 'dolayı 7 Şulbat 1974 tarihinden önce 
ayını Kanunun 72 nci maddesinin (fo) bendi 
uyarınca adları baro levhasından silinmiş bulu
nanlarla staj bitlim hellgesi almış oldukları hai
lde aynı nedenle baro levhasına yazılıma istem
leri reddedilenler, levhaya yazılmalarına ilişimi 
Baro Yönetim Kurulu kararları Adalet Bakan
lığınca onaylanmayanlar veya baro levhasına 
yazılmamış olanlar ıbaşivurdukları takdirde baş
ka engelleni yolkısa baro levhasına yazılırlar. 
Meslek onuru ile (bağdaşmayan uğraş dışında 
7 Şulbat 1974 tarihinden önce meivcut, stajı 'ge
çersiz kılan nedenlerle levhadan silinmeleri ge
rekenler hakkında da silme işlemi yapılmaz. 

B) 7 Şulbat 1974 tarihinden önce adları 
staj listesinden silinmiş ^olanlar, Ihaşlkaea engel
leri bulunmadığı takdirde üç ay içinde başvur
maları halinde yeniden staj listesine yazılırlar 
ve silme kararından önce yaptıkları staj gıe-
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eerli sayılarak; kaldıkları yerden ilik yazılma ta
rihinde taıbi oldukları staj hükümlerine göre 
stajlarına devam ederler. 7 Şubat 1974 tarihimden 
önce meslek onuru ile bağdaşmayan bir uğraş 
dışında stajla .'bağdaşması mümkün olmayan bir 
(görev veya işte bulunmalarından dolayı staj 
listesinden silinme'leri gerekenler hakkında, bu 
ııedemin anılan tarihte ortadan kalkmış olması 
şarbyle silme işlemi yapılmaz. 

C) Bu kanunun 1 nci madıdesinden fayda-
lanaraik işlediıkleri suçlan bütün sonuçları ile 
affedilmiş olan avukatlar, bihakkın veya meş-
ruten tahliye tarii'hlerindeu itibaren, bu mahkû
miyetler inin tabiî neticesi olan, kanunî maihcuri-
yet halinde 'bulundurulmaya ve 1136 saydı Avu
katlık Kanununun avukatlığa kabul edilmeme 
ve ruhsatnameleri Baro Yönetclm Kurulunca 
geri alınarak iptal ve adları bir daha. yazılma
mak üzere levhadan silinir hükümleri, yani 
avukatlık mesleğini icra edemeyeceklerine dair 
hükümleri tatbik .olunmaz. 

BAŞKAN — Madde üzeninde Sayın Baş, 
iSayın Uysal, iSayın Bozatlı, Sayın Ataöv, Sa
yın Akoiva ve iSayın Karakoç söz isıtemilşlerdir. 

Sayın Baş?.. Vazgeçtiniz. 
iSayın Uysal?.. Vazgeçtiniz. 
iSaym Bozatlı?.. Vazgeçtiniz. 
Sayın Ataöv?.. Yick. 
iSayın Akova?.. Yok. 
'Sayın Karakoç?.. Vazgeçtiniz. 
Madde üzerinde değişiklik önergesi vardır, 

.okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Af teklifinin 15 nci maddesinin (C) bendi

nin 2 nci satırına avukatlar kelimesiîuden sonra 
(haklarında) ibaresinin cktenmıesi fıkraya açık
lık kazandıracağından, işbu ibare ilâvesi, deği
şiklik önergesi olarak arz oiunurz. 

Adana Adama, 
Hasan Cerijt Biter Çubukçu 

Malatya Trabzon 
Celâl Ünver Âdil Ali Cinel 

Adana 
Emin Bilen Tüımer 

BAŞKAN — Sayın komisyon bu önerge 
hakkındaki beyanınız efendim?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANİ YAL
ÇIN OĞUZ (Sinop) — Katılıyoruz efendim. 
Açıklık getirecektir, o bakımdan katılıyoruz. 
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BAŞKAN —- Önergeye katılıyorsunuz... Efen
dim, komisyon, karar nisabı ile değişiklik öner
gesine katılmış bulunuyor. Önergeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kaibul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Başka değişiklik önergesi olmadığı için mad
deyi değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 16. — A) 1.9.1968 tarihinden 
1974 yılı Şubat imtihan döneminim sonuna ka
dar geçen süre aıçinde kayıtlı bulundukları yük
sek ve ortaöğretimi kurumlarınidaki kayıtları 
hangi sebeple olursa olsun silinmiş öğrenciler
le İçendi istekleri ile ayrılmış olanlar, (Her de
recedeki askerî okul öğrencileri hariiç), bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay 
içinde eski öğrenim kurumlarına yazılı mlarak 
başvurdukları takdirde ayrıldıkları sınıf veya 
sömestrde bir yıl daha öğrencilik sıfatlarını de
vam ettirmek ve o sınıf veya sömestrde iki de
fa da sınava girmek hakkım kazanırlar. Şu ka
dar 'ki, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
askerlik görevini yapmakta olanların üç aylık 
başvuruna süresi terhis tarihinden başlar. 

Bu fıkra hükmüne dayanarak eski öğrenim 
kurumlarına müracaat eden öğrencilere, ku-
T.ıiimlarınea birer başvurma belgesi verilir. 

Bu madde hükmünden yararlanan öğren
cilerden, Danıştaydan yürütımenin durdurulma
sı kararı alarak öğrenim kurumlarına devam 
edebilmiş olanlar hakkındaki davalara devam 
edilmez. 

B) Her derecedeki askerî .okullarla diğer 
öğrenim kurumlarında Millî Savunımıa Bakan
lığı adına ve hesabına öğrenim yapan öğrenci
lerden, Askerî Ceza Kanununun 154 ncü mad
desinde ya.zılı nedenlerle öğrenim kurumlariyle 
ilişiği kesilmiş olanların muvazzaf askerlik yü
kümlülükleriyle, ilişik kesilmesi her ne sebeple 
olursa olsun tazminat borçları affedilmiştiir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Adalet Par
tisi Grubu adına .Bayın Bozatlı, buyurunuz efen
dim. 

A. P. GRUBU ADINA VAHİT BOZATLI 
(ıSivas) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; 

16 nci madde, 1 . 9 . 1968 tarihinden Şubat 
ıl974'e kadar çeşitli sebeplerle, kendi istekleri de 
dahil, kaydı silinen öğrencilere tekrar imtiha-
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na girme, üniverstieye yahut okuduğu yüksek 
okula girme hakkını veriyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu madde münasebe
tiyle de olsa bir gerçeği huzurunuzda ifade et
mek mecburiyetindeyiz. Biz, Meclis komisyonları 
olarak af kanunu teklifini yalnız Adalet Komis
yonu olarak inceledik ve teklif omdan sonra bu
raya geldi. Adalet Komisyonunda, muhalefet 
şerhimizde de kısmen ifade ettiğimiz gibi, bir 
türlü Hükümetten bu konularda izahat alma im
kânını elde edemedik. Hat tâ dedik ki, yeni İç
tüzük, ıgenel kurullarda meseleleri eskisi gibi 
enine boyuna müzakere etmek, uzun uzun be
yanda bulunup, meseleyi müzakere edip üyele
rin aydınlanmasına imkân' verecek zamanı bize 
vermiyor. O itibarla, komisyonlardaki müzake-
nıin, bu yeni İçtüzük muvacehesinde, başka bir 
.ağırlık kazandığını kabul edin ve hiç olmazsa 
Hükümet Olarak, icranın (başında yer almış so
rumlu kurul olarak bizim tereddütlerimizi zail 
edin. Biz, bazı bilgileri, yalnız Hükümetin bil
mesi icabedjen bazı bilgileri öğrendikten sonra 
ancak karar verme olanağını elde edebiliriz. 

Bu madde üzerindeki tereddütümüz de şuna 
dayalı idi; Şimdi, değerli milletvekili arkadaşla
rım çok iyi biliyor, Türkiye'de 140 bine yakın 
yüksek öğrenim öğrencisi her yıl üniversiteye 
kayıt olmak ister; bunun, aşağı yukarı 100 bine 
yakın kısmına yüksek öğrenim yaptırma imkâ
nını bir türlü bulamayız. «Hükümet değişmek
le her şey değişti» fikrinden hareket eden ar
kadaşlarım da olacağını ben sanmıyorum. Niha
yet, kim gelirse gelsin icranın başına, Devletin 
içinde bulunduğu imkânlarla bu Devleti yönet
mek mecburiyetinde. Türkiye'de bugün herhan
gi bir şekilde Hükümet değişmesiyle imkânla
rın değişmiş olduğnu iddia edemeyiz. Şu anda 
dahi Hükümet iş başına .gelir .gelmez, bu konu
da vermiş olduğu açık vaadi, kısmen olsun ye
rine getirmek için bir çabanın içine girdi; fakat 
hiçbir sonuç alamadığı hepinizin malûmudur. 
.Gazi Terbiye Eğitim Ensttiüsü gibi kuruluşla
rın 3 bine yakın öğrenciye yeniden imkân ver
me hususundaki gayreti hariç, hiçbir şey yapıla
madı. . 

O halde, bir maddî imkânsızlık karşısında
yız. Devlet olarak, Türkiye olarak bir imkânsız
lık karşısındayız. Yüksek öğrenim yapmak iste
yen belli miktardaki öğrenciye öğrenmıe imkânı | 
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verme .gücüne henüz sahip değiliz. Bu konuda, 
yetkili arkadaşların üniversiteyle olan temas
ları da, bize yakın ıgelecekte yeni bir çare getir
miş değil. Şimdiden gelecek yıl üniversiteye alı
nacakların imtihanının şekli ve saire görüşül
mektedir. 

iŞimdi, şartlar bu olduğuna göre, Hükümetin 
açıklaması gerekirdi; ı«Bıeın şu anda size rakam 
veriyorum, üniversiteye bu haktan yararlanarak 
tekrar başvuracak talebe mevcudu şudur. Bu ka
dar adette talebeyi tekrar üniversiteye yerleştir
me imkânlarına sahibiz.» demeliydi. Yoksa, sa
dece kabul edilmiş veya Meclisten geçmiş, ka
nunlaşmış bir madde metni hiçbir mâna ifade 
etmez. 

Esasen hu maddenin komisyondaki müzake
resinde de istediğimiz aydınlığa kavuşamadık, 
istediğimiz bilgiyi, Hükümetten, bütün zorlama
larımıza rağmen, bir türlü alamadık. 

CBu, yalnız bu maddeye mahsus değil; diğer 
maddelerde de aynı uygulama oldu. Öyle tahmin 
ediyorum ki, böyle bir uygulama, Türkiye Cum
huriyeti Büiyük Millet Metisinde ve onun Mil-' 
let Meclisinde ilk defa tatbik edilmiştir. Şöyle 
ki ; Sayın Adalet Bakanı Ibir ara arkadaşlarına, -
Millet Meclisine miyabeten görev yapan Adalet 
Komisyonunda olduklarını her halde hatırlama
mış olacaklar ki - şöyle bir beyanda bulundu
lar ; «Biz bu konuyu ıgörüşmüş ve şu şekilde hal
letmiştik, yine öyle halledeceğiz.» dediler. Onun 
üzerinje anladık ki, daha evvel arkadaşlarımız, 
koalisyonu teşkil eden partili arkadaşlarla Sayın 
Bakan daha evvel toplanmışlar ve o özel toplantı
da teklifin, bu maddenin iskeletini tespit etmiş
ler. 

iŞimdi biz o zaman kendilerine itiraz ettik, 
dedik ki ; «Bu davranışınız- Yüce Parlamentoyu 
ve onun adına vazife ıgören Adalet Komisyonu
nu tesirsiz, geçersiz, lüzumsuz hale getiren ve 
dolayısıyle Parlamentoyu yıpratan lüzumsuz bir 
davranıştır. Bütün meselelerin, ne olursa olsun, 
muhalefetiyle, iktidar kanadiyle, Millet Meclisin
de ve ona niyabeten vazife gören fcomisyonllarda 
aydınlığa kavuşması, müzakere edilmesi zorunlu
dur, demokratik icap da bunu emretmektedir.» 

Değerli arkadaşlarım., madde metninde bir
takım hakları yeniden veriyoruz; tama biz bu
nun ne ölçüde mümlkün olacağını bilmiyoruz. 
Bütün bu bilemediğimiz hususlara rağınuenı, madı 
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de metiline 'eğilerek bir gerçeği tekrar dille -ge
tirmeye mecburuz. 

Biraz evvel değerli bir arkadaş, kendi grup
ları adına ifade ettiler ve bu kanunda, disiplin 
'suçları nedeniyle. 1908 'tarihi -esas -alındığı için 
İki, (hassaten bunun üzerine -basarak söyledi
ler) bu madde, teklifin anamaddeiLerinde'n bi
risidir» dediler. 

Arkadaşlarımı, ıben «sanmuyorum ki, hiçbir 
medenî ülkede ıbir af çıkarılırken (belli (bir ta
rih esas alimisin. ve «'o tarihten evvelkilerine af 
yolk, -ondan sonrakilere af var» şeklinde bir -ay
rıcalığa girilişin. 

Anayasanın her maddesiyle, 'birilik, beraber-
ılilk kokan her «maddesiyle, Türkiye'nin bütün-
Ölüğünü, 'savunan her maddesiyU-e bu şekil- bir 
ayrıcalık reddedilmektedir.. Böyle bir ayrıcalı
ğa gitmeye hiç Ibiırdimizin hakkı yoktur. 

jEğer Öğrenciler için bir af düşünüyorsak, 
kanaatimce, onların tekrar üniversiteye girme 
,'hakkını Ika-zanımasını işitiyorsak, böyle bir ayrıl-» 
valilik yapmaya haıklkıımız yolk. Bu ayrıcalığm 
tehlikeli bir sonucu var. O sonucu 'müsaade 
-ederseniz ifade etmeye mecburum,, o da şu : De
lmek ki, bundan slonra hükümet değişikliklerin
de, iktidarı-, koalisyon şeklinde -de .'olsa, veya 
tek parti şeklinde de ollsa, kim1 kurarsa kursun 
«Benden evvelki ne yapmışsa yapsın, doğru de-
ğilldir»1 Hattâ -diğer bir deyimle, «Onun zama
nında yaptığı bütün icraat meşru değildir, 
onun meşruiyetini reddediyorum» zihniyeti hâ
kim olacak. 

ISiz bugün bunu böyle yapıyorsunuz, yarın 
bir başkası iktidara geldiğinde -aynı şeyi ya
parsa bu nıeımileikeıtin hali nereye varacaktır? 
Kanaıatimco Iböyle bir ayrıcalığa girmeye: hak
kımız yoktur. 

Bu h/usu's, hulkulkun -genellik prensibine de 
.aykırıdır., Bir kısım kîmlseleri aynı suçtan do-
ılayıı affedip, diğer bir kuşum kimseleri bu aftan 
yararlanmaktan amen -etmeye hakkıım-ız yoktur; 
-eşitlik ilkesine de aykırıdır, şu tarihten sonraki-
Jleri affedip, ondan evvelkileri a-ffetmemıeik gibi 
(bir uygulamayı, biraz evvel de ifade 'ettiğim: 
ıgibi, yadırgıyorum; bir başka -örneğimin bulu
ma cağıma ihtimali! ve-rmiyoruımı. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Bayın B-oz-
atlı.-

A. P. G4HJBU ADINA VAHİT BOZATLI 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım; bu mad
denin son fiikrasıyle bir de, Askerî Ceza Kanu
nunun '154 ncü maddesine .giren suçlarda hem, 
tazminat, hem de muvazzaflık hizımetinin yapıl-
imiş sayılması gibi biir af g-etiriliyor., Bu, Aske-ı 
rî Ceza Kanununun 1:54 ncü maddesine müte-a-l-
llik son fıkra hükmü de yanlış. Şu anıda Askerî 
Ceza Kanununun 154 ncü maddesinin metni 
içlimde, ondan evvelki mıadde metiıile-rini de ar
kadaşlarım t etildik etsinler. Askerî öğrenci! eriri 
askerlikten ve öğrencilikten tardını gerektireni 
suçların en ağırı^ gerek yülk kızartıcı •olması- ba
kımından, gerekse işledikleri suçun veham-eti 
yönünden 1154 ncü maddede yer almıştır. Askerî 
'öğrencilerin tardı ile tazminatla yükümllü loiljma.-
ıların-a mütedair ondan evvelki maddelerdeki1 

suçlar çok daha hafif. 

BAŞKAN — Sayını Bozatlı, tamamlayınız, 
süreniz doldu. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Tamamlı
yorum -Sayın Başkan. 

Sonuç şu : Bu ımaddcniin ıslahı gerekir, bit 
dengesiiziğin bertaraf •ediılımesi (gerekir. Eğer, 
aiske-rî -öğrenciler hakkında bu madde metninde 
ollduğu gibi bir af -düşünüyorsa, çok: daha. ağır 
dl'anlam affedeni bu fikramını, çok daha hafif 
olanları da kapsamı içine alması gerekir. 

.Teşekkür -eder, saygıliariimı sunanım. 
BAŞKAN — Teşekkül- -ederim Sayın B'ozat-

lı.. 
iMJuıhterem -arkadaşlarım, çallışıma süreımiizin 

-dolmasına 2,5 dakika kalmış bulunuyor, bundan 
.sonra konuşacak arkadaşımızın ısüzüniü ortadan 
kesmiş -olmamalk için birleşime burada sion ver
erek -gerekiyor. 

Önümüzdeki birleşimde, af kanunu üzerin-^ 
-deki müzakerelere' -devamı etmek ve bitirildiği 
takdirde gündemdeki -diğer konuları ıgörüşmek 
üzere ve 1J0 Nisan 1OT4 Çarşamba. -günü saat 
ıl4,'00"de ıtopllanımak kaydıyle Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 20,58 
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VI. - SORULAK VE OEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Kahraman Maraş Milletvekili Ali Zül-
fikâroğlu'nun, Kahraman Maraş'in Andırın ilçe
si Kargaşayım köyü ilkokulu öğretmenine iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Mustafa Üs-
tündağ'ın yazılı cevabı (7/95) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

15 . 3 . 1974 
Kahraman Maraş Milletvekili 

Ali Zülfikâroğlu 

Kahraman Maraş ilimizin Andırın ilçesinde 
çıkan «Andırmm Sesi» gazetesi 28 . 2 . 1974 
tarihli nüshasında Andırın Kargaçayır köyü 
İlkokulu öğrencilerinin sadece 8 gün öğretim 
yaptıkları ifade edilmektedir. 

Buna göre : 
1. Kargaçayırı köyü İlkokulunun bugüne 

kadar 8 gün öğrenim yaptığı hususu doğru mu
dur? 

2. Kargaçayırı köyü Muhtarının 14 . 1 . 1974 
tarihinde Kahraman Maraş Valiliğine ve Millî 
Eğitim Müdürlüğüne vâki müracaat! üzerine bu 
makamlarca ne gibi bir işlem yapılmıştır 1 Yapıl
mamışa sebebi nedir °? 

3. Kargaçayırı Köyü Öğretmeninin sık sık 
rapor aldığı ve raporlu olduğu zamanlarda da 
Andırın sporda futbol oynadığı hususu doğru 
mudur? 

4. Bu durum muvacehesinde İlkokul Öğret
meni Oğuz Berker ve Kahraman Maraş Millî 
Eğitim Müdürü ile Andırın İlköğretim Müdürü 
hakkında Bakanlık bir muamele düşünüyor 
mu? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 8 . 4 . 1974 
Bakanlık Müşavirliği 

Bölüm : Parlâmento-İrtibat 
Sayı : 031-2/351 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 21 . 3 . 1974 gün ve 7/95-617/5977 sa
yılı yazınız. 

Kahraman Maraş Milletvekili Sayın Ali Zül-
fikâroğlu'nun, Kahraman Maraş - Andırın ilçesi 
Karaçayır Köyü İlkokulunda yılda 8 gün öğre
tim yapıldığına dair, verdikleri yazılı soru öner
gesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 

Mustafa Üstündağ 
Millî Eğitim Bakanı 

Kahraman Maraş Milletvekili Sayın Ali Zülfü-
kâroğlu'nun, Kahraman Maraş - Andırın ilçesi 
Karaçayır köyü İlkokulunda yılda 8 gün öğretim. 
yapıldığına dair, verdikleri yazılı soru önerge

sine cevabımız 

Kahraman Maraş - Andırın ilçesi Karaçayır 
köyünde yılda 8 gün öğretim yapıldığının varit 
olmadığı, 

Ancak, öğretimi aksattığı anlaşılan öğretmen 
Oğuz Berker hakkında gerekli soruşturma ya
pılmış, hazırlanan dosya İl Millî Eğitim Disiplin 
Kurulu gündemine alınmıştır. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 

Mustafa Üstündağ 
Millî Eğitim Bakanı 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

63 NCÜ BİRLEŞİM 

9 . 4 . 1974 Sah 

'Saait : 14,00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
JL. — İzmir Milletvekilli Alev Coşkun ve 9 

arkadaşının, Paris'te düşen, Türk Hava Yolları
na ait D C-10-10 tipi Ankara uçağının hangi şart
lar altında alındığının ve bu konudaki diğer bü
tün iddiaların incelenmesi için Anayasanın 88 ve 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci (maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/6) 

2. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çi
lesiz ve 9 arkadaşının; fındık randımanının ve 
Fiskobirlik yönetiminin aksaklıklarının tespiti 
ve üretici haklarının korunması için gerekli ted
birlerin alınması amacıyle Anayasanın 88 ve 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/7) 

3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 
!ll arkadaşının*, son günlerde ortaöğrenim ve 
öğretmen okullarında meydana gelen olaylar 
ve bu olaylar karşısında yetkililerin tutum ve 
davranışları konusunda Anayasanın! 88 noi, 
[Millet Meclisli İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 

-önergesi (8/1) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğ-
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) (*) 

3. — Manisa Milletvekili Süleyman Tuncel' 
in, Ege ekici tütün piyasası açılmadan önce Ba
kanlıkça tütün randımanlarının açıklanıp açık
lanmayacağına dair, Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü soru önergesi (6/64) (*) 

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

5. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'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'ın, 
Urfa - Suruç ilçesi AMgöz köyünde meydana ge
len olaya dair İçişleri Bakanından sözllü som 
önergemi (6/24). 

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

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

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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10. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 

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 daiir Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/28) 

12. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çele
bi'niri, 1950 yılından evvel emekli olanların öz
lük haklarına dair Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/29)1 

13. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan 
Çanıeri'nin, peynir üretim ve tüketimine dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/31). 

14. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
toprak 'tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü som önergesi 
(6/32). 

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

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

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

18. — Antalya Milletvekilli ihsan 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 ıSanayi ve Teknoloji Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/42) 

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

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

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

23. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'in, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/50) 

24. — istanbul Milletvekili Mustafa Farlar'in, 
Elbistan Termik Santralına daJ^ Maliye r e , 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü? 
soru önergesi (6/51) 

25. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar 'in, 
işçi dövizlerine dair Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/52) 

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

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

28. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
ıSivas 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 Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/56) 

30. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım/in, 
Kars DeVlet Hastanesinin doktor ihtiyacına 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Balkanından söz
lü sorti 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 Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Kars Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/59) 

33. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın,. 
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 Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/62) 

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

37. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
bütçe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından* 
sözlü soru önergesi (6/65) 



38. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'm, 
Turizm ve Tanıtma Baikanlığmdaki yolsuzluk 
iddialarına dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/66). 

39. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, 
içel köylerinde yapılan ilkokullara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/69). 

40. — İçel Milletvekili Haşini Gürsoy'un, 
İçel Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/70) 

41. — Kastamonu Millet vekili Mehdi Kes-
kin'in Kastamonu'da bulunan vakıf mallara 
ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/72) 

42. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in, köylerin ilçelerle telefon bağlantısına 
ilişkin İçişleri Bakarımdan sözlü soru önergesi 
(6/73) 

43. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
ıkin'in, Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ
lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/74) 

44. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmak
ta olan barajlara ilişkim Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/75) 

45. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
et taban fiyatına ilişkin Gıda Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

46. — Antalya Milletvekili İhsan Ataövlin, 
yurtlarda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/77) 

47. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, 
üuımhuriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstan
bul'da dikilen heykellere ilişkin İçişleri Baka
nımdan sözlü önergesi. (6/78) 

48. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç' 
un, Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi 
ile ilgili Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişle
ri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/79) 

49. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar' 
m, kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/80) 

50. — Sivas Milletvekili Enver Akova'mn, 
•Sivas ilinin televizyona kavuşturulmasına iliş-
ikin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/81) 

51. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz' 
in Türk vatandaşlarının Suriye'deki 'arazilerine 

ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önerge* 
si. (6/82) 

52. — Hatay Milletvekili M'ethmet Sönmez' 
in, Hatay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayın
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi., 
•(G/83) 

53. — İçel Milletvekili Nazım Baş'm, son 
günlerde meydana gelen gençlik olaylarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

54. — Ankara Milletvekili Necdet Evliya-
gil'in, Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Tür
kiye ile ilgili yayınma ilişkin Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

55. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni mü
şavir kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/86) 

56. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
mu, TRT programlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü ssoru önergesi (6/87) 

57. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm'ın, sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mâh-
kemelerinideîki davalara ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

58. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar 'm, 
merhum Menderes, Folaıtkan ve Zorlu'nun naaş-
larının nakline ilişkini Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/89) 

59. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, 
Ankara - Kızılay meydanındaki panonun kal
dırılmasına ilişkin Bıaşbalkandan sözlü soru 
önergesi (6/90) 

60. — Afyon Kar.ah.isar Milletvekili Mete 
Tan'm, hekimlerin rotasyonuna ilişMn Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/91) 

7 
KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 

X I . — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit 
ve 134 arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nci yılı 
nedeniyle bazı suç ve cezaların affı hakkında; 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 Milletvekili Necmettin 
Erbakan'm, Cumhuriyetin 50 nci yılı af; Kon
ya Milletvekili M. Kubilây İmer ve 3 arkada
şının, Genel af; Ankara Milletvekili M. Kemal 
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Erkovan ve 2 arkadaşının, Bazı suç ve cezala
rın affı hakkında ve Çorum Milletvekili Yasin 
Hatiboğlu ve 2 arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nci 
yılı sebelbiyle 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. Sayısı : 25 ve 25'e 
1 nci e'k) (Dağıtıma tarihleri : 21 . 3 . 1974, 
4 . 4 . 1974) 

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

3. — İsparta Milletvekili Süleyman Demir el 
ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 
1744 sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü madde
sinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker ve 32 arkadaşının, 
3 1 . 8 .1956 gün ve 61831 sayılı Orman Kanunu
nun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine; Koca
eli Milletvekili Sedat Akay'ın, 0831 sayılı Or
man Kanununun 1744 sayılı Kanunla 'değiştiril
miş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fık
ralarının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yıl
maz Karaosmanoğlu'nun, 3 1 . 8 .19516 gün ve 
6831 sayılı Orman Kanununun 20 . 6 .1973 gün 
ve 1744 sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü 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 (e) (bendinin değiştirilmesine da
ir kanun teklifleri ve Tarım, Orman ve Köy İş
leri ve Plan Komisyonları raporları. (2/55, 2/65, 
2/79, 2/111, 2/112) (S. Sayısı : 24) (Dağıtma 
tarihi : 20 .3 .1974) 

4. — Tekirdağ Mi'lletvekillii Yılmaz Alpas
lan'ın, 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununa bir 
madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 2/106; C. Senatosu : 2/70) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 9 ve 9'a 1 nci ek; C. Sena
tosu S. Sayısı : 330) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 2 . 1974 ve 27 . 3 . 1974) 

5. — Kastamonu Milletvekili Sabrı Keskin 
ve 4 arkadaşının, Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Kanununda bazı değişiklikler 
yapılmasına dair kanun teklifi hakkında C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve C. (Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu (M. Mec
lisi': 2/4; O. Senatosu : 2/45) (M. Meclisi S. 
Sayısı: 27; C. SenatosuıS. Sayısı: 228) (Dağıtma 
tarihi : 1 .4 .1974) 


