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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İki oturum yapılan bu Birleşimde; 
Vazife ile.yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 

Turan Güneş'e Millî Savunma Bakanı Hasan 
Esat İşık'ın ve, 

Fransa Cumhurbaşkanı. Gcorges Pompidou' 
nun vefatı dolayısıyla yapılacak cenaze-törenine 
ka+ılacak olan : 

Başbakan Bülent Ecevit'e Devlet Bakanı Or
han Eyüpoğlu'nun, 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Nec
mettin Erbakan'a Devlet Bakanı Süleyman Arif 
Emro'nin, 

Millî Savunma Bakanı Hasan Ecut Işık'a 
Devlet Bakanı İsmail Hakkı Birler'in, 

Dışişleri Bakanlığına vekâlet eden Millî Sa
vunma Bakanı Hasan Esat Işık'ın da Fransa'ya 
gidecek heyete katılması dolayısıyle, Dışişleri 
Bakanlığına Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Cahit Kayra'nm, 

Vekillik etmelerimin uygun görülmüş olduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Ku
rulun bilgiuine sunuldu. 

Sayın üyelerden bazılarına, Başkanlık tezke
resinde gösterilen sebep ve sürelerle izin veril
mesi kabul olundu. 

Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 134 
arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle 
ibazı suç ve cezalanıl ,affi lıaikkıııda; İsparta Mil
letvekili Süleyman Demire! ve 14 arkadaşının; 

af; Burya Milletvekili Kasım Önadım ve 7 arka
daşının, sportif faaliyetlerle dlgili cezaların affı 
hakkında; Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'ın, Cumhuriyetin 50 nci yılı af; Konya Mil
letvekili M. Kubilây İmcr ve 3 arkadaşının, genel 
af; Ankara Milletvekili M. Kemal Erkovan ve 
2 arkadaşının, bazı suç ve cezaların affı hak
kında ve Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 
2 arkadaşının Cumhuriyetin 50 nci yılı sebebiyle 
çıkarılması düşünülen bazı suç ve cezaların af
fına mütedair kanun teklifleri ve Adalet Komis
yonu raporu (2/123, 2/12, 2/37, 2/78, 2/92, 
2/107, 2/124) (S. Sayıyı : 25 ve 25'e 1 nca ek) 
nun görüşülmesine devam olunarak; 7, 8, 9, 10 
ncu maddeleriyle yeni 11 nci madde ve 12, 13, 
14, 15 nci maddeleri (eski 11, 12, 13, 14) kabul 
olundu, 16 nci madde (eski 15) üzerinde de bir 
süre görüşüldü. 

10 Nisan 1974 Çarşamba günü saat 14,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime ya at 20,58'de son 
venildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Siirt 

Kemal Ziya Öztürk îdris Arıkan 

Divan Üyesi 
Erzurum 

ZeJcâi Yaylayı 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

10 . 4 . 1974 Çarşamba 

Tasanlar 
1. — 9 . 6 . 1936 tarih ve 3017 sayılı Sağ

lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Me
murin Kanununa bir ek madde di e geçici bir mad
de eklenmesi hakkında kanun tasarısı (1/89) 
(Sağlık ve Soy/al İşler ve Plan komisyonlarına) 

2.. — Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu. 
Teşkilâtında döner sermayeli inletmeler kurul
ması hakkında kanun tasarısı (1/90) (Plan Ko
misyonuna) 

3. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler hak
kındaki Kanunun bazı maddelerinin değiştiril

mesi hakkında kanun tasarısı (1/91) (Adalet 
ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyonuna) 

4. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilât ve Memurları Kanununun bazı mad
delerini değiştiren 4258 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi ile 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 665 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve 3017 «ayılı Ka
nunun 1246 sayılı Kanunla değişik 65 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarı
sı (1/92) (Sağlık ve Soy/al İşler ve Plan ko
misyonlarına) 
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5. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanım tasarısı (1/93) (Sağlık ve Sos
yal İşler ve Plan komisyonlarına) 

6. — Türk Farmakopeui hakkında kanun ta
sarısı (1/9-1) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
komisyonlarına) 

7. — Türkiye Tabip Odaları ve Tabip Oda
ları Birliği kanım tasarısı (1/95) (Adalet, Sağ
lık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonlarına) 

8. — Tıp ve yardımcı tıp mesleklerinin uy
gulaması hakkında kanun tasarısı (1/96) (Millî 

Eğittim, Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komis
yonlarına) 

9. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 
Bütçe yılı Keylnhesap kanunu tasarısı (1/97) 
(Plan Komisyonuna) 

Teklif 
10. — Gaziantep Milletvekili Mehmet Özka-

ya'nm, 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (2) sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi (2/151) (Plan Komisyonuna) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma ssaaıtli : 15.00. 

BAŞKAN : B'aşfeaJavdkül Ahmet Çakmak \ 

DİVAN ÜYELERİ : Ztkâi Yaylalı (Erzumın), îdrfs Ankan (Siirt) 

• BAŞKAN — Millclt M'eclisiııin 64 ncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

• (Yoklama yapıldı.) BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır; sayın farfcad aşlarımın beyaz düğme
lere basarak yoklamaya iştirak 'etmelerini rica 
ederim. 

Sonradan gelen 'arkadaşlarınım da yokla
mayla iştirak etmelerimi rica ederim. 

BAŞKAN — Yoklama is'lemi hitmıiştir efen
dim. 

Çoğunluğu muz vardır, görüşmelere geçiyo

ruz. 

IV — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

ÛBAŞKAN —• Rapora okutuyorum. 

(Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

1. — T.B JI. M. Saymanlığının Aralık 1973, 
Ocak, Şubat 1974 aylarına ait M. Meclisi Hesap
lanın İnceleme Komisyonu raporu (5/16) (S. 
Sayısı : 26) (1) 

(1) 26 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit 
ve 134 arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nci yılı 
nedeniyle bâzı suç ve cezalanıl affı hakkında; 
İsparta Milletvekili Süleyman D emir el ve 14 ar
kadaşının, Af; Bursa Milletvekili Kasım öna
dım ve 7 arkadaşının, Sportif faaliyetlerle ilgili 
cezaların affı hakkında; Konya Milletvekili Nec
mettin Erbakan'ın, Cumhuriyetin 50 nci yılı af; 
Konya Millivekili M. Kubilây İmer ve 3 arka
daşının, Genel af; Ankara Milletvekili M. Kemal 
Ei'kovan ve 2 arkadaşının, Bazı 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 — Af Kanunu teklifinin göriişme-
tlemiıi'e devam, ediyoruz. Komisyon ve Hükü
met lütfen yerlerini alsınlar. 

Ayakta bulunan arkadaşlarımın da lütfen 
yerlerine oturınalarmı rica ediyorum. 

Eski 15, yeni 16 nci madde üzerinde bir 
sayın üye konuşmuştu. Şimdi, söz .alan arka-
daşlammın islimlerimi ve sıralarını okuyorum. 

Şahısları adına Sayım İsmail Köylüoğlu, Sa
yın Hayret t in Uysal, Bayın, Vahit Bozatlı, Sa
yın İhsan Ataöv, Sayın Enver Akova, Sayın 
Bahaltıtıin Karakoç ve JSaym Tıalât Oğuz. 

Sayın Köylüoğlu buyurun •efendim, 16 nci 
madde üzerinde. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) 
— Eski 16 yeni 17 üzerimde söz istemiştim,. 

BAŞKAN — Eski 15 yeni 16 nci madde 
üzerinde ısöz talebiniz olmuş efendim, o hakını-
dan... 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) 
— Eski 16 yeni 17, şeref 'aylığı üzerinde. 

(1) 25 S. Sayılı basmayazı 27 . 3 . 1974 ta
rihli 58 nci Birleşim tutanağının; 25'e 1 nci ek 
S. Sayılı basmayazı da 4.4. 1974 tarihli 62 nci 
Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

BAŞKAN — Hayır, eski 15 yeni 16. Siz onun 
üzerinde söz isteyeceksiniz, o zaman düşünürüz. 

Demokratik Parti Grubu adına söz istemi 
vardır. Saym Nazım Baş, buyurunuz. 

D. P. GRUBU ADINA NAZIM BAŞ (İçel) 
— Sayın Başkan, muhtereım arkadaşlar; 

Eski 15 yeni 16 nci maddede şöyle denil
mektedir : 

«1 . 9 . 1968 tarihinden 1974 yılı Şubat im
tihan döneminin sonuna kadar geçen süre için
de kayıtlı 'bulundukları yüksek v!e orta öğre
tim kurum la ondaki kayıtları hangi sebeple 
•olursa olsun silinmiş öğrencilerle kendi istek
leri İle ayrılmış olanlar, (Her (derecedeki aske
rî okul öğrencileri hariç), bu kanunun yürür-
'lüğe girmesinden itibaren üç ay içinde eski öğ
renim kurumlarına yazılı olaraik başvurdukları 
takdirde ayrıldıkları sınıf veya sömestrde bir 
yıl daha öğrencilik sıfatlarını devam ettirniıek' 
ve «o sıımf veya sömestrde iki defa da sınava 
.girmek hakkını kazanırlar. Şu kadar ki, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarikte askerlik gö
revini yapmakta olanların üç aylık /başvurma 
süresi terhis tarihinde başlar. 

Bu fıkra hükmüne dayanarak esM öğrenim 
kuramlarınla müracaat eden öğrencilere,, kurum
ların ca birer başvurma belgesi verilir.» 

Son fıkrada: «...Askerî Ceza Kanununun 
154 ıiıcü maddesinde yazılı nedenlerle öğrenim 
kurumlarıyle ilişiği kesilmiş olanların muvaz
zaf askerlik yükümlülükleriyle, ilişik kesilmesi 
her ne sebeple olursa olsun tazminat borçları 
affîedülimjiştir.»! denilmektedir. Bu hususlar üze
rinde kısaca grubumuzun görüşlerini belirtmek 
istenim. 

Muhtereım arkadaşlarım, af kapsamına 
giren disiplin suçları, 1 .9.1968 tarihi ile 
7 .2 .1974 tarihine kadar işlenen disiplin suç
ları olup, bu tarz tefrik yapıılması Anayasanın 
millî bütünlük ve eşitlik ilkesine de aykırıdır. 
Niçin bu tarih öncedir? Niçin bu tarihten ön
cekiler affedilmiyor da, 1968 tarihi almıyor f 
İşin enteresan ve düşündürücü -olanı tarafı bu
radadır. 

Mevcut Anayasamın koyduğu •düzeni yıkıp, 
anarşik ve komünist düzen kurma suçlariye 
'binlikte, bütün disiplin suçlarını affetmekte
dir. 
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Bu 'tarihler arasında ne olmuştur, 1968 ni-" 
ıç'in alınmıştır'? Biliyorsunuz 1968, üniversite-
dekii komünist eylem ve hareketlerinin su yü
züne çıktığı tarihlerdir. Bu tarihler arasında 
Ibelıge alan öğrencilere, ıbıir defa da 'bayılt yeni
leme ıhakkı tanınmaktadır. Bunların neden 
İkaydı silinmiştir; ııeden bunlar bu şjekilde ol
muştur? Üniversiteyi yalkıp yıkmaktan, anar
şist eylem. hareketi yapmaktan, sınıf geçmieye 
aamıan bulamamışlardır ve bu insanlar burada 
gelmiştir, disiplin suçları affına girmiştir. 

İktidar partilerinin üstün gayretleriyle af
fedilen komünistler, disiplin cezaları da affe
dilmek şartiyle (bir de mükâfatiandırılımakta-
dırlar. Bu ımaddenin altında çolk .derin bar mâ-
Ina ve anlam yatmaktadır. Anarşist hareketle
rin ve eylemcilerin başlangıç tarihi 1968'de 
etrafı yakıp yıkanlar ve bunların tahrik ve 
teşvikçileri, ıbu madde ile affedilmektedir. Ni
çin -bu tarih 1961, yahut 1962 değil de, 1968*dir 
ve esas enteresan olan budur. 

Anarşist ve koünistler 1968 - 1971 arası, 
(kır ve şehir gerillası hareketlerine başlamış
lar ve okullarını bırakarak eyleme geçmişler
dir. 19'68'de Filistin gerilla kamplarına gide
rek, sınıf g&qme aamaını ders verme imkânı 
bulamamışlardır ve (getiriliyor 141 nci madde
nin af kapsamına ıgiren komünistler, burada 
tekrar kayıt yenileme 'hakkına sahip oluyorlar. 

Kıymetli (arkadaşlarım; ibununla da kalmı
yor. 1968 tarihinde her türlü boykot ve işgal 
dile beraiber, bunların teşvikçileri ve yaratıcı
ları olan ve genel af kanuınunun diğer madde
lerinden faydalanan bu insanlar, burada da 
•ufak (disiplin suçlarını üzerlertindıen atmak şar-
tiyle tekrar yüksek öğrenime, tekrar eski mes
leklerine, belge almış, üniversitede öğrenime 
ara vermiş, bütün bu eylemleri yaratmış; 
dürbünlü mavzerlerle, silâhla eğitim görmüş, 
üniversite binalarını yakıp yıkıp, tahrip etmiş; 
üniversite ve yüksek okullarda komünist çete
ciler tarafından halk mahkemeleri kurmuşlar, 
okula devam etmemişler; 16 Haziran'da işçi 
hareketlerine karışmışlar 16 Şubat Kanlı Pazar 
olayma kaitılmışlar; üniversitede öğrencilere 
kurşun sıkıp, üniversiteyi yakıp yıkmakla va
kit geçirmişler ve Türk Ceza Kanununun 141 
nci maddesinden affoiduktan sonra, bu insan-
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lara tekrar bir öğrenime dönme imkânı hazır
lanmıştır. Bunun mânası çok derin ve kapalı
dır. 

7 Aralık 1969 tarihinde, biraz evvel de ifa
de ettiğim gibi, af kapsamıma giren bu öğrenci
ler Filistin (gerilla kampına gitmişler ve tekrar 
Türkiye'ye dönmüşlerdir. Kanunun yakaladı
ğı insanlar ceza almıştır; yakalanmayanlar da 
gezmişlerdir. Aynı insanlara şimdi üniversite
de tekrar öğrenim hakkı tanınmaktadır. 

5 Mart' 1971'de, Orta Doğu Teknik Üniver
sitesindeki hâdiselerde, birtakım öğrenciler öğ
renimlerini bırakarak, yine aynı şekilde diğer
leri ile beraber Filistin'e -gitmişlerdir, 'komünist 
eylemlerde bulunmuşlardır; jandarmaya ve po
lise kurşun sıkmışlardır. Aynı öğrenciler ve 
bütün bunları yaratanların yanında, taıhriik ve 
teşvikçilerine simidi 19:68'den sonrasını «Eşit-
lit ilkesi» ne aykırı olarak affedilmek şar tiyle 
üniversiteye dönme imkânı sağlamışlardır. 

Üniversitede bütün bu militanların dıçında, 
bu militanları yetiştiren, hadiseleri tahrik Ve 
(teşvik eden, öğretim üyelerinden (keza devede 
pire değimlidir) ceza alanlar da bunlarla bera
ber, aynı kürsülerde, aynı vazifenin başına 
tekrar şerefle mükâfatlandırılarak döndürül
mek istenmektedir. 

Kıymetli arkadaşlarım; aynı maddenin ikin
ci fıkrasında, «'Her derecede askerî 'okullarda, 
öğrenim kurumlarında, Millî Savunima Bakan
lığı adına ve hesabına öğrenim yapan öğrenci
lerden, Askerî Ceza Kanununun 154 ncü mad
desinde yazılı nedenlerle öğrenim kurumlariyle 
ilişiği kesilmiş olanlar» affediliyor ve muvazzaf 
askerlik süresinden sayılıyor. Bunun yanında 
Komisyona gelen teklifte: «Her derecedeki as
kerî okullardaki öğrencilerden, her ne sebeple 
olursa cılsun askerî okulla ilişiğini kesmiş olan
ların muvazzaf askerlik mükellef ityeıtleriy 1 e 
tazminat borçları aff edilmiştir» şeklinde, 14 ncü 
maddenin bir (B) fıkrası var; 15 nci maddenin 
(B) fıkrasının eski şekli. 

15 nci maddenin (B) fıkrası, «Türk Ceza 
Kanununun 154 ncü maddesinden askerî okul
lardan kovulan öğrencileri, ağır suç işleyenle
ri, komünist, ideolojik eylemlere karışanları, 
yüz ki'zartıcıı suç •işleyenleri, hırsızlık yapan
ları kapsamına almaktadır. Bunların askerlik 
hizmetleri sayılıyor, affediiiyoır. Öbür taraf-
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'tan askerî talebelerden sınıfta kalan, tembel
likten, devamsızlıktan sınıfta kalanlar affe
dilmiyor. 

Askerî Ceza Kanununun 154 ncü maddesine 
.göre ağır ceza alanlar bu kanundan yarar
lanarak askerlik hizmetlini yapmış sayıiııyoılar. 
Tamamen art düşüncelerle nazirlaıiimış ve bu
raya yerleş'tiriimiş olan 15 nci maddenin (B) 
fıkrası, ilk teklif olan 14 n c ıı m ai ddenin (13) fık
rası gibi, «Her ne selbeple olunsa olsun ayrıllan-
3 arın muvazzaf askerlik mükellefilyeitlleriylc taz
minat borçları affedilir» şeklinde değiştirildiği 
ta'kdiıjde daha yerinde dur . Ağır bir suç işle
rden, hırsızlık yapan, herhangi bir koımünist, 
ideolojik eylemlere karışan askerî .öğrenci bu 
aftan yararlanıyor; hiçbir 'eyleme karıışma-
mış, kabahati sadece devam etmemek veya not
larının kötü'üğü veya tembelliği yüzünden 
okuldan atılmış öğrenciler bu aftan yararlana
mıyor. Bu, tamamen eşit olmayan tamamen bir
biriyle bağdaşmayan bir teklif ve madd'edir. 

Sayın Komisy'on üyeleri bilmiyorum, Ko-
misyonda bu madde görüşüılürken hangi 'sebe
be bağlayarak 154 ncü maddeyi, Askerî Ceza 
Kanununun 154 ncü maddesini buraya kattı
lar; basit (bir hareketten sınıfta kalan askerî 
öğrenciyi buraya katmadılar. 

Bütün bunların yanında merak ettiğim bir 
husus var. Komisyondaki arkadaşlarım neden 
'19i68 a al'dılar diye hâlâ kafamda bir istihfamıım 
var. Niçin ,1964 değil de, niçin 1961 değil de 
1968? Tam üniversitedeki anarşik eylemin baş
ladığı tarih? Diyorum ki, bundan evvelki mad
dede olduğu gibi bu tarih 1968 tarihi değil, 
1964 tarihi, 1981 tarihi olabilir. Hatta, hatta 
biz burada ne kadar bağırırsak bağıralım .ikti
dar kanadına menisup partiler bunu affedecek
lerdir. Yine onlar oylarını kullanacak, onların 
'oylariyle affedilecek olan bu anarşistlerin ya
nında, hiç olmazsa 1964 veya 1961 tarihi alın
sın ve diğer ılormal öğrenciler, böyle sapık 
ideolojilerin kurbanı olmayan öğrenciler de 
yararlanabilsin. 

Teşekkür ederim, sağalım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baş. 
Cunıhuriyetçd Güven Partisi Grubu adına 

Sayım Hasan Tosyalı. 
Buyurun Sayın Tosyalı. 
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C. G. Pl GRUBU ADINA HASAN TOSYA-
LI (Kastamonu) — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlarım; 

Yine çok anormal bir madde ile karşı kar
şıya bulunuyoruz. Şöyle ki, dün de grapumuz 
adına belirtmiştim; at, genellik vasfını haiz ol
malıdır. 1 . 9 . 1968'den 1974'e kadar çeşitli se
beplerle orta eğitim ve yüksek eğitimde kaydı 
silinmiş öğrencilerin bu af kanunu çıktıktan iti
baren 3 ay içerisinde müracaatları 'halinde, 
tekrar orta ve yüksek öğretim müesseselerine 
alınacakları) hükme bağlanıyor. 

Sevgili1 arkadaştanım, biz grup olarak 
1 . 9 . 1968 tarihini uygun 'bulmuiyoruz. Eğer 
bu, 50 nci yıldönümü afif eli isle, ki Yüce Mec

lisimiz bunu böyle telâkki etmektedir, böyle ka
bul etmektedir, milletimiz bunu böyle bilmekte
dir. O halde 'bu tarihin, dün akşam geçildiğimiz 
maddede ollduğu gibi « 1 . 9 . l'9ıG'8» ibaresinin 
buradan da çıkarılması lâzımdır; adaletin te
cellisi için, genelliğin tecellisi için, özel bir mak
sadın peşinde olmadığımızı göstermek için. 

Yine dün akşam belirttim bu özel maksat, 
her iki kanada mensup kişiler tarafımdan baş
ka başka tefsir edilmektedir, bu doğru değil
dir. Yüce Millet Meclisi mıiilelt'inin tamamına 
'hitap eder, zamanın tümünle hitabeder. Bu se
beple böyle 1 . 9 . 1%'8 (tarihinden bu yana, ya
ni anarşik eylemlerin başladığı!, örgütlü eylem
lerin başladığı, işgallerin başladığı devri Ibir 
başlangıç alarak böyle bir af kanunu çıkarır
sak, ondan evvel ç'ok masum sebeplerle haki
katen affedilebilir, ç'ok masum sebeplerle kay
dı si'inmiş talebelerin aleyhine Yüce Meclisi
miz karar almış olur ki, bu doğru değildir. 

Sievgİli arkadaşlarım, biz bu kanunun adam 
kazanmiak, barış getirmek, hakikaten huzur ge
tirmek esprisine, felsefesine taraftarız. Elbet
te Yüce M'eeliısimizin içerisinde; mlemılelkeitimiz'-
de genel huzurun, genel istikrarın, kardeşliğin, 
'hoşgörürlüğün olmasını isıtemeyecck tek mil-
Idüviekİli yoktur. Fakat hakikaten hepimiz, sa
mimî ol ara k, maksatlı değil; (altımı çiziyo
rum; maksatlı olarak değil) samimî olaraik bir 
af teklifinin üzerinde birleşmeliyiz, 

'Böyle •olduğu takdirde, samimi olduğumuz 
takdirde, nasıl olabilir de memleketimizi içten 
yıkmak için, orta ve yüks'ek akıllılarımızda, 
Türkiye'yi içten yıkmak için örgütlere dahil 
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•ol'muiş, ipin ucu dış memleketlerin elinde hare
ket etmiş elan insanları biz tekrar affeder, ve 
«Gel (tekrar .aynı eylemlere gir» diyebiliniz 

'Bundan evvelki konuşmalarda iktidara men
sup alan partili arkadaşlarımız beyan 'buyur
dular, dediler ki; «Güçlü hükümet.'her şeyin 
ölile'sinden gelir». Hayır arkadaşlar, Devleti, va
tanı ve milleti muhalefeti ile, iktidarı ile, mil
leti ila hepimiz birvJktc korumak mecburiye
tindeyiz. 

'Türkiye'yi dış düşmanlarımıız dışarıdan çem.'-
iber içine almışlardır, dört - beş seneden beri 
içten yıkma teşebbüsüne girişmişlerdir. Bu fii
liyatın içinde olan kişileri affedemeyiz 50 nci 
yıl dönümünün atıfeti olarak. 50 nci yııl dönü
münü yıkmaya t'eşelbbüs edecek, üniversiteleri
mizi, eğitim müesseselerimizi içeriden çürütme
ye yönelecek, biz de bunu; «Aferin iyi etmiş
sin, 50 nci yıl dönümünde seni affediyorum» 
diyeceğiz. Hayır arkadaşlar, hiç. olmazsa geçir
diğimiz bunalım devresinden sonra, dört •- beş 
yıl içerisinde silâhlı, teşkilâtlı işgallere, anar
şik eylemlere karışmış olanları bu maddenin 
dışında bırakmamızı, hem Yüce Millet Meclisi
mizin vazifesini tanı manasiyle yapmış olması 
bakımından ve hem de aziz mili Çitimizin fertle
rinin vicdanında bu türlü bir affa karşı gel
meyi önleme bakımından çok lüzumlu görüyo
ruz. 

Bu sebeple maddeden, Eomisiyonca iki hu
susun çıkarılmasını ve dikkat nazarına alın
masını talep ediyoruz. Birincisi; 1 . 9 . 19-68 ta
rihinden bu tarafa olan kayıt silmeleri değil, 
/bu maddenin çıkarılması, af müessesesinin ge
nellik vasfını haiz olması. 

ikinci husus da; memleketin tahribi, vata
nın, parçalanması, milletin bölünmesi, rejimin 
yıkılmam eylemllerine silâhlı çatışmalarla gir
miş olanların,, bizim en mukaddes varlığımız, 
•güven kaynağımız olan okullarımıza, üniversite
lerimize bir daha girmesine bu Meclisin müsaa
de etmemesi lâzım, ikinci husus da budur. 

iSiözümü hülâsa edersem; Gumlhuriyetçi Gü
ven Partisi olarak biz, yavrularimızın şu veya 
bu masum sebeple okuldan 'kaydı silinmiş ise, 
onları tekrar hayata, memlekete kazandıırmayı 
canı gönülden istemekteyiz. Bu nevi temiz, ma
sum talebelerimizin yanına anarşistleri de da
hil e!tmek taraflısı değiliz. 

Bu hususu Yüce Millet Meclisimizin bilgi
lerine, takdirlerine saygı ile arz eder, hepinize 
teşekkür ederim. 

İBAŞKA.N — Teşekkül1 ederim Sayın Tosya
lı1. 

Şahsı adına Sakarya Milletvekili iSaym Hay
rettin Uysal, buyurunuz efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya). — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Görüşmekte olduğumuz eski 15, yeni 16 nci 
madde bazı öğrencilerin öğrenimlerine devam 
'edebilmelerini ve kendilerini cemiyetimize ya
rarlı kişiler olarak kazandırmak amacıyie ted
vin edilmiş olan bir maddedir. 

Af Kanununu binlerce insan beklemekte
dir. Toplumumuzda af kanununun çıkmasına 
ümitle gözlerini çevirmiş olan kütleler bulun
makta. Gerçekte af kanunundan yararlana.cak 
'olanlar insanlar değildir. Af, toplumu bütünüy
le ilgilendiren bir işlemdir. Çünkü, afla birlik
te birtakım meseleler ortadan kalkar. Onun 
içindir ki, burada 'konuşan arkadaşlarımız me
seleyi uzatmadan, birtakım yönlere çekmeden, 
istismar etmeden, işte, «Bu af kanunu komünist 
öğrencileri affediyor, şunu affediyor', bunu af
fediyor,» demeden, toplumun kendi bünyesi içe
risindeki bazı hastalıkları1 süratle tedavi etme 
bakımından, ana ve babaların, bazı gençlerin 
ıstıraplarına gözlerimizi çevirerek, onları anla
yarak ıbu 16 nci maddeyi kabul etmemiz lâzım 
genir. 

Değerli arkadaşlarım, gerçi gönül ister ki, 
16 nci madde ile bazı hususları ortadan kaldı
rırken', bu kaldırmanın yanı sıra, daha başka., 
bu disiplin cezalarından ötürü, gençlerin bazı. 
kusurlar undan ve yanlışlarından ötürü 1)9'68 yı
lından; önce. de öğrencileri bu kapsamın içeri
sine alaıbilelim. Gerçekte 1968 yıllını başlangıç 
noktası oiarak kabul ediyoruz. Bu mesele Ko
misyonda elbette ki tartışıldı. Bunun nedeni, 
öğrenci olaylarınan o tarihte başlamış olması 
olarak ifade edildi!. Bu doğrudur. Ama bunda 
•'bir maksat, bir önyargı yok. Bunda, doğrudan 
doğruya 16 nci maddenin kapsamı içerisinde 
meydana gelen olaylarda topluma bazı kişile
ri, (ki bu uzaklaşma/lar çoğunlukla bu tarihin 
içline sığmaktadır)' topluma, ,âileye, cemiyetine, 
memleketimize, vatana bunları kazaridıralbil-
mektir. Önemli olan bu. Maddeye bu acıdan 
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hakiığimjuz .zaman,, olumlu bir ge'kMe ve iyi ni
yetle kaleme abnmı§, yazılmış, tedvin edilmiş 
'Okluğunu göıürüz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, gerçekte çok 
ısöylenmişitir; «Affetmek bağışlamak eleğedir. 
Bu, bir anlamda unutmak demektir.» diye. 
Uııutulmadığı zaman ne oluyor? Kin doğuyor, 
kin. Uııutulmadığı vakit ortada kin vardır. 
E, topılumu'muz, yeni iktidar döneminde ken
di Hükümet Programında ve kendi sözcülerinin 
ağzından ifade ettiler ki, «Barış getirmek». Ba
rış getirmenin, şartı, kin duygularını ortadan 
kaldıırnıaktır. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, lütfen tamamla
yınız efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Ta
mamlıyorum. Saym Başkanım bir dakikada ta-
nıa-milıyoruim efendim.' 

!Kin duygularını ortadan kaldırmaktır, düş
manlık duygularını' ortadan kaldırmaktır ve 
toplumu sağlam bir zemine oturtup, bu zemin
de, bu çocukların tekrar topluma kazandırıl
ması için, otkunJlarrnıa devam etme yollarının 
kendilerine açımrasmı Bağlamaktır. Bu anlayış 
çağdaş bir anlayıştır, doğru bir anlayıştıır, in
sanilik içi bir anlayıştır ve Türkiye'nin koşulla
rı da bu anlayışın içerisinde, meseleyi Komis
yona ve Hükümete göstermek sureitiiyle ışık tut
turmuştur. Bu maddeyi aynen ikalbul etmek ge
rekir, teşekkür ederi in. 

Saygılar. (C. H. P. sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
Sivas Milletvekili Sayın Vahit Bozatlı?.. 

Yok. 
Antalya Milletvekili Sayın ihsan Ataöv?.. 
İHSAN ATAÖV (Antakya) — Vazgeçtim' 

efendini. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
İSivas Milletvekili Saym Enver Akova, bu

yurunuz efendim. 
ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, 

•değerli arkadaşlarım.; 
16 ııeı madde üzerinde söz almış buluııuyo-

a-um. Maddenin (A) bendinde müsavat ölçüsü
nün ve teraziye koyduğumuz zaman hiçbir su
rette fcefanin diğer bir gözünü doldurmanın ma
nası, malzeımesi olmadığına itiraz etmek mecbu
riyetindeyiz. 
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1.9.196.8 tarihinin başlangıç tariki olarak 
alınmasını,; her an, her zaman Anayasadan bah
sederken, kanunlardan bahsederken, doğrudan 
doğruya bu tarihin Anayasa ilkelerine ters düş
tüğünü, aykırı olduğunu tescil ettirmek istiyo-
runn. 

1968 tarihinin, gününde, saatinde ve dakika
sında bir mana yatmaktadır. Ba manayı Yüce 
Meclisin değerli üyeleri gayet iyi bilmektedirler. 
Sokaklarda, şurada burada konuşuldu. Bu tari
hin manası; Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin 
önünde belediye otobüslerini çevirip hasta olan 
vatandaşları zorla indiren, kurşun, sıkan, onla
rı döven, anarşik olayların içinde isimleri geçen 
kişilerin, Allahsızların, imansızların, Türkiye 
Cumhuriyetine kasıtlı olarak yönelenlerin ama
cı yatmaktadır. İşte onları affetmek, onları, ba
ğışlamak, onları kazanmak için bu tarih getiril
miş bulunmaktadır. (A. P. sıralarından, alkış-
lar.) 

Size soruyorum, biz ırk itibariyle Türküz, 
ıbiz cihet itibariyle Asyalıyız, biz din itibariyle 
Müslümanız. Bu üç unsuru taşıyan ve bunu uh
desinde bulunduran muhterem Türk Milletinin 
temsilcileri elbette bu tarihin üzerinde duracak 
ve bunları affetmemek için oylarını kullanmaya
caklardır. 

1968 tarihinden önce üniversiteden kayıtları 
silinmiş, disiplin cezası giymiş, atılmış, tembel
likten dolayı vize alamamış öğrenciler yok mu idi? 
Neden onlar bu maddenin kapsamı içine alınmı
yor da 1968 tarihi başlangıç noktası olarak alı
nıyor ve 1974 yılının Şubat ayına kadar olanlar 
affediliyor? 

O halde müsaade ederseniz ben şu hususu 
şöyle belirtmek istiyorum : Yumruklar sıkılmış 
bir şekilde... Hangi yumruklar? Sağ elin yum
ruğu kalkmıyor; İngiltere'de, İtalya'da, Fransa' 
da sol yumruklar kalkmış vaziyette kızıl bayrak
lar Mao'nun, hatta Stalin'in resimleri elde ko-
imünist -enternasyonali marşını söyleyen Marksist 
ve Leninistleri affetmek için mi parmak kaldı
racağız muhterem arkadaşlarım? 

Muhterem Selâmet Partisine mensubolan ar
kadaşlarım, hani ya seçim meydanlarında konu
şuyordunuz., anahtarınız varidi sizin, anahtar bir
dir İslâm Dininde, o da Hnzreti Muhammed'':in 
buyurduğu gibi; «Küllü ©mrin zalbalim 1-em yâ*b-
de filıi bismillâhi fehnul ebter.» Allahın ismiyle 
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fcaşl&m&yan anaibtarını kıymeti yoktur. Onu tescil 
ettirmek istiyorum. (A. P. aralarından alkışlar) 
H-aikM anahtar taşıyanlar, hakiki anahtardan 
bahsedenler Allah'sızları, imansızları affetmek 
için ellerini, parmaklarını kaldıramazlar muhte
rem milletvekilleri. (C. H. P. sıralarından pro
testolar) Niçin kaldırmazlar? Hazreti Muhammed 
şöyle buyuruyor: «Her şeyin anahtarı Bismillâ-
hirrahmanirr ahimdir.» Müslümanların analıtarı 
budur. 

O halde, Mao'nun, anarşistlerin, Rusya'nın 
orağını getirecek, Orta Doğu Teknik Üniversite
sinin! her yerinde bulunan Ataürk'ün resmi in
dirilecek, Mao'nun resmi konacak, maalesef bazı 
üyelerimiz o Mao'nun resmi altından geçecek ve 
«İşte biz bu arkadaşları kazanmak için nadim ol
muşlar, şu olmuşlar, tekrar bir ortam içine geti
receğiz, bunları kazanmak için çırpmıyoruz» de
necek. Beyhudedir, beyhude. Allah'ı inkâr eden
lerden, peygamberlerini inkâr edenlerden hayır 
gelmez muhterem arkadaşlarım. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Ajan
lar yaptı o işi, ajanlar. 

ENVER AKOVA (Devamla) — Binaenaleyh, 
biz bu manada (bu tarihi değiştiren manada) 
bir önerge vermiş bulunuyoruz. Yüce Meclisin 
iltifatına nıazhar olursa bu tarih kaldırılacaktır. 

Hepimize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür eder Sayın Akova. 
G. H. P. Grubu adma Mardin Miletvekili 

Sayın Nurettin Yılmaz, buyurunuz efendim. 
- C. H. P. GRUBU ADINA NURETTİN YIL

MAZ (Mardin) — Sayın Başkan, çok değerli 
arkadaşlarım; 

1908 yılı, takdir edersiniz ki, bar anarşi dev
ridir. Bunun müsebbibi kimdir? Bunun üzerin
de konuşmacı arkadaşlar, kendi görüşlerini ilet-
ttiler. Bunun muhasebesini burada yapacak deği
lim, tarih bunun müsebbiplerini kendi sayfala
rında elbetteki yazacaktır, onları suçlayacaktır. 

Bugün üzerinde görüşülmesi yapılan husus, 
Af Kanununun değişik şekliyle 16 nei maddesi
dir. Bu madde şümulüne giren öğrencilerin, Yü
ce Meclismizce günlerden beri 1 nei, 2 ne i, 4 noü, 
5 nei maddelerle 12 yıllık mahkûmiyetleri affe
dilmiş ve yine Yüce Meclisiniz bütün bunları ne-
tâeeferîyle birlikte affetaiştir. Yani bu durumda 
sizin aylarınızla affettiğiniz bu. kişiler yarın 
milletvekili olabilecekler, vali olabilecekler, me-
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mnr olabilecekler, Devlettin en üst kademesini 
işgal <edebileeekler. Sebep ne olursa olsun, hak
lılık derecesini burada münakaşa etmiyoruz; fa
kat kaderin sillesini yemiş, kayıtları silinmiş, 
okuldan ilişiği kesilmiş olan bu arkadaşlarımız, 
tahsillerine devanı etme olanaklarından mahrum 
bırakılmak isteniyor. Kendilerine en büyük atı
fette bulunuyor affediyoruz; fakat bazı arkadaş
larımız bu gençlere okullarına devam etme ola
nağının verilmesi yerine, sokakta başıboş bıra
kılma yolunu tercih etme gibi çok yanlış bir tu
tumu izliyorlar. İşte biz bunun karşısındayız ve 
tüm fer'i ve müteııiimim neticeleriyle birlikte af
fetmiş elduğumuz bu gençlere tahsil etme olana
ğını verme taraftarıyız. 

Takdir edersiniz ki, 1968 yılında okula devam 
etme, okula gitme ve hatta sokakta dolaşma dahi 
bir cesaret idi. Patlayan bombalar, suiikastler, iş
galler, boykotlar nedeniyle öğrencilerin okula 
devam etme olanağıdan mahrum kaldığı hepi
nizin malûmlarıdır. 

FİKRİ PEHLİVANLI (Ankara) — Ne gü
zel söylüyorsunuz. 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Sayın 
A. P. Grubu sıralarından «Ne güzel söylüyor
sun» diyorlar. Çok güzel söylüyorum ve şunu 
demek 'istiyorum.. 

BAŞKAN — Genel Kurula hitabedin. 
NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Bu 

•boykotları, işgalleri, takdir edersiniz ki, sadece 
Dov-Genç gibi sola mütemayil olan gençler de
ğil, bizatihi Ülkü Ocakları dahi aynı şeylere te
vessül etmişlerdir ve halen de aynı boykot ve 
aynı işgallere gitmektedirler. Bu madde ile biz 
sadece 141 ve 142 nei maddelerden mahkûm 
olanlara bu hakkı tamımyoruz. Komisyon bu 
maddeyi getirmekle sadece 141 ve 142 nei mad
deden mahkûm olanlara değil, sola mütemayil 
olanlara değil, aynı zamanda Ülkü Ocaklarına 
ıinensubolan öğrencilere de aynı hak tanınacak
tır. Eşitlik buradadır. Eğer «Sadece ve sadece 
T. 0. Kanununun 141 ve 142 nei maddelerinden 
mahkûm olmuş olanlara bu hak veriliyor» 
denilseydi, o zaman A. P. ve D. P. Grubu mil
letvekillerinin hakları var olurdu. Böyle bir hü
küm olmadığına göre, tüm gençliğe bu kapı açıl
dığına göre, ne olur bunlara merhamet kapısını 
ikapatımalayım. Onlara tahsil etme olanağını niye 
vermeyelim? 
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Sayın arkadaşlarım, takdir edersiniz ki, adlî 
batalar dünyanın her taraf nida olur; Fransa'da, 
Almanya'da, İngiltere'de bunların misalleri çok-
tır. Tevkif edilmiş bir öğrencinin okula devam 
ötme olanağının kalmadığını takdir edersiniz. 
Adlî hataların yıllarca sonra tamir edildiğini de 
çok iyi bilirsiniz. Yıllardan berildir tevkif edilmiş 
ve sonradan, masumiyeti tecelli edip beraat etmiş 
olan öğrenciye niçin bu hakkı biz fazla görelim 
ve kendisine bu olanağı tanımayalım?.. Hem be
raat etmiş, hem tahliye edilmiş ve fakat yıllarca 
cezaevinde kalmış olan öğrenciye, neticeleriyle 
birlikte affettiğimiz öğrenciye, «Sen okula de
vam edemezsin» diyoruz ki, bu bir çelişkidir. 
Onun için bu öneriyi biz müdafaa ediyoruz. 

Bir de deniliyor ki, sayın arkadaşlarım, biz 
ısanlki anarşiyi doğuran bu öğrencileri müdafaa 
ediyormuşuz, onları affediyormuşuz gibi konu
şuldu. (A. P. sıralarından «Affediyorsun» ses
leri) Biz suçu affediyoruz, suçluyu affetmiyo
ruz. Bilhassa bunu arz etmekte fayda mülâhaza 
ediyorum.. Siz sayın Adalet Partililer katillerin 
affına «evet» oyu verdiniz. (A. P. 'sıralarımdan 
«iSen de affediyorsun» sesleri). Sıiz, canavarca 
âşıkının kocasıyle birleşip, onun karısını Öldü
ren kişiyi affediyorsunuz, ben de affediyorum. 
(A. P. sıralarından «Sem ele affediyorsun» ses
leri) Öyle ise size de biz onların .ortakları mı
sınız diyeceğiz, değil. Bunu söylemeye hakıkı-
aııız yoktur. Biz, Türkiye^de 'kardeşlik havasının 
esmesini istiyoruz, bâz bir huzurun gelmesini is
tiyoruz, kardeşlik havasının esmesini istiyoruz. 
Tüm netle eleriyle birlikte affettiğimiz kişilerin 
Ibütün haklarını veriyoruz da, 'niçin okula de-
ıvam etme olanağını vermiyoruz ? Bunu biz mü
dafaa etmekle onların fiillerini tasvibelttiğimdız 
anlamına gelmeslin. Öyle ise siz de (katilleri af
fettiğiniz için onların fiillerini tasvip mi ediyor
sunuz? Değil. 

Bu balomdan 'mâruzâtımız, olumlu olan ve 
öğrencileri başıboş bırakmaktan alıkoyan ve 
bunu üniversite çatısında topluma yararlı kişi 
haline sokmayı hedef tutan bu maddeye Cum
huriyet Halk Partisi olarak olumlu oy kullana
cağımızı arz eder, hepimizi saygılarımla selâm
larım. 

BAŞKAN — Teşekikür ederim Sayın Yıl-
ımaz. 

Bu suretle 16 ncı madde üzerimdeki görüş
meler fca/maymlammıştır. 

Madde üzerinde önergeler vardır, geliş sı
rasına igöre.... 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Sayın Başkan, söz istemiştim. 

BAŞKAN — Efendim malumunuz, 73 nc-ü 
maddeye göre görüşmeler tamamlanmıştır. 

Madde üzerinde önergeleri geliş sırasınla gö
re okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığıma 
Görüşülmeye esas tutulan Genel Af Kanunu 

teklifinin 16 ncı maddesi B fıkrasının aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

(B) — Her de Hecedeki askerî okullarla di
ğer öğrenim kurumlarında Millî Savunma Ba
kanlığı adına ve hesabına öğrenim yapan öğ
rencilerden tar t veya ihraç veya başka' neden-
lerle öğrenim kurumları ilie ilişiği kesilmiş 'olan
ların muuazzaf askerlik 'mükellefiyetleri ile taz
minat borçları affedilmiştir. 

Tokat 
İsmatil Hakkı Birler 

Balıkesir 
Sadüllah Usumi 

Ankara 
Sabahattin Selek 

Ordu 
Kemal Şensoy 

Ankara 
Hüsamettin Akmumcu 

Ankara 
Necdet Evliyagil 

Ankara 
F. Feriha öztürk 

Sivas 
Vahit Bozatlı 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığıma 
Af Kanununun talebelerle ilgili .maddesin

de, affın şümulümün belli tarihle sonuçlandırıl
ması, Yüksek öğretim Kurumlarının işleyiş 
özelliklerime uymamakta ve bu nedenle tatbi
katta, farklı uygulamalara yol açacak bir nite
lik arz etmektedir. 

Gerçekten Y. öğretim kurumlan sömestri 
esasına göre eğitim yapmakta ve talebelerin du
rumları dönem sonucu itibariyle değerlendıirme-
ye tabi tutulmaktadır. Tatbikatta ise, bu kabil 
okulların sömestri devreleri farklı tarihlerde 
bitmektedir. Bu ameyanda, biir talebe herhangi 
bir meşru mazereti talebiyle, farzedelim 7 Şu
batta değil de, 8 Şubatta imtihanla girmiş olsa 
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'aynı dönemin talebesi olduğu hakle 'af kanunun
dan yararlanamamak tehlikesünemaruz kalmak
tadır. 

Diğer taraftan, okul idareleri, imtihan tari
hinden sonraki bir tarihte «Belge» verse ilişiği 
kesilen talebelerin durumu tartışma konusu ola
bilecek bir önem arz edebilecektir. 

Bu şartlar altında, aynı dönem ve sömestri 
talebeleri arasında farklı tatbikatta mahal kal
maması ve her türlü tereddütten azade bir şe
kilde tatbikata limkân sağlanması için af 'kanu
nunun talebelerle ilgili maddesinin, işin mahi
yet ve özelliklem gözönüııe alınarak aşağıda 
belirtildiği üzere, 16 neı maddenin; 

«19 . 1 . 19-68 tarihinden 1974 yılı birinci sö
mestri sonucuna kadar, hangi sebeplerle olursa 
olsun Yüksek Okul Üniversite ve öğretim ku-
rumlarıyle ilişiği kesilmiş bulunanlar» 

Sekimde değiştirilmesini arz Ve teklif ede
riz. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Diyarbakır 
Bahattin Karaikoc 

Aydm 
Şükrü Koç 

Diyarbakır 
Reeai tskenderoğlu 

Bingöl 
Hasan Celâ'lettin Ezmıan 

İçel 
Çetin Yılmaz 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan bazı suç ve cezala

rın affı hakkındaki 16 ncı maddesine aşağıda 
yazılı bulunan fıkranın eklenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

C) (a) fıkrasından istifa .etmek suretiyle 
okula kayıtları icra edilenler ilki ay içinde as-
fcerlik şubelerine belge ibraz ederek okula ka
yıt olduklarını tevsik edenlerse, askerlik tecili 
haklarından yararlandırırlar., 

Ma/rdin 
Talât Oğuz 

Van 
İhsan Bedirhanoğlu 

Kayseri' 
Mehmet Altınıışyedioğlu 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

Konya 
Vefa Tanır 

BAŞKAN — Bir evvel okunan Hayrettin 
Uysal ve arkadaşlarına ailt önerfgenıin arka say-
fasındaki üki imzayı arkadaşımız unutmuşlar; 
Mahmut Uyanık ve İlhan Tşık arkadaşlarımızın 

da imzaları vardır, zapta geçmesi için arz. edi
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonca değiştirilen 16 ncı maddenin 

(B) fıkrasının komisyona teklif olarak gelen 
14 neü maddenin (B) fıikrası olan, «Her dere
cedeki askerî okullarla diğer öğren/im kurum
larında Millî Savunma Bakanlığı adına ve he
sabına öğrenim yapan öğrencilerden tart ve ih
raç veya başka nedenlerle öğrenim kurumlarıy-
le ilişiği kesilmiş olanların muvazzaf askerlik 
mükellefiyetleri ile tazminat borçları affedil-
taıiştir,» şeklinde değiştirilinesini ve sivil okul
larda okuyanların da aynı şekilde affedilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

İçel 
Nlâzım Bas, 

Erzurum 
Rasim Ciniısli 

Yozgat 
A. Faat Eyüpoğlu 

Gaziantep 
Orhan Tokuz 

Kars 
Yasin Bozıkunt 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Af kanunu tasarısunın 16 ncı maddesinin 

(A) fıkrasına, birinci fıkradan sonra gelmek 
üzere, aşağıdaki fıkranın eklenmesini öneririz. 

Yüksek öğrenim kurumundaki kayıtları 
silinmiş olan bu gilbi öğrenciler, ilişiğinin kesil
mesinden sonra, herhangi ıbir üıuversiteye gire
rek, bu kanunun neışri tarihinde, yüksek tah
sillerine devam etmekte iseler, bunların, 1111 
sayılı Askerlik Kanununun 35 ııci maddesinin 
(c) fıikrası gereğince }^apmak mecburiyetinde 
»oldukları muvaızzaf askerlik mükellefiyetleri, 
yüksek tahsillerinliın sonuna kadar ertelenebilir. 

iSaıkarya 
Hayrettin Uysal 

Muğla 
Halil Dere 

Kocaeli' 
İbrahim Akdoğan 

Muğla 
Ali Döğerli 

Aydın 
İsa Ayhan 

İstanbul 
Kâzım Üzeke 

Af ikanunu tasarısının Adalet Komisyonunca 
hazırlanan 16 ncı maddesinin (A) fıkrasına, 
birinci fıkradan sonra bliir fıkra eklenmesine 
'dair teklifin1 ımucip sebebidir. 
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• Bir üniversitede yüksak tansilini yapmakta 
olan öğrenci', iki sene üstüste sınıfta kaldığı 
takdirde, 1111 sayılı AskerDk Kanununun 35 
nei maddesinin (e) fıkrası ıgereğincc, muvazzaf 
askerlik görevini yapmadan tekrar yüksek tah
sile devam imkânından mahrumdur. Bu durum
da olan bir öğrenci iki yıl üstüste sınıfta kal
dığı için üniversite ile ilişiği kesildikten sonra, 
imtihana girerek tekrar üniversite tahsiline baş
lasa, bu tahsilinin devamı süresince, her an mu
vazzaf askerliğe çağırılacağı endişesini taşı
maktadır. 

Muvazzaf .askerlik bir vatan görevidir ve 
ihmali düşünülemez. Ancak, bir kesintiden son
ra tekrar yüksek tahsiline 'devam etmekte olan 
bir öğrenci, tahsilinin ikmaline kadar huzur 
içinde olabilmelidir.. 

Bu sebeple,' kanunun 15 nei maddesinin (a) 
fıkrasına, birinci fıkradan sonra gelmek üzere 
,bir fıkra eklenmesini teklif etirnelkteyim. Teklif 
ettiğim bu fıkra, esasen, mevcut birinci fıkra
nın devamı mahiyetindedir ve yeni bir hüküm 
•getirmemektedir. 

Muğla 
Âli Döğerli 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 15 nei 

maddesinin (B) bendinin aşağıdaki şekilde de
ğiş ti rilmesini arz ve teklif .ederiz. 

Madde 15. — B) Her derecedeki askerî 
okullarla diğer öğrenim kurumlarında Millî Sa
vunma Bakanlığı adına ve hesabına öğrenim ya
pan askerî öğrencilerden; 

7 .2 .1974 tarihine kadar, gerek disiplinsiz
lik ve gerekse başka nedenlerle • Türk Silâhlı 
Küvetlerinden ilişiği kesilen (kendi isteğiyle ay
rılanlar hariç), okulda geçen süreleri askerlikle
rine sayılır ve muvazzaf askerlik hizmetinden 
affedilirler. Şu kadar ki disiplinsizlik nedenleri 
dışında ilişiği kesilenler, istemde bulundukları 
takdirde muvazzaf askerlik hizmetini yapmak 
üzere sevk edilirler. 

Bunların ilişik kesilmesinden doğan tazmi
nat .borçları affedilmiştir., Ancak, bu kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsili edilmiş 
olanlar geri verilmez. 

Burdur 
M'l ÎSaniii! 

iKbcaeli 
İbrahim. Akdoğan 

Çanakkale 
Otiınanl Orhan Oaneri 

Antlaya 
Fahri Özç.elik 

Balıkesir 
Orhan Üstüne! 

Muğla 
Hali] Dere 

, Balıkesir 
Necati O el)e 

Yülksclk Başkan!!ığa 
Görüşülmekte olan ıS. .Sayısı 25 af kanunu 

tekliflinin Adalet Komisyonunca değiştirilmişi 
nıeltni 16 ncı maddesi (B) fılkrası ile (Her dere-
cedekli askerî okullarla diğer öğrenim kurum
larımda M. ,S. B. adına ve hesabına öğrenim ya
pan öğrencilerden, Askerî Ceza Kanununun 154 
nöü maddesinde yazılı nedenlerle öğrenim ku-
Tumianyle ilişiği kesilmiş olanların muvazzaf 
askerlik yükümlülükleriyle, ilişik kesilmesi her 
ne sebeple olursa olsun tazminat borçlan;) affe
dilmektedir. 

Bu suretle, Adalet Koımıiisyonunda müzakere
ye esas alınan teklifin 14 neü maddesi (B) fık
rasında (tard veya ihraç veya başka nedenler
le) tâbiri değiştirilmiş, .maddenin muvazzaf as
kerliğe müteallik 'affı Askerî Ceza Kanununun 
154 neü maddesi şümulüne girenlere inhisar et
tirilmiştir. 

Yani, sınıfta kalma ve sağlrk sebepleri gibi 
ımasum sebeplerle okullardan (ilişiği kesilenlerin! 
muvazzaf askerlik yükümiiülüğü devam ettiril-
mdkte, fakat Askerî Ceza Kanunu 154 neü mad
desinde yazılı suçları işlemiş alanların bu yü
kümlülüğü affedilmektedir. 

Bu hal suç işleyenlerin ınuülkâfatlandırılması 
şeklinde bir yanlış zehaba selbep olabileceği' gi-
ıbl eşitlik ilkesine de .aykırı bulunmaktadır. 

Bu it'lbarla; 

İS. Sayısı 25 teklifin Adalet Konıisyonunca 
değiştirilmiş şeklindeki 16 ncı madde (B) fık
rasının, Komisyon müzakerelerine tesas alınan 
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metindeki 14 ncü madde ,('B) fıkrasındaki sek
iliyle kdbuilünlü arz ve teklif -ederiz,. 

Trabzon Kocaeli 
Mehmet Özgür Sedat Akay 

Çanalkkale Kocaeli 
Zekiye Gülsen , Saibri Yahşi 

Burstf Manisa 
Hüseyin Suat) ıSunıgur Necimi Özgür 

Yilksele Başkanlığa 
16 ne i maddenin (B) bendinin, aşağıdaki 

sabeplerle değiştirilmesini arz ve teklif 'ederiz. 
€ . H. P. ve M. İS. P. Ortak Grupları tarafın

dan hazırlanan af kanunu teklifinin 14 ııeü 
maddesinin (B) fJkrası : «Her derecedeki as-
ıkcrî okullarla d'iğer öğrenim kurumlarında Mil
lî Savunma Bakanlığı adına ve hesaibma öğre
nim yapan öğrencilerden tarid veya ihraç veya 
Imşka nedenlerle 'öğrenil n kurumlarıyle illisiği 
(kesilımıiş olanların muvazzaf .askerlik, mükelle
fiyeti! eri ile tazminat borçları af f edilmiştir» 
hükmünü taşıyordu. 

ıTc.klif (üzerinde inceleme ve değişiklükler ya
pan Meclis Af Komisyonu, yukarda adı geçen 
maddenin (B) fıkrasını önermiş, bu önerge de 
(kabul edilmiştir. Değişik m'adde hükmü şu şe
kildedir : «Her derecedeki .askerî okullarla di
ğer öğrenim kurumlarında M. S. B. adına öğre
ndim yapan öğrencilerden Askerî Ceza Kanunu
nun 1,54 ncü maddesine göre öğrenim kurumla-
rüyle i'lU'-ği kesilmiş olanların muvazzaf asker
lik mükellef 'iyetleri af ['edilmiştir.» 

€ . II. P. Ortak Grubu tarafından önerilen 
•teklifte yer alan, maddenin (B) fıkrasını değiş
tiren Af Komisyonunun d eğiş ildiğin e 'temel al
dığı Askerî Ceza Kanununun 154 ncü maddesi 
hükmü şu şekildedir : 

«Askerî Ceza Kanunu 454 : Sahtekârlık, hır
sızlık, emniyeti suiistimal, dolandırıcılık, yalan 
yere yemin, yalan yere şahadette bulunmak, if
tira, dilencilik, umumî adap ve mizama, vatan 
aleyhine i lenen cürümlerden 'biriyle bir aydan 
farla hapis veya ağır hapis yahut hukuku âm
meden mahrumiyet cezalarına mahkûm olan as
kerî takibenin, talebelik s-fatıyle iktisap ettik-
leri her türlü hukukun ve muvazzaf hizmetten 
başka yedek subay ve gedikli erbaş olmak ve 
askerî hizmet ve memuriyetlere ve mekteplere 
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girmek hakkının ziyama, kükmûlunur. Talebe 
tarafından okunması veya taşınımasii G-eneiL. Kur
may Başkanlığınca men edilmiş kitap veya her 
türlü ımatibua ve sair yazıların emir hilâfına 
okuduğu veya taşıdığı ıgay-rî tabiî mukarenette 
«bulunduğu veya bu fiili rızasıyle kendirsin e yap
tırttığı okulların salahiyetli kurulları tarafın
dan yapılacak tahkikatla sabit olan askerî ta
lebenin kay di terkin edilmekle beraber muvaz
zaf hizmetten başka askerî hizmet ve memuri
yetlere ve askerî mekteplere girme hukukundan 
mahrum cdi'melerllıe karar verilir.»1 

Af teklifinin madde 14 - B Komisyonca de
ğiştirilerek, Anayasanın kanunlar önünde esit-
ılifc prensibinin çiğnendiği hak: ve adalet ilkele
riyle bağdaşmayan, hukukçu «olmayan !bir kişi-
nün dahi açık ve seçik bir şekilde görefbileeeği 
(bir duruma getirilmesindeki neden ve bu şekil
de bir değişikliğe iten nedenlerin izahı bir türlü 
anlaşılmamıştır. 

Anayasanın 12 nci maddesi; «Herkes dil, 
ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din 
ve mezhep ayırımı gözetilmeksizin kanunlar 
önünde eşittir. Hiç bir kişiye, aileye veya züm
reye, sınıfa imtiyaz tanınamaz» demektedir. Bu 
ımaddeııin gerekçesinde ise eşitlik prensibinin 
lüzumunu izaha ihtiyaç yc'ktur, deöilmöktedir. 

Anayasanın 8 nci maddesi de, «Kanunlar 
Anayasaya aykırı olamaz» der. Tdk'lif üzerinde 
değişiklik yapan Af Komisyonunun bu değlyik-
liğinin Anayasal ve hukuk açısından değerlen
dirilmesi şu olabilir : Söz konusu -edilen Askerî 
Ceza Kanununun 154 ncü maddesi bazı suçları 
sıralamakta ve cezalarını belirtmektedir. Yani 
151- ncü madde ile ortada bir suç ve sonucu ola
rak bir cezaî müeyyide söz konusudur. Af Ko
misyonunun yaptığı değişiklik ile, ortadaki bu 
somut cezanın ortadan kalkmasını ve ayrıca suç 
işleyen bir kişinin, «muvazzaf askerlik mükel
lefiyetinin» affedilmesi hükmünü taşımaktadır. 

Bu durumda af edilmede gerekçe olabilecek 
(Askerî eğitim ve öğrenim görmüş kişilerin mu
vazzaf askerlik hizmeti yapmalarına lüzum yok
tur) düşüncesi, sadece ceza görmüş kişilere uy-
gul aıımakt adı r. 

20 - 21 Mayıs 19G3 olayları hatırlanacak 
olursa, olaylar sırasında hava değişimi, hastane, 
izin, mecburî izinli durumunda olan askeri öğ
rencilerin dahi kavıtları savcılık mütalaası ile 
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silinmiş, sonradan çıkan bir özel kanunla da as
kerlik mükellefiyetleri, olaya karışanlarla bir
likte affedilmiştir. 

En basit bir mantık ile, affa daha lâyik olan 
kişi, suçluluk vasfı daha az olan veya olmayan 
kişidir. Komisyon değişikliği ile bu durumun 
tamamen tersi yaratılmış, suç vasfı görülmeyen 
ve tamamen masum nedenlerle okullarından çı
kartılmış, örneğin: Sağlık, ders gibi, olanlar ise 
af kapsamının dışında bırakılmıştır. Bu durum
da affa gerekçe teşkil edebilecek düşünceyi 
haklı görebilmek zannımızca mümkün olma
yacaktır. 

Maddenin bu haksızlığı düzeltecek şekilde 
değiştirilmesini arz vc teklif ederiz. 

Kastamonu Mardin 
Hasan Tosyalı Talât Oğuz 

Van Kars 
thsan Bedirhanoğlu Yasin Bozkurt 

'Kahraman Maraş 
Ali Zülfikâroğlu 

Başkanlığa 
Ders, Iaboratuvar ve pratik çalışmalara de

vamsızlıktan, sınav gün ve saatini kaçırmaktan ve
ya sınav harcını zamanında yatıramamaktan veya
hut disiplin kararı gereğince, sınav hakkını kul
lanamamaktan ötürü kayıtlan silinen öğrenci
lerin, 16 ncı maddeden yararlanamayacakları, 
bazı Orta ve Yüksek Öğretim kuramları yetki
lilerince ifade edilmektedir. Bu görüş, Komis
yonun düşüncesine ve maddenin temin etmek 
istediği gayeye ters düştüğünden şüphe yoktur. 
Bu itibarla, ileride bu nevi ihtilâflara sebebiyet 
verilmemesi için maddeye sarahat getirmek 
maksadıyle, 16 ncı maddenin (A) bendinin aşa
ğıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Çanakkale Eskişehir 
Eefet Sezgin Orhan Oğuz 

Adana Çanakkale 
Salâhattin Kılıç Murat Bayrak 

Eskişehir Adana 
Seyfi öztürk Yılmaz Hocaoğlu 

Madde 16. — 1 . 9 . 1968 talihinden 1974 
yılı Şubat imtihanı dönemi sonuna kadar geçen 
süre içinde kayıtlı bulundukları yüksek ve orta 
öğretim kurumlarındaki kayıtları hangi sebeple 
olursa olsun silinmiş veya kendi isteği ile ay
rılmış veya ders, lâboratuvar veya pratik çalış-
ımalara devamsızlık, sınav gün ve saatine geç 
gelmek veya gelmemiş olmak, kayıt ve sınav 
harçlarını zamanında yatırmamak veya noksan 
yatırmak gibi sebeplerden biriyle yahut disiplin 
kararı gereğince sınav haklarını kullanamayan 
öğrenciler (her derecedeki askerî okul öğren
cileri hariç) bu Kanununun yürürlüğe girme
sinden itibaren üç ay içinde eski öğrenim ku
rumlarına yazılı olarak başvurdukları takdirde, 
ayrıldıkları sınıf veya sömestre bir yıl daha 
öğrencilik sıfatlarını devam ettirmek ve o sınıf 
ve sömestrde iki defa sınava girmek hakkını 
kazanırlar. Şu kadar ki, bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta 
olanların üç aylık başvurma süresi, terhis tari
hinden başlar. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Af kanunu tasarısının 16 ncı maddesine bir 

fıkra eklenmesi hakkındaki teklif : 

Gerekçe : 

Üniversitelere giremeyen lise mezunlarına 
yeni olanaklar aranmakta ve mevcut giriş ve 
sınav sistemi değiştirilmek istenmekte iken, çe
şitli fakülte ve yüksek öğrenim kurumlarına ba
şarı göstererek girme hakkını kazanmış fakat 
herhangi bir sebeple kaydını yaptıramamış 
olanlara bir imkân sağlanması ve özellikle mük
tesep haklarının tanınması yerinde olacağından 
16 ncı maddeye aşağıdaki fıkranın eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Teklif : 

1973 - 1974 ders yılı için yapılan üniversite 
giriş sınavları sonunda aldıkları puvanlar iti
bariyle fakülte ve yüksek öğrenim kurumlarına 
girmeğe hak kazanmış lise mezunları, ön kay
dını yaptırmış olsun, olmasın, bu kanunun yü-
rürülüğc girmesinden itibaren üç ay içinde gir
meğe hak kazandıkları fakülte ve yüksek Öğre-
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nim kurumlarına başvurdukları takdirde kesin 
kayıtları yapılır.» 

Erzincan 
Hasan Çetinkaya 

Erzincan 
Nurettin Karsu 

Tunceli 
Nihat Saltık 

Eskişehir 
Ayşe Aliye Koksal 

Bingöl 
Hasan Celâlettin Ezman 

Ankara 
Feriha Fatma Öztürk 

Rize 
O. Yılmaz Kara-osimanıoğlu 

Saunsun 
Fuat Uysal 

Yüksek Başkanlığıma 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 16 neı 

maddesi (LB) ibenldinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederilz. 

Burdur 
Ali 'Sanlı 

Adana 
tlter Çubukçu 

Ankara 
tlyas Seçkin 

Kahraman Maraş 
Oğuz Söğütlü 

Kars 
Hasan Yıldımm 

G-atzianıtep 
İbrahim Hortoğlu 

Burdur 
Osman Aykul 

:*Madde 16. — B) Her derecedeki askerî 
okullarla diğer öğrenim kurumlarında Millî 
Savunma Bakanlığı adına ve hesabına öğrenim 
yapan askerî öğrencilerden; 

7 . 2 . 1974 tarihine kadar, gerek disiplinsiz
lik ve gerekse başka medenilerle Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinden ilişiği kesilenler (kendi isteği 
ile ayrılanlar hariç), muazzaf askerlik hiz
metini yapmış sayılırlar 

Ancak, disiplinsizlik nedenleri dışında ili
şiği kesilenler, istemde bulundukları takdirde 
muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere sevk 
edilürler. "*"* 

Bunların ilijşik kesilmesinden doğan tazmi
nat borçları affedilmiştir. Ancak, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmiş 
•olanlar geri verilmez.» 

Meclis Başkanlığına 
Görüş ükn ekte bulunan af kanununun 

(16 — A) maddesindeki! 1 . 9 . 1968 tarihimin, 
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iki yıl geı^ye alınarak 1 . 9 . 1966 tarihi ola-
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ağrı Tekirdağ 
Cemil' Erhan Yılmaz Alpaslan 

Mardin Balıkesir 
Nurettin Yılmaz Orhan Üretmen 

Sakarya İzmir 
Hayrettin Uysal Yüksel Çakmur 

Millet Meclisi Başkanlığına 
•Görüşülmekte olanı af kanunu teklifinin 

16 neı maddesine aşağıdaki fıkranın eklenme
sini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Balıkesir istanbul 

Necati Celbe Abdullah Baştürk 
Erzincan İstanbul 

Hasan Çetinkaya A. Nejat Ölçen 
İzmir Bursa 

Alev Coşkun Melhmet Emekli 
Kars Uşak 

Hasan Yıldırım Ahmet Yılmaz 
Balıkesir Trabzon 

Ahmet Akçeel Dütfi Küktaş 
Tekirdağ Tokat 

Ömer Kahraman Hüseyin Albbas 
Amasya Afyon Karahisar 

Vehbi Meşkur Süleyman Mutlu 
Balıkesir Bilecik 

Orhan Üretmen Mehmet Ergül 
Diyarbakır İstanbul 

Mahmut Uyanık Metin Tüzün 
Hatay Hatay 

Mehmet Sönmez Sabri Inte 
Gaziantep Hatay 

Mustafa Güneş Malik Yılman 
İçel Adana 

Oral Mavioğlu İlter Çubukçu 
«C) Devlet hesabına yatılı olarak okuyan 

Öğrencilerin çeşitli nedenlerle öğrenimlerini ta
mamlayamamalarından doğan tazminat borçları
nın, borcun aslmm ödenmesi kaydıyle, faiz ve 
cezaî şart borçları affedilmiştir.» 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Teklifin 16 neı maddesinin 1 nci fıkrasının 

son cümlesinin önüne «girmek hakkını kazanır
lar» kelimelerinden sonra «Askerlik süresi gel
miş olanlar bu haklarını kullandıkları takdirde 
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tecilli sayılırlar» ibaresinin eklenmesini arz ve 
teklif ederiz-. 

Konya 
Şener Battal 

Ağrı 
M. Bahattin Yardımcı 

Sivas 
M. İhsan Karacam 

Yozgat 
Ömer Lütfi Zararsız 

Trabzon 
Lütfi Köktaş 

Konya 
Reşat Aksoy 

Mille!; Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle -bazı suç 

ve cezaların afi hakkında kanun teklifinin 16 ııcı 
maddesinin (A) (bendinin 1 nci fıkrasının son 
cümlesini teşkil edem (Şu kadarki, kanunun yü
rürlüğü 'girdiği tarihte askerlik görevini yapmak
ta olanların üç .aylık 'başvurma süresi terhis tari
hinden (başlar.) ibaresinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz re teklif eder1/: 

«Şu kadar ki, 'bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte askerlik görevini .yapmakta olanların üç 
aylık 'başvurma süresi terhis tarihinden, fiilî ve
ya 'hukukî mücbir selbeplerle hu 'hakkım kulla-
mamayacak durumda olanların üç aylık başvurma 
süresi bu mücbir sebeplerin kalktığı tarihten haş-
laı'.» 

Zonguldak 
Kemal Anadol 

' İstanbul 
'Engin Uysal 

İstanbul 
Abdullah Baştürk 

İstanbul 
M. Emin Sungur 

Gümüşhane 
Oriıan Akkoyunlu 

Çanakkale 
Hasan 'Sever 
Gümüşhane' 
Erol Tuncer 

Tekirdağ 
Yılmaz Alpaslan 

Aydın 
İsa Ayhan 
Diyarhaıkır 

Bahattin Karakoç 

•Şatoya 
Hayrettin Uvsal 

İsitaııbul 
Necdet ölçmen 

Balıkesir 
Necati Cefhe 

İzmir 
Neccar Tüıkcan 

İzmir 
Kaya Bengisu 

Çanakkale 
Orhan Caneri 

Artvin 
Turgut Altuııkaya 

Kars 
Davut Aksu 

Uşak' 
Kadir Özpak 

Erzincan 
Hasan Çetinkaya 

İzmir 
Süleyman Genç 

İstanbul 
Ali Necati ölçen 

İzmir 
Alev Coşkun 

Çorum 
Cahit Angın 

'Samsun 
llyas Kılıç 

Bolu 
Abdi Özkök 

ICa rs 
Kemal Okyay 

Denizli 
Hüdai O rai 

Manisa 
Hasan Zengin 

Mardin 
Nurettin Yılmaz 

Giresun 
M. 'Kemal Çilesiz 

Hatay 
Mehmet Sönmez 

Yozgat 
1.11ıami Çetin 

Denizli 
Hüseyin Erçelik 

Burdur 
Ali Sanlı 

Bursa 
Mehmet Emekli 

İzmir 
Yüksel Çakmur 

İzmir 
Kemal Önder 

Diyarbakır 
Mahmut Uyanık 

Adana 
İlter Çubukçu 

İçel 
O rai Mavioğlu 

Sakarya 
Kenan Durakan 

İzmir 
Remzi Ö'zen 
Kastamonu 
Sabri Tığlı 

Yozgat 
Nedim Korkmaz 

Tekirdağ 
Ömer Kahraman 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bülent Ecevit ve, 134 arkadaşının hazırladık

ları af teklifinin 16 nci maddesinin (A) fıkrasına 
lür diba re eklenmesine arz ve teklif ederiz. 

Madde: 16. — A) 1.9.1968 tarihinden 1.971 
yılı Şuibat imtihan döneminin sonuna kadar 'ge
çen süre içinde, kayıtlı bulundukları yüksek ve 
orta öğretim kurumlarındaki kayıtları hangi se
beple olursa olsun yerine (yüksek ve orta öğretim 
kurumları ileT dışardan imtihanlara 'girenlerin 
hangi sdbeple 'olursa olsun kayıtları) şeklinde bir 
ibarenin eklenmesini teklif edivoruz. 

Kars 
Davut Aksu 

Erzincan 
Nurettin Kursu 

Ankara 
(>;maıı Ceran 

Antalya 
Fahri Özçelik 

Kar,! 
Hasan Yıldırım 

Çorum 
E tem Eken 

Ankara 
Kemal Ataman 

Trabzon 
Hüseyin Kadri Eyüboğlu 

Bilecik 
Mehmet Ergül 

Eskişehir 
Niv-aızi' Ona! 
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Sayın 'Başkanlığa 

16 ncı maddenin (A) 'bendindeki «1.9.1968 
tarihinden» cümlesinin, yani tarihinin illetin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Sivas 
lE. Akova 

Kars 
IC. Ünal 
İstanbul 

L Toksan 
Îeel 

1. ö-öktepe 

Kastamonu 
M. Keskin 

Bursa 
H. Karaatlı 

Tokat 
F. Değerli 

Tokat 
A. Şevki Erek 

Milkt Licelisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 'kanun teklifinin yani 1(5 

ncı maddesinin (A) fıkrasındaki «1.9.1968» ta
rihinin « 1. 1 . 1961» olarak değiştirilmesini arz 
ve teklif •edeniz. 

Ankara 
•C. Önder 

Ankara 
N. Evliyagil 

Antalya 
'F. Şarlar 

İçel 
N. Baş 

Kars 
Y. Bo-zkurt 

Kavse ri 
M. Alfcnısyedioğlu 

•Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan teklifin 16 ncı maddesi

nin (A) bendinde yer alan «1 . 9 , 1968 tarihin
den 1974 yılı Şubat imtihan döneminin sonuna 
kadar» şeklinde belirtilen zaman kapsamının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Burdur İstanbul 
O. Aykul E. Unsal 

Bursa Balıkesir 
İM. Emekli N. Cebe 

Balıkesir 
O. Üretmen 

Madde 16. — A) 7 . 2 . 1974 yılı Şubat im
tihan döneminin sonuna kadar geçen «üre için
de kayıtlı bulundukları yüksek ve orta öğrenilin 
laırumlarındakıi kayıtları hangi sebeple oluma 
olsun silinmiş öğrenciler (her derecedeki aske
rî okul öğrencileri hariç), bu kanunun yürürlü
ğe girmesinden itibaren üç ay içinde eski öğ
renim .kurumlarına yazılı olarak başvurdukları 
takdirde ayrıklıkları sınıf veya sömestr bir yıl 
daha 'öğrencilik sıfatlarını devam ettirmek ve o 
sınıf veya sömestrde diki defa daha sınava gir

mek hakkını kazanırlar. Şu kadar ki, bu kanu
nun yürürlüğe 'girdiği talihte askerlik görevini 
yapmakta olanların üç aylık başvurma süresi 
terhis tarihinden başlar. 

Bu fıkra hükmüne dayanarak eski öğrenilin 
kurumlarına müracaat eden öğrencilere, •kurum
larınca 'birer başvurum belgesi verilir. 

Bu madde hükmün elen yararlanan- öğrenci
lerden, Danıştaydan yürütmenin durdurulması 
kararı alarak öğrenim kurumlarına devam ede
bilmiş olanlar hakkındaki davalara devam edil
mez. 

B) Her derecedeki askerî okullarla diğer 
öğrenim 'kurumlarında Millî Savunma Bakanlı
ğı adına ve hesabına öğrenim yapan öğrenciler
den tar t veya ihraç veya başka nedenlerle öğre
nim kurumlarıyle ilişiği kesilmiş olanların mu
vazzaf askerlik mükellefiyetleri ile tazminat 
borçları affedilmiştİr. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan af kanunu tasarısının 16 

ncı maddesinin (IB) bendine aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini saygılarımızla arz ve talebede riz. 

- Amasya Afyon Karalı işar 
V. Meşhur S. Mutlu 

Malatya Corum 
H. Gökçe E. Eken 

'Tekirdağ 
;Ü. Kahraman, 

Askerî okulu bitirip de orduya intisaibeden 
subay ve assubayların işledikleıi suçlardan do
layı ordudan çıkartılmaları sebebiyle okul dö
nemindeki 'masrafların karşılığı olan tazminat 
borçlan affedilmiş'tir. 

BAŞKAN — Okunmuş olan bu önergeler, 
aykırılık durumuna göre işleme konacaktır; ay
kırılık durumuna göre birinci önergeyi okutu
yorum. 

(Burdur Milletvekili Osman Aykul ve dört 
arkadaşının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAıN — Sayın Komisyon önergeye katı
lıyor ınu? 

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

BlAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
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(Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin ve beş 
arkadaşının önergesi tekrar okur;(310 

•BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
•mu efendim1? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI Y İL
CİN OÖUZ (Sinop) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN —. (Komisyon önergeyle katılmıyor. 
Önergeyi; oyunuza sunuyorum. (Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

(Sivas 'Milletvekili Enver Akova ve yedi ar
kadaşının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ö;:nergeye katılıyor 
mu? 

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

(BAŞKAN — Önergenin imza rakiplerinden 
1?aym Mendi Keskin söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Keskin, süreniz 5 dakika, 
MEHDİ KESKİN ((Kastamonu) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 
'Bu maddenin görüşmesi üzerinde grup söz

cüsü .arkadaşlarım,]z Komisyonca teklif edilen 
metindeki 1 . 9 . 1968 tarihinin niçin konuldu
ğunu izah ettiler. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Keskin. 
.Sayın arkadaşlarım, çok gürültülü oluyor, 

daha rahat bir çalışma imkânı için sükûnetle 
müzakereleri takibetmcnizi rica ediyorum. 

Buyuran Sayın Keskin. 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Değerli 
[milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisinin sa
yın sözcüsü de, bu tarihin anarşik olayların baş
ladığı Eylül 1968 olarak konulduğunu kabul 
'buyurdular. 

'Şu halde, 'bunun üzerinde, bu maddede, «Ni
çin 1968 «şaş alınmıştır da 1960, 1964 alınma
mıştır?» diye üzerinde fazla durmaya artık ma
hal kalmadı. 

Durum kendiliğinden açıklıkla meydana çık
mıştır. Bu teklifle 1'968'de başlayan anarşik 
olaylar sebebiyle bu olaylara katılan anarşist 
ve komünistlerin affedilmesinin hedef alındı
ğında şüphe kalmamıştır. Ancak biz deriz ki, 
öyle ise, genel bir af kanunu içerisinde, aynı 
mağduriyete uğramış vatandaşlar arasında. 
(Eğer bunu bir mağduriyet sayıyorsanız) bu 
mağduriyete uğramış kişiler arasında ayırım 
yapmak mümkün müdür? 

iSize şöyle bir •misal vereyim değerli millet
vekilleri : 1 . 9 . 1968 tarihinden sonra komü
nistlik suçundan, Devlet yıkıcılığı suçundan 
mahkeme takibatı altına alınmış, sıkıyönetim 
takibatı altına alınmış, üniversitede disiplin ku
ralları kararı.yle anarşik faaliyetleri sebebiyle. 
cezaya çarptırılmış, bir öğrenciye bugün hakkı 
vereceksiniz; ama 1 . 9 . 1968'den bir iki ay ev
vel, bilfarz, imtihan harcını vasıtadaki 'gecikme
si sebebiyle saatinde vezneye yatıramadığı için 
o öğrenciyi bu haktan mahrum edeceksiniz... 

Değerli milletvekilleri, eğer bu madde kabul 
edilecekse, böyle bir ayırım, böyle bir istisna 
fevkalâde mahzurludur ve üniversitede tahsil 
yapmak isteyen, yüksek tahsil yapmak isteyen, 
çeşitli sebeplerle, .küçük veya büyük çeşitli se
beplerle, hata yüzünden veya kasdı yüzünden 
çeşitli sebeplerle üniversiteyle ilgisi kesilmiş 
•öğrenciler arasında bir ayırım yapmak manası
nı taşır. 

Nitekim, disiplin suçlarında da dün aynı ko
nu uzun ıızadıya müzakere 'edilmiş idi, Bugün 
bizim önergemizde ileri sürdüğümüz teklif ile, 
•dün disiplin cezalan hakkında- Yüksek Mecliste 
cereyan eden müzakerelerde görülen umumî te
mayül aynı istikamettedir. 

Önergemizin mahiyeti şudur sayın milletve-
killeri: Deriz ki ; «1 . 9 . 1988 tarihinden sonra» 
ibaresi madde metninden çıkarılsın. Anarşist, 
komünist affedilecekse; anarşi ile komünizmle, 
•Devlet yıkıcılığı ile ilgisi olmayan masum ve 
bir trafik sıkışması neticesinde zamanında üni
versiteye imtihan saatinde yetişemediği için 
kaydı silinen öğrenciler de bu haktan istifade 
etsinler. Bu iöğrenciler bu masum öğrenciler 
Devlet yıkıcıları kadar hu memlekete zararlı ol
mamışlardır. 

Onun için, «Anayasa, Anayasa» dediğimiz 
şu Mecliste, Anayasaya aykırı bir eşitsizliğe s;e-
ıbebolacak şekilde Komisyonun getirdiği tekli
fin kabul •edilmemesini,, önergendze iltifat bu-
yurulması suretiyle bir eşitsizliğin giderilmesini 
arz ve talebetmekit'eyiz. Saygılar sunarım,. (A. P. 
ve D. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keskin. 
Komisyon önergeye katılmamıştır, önerge 

sahiplerinden İSaym Keskin 'de önergesini izan 
ıctmiş bulunuyor. Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmiştir. ((Alkışlar) 
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Kabul ettiğiniz bu önergeye göre, Ağrı [Mil
letvekili Sayın Cemil Erhan ve beş arkadaşı ile 
Ankara Milletvekili Sayın Cevat Önder ve Ibeş 
arkadaşının bu hususa ilişkin önergeleri işlem 
görmeyecektir, arz ederim. 

OEVAT ÖNDER (Ankara) — Zaten önerge
mizi geri aldık Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ön
der., 

('Kars Milletvekili Davut Aksu ve dokuz ar
kadaşının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergenin «1. 9 . 1968 tarihin
den» diye başlayan ibaresi kabul 'buyurduğu
nuz deminki önerge muvacehesinde çıkarılarak 
diğer kısmı işlem görecektir. 

Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

ÇIN OĞUZ (-Sin-op) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma

maktadır. Önerge sahiplerinden Saym Davut 
Aksu söz istiyorsunuz., 'buyuran efendim. 

Beş dakika ile hudutlu olarak Saym Aksu 
buyurun. 

•DAVUT AKSU (Kars) — Saym Başkan, 
(muhterem milletvekilleri; 

'Teklifimiz gayet kısa, Yüksek Ve orta dere
celi kurumlardan imtihan hakkını kaybeden öğ
rencilere bir hak tanınırken, dışarıdan imtihana 
girme hakkını kaybedenlere de hu hakkın ta
nınmasını teklif ediyoruz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Aksu. 
•Komisyon önergeye katılmıyor, İS ayın Aksu 

izahatını yaptılar. Önergeyi oylarınıza iSimuyo-
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmiştir. 

(Saym Hayrettin Uysal ve beş arkadaşının 
bir önergesi var. Aynı şekilde «19 . 1 . 1968 ta
rihinden 1974 yılı birinci sömestr sonucuna ka
dar hangi sdbeplerle olursa olsun, yüksek okul, 
üniversite ve öğretim kurumlarıyle ilişiği kesil
miş bulunanlar» diye bir ibarenin eklenmesini 
istiyor. Az evvel .Saym Aksu'nun kabul edilen 
önergesi muvacehesinde bu önergeyi de işleme 
koymuyoruz efendim. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
'(Konya Milletvekili Şener Battal ve beş ar

kadaşının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Saym Komisyon önergeye katı
lıyor mu efendim? 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN1 OĞUZ (Sinop) — Efendim, maddeye açık
lık getirmesi bakımından Komisyon bu önerge
ye katdmaktadır. 

BAŞKAN — Toplantı yeter sayınız mevcut
tur. 

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

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon önergeye katılıyor. Önergeyi oy

larınıza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Kalbıü 
etmeyenler... Önerge kabul »dikiliştir. 

Diğer önergeye geçiyoruz. Değerli arkadaş
larımızın lütfen oturmalarını, oylama yaparken 
bu yüzden müşkülât çektiğimizi arz ederim. 

(Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol ve 
kırk beş arkadaşının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu efendim. 

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

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul buyu
ranlar... Kalbul etmeyenler... Önerge kabul edil-
mijiştir. 

•(Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
•beş arkadaşının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Saym Komisyon ? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

ÇIN OĞUZ (Sinop) •— Katılmıyoruz efendim. 
(BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul buyu
ranlar... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Burdur Milletvekili Ali ıSanlı ve altı arka
daşının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Saym Komisyon ? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

ÇIN OĞUZ (Sinop) — Önergeye katılıyoruz 
'efendim. 

! BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Efendim, 'Sayın 
Ali Sanlı ve arkadaşlarının önergesinin aynı 
olan bir diğer önerge var; yine bu önerge de 

ı Saym Ali Sanlı ile Fahri Özçelik ve beş arkada-
j sının; bu iki önergeyi aynı şekilde okluğu için 

ve Komisyon da katıldığı için... 

HASAN TOSYALI . (Kastamonu) — Benim 
[ önergem de aynı şekildedir, .aynen iştirak ediyo-
l mm. 
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BAŞKAN — Aynı olsa idi bana bildirirlerdi 
ıSayın .Tosyalı, müsaade buyurun efendim. 

.Bu iki önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
'edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'Tokat 'Milletvekili Sayın ismail Hakkı Bir
ler ve arkadaşlarının, İçel Milletvekili Sayın 
Nâzım Baş ve arkadaşlarının, Kocaeli Milletve
kili Sedat Akay ve arkadaşlarının, Kastamonu 
/Milletvekili Sayın Hasan Tosyalı ve arkadaşla
rının da önergeleri az evvel kabul buyurulan 
Ali Sanlı ve arkadaşlarının önergelerinin is

tihdaf ettiği gayeye matuf olduğu için, arzu 
edilen netice de tahassül ettiği için işleme ko
nulmayacaktır. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Geri 
al uy o ram efendim. 

BAŞKAN — Diğer önergeye geçiyoruz efen
dim. 

(Amasya Milletvekili Velıbi Meşhur ve dört 
arkadaşının 'önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

ÇIN OĞUZ' (Sinop) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 

Önergeyi 'oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler.. 
Kaibul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
(Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve beş ar

kadaşının önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye 

katılıyor musunuz ? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Sinop) — Efendim, dana evvel ka
bul edilen önergelerle bu mesele halledilmiştir. 
İBu bakımdan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katıl
mamaktadır. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kaibul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Balıkesir .Milletvekili Necati Cebe ve yirmi 

üç arkadaşının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN —• Sayın Komisyon, bu önergeye 

katılıyor musunuz ? 

ADALET KOMİSYONU BA;ŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Sinop) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılma
maktadır. 
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Önergedeki imza sahiplerinden Sayın Cebe, 
önergenizi izah sadedinde buyurunuz efendim. 

NECATI CEBE (Balıkesir) —.Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Görüşülmekte olan af kanunu teklifinin 16 
ncı maddesine eklenmesini önerdiğimiz fıkrayı 
müsaadenizle aynen okuyorum: «Devlet hesabı
na yatılı olarak okuyan öğrencilerin çeşitli ne
denlerle öğrenimlerini tamamlayamamalarından 
doğan tazm,inat borçlarının, borcun aslının 
ödenmesi kaydıyle faiz ve cezaî şart borçları 
af f edilmiştir.» 

Sayın 'milletvekilleri, önerimize katıldığınız, 
değerli oylarınızla teklifimizi desteklediğiniz 
takdirde (ki, bundan eminiz) sivil yatılı okul
larda okurlarken çeşitli nedenlerle okulla ilişiği 
kesilen, öğrenimlerini tamamlayamayan öğren
cilerin tazminat borç] arının faizlerini ve cezaî 
şart 'borçlarını affetmiş olacaksınız. 

Kanaat imiz odur ki, bu yapılmazsa, afta eşit
lik ilkesi ciddî bir yara almış olacaktır, Yüce 
Meclis af kanununda ayırıcı bir tutum içine gir
miş olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, insaf ile düşünelim; 
görüşülmekte olan af kanunu teklifi ile vergi 
cezalarını affediyoruz, işverenlerin sosyal sigor
ta prim cezalarını affediyoruz, bağımsız çalışan
ların BAĞ - KUR primlerini vaktinde ödeme
melerinden doğan cezaları affediyoruz, askerî 
okullarda okuyan öğrencilerin okulla ilişikleri
nin kesilmesinden doğan tazminat borçlarının 
faizlerini .affediyoruz, Londra'larda, Paris'lerde, 
İstanbul'larda burslu olarak okuyan öğrencile
rin yükümlendikleri tazminat borçlarının faizle
rini affediyoruz, ama yoksul halk çocuklarının 
devam ettikleri imam - hatip okullarımız, öğret
men okullarımız, eğitim enstitülerimiz gibi öğ
retim kurumlarında okurlarken çeşitli neden
lerle öğrenimlerini sürdüremeyen çocukların 
/borçlarının aslını değil, borçlannın faizlerini ve 
cezaî şart borçlarını dahi af kapsamı dışında 
tutuyoruz. 

'Şayet bu madde bu şekilde çıkarsa büyük 
bir haksızlık yapılmış olacaktır. Yüce Meclisin 
bu önergeyi destekleyeceğinden emin olduğumu 
•belirtir, yürekten saygılar sunarım, (C. II. P. 
ve M. S. P. sıralarından alkışlar.) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebe. 
Önengeye Komisyon katılmadığımı beyan et

mişti. Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
('Erzincan 'Milletvekili Hasan Çetinkaya ve 

yedi arkadaşının önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — ıSayın Komisyon katılıyor mu

sunuz ? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

ÇIN OĞUZ i ('Sinop) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 

Önerge sahiplerinden Sayın Hasan Çelâlcttim 
Ezman, buyurunuz. 

HASAN CELÂDETTİN EZMAN (Bingöl) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bu af kanununun 16 ncı maddesine bir fık
ra ilâve edilmesini istiyoruz. Bu fıkranın esası 
şu olacaktır: .1.073 - 1974 ders yılında üniversi
te imtihanlarına iştirak etmiş olup da, puan tut
turmuş olan ve fakat önkaydmı yaptırmadığı 
için veyahut da kati kaydını yaptıramamış olup 
kayıt yaptırma hakkını kaybetmiş olan bazı öğ
rencilerin, bak ettikleri fakülteye girebilmeleri
min sağlanmasıdır. Önergemiz bununla ilgilidir. 

Bu kalbi! öğrencilerin pek çoğu uzak yerler
den gelmektedirler, üniversite şethirleri olan An
kara, İstanbul, İzmir gibi şehirlerde kalacak ye
ri olmayan insanlardır. Kayıt müddetleri de 
çok kısa tutulduğundan ve gece 23 - 24 sırala
rında ilân edildiğinden, bir çokları haıberdar 
olamadılar. Bu suretle, basit (bir kayıt nizamına 
uyumadıkları için de bunlar kayıtlarını yaptıra-
mayıp, üniversiteye girme haklarını kaybettiler. 

Vereceğiniz oylarla gençlere bu hakkı vere
ceğinizi temenni eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ezman. 
Komisyon önergeye katılmıyor. Sayın Ez

man da izahını yaptı. Önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Du
ranı anlaşılmadığımdan yeniden oylayacağımı. 

önergeyi kabul buyuranlar... Kabul etmeyen
ler... önerge kabul edilmiştir. 

Bu suretle 16 ncı madde • üzerinde verilmiş 
'bulunan önergelerin işlemi bitmiş, maddenin oy
lanmasına sıra gelmiştir. Ancak, kabul buyur
duğunuz müteaddit önergeler sebebiyle .madde 
metni yeniden hazırlanacaktır. Bu bakımdan 
oylamasını 17 nci madde ile birlikte yapacağız. 

17 mei -maddemin görüşülmesine . geçiyoruz. 
Maddeyi okutuyorum. 

Madde 17. — istiklâl 'Savaşma katılmış ol
maları nedeniyle 869 sayılı Kanun uyarınca İs
tiklâl Madalyası ve 1005 sayılı Kanun gereğin
ce şeref aylığı almış olanlardan, çeşitli nedenler
le sonradan madalya beratı iptal edilmiş bulu
nanlara ödenmiş şeref aylıkları geri alınmaz. 
Ancak, 'bu kanunun yürürlüğe girmesinden ön
ce geri alınanlar yeniden ödenmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde... 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Saksım adına 

söz 'istiyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim. Adalet Partisi 

Grubu adına Sayım Mehdi Keskin -&üz istenmiş
lerdir. Buyurunuz iSaym Mehdi Keskin. 

A. P. GRUBU ADINA MEHDİ KESKİN 
Kastamonu) — Sayın Başkan, sayın mitlıet/ve-
killeri; 

Görüşülmekte olan genel af kamunu teklifi
nin Komisyonca kabul edilen 16 ncı ve Meclis
te halen 17 nci madde olarak görüşülmekte 
olan ve İstiklâl Savaşıma katılmış olanlarım şe
ref aylıklarına ait madde üzerinde Adalet Par
tisi Grubunun görüşlerini arz edeceğim. 

Sayın (milletvekilleri, maruzatımızı açıkla
madan önce Komisyonca getirilen teklifi aynen 
okumak istiyorum': 

«Madde 17. — İstiklâl Savaşma katılmış ol
maları medeniyle 869 sayılı Kanun uyarınca İs
tiklâl madalyası ve 1005 sayılı Kamum gereğin
ce şeref aylığı almış olanlardan, çeşitli neden
lerle sonradan madalya beratı iptal edilmiş bu
lunanlara ödenmiş şeref aylıkları geri alınmaz. 
Ancak, bu kamunun yürürlüğe girmesinden ön
ce geri almanlar yeniden ödenmez» denilmekte
dir. 

Değerli milletvekilleri, 1005 sayılı Kamumun 
1 nei .maddesiyle Millî Mücadeleye iştirak eden 
ve bu sebeple kendilerine İstiklâl madalyası ve
rilmiş bulunan Türk vatandaşlarına, hayatta 
bulundukları süre ile kaim olmak üzere vatanî 
hizmet tertibinden 300 lira aylık bağlanması 
kabul edilmiş bulunuyordu. Adalet Partisi ik
tidarı zamanında kabul edilen 10Ö5 sayılı bu 
Kanuna göre Millî Mücadelede bir bacağını, bir 
kolunu bırakmış, gözünü kulağını Millî Müca
delede milletine hediye etmiş, vücudunum her 
yerindeki şarapnel izlerini çocuklarına, torun-
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larma iftiharla ve gözyaşları ile gösteren ve bu
gün halen beli bükük, elinde baston, ihtiyar 
kahramanlar olmak üzere, bu ihtiyar kahraman
lara ayda 300 liralık bir para, mirasçılarına in
tikal etmemek üzere, hayatta bulundukları sü-
ıre ile kaim olmak kaydıyle bağlanmış idi. 

Bu maaş bağlanırken, kanunî santiara uy
gun olup olmadığı, kanunî gereklerin tamam 
olup olmadığı konusunda eski nüfus .kayıtları
na, eski askerlik kayıtlarına bakılarak 'tespitler 
yapılıyordu. Ancak, Yüce Meclisçe de takdir 
edilir ki, bu incelemeler büyük zorluklar içinde 
yapılmaktadır. Zira, Millî Mücadele zamanında
ki nüfus kayıtlarının, Millî Mücadele zamanın
daki askerlik kayıtlarının hanigi şartlar ve han
igi imkânlar içinde tutulduğu hepinizin malû
mudur. Üstelik, aradan ,g*eçen bu kadar zaman 
içerisinde bu defterlerin fersudeleşmiş olması
nın da, bugün kayıtların çıkarılmasında ne gi
bi zorluklar meydana getireeeği aşikârdır. Bu
na rağmen, mevcudolan ve okunabilen, tespit 
edilebilen kayıtlarla bu kahraman ihtiyarlara 
maaşları bağlanmıştır; fakat sonradan bazı se
beplerle İstiklâl madalyaları dolayısıyle şeref 
aylıkları iptal edilenler olmuştur. Burada bazı 
yanlışlıkların yapıldığı, yanlış okumaların ol
duğu ileri sürülmüş, bir kısmı da iptale sebebol
muştur. Bu iptallerin haklı veya haksız çeşitli 
Sebepleri vardır. 

'Muhteremi milletvekilleri, mümkündür ki, 
ihatalar olmuştur, bu hata sebebiyle şimdi bu 
ihata tashih edilmektedir, şeref aylığına hak ka
zanmamış kimselerin bu hakkı elinden alın
maktadır ; ama takdir edersiniz ki, şu da müm
kündür : Acaba ilkin maaş bağlanırken mi ha
t a yapıldı, yoksa şimdi mi hata yapılıyor? Bun
ları kesin olarak neticelendirmek hiç bir zaman 
mümkün değildir. Meselâ, İstiklâl Savaşı zama
nında izin tecavüzü yapmış olan ve kaydında 
görünen kimselerin de aylıkları iptal edilmiş
tir. 

Halbuki, bir vatan kurtarılması davasında 
askerlik .kayıtlarının o zamanki nakil imkânla
rı ile ne şekilde sağlanabildiğini takdirinize arz 
ederim. «İki günlük iznini geçirdi» diye bir ka
yıt bulunursa, nice kahramanlıklar göstermiş 
îbişilerin maaşlarını iptal etmek durumundayız. 

İşte, Komisyonca getirilen bu teklifte bu ha
talar tasIhiıh edilmek istenmiş ve 1005 sayılı Ka
nun gereğince şeref aylığı alanlardan çeşitli ne

denlerle iptal edilenlerin Devletçe tahsil edilme
yen maaşlarının artık tahsil edilmemesi Komis
yonca teklif edilmiştir. Buna Adalet Partisi ola
rak yürekten katılıyoruz. Ancak, bu maddenin 
bir son cümlesi vardır ki, bunun değiştirilmesi
ni istiyoruz, Şöyle ki : 

«Ancak, bu kanunun yürürlüğe .girmesinden 
önce geri alınanlar yeniden ödenmez.» deniyor 
bu son cümlede. Niçin muhterem milletvekille
ri 1. 

İ'k'i kişi tasavvur «diniz, bunlardan ikisine 
'de demişsiniz ki: «iSenin şeref aylığı haksız 
ödenmiş, ikiniz de aldığınızı geri veriniz.» Bir 
tanesi; «Pekâlâ, ben kendim almadım, siz ver
miştiniz bana bunu ama, mademki geri istiyor
sunuz, madeımki yanlışlık yapmışsınız, o halde 
buyurunuz,» demiş ve aldığı aylığı, kendi gücü 
ve kudreti yoksa, eşinden dostundan «Devleti-
ime borcumu ödeyeceğim» diye alarak 'getirip 
teslim etmiş. Diğeri ise, çeşitli bahaneli yollarla 
işi uzatmış, savsaklamış ve halen ödememiş. 

Şimdi, biz bu kanunla, dürüst ve faziletli 
insanın bu dürüst ve faziletli hareketini, Dev
letine karşı borcunu ödeyen bu dürüst insanın 
bu faziletli hareketini takdir etmiyoruz; işi 
uzatmış, savsaklamış, Devlete borcunu ödeme
mek için çeşitli yollara sapmış kişinin borcunu 
affediyoruz. 

Ortada açık bir eşitsizlik var. Bunun için, 
bu açık eşitsizliği ortadan kaldıracak için, bor
cunu Devletine ödemeyen kişiye prim vermemiş 
olmak için, namusuyla, geri istenen' parasını ve
ren kişi ile ikisi arasındaki eşitliği sağlamış ol
mak için bir önerge takdim ettik. Önergemizde 
son fıkrayı değiştiriyoruz. Eğer sizler de kabul 
ederseniz, şeref maaşı iptal edilen bu ihtiyar 
kahramanlardan Devlete borcunu ödemiş olan
lara da. (ki, zaten bunlar fazla bir yekûn da tut
maz) şeref aylıklarını geri vermek suretiyle, 
ödemeyenle ikisi arasındaki muvazeneyi ve 
eşitliği sağlamış olacağız. 

Değerli milletvekilleri, bu önergemize iltifat) 
buyurulmasmı rica ediyoruz. Zira bu Mecliste, 
bu af (kanunu ile Adalet Partisinin bütün mu-
halafetine ve bütün karşı çıkmasına rağmen, 
Devlet düşmanları, millet düşmanları affedil
miştir. Devleti, milleti kurtarmak için her ya
nı kurşun yarası içindeki bu ihtiyarlara niye 
kıyalım?: 
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Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kes
kin. 

Şahısları adına söz alan arkadaşlarımızı bir 
defa bilgilerinize sunayım: Sayın İsmail Hakkı 
Köylüoğlu, Sayın Hayrettin Uysal, Sayın Vahit 
Biozatlı, .Sayın İhsan Ata'öv, Sayın Enver Akova, 
Sayın Bahattin Karakoç, Sayın Ilyas Kılıç, Sa
yın Hasan Tosyalı. 

Şimdi, şahsı adına Sayın İsmail Hakkı Köy-
lüoğlu'na söz veriyorum, buyurun efendim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, hepinizi 
hürmetle selamlarını. 

'Bu (kanunun müzakeresi tamamlanmak üze
redir. Son maddelerine gelmiş bulunuyoruz. Ka
nunun lehinde ve aleyhinde söylenmedik söz 
kalmamıştır. Ben bu müzakereler sonunda ken
dime göre Ibir tespit yapmak istiyorum. 

Kanunların müzakeresi sırasında Millî Selâ
met Partili arkadaşlar, seçimlerden evvel vadet
medikleri halde, komünist ve anarşistlerin affı
na, «Evet» dediler. 

İLYAiS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
madde ile ne alâkası var? 

BAŞKAN — Oelecek oraya, müsaade buyu
run efetıdim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) 
— Sayın Uy as Kılıç, müsaade buyur da... 

Kendileri «program» dediler, «protokol» de
diler, «evet» dediler, bunlar hakkında a-şırı bir 
gayret gösterdiler ve arka çıktılar. Bir garip 
haleti ruhiye içerisinde de 163 ncü madde dola-
yısıyle hize çattılar. Biz ona «evet» dememize 
rağmen, .«neden» diye söylediler. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Baş
kan, görüştüğü madde 17 midir? 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, madde ile il-
'gili lütfedin. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) 
— Geleceğim, geleceğim. 

Sayın arkadaşlar, her halde bir tedirginlik, 
ıbir .rahatsızlık, bir huzursuzluk içerisinde bu 
maddenin esbabı mucibelerini bizim sırtımızdan 
yıkanmak istediler. Bu arkadaşlar hakkında 
söyleyeceklerim bundan ibarettir, ileri gitmeye
ceğim. 

Sayın Halk Partisi haklıdır, çünkü vadet-
miştir, vadini yapması lâzımdır. 

Halk. Partili arkadaşlar Komisyonda ve Bü
yük Millet Meclisinde bize açıkça, «Suçu ve 
suçluyu müdafaa etmiyoruz, biz oeaanm affını 
istiyoruz» dediler. Müdafaanın ve sözlerinin 
esası, hülâsası Ibundan ibarettir. «Cezanın affı
nı, huzur için, istiyoruz, barış için istiyoruz» de
mdiler. Biz ele onlara dedik k i : Evet, barış getire
cek, huzur getirecek; ama cezadan istenen ve 
ıbeklenen 'gaye elde edilir mi? Eğer edildi ise 
sizinle beraberiz. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, lütfen 17 nci 
madde ile ilgili olarak ifade buyurun, rica edi
yorum. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — 17 nci 
maddenin manasını anlayamadı Sayın Başkan. 
Oylanmış maddeleri tekrar eleştirmeye lüzumu 
ytoık. beyefendi. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, siz de oradan 
- müdahale buyurmayın efendim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) 
— Geleceğim, geleceğim, dolayısıyle geleceğim, 
!zaten ben ıbir şey demiyorum. 

HASAN BASRİ AKKtfRAY (İstanbul) — 
Madde ile ne alâkası var bunların ? 

BAŞKAN — Eica ederim efendim, bendeniz 
görev yapıyorum sizin adınıza, lütfen. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) 
— Kanunun tümü de oylanacak. 

Islah gayesi dedim. Sanıklar pişman olma
mışlar, nadim olmamışlar, uslanmamışlar, sığın
mamışlar, tövbekar olmamışlar, «nedir?» dedik. 

HASAN BASRİ AKKİRAY (İstanbul) — 
Madde üzerinde konuş. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) 
— Geliyorum. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Ne za
man geleceksin? 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) 
— Bir şey demiyorum ki, arkadaşlar, sizin de
diklerinizi tekrardan ibaret, 

HASAN BASKİ AKKÎİRAY (İstanlbul) — 
Madde üzerinde konuşun da istifade edelim be
yefendi. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) 
— Zaten ıbir cümle kaldı ıoinu da söyleyeyim, za
ten konuşacağım beş dakika Hasan Basri Bey. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Köy
lüoğlu. 
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İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) 
— İbret gayesi diyoruz. Cezanın azı cesaret ve-
ıi'ir ve şımartır, bu da tahakkuk etmemiştir di
yoruz. Bir de şunu söylemek istiyorum : Bütün 
'bunlardan sonra, af kanununun tümü oylanacak: 
•da o bakımdan arz ediyorum. (C. H. P. sırala
rından gürültüler) Zaten ben kendimden bir 
şey ilâve etmiyorum, sizin söylediklerinizi özet
liyorum., tespit ediyorum. Sonra, kimsenin his
sine, heyecanına da hitabetmiyorum, güvendi
ğim aklınıza ve mantığınıza hltabediyorum ve 
buna da inanıyorum, samimî olarak bunu söy
lüyorum. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Köylüoğ-
lu, lütfen toparlayın. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) 
— Şunu -da söyleyeyim sayın arkadaşlar; ikti
dar olmanıza rağmen gerek Selâmet, gerekse 
Halk Partisi bu kürsüden ezen, ezilen, sömüren, 
sömürülen, hakça düzen ve Anadolu tüccarın
dan bahsetmektedirler. Ben de onlara şunu di
yorum : Artık iktidarsınız, kuvvet kudret eli
nizdedir, her şeyi yapabilirsiniz, bunlardan vaz
geçin. Bu, birliğimizi beraberliğimizi zedeliyor. 
İcraatınızla, iktidarınızla programınızı tatbik 
edin, düzeni değiştirin ve bundan sonra da bu 
sözler buradan söylenmesin. Çünkü artık ikti
darların, kuvvetlilerin, kudretli kimselerin 
— mademki bu noksanlar var - bunları söyleme
ye haikkı olmaması gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, süreniz dol
du efendim." 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) 
— Bu maddeyi tamamıyJe tasvibedıyoruz. Öner
gemizle bazı değişikler isteyeceğiz, iltifat bu
yurmanızı rica edeceğiz. 

iSaygıla mmı sunar ım. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylü

oğlu. 
Cumhuriyetçi. Güven Partisi Grubu adına 

iSaym Hasan Tosyalı. Buyurun Sayın Hasan 
Tosyalı. 

C. G. P. GRUBU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkanım, çok değerli 
arkadaşlarını; 

Vatanımızı vatan yapan, istiklâl ve hürriye
timizi temin eden, Cumhuriyetin kurulmasını ve 
bugüne gelmesini kan ve canlarıyla bize ulaştı
ran, bağışlayan İstiklâl Harbinin şehitlerine Al
lah rahmet eylesin; saygıyla anarız. 
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O şehitlerin yanında döğüşerek bu vatanı 
bize bağışlayan, istiklâl ve hürriyetimizi kazan
dıran İstiklâl Harbi gazilerinden, yaşları 70 ilâ 
90 olan birkaç kişi bugün hayattadır. Bunlar 
689 sayılı Kanun gereğince Yüce Meclisimizin 
lütfuna uğramış cüzî bir madalya ve şeref aylığı 
almışlardır. Fakat, 689 sayılı Kanun çıktığı za
man İstiklâl Harbinden bu yana en az 40 sene 
geçmiş olduğundan, çokları ellerindeki vesikala
rını kaybetmiş veya askerlik şubelerinin yan
gın, zelzele gibi afetlere uğraması sebebiyle ka
yıtları kaybolmuştur. 

30 Ağustos zaferine iştirak ettiğini yarala-
rıyla, malullüğü ile ispat, eden ve fakat vesika 
ile ispat edemeyen bu muhterem büyüklerimizin, 
çeşitli nedenlerle, «Sen vesika ibraz edemedin» 
diye verilmiş olan İstiklâl madalyası ve beratı 
ve bu arada verilmiş olan cüzî şeref aylığı da 
geri almıyor idi. Bu, hepimizin yüreğini sızla
tan bir ıstırap idi. Şurada geçen 4 - 5 yıllık mil
letvekilliğim esnasında 1 500'den fazla bu nevi 
hadise ile karşı karşıya kaldım arkadaşlar. 

Madde, bugüne kadar verilmiş olanların ge
ri alınmayacağını hükme bağlamıştır; fakat «An
cak» ile başlayan cümlede «Ancak, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmiş 
olanlar geri verilmez» deniyor.. 

Muhterem arkadaşlarım, orman suçu işlemiş 
olan kişileri affettik. Orman suçunda kullandık
ları canlı cansız bütün vasıtaları, hükme bağlan
mış dahi olsa iade ettik. Satılmış dahi olsa, pa
raları tahsil edilmiş dahi olsa; dün akşam kabul 
ettiğimiz madde ile, parasını iade ediyoruz. Ne
den, 3-5 tane İstiklâl Harbi gazisine ödenmiş 
olan parayı veya bu şeref aylığına hak kazan
mış olana hakkını vermiyoruz f 

Bu sebeple, sayın arkadaşlarımızın vermiş ol
duğu önergeyi Yüce Meclisimizin; gazilerin, va
tan ve milletimize yaptıkları büyük bir hizmetin 
karşılığı olarak şükranla kabul etmesinL ittifak
la kabul etmesini istirham ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Tosyalı. 

Şahsı adına, Sayın Hayrettin Uysal. Buyuru
nuz. 

KAYBETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 
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önemli bir maddeyi görüşmekteyiz. İstiklâl 
Savaşma katılmış bulunan ve hayatta olan gazi 
ve kahramanlarımızdan bazıları, bazı usul hata
ları sebebiyle; bir kısmının, şubelerinde kayıt
larının bulunmaması; kayıtlarının bir başka 
yerde çıkması; bazılarının, nüfus cüzdanlarında 
kayıtlarının olması; fakat esas kütükte kayıt
larına rastlanmaması yüzünden; şeref aylığına 
lâyıik görülmüş olmalarına, ımadaly.a .almalarına 
rağmen; son zamanlarda yapılan bazı araştır
malar neticesinde bu şeref aylıklarının geri alın
ması bakımından; halen yaşayan ve İstiklâl 
Savaşında vatanı kurtarmak için fedakarca dö
vüşen, çarpışan bu gazi ve kahramanlarımız çok 
mağdur duruma düştüler. 

Askerî İdare Mahkemesinde bunlarla ilgili 
bazı davalar da açılmış bulunmakta ve devam 
etmektedir. Diğer arkadaşlarıma da intikal etti
ği gibi, benim, bölgemde ele her gün bu konuy
la ilgili yeni bir olay şahsıma intikal etmekte
dir : Gerçekten; önce, nüfus kâğıdında kaydı 
olmayan; fakat sonra, kütükte kaydına rast
lanmış olmasından ötürü, muamelesini askerlik 
dairelerinde yaptırıp, inhası Millî Savunma Ba
kanlığına sunulduğu zaman madalyayı alan, 
şeref aylığı almaya devam eden kişilerden, 8 -
9 - 1 0 bin lira gibi bir meblâğ maliyece, bulun
dukları yerlerden istenilmektedir. 

Şimdi, bu madde aşağı yukarı bu hususu 
halletmekte; «ödenmiş şeref aylıkları geri alın
maz» demekte ve «Ancak, bu Kanunun yürür
lüğe girmesinden önce geri almanlar yeniden 
ödenmez» demek suretiyle, sınırlı bir bağışlama 
getirmiş bulunmaktadır. 

Gerçi bu konu, esasında bugünkü şartlara 
göre, hayat şartlarına göre aylıkların miktarla
rını da artırmak suretiyle özel ve yeni bir ka
nun hazırlamayı gerektiren bir konudur. O 
Kanunun bünyesi içerisinde bunları daha açık 
seçik konuşmak gerekir; meseleleri daha açık 
seçik tartışmak gereklidir. 

O bakımdan ben maddeyi, kanunun bütünü 
içerisinde, kanunun çerçevesi içerisinde yeter 
sayıyorum. Çünkü, bu Kanun teklifine daha 
başkası sığdırılamaz, giremez. Çünkü, diğer 
maddelerde affa tabi tuttuğumuz hususlar, an
cak bu Ölçüde olabilmiştir. Onun için bu mad

deyi aynen takip etmek gerekmektedir. Madde
yi uygun görüyorum. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 

İlyas Kılıç; buyurunuz efendim. * 
C. H. P. GRUBU ADINA İLYAS KILIÇ 

(Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
r i ; 

Görüşülmekte olan teklifin 17 nci maddesi, 
hakikaten üzerinde durulmaya değer. Ve bu 
vesile ile olsa dahi, bu maddenin kapsamına 
giren vatandaşlarımızı ve onlara karşı olan 
şükran borcumuzu bir defa daha dile getirmek
te ben şahsen fayda mütalaa ediyorum. 

Sayın arkadaşlarım, Şeref Aylığı Kanununda 
arkadaşlarım biraz spekülasyon yapmak istedik
leri için buna değinmek istiyorum. Bu husus, 
bir teklif olara'k Cumhuriyet Halk Partisinin 
şimdi bakan bir üyesi tarafından Yüksek Mec
lise getirilmiş ve Yüksek Meclis de bunu kabul 
ederek, kanun haline dönüştürmüştü. Bugün... 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Tasarı, 
tasarı; Hükümet tasarısı. 

İLYAS KILIÇ (Devamla) — Ferda Güley 
beyin teklifiydi, sonradan hükümet tasarısı ha
lini aldı. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Hükümet 
tasarısı, altında 20 tane bakanın imzası var. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hem 
teklif, hem tasarı. 

İLYAS KILIÇ (Devamla) - O da var, o 
da var. Getirilmişti. 

BAŞKAN — Rica edeyim efendim, müdaha
lede bulunmayın lütfen. 

İLYAS KILIÇ (Devamla) — Bidayette öyle 
geldi, sonra Hükümet tasarısı halini aldı. 

O zaman, bu 300 liralık aylık az görülerek, 
bunun 500 liraya çıkartılması için yapılan tek
lifleri o günkü iktidar şu veya bu maksatla, 
belki bütçe mülahazasıyle reddetti; kabul etme
mişti. 

• Binaenaleyh, bu 300 lira bu vatandaşlarımı
za, hiçbir suretle emeklerinin karşılığı olarak, 
hizmetlerinin karşılığı olarak verilmemiştir. Bu 
300 lira aylık; memleketin içinde bulunduğu 
ekonomik koşullara uygun olarak; onların geç-
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miste yapmış oldukları vazifelerin değerlendi- T 
rilmesi ve gelecekte böyle bir günde vazife ya
panların bir gün unutulmayacağının nişanesi 
olarak verilmiş paradır. Yoksa, bu para hiçbir 
zaman, onların emeğinin kargılığı değildir ve ola
maz; hizmetleriyle, mukayese dahi edilemez, 
lıele bugünkü koşullar altında. 

Böyle olmakla beraber, bu vatandaşlarımı
zın, o günkü koşullar altında bir muharebeye 
ıgirmiş; o muharebede bozguna uğramış, geri 
çekilmiş, taarruz etmiş; ama her halükârda çok 
kere birlikleriyle irtibatı şu veya bu maksatla 
kesilmiş. Tekrar birliğine dönebilmek için, bir
liğiyle irtibat kurabilmek için; arada kaybolan 
zamanı vesika ile tevsik edememiş; izin teca
vüzü veya hastanede tedaviden sonra ayrılm,ış 
durumlarını vesika ile tevsik edememiş olma
larından dolayı; kendilerine şeref aylığı bağ
lanmış olmasına rağmen, bilahare yapılan tetki-
katta ve ba^ı ihbarlarda, bu vatandaşlara öde
nen paraların yersiz olduğu, hak etmedikleri 
halde ödendiği keyfiyeti idarî ve adlî makam
larca tevsik edilince; bu vatandaşlarımızdan, 
ödenmiş olan paraların geriye alınması mev
zuu ortaya çıkmıştır. 

Bunlar, bu durum karşısında bize olduğu 
gibi, birçok üye arkadaşlarıma da müracaat ede
rek; «(Biz bu parayı aldık. Şim,di bize «firar» 
diyorlar, «yoklama kaçağı» diyorlar, «bakaye» 
diyorlar; bu parayı istiyorlar. Biz bunu vere
cek durumda değiliz; bize yardımcı olun» diye 
şikâyete başlamışlardır. Bunu hepimiz biliyo
ruz. 

îştc, bu teklifi Meclise getiren her partiden 
ve her kanattan arkadaşlarımız; bu şikâyetleri 
de dile getirmek suretiyle, bunlara bir yerde 
bir dereceye kadar çare bulabilmek için bu mad
deyi tedvin etmişlerdir. Bu madde; bu isteğin, 
bu arzunun ve bu ihtiyacın karşılığı olarak kar
şımıza gelmiştir. 

Şimdi bu madde mucibince; miktarı pek de 
az olm,ayan vatandaşımızı, (bu parayı alanla
rın % 90'ı için) ödenmesi de mümkün görülme
yen bir meblağı ödemek durumundan kurtarıp, 
bunu, onlara hibe etmek durumuna getirmiş ol
dukları için, bu maddeyi tedvin eden arkadaş-
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larımıza teşekkür borçluyuz; hem biz, hem, bun
dan yararlanan vatandaşlarımız. 

Şimdi, bazı arkadaşlarımız Yüksek Meclisi, 
alınmış olanın da iadesi gibi bir durunda karşı 
karşıya getirmek isterler. 

Sayın arkadaşlarım, idarî ve birçoğu da ad
lî yönden, iade edilmemesi karar altına alınmış 
olan bir paranın iadesinin; bizi, hukuk tekniği 
bakımından; haketmemiş olduğu paranın tekrar 
kendisine verilmesi gibi bir usûl ile karşı kar
şıya bırakacağı gerekçesini ve ayrıca bu kanun 
içerisinde daha birtakım hususların da mevteut 
olduğunu nazarı itibara alırsak; şu anda tedvin 
edilmiş olan maddeyi biz Cumhuriyet Halk Par
tisi olarak, bugünkü koşullar altında kâfi ve 
lâzım, görüyoruz. 

Esasen, lâfı bir tarafa; gerçekte, bu para
yı iade edenlerin miktarı belki de bir kişiyi dahi 
bulmayacak kadar azdır. Çünkü, bazıları zaten 
belki de hayata gözlerini yummuştur, alınacak 
bir şeyi yoktur. Bunların maaşı varislerine de 
intikal etmediği için veya bu mevzuda bir da
va açıldığı takdirde müşkül durum,a düşmemesi 
için de; bu maddeyi, bu gibi durumların da im
dadına yetişmiş olması gerekçesiyle bu haliy
le kâfi 'görüyoruz. 

Bu maddenin bu, şekliyle kabul edilmesini ve 
bu istikamette oy kullanılmasını arkadaşları
mızdan istirham ederken; «Yiğidin harman 
edildiği» İstiklâl Harbi döneminde; memleketin 
varlığı ve bütünlüğü için, elinde bulunan her 
türlü imkânıyle beraber mulharebe meydanla
rına kendi kendilerini gönderenler ve devrin 
Hükümetine itaatla savaşarak, bu memleketin 
'bütünlüğünün korunması uğrunda gayret eden, 
emek sarfeden, kan djöken, yaralanan ve şehit 
düşen birçok vatandaşlarımız gibi, bunlara da 
saygılar sunuyoruz. 

Grubum adına hepinize hürmetlerimi iletiyo
rum. Saygılar sunarım. 

BAŞEA'N — Teşekkür ederim Sayın Kılıç. 
Bu suretle, madde üzerinde görüşme tamam

lanmıştır. 

Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır. 
önergeleri, veriliş «ırasına göre okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan teklifin eski 16, yeni 17 

inci maddesinin son fıkrasının, aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

iSaygılar. 

Niğdo 
Yaşar Arılbaş 

Muğla 
Ünat 'Demir 

Ankara 
İsmail Köylüoğlu 

Kastamonu 
Mehdi Keskin 

İstanbul 
Gülhis Mankut 

Madde 17. — Son fıkra - Geri alınmış şe- ! 
•ref aylıkları kanunun yürürlüğe girmesinden 
itibaren en geç 6 ay içimde sahiplerine geni ve
rilir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Af kanunu teklifinin 

17 nci maddesin^ aşağıdaki fıkraların eklen
mesini saygı ile dileriz. 

Gireisun Ankara 
Vaımıik Tekin Rauf Kandemir 

Giresun Hatay 
Mustafa K. Çilesiz Mehmet Sönmez 

Hatay Giresun 
Mal:k Yılman Orhan Yılmaz 

Gaziantep 
Yusuf Öztlirkmeaı 

«Millî Mücadeleye iştirak etmiş olup da, 
bakaya, izlin tecavüzü veya firar etmiş olması 
sebebiyle, evvelce aldıkları İstiklâl madalya
ları geri alınan) kimselerden, Millî Mücadele
nin sonunda fiilen silâh .altında oldukları kay-
den anlaşılanların, künyelerindeki bu kayıt
ları silinir ve madalyaları kendilerine veya bak-
sahiplerine verilir. 

Ancak bu kimselere yeniden şeref aylığı 
ıbağlanımaz.»' 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derece
sine göre yeniden okutuyorum. 

(Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylü
oğlu ve dört 'arkadaşının önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, bir hususu 
soracağım. Maddede fıkra yok; maksadınız, 
bir fıkra eklenmesi yolunda mıdır? 

İSMAL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Evet efendim, bir fıkra eklenmesi arzusunda
yız. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?... 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

CIN OĞUZ ('Sinop) —Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Köylüoğlu. 
İSMAL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Arjkara) — 

iSayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Bu maddede madalya beratı iptali mesele

sine temas edeceğim. İdarî bir karar olarak, 
bazı madalya 'beratları iptal edilmiş ve bunun 
üzerine bu maaşı alanlar hakkında, aldıkları 
paraların haksız iktisab olması dolayısıyle taz
minat davası açılmıştır. Davayı Hazine açmış
tır ; fakat mağdurları; maaş alanlar fukara 
kimseler olduğu için, yaşlı kimseler olduğu 
•için, avukat tutup müdafaa y a paım açlıklar ni
dan; Borçlar Kanununun 63 ncü maddesini 
ileri süremenıişl'er ve «Biz Damştaya gidece
ğiz; bu madalya beratı iptalini, idarî kararı 
iptal ettireceğiz» diyememişler ve bu sebepten, 
mahallî mahkemeler bunların tahsiline karar 
vermiştir. 

(Mahallî mahkemelerin kararı Temyiz Mah
kemesinde tetkik edilirken, bu davalara bakan 
dairede bulunmam hasebiyle, bu •kişilerin ver
dikleri dilekçeleri okurdum. Pek yanıp yakı
nırlardı. Ondan ötürü sizlere, onların düşün
düklerini aksettinmek istiyorum : 

Onlar diyorlar k i ; «Biz Istiilkâl Savaşma 
katıldık; ama cephelerde öyle muharebeler 
oldu ki, geri çekilmek icabetti. Kıtamızı bu
lamadık; köyümüze, kasabamıza, şehrimize git
tik. Sonradan bize haber geldi; kıtamız filânca 
yerde; biz de gittik, kıtamıza iltihak ettik. 
İşte bu sıra düşülen kayıttan ötürü, bizim ma
dalya beratımız iptal .edilmiş. 

Bunu mahallî mahkemede söyleselerdi, yanli 
Borçlar Kanununun 03 ncü maddesini söyle
selerdi ve «Damştaya gideceğiz; mehil istiyo
ruz» deselerdi, bu davayı kazanacaklardı; ama 
bunlar fukara kimse oldukları için avukat 
tutamadıklarından bunu söylememişler ve bu 
paraların tahsiline mahallî mahkemelerce ka
rar verilmiştir. 

Bunlar fukara kimseler, malûm; hepsi 
70 - 80 yaşında kimseler, hayırlı evlâdı varsa, 
onların baktığı kimseler. 
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Ben size bir misal vereceğim. Her köy 
bir küçük Türkiye'dir, bunu bilirsiniz. Büyük 
Türkiye'de cereyan eden hadiselerin küçük 
çapta olanları," köylerde cereyan eder. Ben 
kendi köyümden bir misal vereceğim. Bumdan 
sonra takdir Yüce Meelisiindir, Büyük Mecli
sin sayın üyeleri : 

Benim bir yakın komşum vardı; Lâtif Ça
vuş. Lâtif Çavuşun Haymana cephesinde Hay
mana tepesini bir makineli tüfekle düşmana 
Ikarşı nasıl müdafaa ettiğini kendi ağzımdan 
dinlemiş tim ve inıanamamıştık; inamlmayacaFi 
ıbir şeydi gösterdiği cesaret ve kahramanlık. 
Ama, o zaman köyde ben ıkendi kendime soru
yordum : «Neden bu kişiler görüp, gözetilmez; 
neden bunlar maaşa bağlanmaz?» 

ıSonra ben şelhre geldim, okudum : Tarih 
dersinde tarih hocalarımız bize bu Lfıtif Ça
vuştan bahsettiler'. Ama, köyde ona bazıları 
gülüyorlardı : «Acaba Lâtif Çavuşun bu söy
ledikleri doğru olabilir mi, olmasına imkân 
var mı?» diye. Evet, Lâtif Çavuş bunu yap
mıştır. Rahmetli, yokluk içerisinde ölmüştür. 
Çocuklarının birisi öğretmen oldu., birisi me1-
ımur oldu; kendilerini kurtardılar; aıma yetim 
kaldılar. 

iSize bir misâl daha vereyim : 12 sene bu 
memlekete hizmet etmiş; 10 senesini Kafkas
ya'da, 2 senesini Millî Mücadelede geçirmiş 
bir Deli Ali'nin Mehmet Ağa vardır bizim 
(köyde. Bu Mehmet Ağanın bir hikâyesi var
dır, ben bunu nakledecek değilim; beş dakika
da zaten -konuşamıyoruz, söyleyemiyoruz. Dı
şarıdan da diyorlar ki ; «ıKöylüoğlu, niye ko
nuşmuyorsun1?» E, işte Tüzük, işte Başkan; na
sıl konuşacaksan gel konuş. (Gülüşmeler.) 

Bu Mehmet Ağanın bir hikâyesi var; bir 
'anlatsam size, yürekler acısıdır : Mehmet Ağa, 
'bir sdlgaranm, yarım sigaranın hesabını bir za
manlar sormuştur. Şimdi onu anlatmaya 'kal
karsam zaman alır; almayacağım zamanınızı. 

Yalnız hangi iktidar çıkardı ise çıkarsın, 
Allah onlardan razı olsun; Mehmet Ağaya bir 
•madalya verdiler. Şimdi o madalyayı göğsüne 
takar ve kendi 80 yaşındadır; karısı da öldü; 
Devletin verdiği 300 lirayı da alır; zaten, ço
cukları da kendisini terk-ett i . İşte, Mehmet 
Ağa onunla yaşıyor. Bu Meinmeıt Ağa gibi 
Mehmet ağalar, köylerde pek çok. 

Onun için size rica ediyorum : Bu parala
nın ilâmla tahsiline karar verilmiştir; ama na
sıl tahsil edilmişti, nasıl alınmıştır? Bir bilse
niz yürekler acısıdır. Onların feryatlarını 
ben size aikgettiriyorum. 

Takdir size aittir; vicdanlarınıza, aklınıza 
ve mantığınıza hitabediyorum. : Çünkü, sizin 
aklınıza, vicdanınıza, mantığımıza inanıyorum 
ve güveniyorum. 

BAŞKAN — Tamamlayın Sayın Köylü-
oğlu. 

İSMAİL .HAKKI KöYLÜOÖLU (Devamla) 
— Bitti mi, yine mi bitti ? 
• BAŞKAN — Maalesef bitti efendim. (Gü

lüşmeler.) 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) 

—• Sayın arkadaşlar, bir önerge verdik. Bili
yorsunuz Davut Bey, sizin önergemize biz de 
katıldık. Şu ömergemize katılın da, şu zavallı 
vatandaşlarımızı kurtaralım. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köy-

lüoğlhı. 
Önerge sahiplerinle sorduğum üzere, mad

dedeki son cümlenin çıkarılarak; önergedeki 
cümlenin, onun yerine konulmasını istemekte
dirler. 

Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Önerge kalbul edil
miştir. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
(Giresun Milletvekili Hasan Vamık Tekin 

ve altı arkadaşının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN •— Sayın Vamık Telkin ve arka

daşlarının önergesi, demin kaibul 'ettiğiniz öner
geye aykırı düştüğü için işleme... 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Alâ
kası yek Sayın Balkan? 

BAŞKAN — Bu hususta Komisyonun da 
fikrini alayım efendim. 

Sayın Komisyon önerge hakkında ne bu
yuruyor? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Sinop) — Efendim, biz ömerlgeye 
katılmıyoruz. Deminki, önerge ile aynı mahi
yette değildir. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz; ben de1, ay
kırıdır diyorum. 
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ADALET KOMİSYONU FASKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Sinop) — Aykırıdır efendim ve 
katılmıyoruz. 

•BAŞKAN — Ona zıt düşüyor : Meclis ka
rarına karşı yeni bir önerge gibi anlıyorum 
da onıın için sordum size, ihtisas komisyonu 
olarak. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Sinop) — Biz katılmıyoruz efen
dim ; aynı değildir. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılmı
yor. 

Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kalbul eden
ler.... 

M. RAUF KANDEMİR (Ankara) — Sa
yın Badkan, söz istemiştik; görmediniz herhal
de? 

BAŞKAN — Baktım efendim, söz isteyen 
olmadı, biran durdum. 

M. RAUF KANDEMİR (Ankara) — Ha
yır, Sayın Başkan; herhalde nazarınızdan kaç- . 
ti. Benim iki parmağım, da havadaydı. 

BAŞKAN — Bilhassa baktım. Bir anlaşmaz
dı ğa meydan vermeyelim; önerge üzerinde gö
rüşmek istıiyorsnnuz; buyurun. 

fSaym Rauf Kandemir, buyurunuz efendim. 
M. RAUF KANDEMİR (Ankara) — Sa

yın Baişkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 
Geçen hafta başlayıp bu hafta da devam 

eden af kanunu konusunda, Komisyonun getir
diği teklifin içinde ve dışında birçok değişik
lik önergeleri gelmiştir. Bunlara, grup olarak 
katılan partilerimiz olmuştur, katılmayan par
tilerimde olmuştur. 

LBu önergemizde ne istedik? Kader icabı, bir
çok haksızlıklara uğramış birçok kimselerin bu
rada muhasebesi yapılmıştır v,e p'ekçoklarımn 
•işledikleri suçlar çok ağır olmasına rağmen, 50 
nci yılın kanadı altına sığınıp, bunlar hakkın
da verilen birçok değişiklik önergeleri bu Mec
liste kalbul edilmiştir. 

Bizim, önergemizde rica ettiğimiz husus şu: 
Hepiniz gayet iyi bilirsiniz; hele bundan evvel
ki dönemde milletvekilliği yapmış arkadaşları
mız, seçmen vatandaşlarımızın en çok tazyiki 
altında kaldıkları bir şeref konusuyla iligilen-
mişjlerdir. Nedir o ? «Mdllî Mücadeleye gittim; 
falan cephede şu kadar sene mücadele ettim; 
hatta millî mücadeleyi bırakın, Yemen'e- de 

gittim, Kafkasya'ya da gittim, G-ai iç aya ya da 
gittim. Memlekete, millete on sene, yirmi sene, 
cephelerde hizmet ettim. Kader; 'bir izine çık
tım, izin günümü üç beş gün geçirdim diye be
ni firar saydılar. Bütün hizmetlerim bir tarafa 
itıildl; izin günümü iki üç gün geçirmiş olmam
dan dolayı beni mahkûm ettiler.* 

Neden mahkûm ettiler1? «Maaştan mahrum 
ettirler.» Daha1?: 

'«Bütün hayatım boyunca, aileme bırakabile
ceğim tek miras olan madalyadan mahrum et
tiler.» 

Bu konu, teklifler Komisyondan geçmeden 
evvel de konuşuldu. Bunların mevcudu on bin, 
yirmi bin, elli bin, yüz bine kadar çıkarıldı. 
Haklı veya haksızların olduğu iddia edildi, ma
aş bakımından devlete büyük bir yük olacağı 
da söylendi. Maaş (bakımından yük olacağı 
fikrine ben de katılıyorum; bu önergeye imza 
koyan arkadaşlarımız da katılıyorlar. Maaş ver
meyelim; ama böylesine bir kusurdan dolayı vic
danlarda mahkûm edilmiş insanların beratına 
müsaade edelim. Maaşı devletin sırtına yük yap
mayalım; ama, vatan cephelerinde böylesine 
hizmet etmiş vatan kurtarmış bir çok dağ .ars-
1 anları için altmış paralık bir madalyayı da ek
sik etmeyelim. 

önergemiz bunu hedef tutmaktadır. Maaş 
bakımından Hükümete bir yük olmasın; ama, 
madalya bakımından, ailesine bırakacağı bir şe
ref olsun. Sayın miUetvekdllerimizden, maaştan, 
sarfınazar ederek, madalyalarına müsaade edil
mesini rica ediyoruz. 

'Saygılar arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Kandemir, bir -hususu 

soracağım. 
İstiklâl Madalyası bahis konusu oldu. yanlış 

anlama olabilir. «Altmış paralık madalya» sö
zünüz oldu. mu lütfen tavzih eder misiniz ? 

M. RAUF' KANDEMİR (Ankara) — Efen
dim, çok çok özür dilerim. Yeni bir milletveki
liyim ; sürçü lisan oldu; şunlardan bunlardan 
biraz uzağım. Böyle birşey kastetmedim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kan
demir. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 
Doğru konuş. İstiklâl Madalyası bu; şakaya gel
mez. 
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BAŞKAN Rica ederim Sayın Eker, mesele
yi hallettik efendim. 

Komisyon önergeye katılmamıştır. 
Sayın Kandemir de, önergelerini izah husu

sunda beyanda bulundular. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul buyu

ranlar.. Kabul 'etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 
Maddeyi, kabul edilen önerg*e ile değişen 

şekli ile okutuyorum. 
Madde 17. — İstiklâl Savaşma katılmış ol

maları nedeniyle 869 sayılı Kanun uyarınca 
İstiklâl Madalyası ve 1005 sayılı Kanun gere
ğince şeref aylığı almış olanlardan, çeşitli ne
denlerle sonradan madalya beratı ijptâl 'edilmiş 
bulunanlara ödenmiş şeref aylıkları geri alın
maz. 

Geri alınmış şeref aylıkları kanunun yürür
lüğe girmesinden itibaren en geç 6 ay içinde sa
hiplerine geri verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Şimdi demin metnin yeniden hazırlanması 
için, sonradan 'Oylayacağımızı ifade ettiğimiz 16 
ncı maddeyi önerlgeler nejticesi değişen şekliyle 
yeniden okutuyorum. 

'Sayın Komisyon, okunurken lütfen dikkâtle 
dinlerseniz, herhangi bir yanlışlığa mahal •ver
memiş olunuz, teşekkür ederim: 

Madde 16. — A) 1974 yılı Şubat imtihan 
döneminin sonuna kadar geçen süre içinde ka
yıtlı bulundukları Yüksek ve Orta öğretim 
Kurumları ile, dışardan imtihanlara girenlerin 
de han'gi sebeple olursa olsun kayıtları silinmiş 
öğrencilerle kendi istekleri ile ayrılmış olanlar, 
(her derecedeki askerî okul öğrencileri hariç), 
bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç 
ay içinde eski öğrenim kurumlarına yazılı (olarak 
(başvurdukları takdirde ayrıldıklan sınıf veya 
sömestrde bir yıl daha öğrencilik sıfatlarını de-
•\am ettirmek ve o sınıf veya sömestrde iki de
fada sınava girmek hakkını kazanırlar. Asker
lik süresi gelmiş olanlar bu haklarını kullandık
ları taktirde tescilli sayılırlar. Şu kadar ki, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik gö
revini yapmakta olanların üç aylık başvurma 
süresi terhis tarihinden, fiilî veya hukukî müc
bir sebeplerle Ira hakkını kullanamayacak du

rumda olanların üç aylık başvurma süresi bu 
mücbir sebeplerin kalktığı tarihten başlar. 

Bu fıkra hükmüne dayanarak eski Öğrenim 
kurumlarına müracaat eden öğrencilere, kurum
larınca birer başvurma belgesi verilir. 

Bu madde hükmünden yararlanan öğrenci
lerden, Danıştaydan yürütmenin durdurulması 
karan alarak 'öğrenim kurumlarına devam ede
bilmiş olanlar hakkındaki davalara devam edil
mez. 

B) Her derecedeki askerî okullarla diğer öğ
renim kurumlarında Millî Savunma Bakanlığı 
adına ve hesabına öğrenim yapan askerî öğren
cilerden 7 . 2 . 1974 tarihine kadar, gerek di
siplinsizlik ve gerekse başka nedenlerle Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenler, (ken
di isteği ile ayrılanlar hariç), muvazzaf asker
lik hizmetini yapmış sayılırlar. Ancak, disiplin
sizlik nedenleri dışında ilişiği kesilenler istemde 
bulundukları takdirde muvazzaf askerlik hiz
metini yapmak üzere sevkedilirler. Bunların 
ilişik kesilmesinden doğan tazminat borçlan af-
fedilmiştir. Ancak, bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar tahsil edilmiş olanlar geri ve
rilmek. 

O) Devlet hesabına yatılı olarak okuyan öğ
rencilerin çeşitli nedenlerle öğrenimlerini ta
mamlayamamalarından doğan tazminat borçla
rının, borcun asimin ödenmesi kaydıyle, faiz ve 
cezaî şart borçları affedilmiştir. 

D) 1973 - 1974 dera yılı için yapılan üni
versite giriş sınavları sonunda aldıklan puanlar 
itibariyle fakülte ve yüksek öğrenim kurumla
rına girmeğe hak kazanmış lise mezunları, ön 
kaydını yaptırmış olsun, olmasın, bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde gir
meye hak kazandıkları fakülte ve yükseköğre
nim kurumlanna başvurdukları takdirde kesin 
kayıtları yapılır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

ÇIN OĞUZ (ISdroop) -— Efendim, bizim takip 
ettiğimiz şekliyle (B) fıkrasında bir noksan
lık var sanıyorum. Kabul edilen şeklinde bir 
noksanlık vardır efendim. 

IBAŞKAN — Efendim, metinleri karşılaştır
mak üzere maddeyi size takdim edeyim, siz 
1 ütıxn metnin 'karşılaştırmasını yapınız. 

Jlanıgi kısımda bir eksiklik var Sayın Oğuz? 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Sinop) — Efendim; «Okulda ge
çen süreleri aiskerlik hizmetinden sayılır ve 
ınuıvazzaf askerlik hizmetinden affedilirler» gi-
ıbi bir ilbarenin olması lâzım geliyor. 

BAIŞKAN — Sayın arkadaşlarım, malûmu
nuz iki önerjge bir birime benzediği için birlikte 
'oylamıştık. Komisyon da önergenin birindeki 
ibareyi madde metnine aldıkları için bir eksik
lik doğmuştur. Şimdi 16 ncı maddenin (iB) fık
rasını Komisyonun da tasvip ettiği şekilde ye
niden okutturuyorum: 

B) Her derecedeki askerî .okullarla diğer 
öğrenim kurumlarında Millî Savunma Bakanlı
ğı adına ve hesabına öğrenim yapan askerî öğ
rencilerden ;i 

7 . 2 . 1974 tarihine kadar gerek disiplin
sizlik ve gerekse başka nedenlerle Türk Silâh
lı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenlerin (kendi is
teği ile ayrılanlar hariç), okulda geçen surele
ri askerliklerine sayılır ve muvazzaf askerlik 
hizmetinden affedilirler. Şu kadar ki disiplin
sizlik nedenleri dışında ilişiği kesilenler, istem
de bulundukları takdirde muvazzaf askerlik 
hizmetini yapmak üzere sevk edilirler. 

Bunların ilişik kesilmesinden doğan tazmi
nat borçları affedilmiştir. Ancak, bu kanunu
nun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edil
miş olanlar geri verilmez. 

BAŞKAN — Tamam mı efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇİN OĞUZ (Sinop) — Tamam efendim. 

Başkan — 16 ncı maddenin (B) fıkrası da 
bu şekilde olmak kaydıyle 16 ncı maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kaıbul et
meyenler. 16 ncı madde kalbul edilmiştir. 

ı'l'8 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 18. — 7 . 2 . 1974 tarihine kadar 
eğitim, tatbikat, atış ve diğer askerî hizmetlerin 
yapılması sırasında ihizmete ilişkin taksirli ve ih
mali fillerden meydana gelen Hazine zararları, 
askerî bir suça bağlı ölsün veya olmasın, takip 
ve talhsil edilmez. Ancak, bu kanunim yürürlüğe 
ıgirdiği tarihe kadar talhsil edilmiş olanlar geri 
verilmez. 

BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde A. P. 
Grulbu adına Sayın Mehdi Keskin; C. G. P. Gru
bu adına Sayın Talât Oğuz. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Efendim, C. G. P. 
Grulbu' adına bendeniz yeni 19 neu madde üze
rinde söz istedim. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz yeni 19 neu madde 
üzerinde söz almış bulunuyor. O şekilde tas-
(hih ediniz. 

iŞaJhıısları adına Sayın Nazım Baş, Sayın 
Hayrettin Uysal, Sayın Vahit Bozatlı, Sayın İh
san Ataiöv, Sayın Enver Akova, Sayın Raih-alttiıı 
Kara'koç ve Sayın Talât Oğuz. 

Adalet Partisi Grüpu adına Sayın Mehdi 
Keskin, 18 nci madde üzerinde buyurunuz. 

A. P. GRUBU ADINA MEHDİ KESKİN 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, sayın milleitve-
'kiılleri; 

Genel Af Kanunu teklifinin 17 nci eski, 18 
nci yeni maddesi üzerinde Adalet Partisi Gru
lbu adına görüşlerimizi arz edeeeğim. 

Değerli arkadaşlarım, 18 nci maddenin, esas 
itibariyle, Komisyonun teklif ettiği şekline pren
sip olarak katılıyoruz. Gerçekten, bu maddede 
kasdî olarak ikâ edilen fiillerin dışında, hizmetle 
alâkası olmayan fillerin dışında, askerî hizme
tin yapılmasının dışındaki fiil ve hareketler se-
ibelbiyle, eğitim, tatbikat, atış talimi giibi askerî 
ihizmeitlcr sırasında, hizmetin özelliğinden do
ğan sorumluluklar; eğitimin gerektirdiği nitelik 
ve tecrübeli personellin kusa sürede yetiştirileme
mesi ve dolayısıyle daJha küçük rütlbedeki tec
rübesi az olan personelin kullanılması gibi çok 
çeşitli selbeplere istinaden; vatan hizmetini yap
maya gelmiş olan, bir bakıma eğitim eksiklik
leri içerisinde olan, vatan evlâtlarının askerlik 
görevlerinde meydana getirdikleri hazine za
rarlarının, kendilerinden tahsil edilmeyeceğini 
öngören bu maddeyi yerinde bulmaktayız. 

Ancak, bu maddenin son cümlesi «Ancak, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil 
edilmiş olanlar .geri verilmez» hükmünü getir
miştir. Demin, 17 nci madde üzerinde görüşleri
mizi arz ederken ileri sürdüğümüz gerekç'ede ol
duğu gilbi, bu 18 nci maddenin son cümlesindeki 
(hükmü de aynı gerekçelerle, eşitlik ilkesini ze
deler mahiyette bulmaktayız. 

Gerçekten, köyden vatan hizmetini yapmak 
üzere askere gelmiş; (askerî bir hizmetin dı
şında bir görev değil) bizatihi askerî hizmetle 
ilgili atış, tatlbikat veya eğitim sırasında bir 
Meıhmetciğin, bir erin hazine zararı ikâ elttiği; 
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^bilfarz şoförlüğü, yeni öğrenmekte olan bir Meh
metçiğin ; tatbikata giderken, konvoy sırasında, 
konvoya alışkın olmadığı için, iyi ve liyakatli bir 
şoför durumuna henüz gelemediği için, haltta 
laçıkca söylemek lazımsa; birçok askerî araçları
mızın arızalı olması veya buna benzer sebep
lerle ikâ ettiği bir zararı; eğer bu zarar kendi
sinden tahsil e dilme misse affediyoruz; ama 
ta'hsil edilmiş ise, af dışı bırakıyoruz. 

Şimdi tasavvur buyurunuz ki, iki askeri
miz aynı şekilde ihmal veya kusurlu hareketleri 
sonunda hazine zararına sebep olmuşlar ve bun
lardan birisi hazine zararını ödemişse artık bu
nu geri vermek, bu teklife göre mümkün değil. 
Öteki, çeşitli itiraz yollarıylc, veya mal kaçırma 
(gi'bi sebeplerle bu borcun ödenmesini geciktirmiş 
ise, bu kanunla ona prim vermek gilbi bir durum 
meydana çıkmaktadır. 

Eğer affetmemek lazımsa, hiç birini affet
memek lâzım. Meclisimizin ve gruplarımızın ge-
aı-el kanaati, istikâmeti ve temayülü, Adalet Par
tisi Clrulbunıın da arzu ve isteği bu şekilde olup, 
Mehmetçiklerin, vatan evlâtlarının, vatan hiz
metinde; kasıtlarının dışında, ellerinde olmayan 
sebeplerle meydana getirdikleri hazine zararının 
affedilmesi yolunda görünmektedir. Adalet Par
tisi de bunun affedilmesini istemektedir. 

Yalnız, çeşitli sebeplerle, kendilerinden hazi
ne zararı tahsil edilmiş odan kişiler için bir öner
ge sunmuş bulunuyoruz. 

deminki made üzerinde konuşurken söylediğimiz 
son sözleri burada aynen tekrar ederiz: Devlet 
düşmanları, Cumhuriyet düşmanları, iktidar ka
natları tarafından affedilirken; vatan evlâtları
nın, kasıtlarının dışında ve vatan hizmeti ifa 
ederken meydana getirdikleri zararlar dolayı-
ısıyle kendilerinden tahsil edilen miktarın, üç 
aylık ,süre içinde iade edilmesini arz ve teklif 
ediyoruz. 

(Saygılar sunarım. 
KAŞE AN — Teşekkür ederim Sayın Keskin. 
ıŞahsı adına, İçel Milletvekili Sayın Nazım 

Baş? 
HASAN BASRİ AKKİRAY (İstanbul) — Sa

yın Başkan, Grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi G-ru-

ıbu adına Sayın Akkiray, buyurun efendim. 
€ . H. P. GRUBU ADINA HASAN BASRİ 

AKKİRAY (İstanlbul) — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

18 nci madde üzerinde oylarınızı belirtirken 
çok titiz davranmanız gerekir kanaatindeyim. 
Şundan ki, dört gündür yaptığımız bu af teklifi 
artış m alarmda, görüşmelerinde; eğer, birtakım 
suçların cezaları affedilirse devlet çöker, toplum 
düzeni bozulur vaveylasını kopardık. 

Aylında, cezaların affı ile bir toplumun çök
tüğü görülmemiştir; ama, ceza affı nedeniyle; 
hazinenin kasasına girmiş tahsil edilmiş, ona 
göre bütçe tanzim edilmiş bir durum var iken, 
Iböyle af kanunları ile hazinenin birtakım para
larını birtakım kimselere dağıtırsak, belki o za
man devlet çöker. Zaten kıtkanaat bir bütçe ile 
idare edilen ülkemizde, kalkıp da böyle yasa
larla (birtakım .kimselere, tahsil edilmiş parala
rın ödenmesi çok tehlikeli ve sakıncalıdır. 

Bu nedenle biz, bu şekildeki bir önergeye 
katılmıyoruz; maddenin olduğu gilbi kalbulü ge
rekir. Bu noktada çok titiz davranmanızı, du
yarlı olmanızı bilhassa rica eder, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Akkiray. 
Bayın Nazım Baş 1 Yok. 
iSayın Hayrettin Uysal f 
HAYRETTİN UYSAL .(Sakarya) — Vazgeç

tim. 
BAŞKAN •—• Vazgeçtiniz. 
iSayın Vahit Bıozatlı? Vazgeçtiniz. 
İSayın İhsan Ataöv ? Yok. 
İSayın Enver Akova? Vazgeçtiniz. 

Önergemiz, kayıtsız ve şartsız değil değerli 
arkadaşlarım. İlânihaye, devletten bu hakkı ta
lep etmek de; devlet anlayışına, Hükümet an
layışına elibet uygun düşmez. Onun için önerge
mizde diyoruz ki, «Bu şekilde, hazine zararları 
kendilerinden talhsil edilmiş olanlar, bu af ka
nununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç 
ay içinde talep ettikleri takdirde, tahsil edilmiş 
olan hazne zararı kendilerine iade olunur.» Üç 
ayı geçirdikten sonra da, böyle bir talep hakkı 
tanınmamasını uygun mütalâa etmekteyiz. 

ID'eğerli milletvekilleri, Anayasanın eşitlik 
ilkesini zedelememiş olmak için böyle bir teklifi 
[huzurunuza getiriyoruz. Aynı fiilî, aynı hare
keti ikâ etmiş olup da ;kasıtsız olarak, ihmali 
veya taksiri sebebiyle, askerlik görevini ifa eder
ken hazine zararına sdbep olmuş vatan evlâtları 
arasında bir ayırım yapmamak için önergemizin 
kabul edilmesini istirham ediyoruz. Nitekim, 
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ISaym Balhattin KarakoçJ Vazgeç tiniz. 
ISayın Talât Oğuz? Vazgeçtiniz. 
İBu suretle görüşme tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyo

rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Af Kanunu teklifinin 18 nci maddesi

nin son cümlesinin metinden çıkarılarak, yerine 
'((Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
tahsil edilmiş olanlar kanunun yürürlüğe gir
mesinden itibaren üç ay içinde kendisinden tah
sil edilen kişi veya kanunî mirasçılarının talep
leri halinde geri verilir) cümlesinin konulma-
ısını arz ve teklif ederiz. 

Kastamonu Muğla 
Melhdi Keskin Ünat Demir 

•Erzurum Adana 
İ. Hakkı Yıldırım Yılmaz Hocaoğlu 

[Bolu 
Müfit Bayraktar 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Efendim, 
toplantı nisabımızı bulduktan sonra kararımızı 
ifade edeceğiz. Prensip olarak, buna katılmıyo
ruz ; metindeki ifadeye aynen uyuyoruz. 

BAŞKAN — Yani, bu önergeye Komisyon 
katılmıyor mu ? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
A. DOĞAN ÖZTÜNÇ (Istanjbul) — Katılmıyor 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Keskin, önerge 
salhiplerinden olarak.. 

İMEI-IDİ KEİSKİN (Kastamonu) — Sayın Baş
kanım, değerli milletvekilleri; 

lönengem, Yüksek Meclise izaha muhtaç ol
mayacak kadar açık olduğu için, sadece önerge
min metnini milletvekili arkadaşlarımın takdir
lerine sunuyorum. 

Ancak, Cumhuriyet Halk Partisi Sayın söz-
cüsüniün Ibir cümlesi bana hüzün vermiştir. Oer-
'Çekten, muhterem siözcü aynen şu cümleyi kul
lanmışlardır : Af Kanunu vesilesiyle hazineyle gir
miş paraları birtakım kişilere dağıtmak veya 
yermek dediler; kelimeleri yanlış telâffuz et
memek için ihtiyatlı konuşuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Par
tisi ve Millî Selâmöt Partisi tarafından tanzim 
edilen ve bu iki partinin ekseriyette olduğu Ada
let Komisyonunda bu teklifin birinci cümlesiyle, 
hazineye intikal etmesi kanun ve mevzuat gereği 
olan birtakım paralar affedilmektedir ve biz de 
buna katılıyoruz; yerinde bir harekettir diyoruz. 

Yalnız, teklif ettiğimiz önenge ile; aynı şekil
de, aynı fiilî işlemiş kişilerin hazineye ödedikleri 
paraları birtaikım kişilere dağıtmak istemiyo
ruz. Böyle br niyetimiz yok. O, «birtakım kişiler» 
dedikleri; vatan vazifesi ifa ederken, yarın mu
harebede düşman karşısında silâhı nasıl kulla
nacağını öğrenirken silâihı kırmış Mehmetçikler
dir. 

ISaygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keskin. 
Komisyon önergeye katılmıyor. 
ISaym Keskin önergesini izah etti. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Iİ8 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 

sunuyorum. Kajbul edenler.. Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 19. — A) IFirar halinde olup da yurt 
içinde bulunanlar bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren üç ay, yurt dışında bulu
nanlar bir yıl içinde resmî mercilere müracaat
la teslim olmadıkları takdirde bu kanun hüküm
lerinden faydalanamazlar. 

B) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce .kıtasından veya görev yerinden izinsiz 
uzaklaşmış yalhut izin süresini Özürsüz geçirmiş 
olanlar, bakaya, yoklama kaçağı ve saklı bulu
nanlar ve .askerlikten kurtulmak için hile yapan
lar, bu kanunun yünürlüğe girmesinden itiba
ren yurt içinde bulunanlar üç ay, yurt dışında 
bulunanlar bir yıl içinde resmî mercilere baş
vurmak şartiyle bu kanun hükümlerinden fay
dalanırlar.: 

C) Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte 46 
yaşını doldurarak askerlik çağı dışına çıkmış 
olanlar, resmî mercilere teslim olmak kaydı 
aranmaksızın bu kanun hükümlerinden fayda* 
landırılır ve fiilî askerlik yükümlülüğünden mu
af tutularak yedeğe geçirilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerimde sıöz alan aıtka, 
daşlarımı olkuyorum ; 
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Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adıma 
Sayın Talât Oğuz; şahısları adına Sayın Nazım 
Baş, Sayın Hayrettin Uysal, Sayın Vahit Bo-
zatlı Sayın İhsan Ataıöv, Sayın Enver Akova, 
Sayın Baibattin Karakoç, Sayın Faik Kırbaşlı. 

'Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adınla 
Sayın Talât Oğuz, buyurun. 

C. G. P. GRUBU ADINA TALÂT OĞUZ 
('Mardin) — Muhterem Başkan, değerli arka
daşlarım ; 

•Görüşülmekte bulunan teklifin 19 ucu mad
desi üzerinde Cumhuriyet el Güven Partisi 
G'rübunun görüşlerin arz ediyorum. 

Af Kanunu teklifi hukukla ilgili bir mesele 
olduğu için, hukukla ilgil meselelerde ve mad
deler üzerindeki görüşmelerdeki (igerek grup 
adına olsun, gerek vşahııs 'adına olsun) önierii ve 
konuşmalarımız siyasî tarihe intikal edeceğin
den, gelecek kuşaklara ınümunei imtisal olaca
ğından, konuşmalar üzerinde hassas davranıl-
ıması gerektiği kamışımı 'taşımaktayım. 

.Birçok değerli hukukçu arkadaşım, getirilen 
teklifte ve maddelerde; cezaların affedildiğini, 
suçların affedildiğini; dolayisıyle, Ceza Hukuku 
mevzuatında hunun bir özel af kanunu mahiye
tinde olduğunu ifade 'ettiler. 

Biz bu kanıda değiliız. Çünkü, Ceza Huku
ku mevzuatı, kalbul edilen önerilene paralel ola
rak ilki türlü af kamunu kabul etmilştir: Bir, 
umumî af kanunu, bir de özel af kanunu. Görü
şülmekte olan teklif; ceza mahkûmiyetlerinim 
Ibütüın neticelerimi, tekerrürü ve sa'bıka kıayldıını 
ortadan: kaldırdığına göre, teklifimizin konusu 
umumî af kamunu teklifi mahiyetindedir. Özel' 
af kanunu, yalnız cezaları kaldırır, cezaları 
tebdil eder veya azaltır. 

Bu bakımdan, bazı hukukçu arkadaşlarımın 
(önerilerinde olduğu gibi, «Efendim, biz ceza
ları affediyoruz, suçlan affetmiyoruz» şekliın-
deikli. önerilerime katılmaya, hukukun üstünlüğü 
•prensibi ve Ceza Hukuku mevzuatı muvace
hesinde imkân ve ihtimal yoktur. Bu hususu 
düzeltmekte yarar görüyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, görüşülmekte olan 
19n cu maddenin ilk fıkrası firara taallûk et
mektedir. Ceza Hukukunda ve Usul Hukukunda, 
firarın tarifli yapılmamıştır. Firarın tarifi ya
pılmadığına giöre, hu meseleyi ya kazaî, ya ilmî 
içtihatlarla veyahut adliyede teessüs edem adlî 
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teamülle, halletmek icalbeder. Bugün Türk ad
liyesine yılda 2 150 000 dosya intikal etmek
tedir. Sayın Adalet Balkanının gerek Komis
yonda, gerekse Parlamento huzurunda vermiş 
olduğu bilgilere göre, aftan istifade edecek 
65 442 meVkuf ve mahkûm mevcuttur. «Firarı» 
tabirinde bir ittifak hâsıl olmadığınla göre, fi
rarın tarifi Ceza Hukuku mevzuatımda bulun
madığına göre; tatbikatçılara yön vermek ba
kımımdan, maddede bir sarahatin bulunması 
'gerektiği kanısındayım. Türk Ceza Kanununun 
298 ve müteakip maddeleri, firarı tarif etmiş
tir ; fakait bunların dışımda; firar olmayıp da, 
hakkımda tevkif müzekkeresii bulummayıp da, 
dava dosyaları devam eden ve adresi 'belli olma
ması selbehiyle .sorgusu icra edilmeyen şahıslar 
mevcuttur. 

Maddeye vuzuh getirmek bakımımdan, Sa
yın Komisyon Başkanının, tatbikatçılara fay
dalı olması yönümden <bir izahatta bulunması 
iktiza eder. Bu maddeden isltiifade edecek olanlar, 
hu maddemin kapsamıma girenler; Türk Ceza Ka-
ımumunom 298 ve müteakip maddelerimin tasrih et-
ıtiiği şahıslar mıdır, yoksa bunların dışımda ka
lan - şahıısl-ar mıdır? öesaevine almam hükümlü 
veya mevkuf firar ederse; yurt içimde bulum-
ımaısı halimde üç ay, yalbamcı memlekette bu
lunması halimde bir seme içerisinde teslim olur
sa aftan istifade eder. Şu duruma göre; mev
kuf olmayıp da, adresi zaıbıta makamları ta-
aıa'fından tespit edilemeyeni veyahut da yalbam
cı memleketlere çalışmak için giden şahıslar 
Ibu af kapsamına girerler mi, girmezler mi? 
Sayın Komisyonum bu maddeye sarahait getir
mesini istirham ediyoruz. 

Tatbikatçılara kolaylık olması bakımından 
'Komisyon tarafından maddenin geri alınmak 
suretiyle bir fıkra eklemımesimi istirham ediyo
rum): Gıyalbî ve vicahi olarak tutuklu bulunup 
da, firar halimde olam şaJhıslara istifade olana
ğının tanınmalsını istiyoruz. 

Gıörüşleriimiz bundan ibarettir^ 
Saygılar sunarım, efendim. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz, 
iŞalhsı adına Sayın Nazını Baş?. Yok. 
Sayın Hayrettin Uysal. 

HAYRiETTJJN UYISAL (Sakarya) — Söz 
istemiyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Vahit Bozatlı, sırasını 
Sayın Faik Kırlbaşlı'ya vermiştir. 

Buyurun Sayın Kırbaşlı. 
OBIAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Konuşulmakta 'olan eski 18 ve yeni 10 ncu 

madde, af esprisi içerisinde büyük bir ihtiya
ca cevap vermek için düzenlenmiş bulunmakta
dır. Yalnız, bizim burada işaret ettiğimiz; his
siyatımıza hitalbeden, mantığımıza hitabeden, 
tarihimize hitalbeden, vatan sevgisine hitabe
den bir nokta var, onu izah etmek için huzuru
nuza çılkmış bulunuyorum. 

ıl9 ncu maddenin (B) fıkrasında aynen: 
«Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce kıtasından veya ,görev yerinden izinsiz 
uzaklaşmış yahut izin süresini özürsüz geçirmiş 
olanlar, bakaya, yoklama kaçağı ve saklı bulu
nan ve askerlikten kurtulmak için hile yapan
lar» tabiri vardır. 

Biz bu tabir üzerinde önemle durulması lâ-
zımigiefldiği kanaatindeyiz: «Askerlikten kurtul
mak iöin hile yapanlar..» 

»Değerli milletvekilleri, aynı fıkradaki izin 
süresini .geçirmiş olanların, bakaya veya yok
lama kaçağı bulunanların, bu gibi hallerde af 
kapışanımla alınanların suçlarında beşerî yönelen 
herhangi bir kasıt yolktur. Bunlar birtakım ma
zeretlerine binaen, ihmallerine binaen bu duru
ma düşmüş ve .suç kapsamına girmiş bulunabi
lirler. Fakat, bile bile ve isteyerek, «Ben as
kerlik yapmayacağım ve bunun yolunu da bul
dum, bulurum» deyip askerlik hizmetinden ka
çanlarda kasıt vardır; bu iş bilerek yapılmak
tadır. Bunun öitesinde, yine burada samimi
yetsizlik vardır. Vatan ve millet hizmetindeki 
nitelikte kınanacak kadar suç vardır. Vatan 
sevigisine ©öljge düşünecek bir hal vardır. 

Onun için, kanaatimizce bu türlü davranış
lara af kanunun da prim verilmemelidir. Dün 
yine bu kürsüde ve bu çatı altında; hileli ver
gi suçlarından malûl olanları, hileyle verigi 
kaçırmış olanları; (bilerek, bu işi kasten ya
panları nasıl afif etmeımişsek:; bilerek, isteye
rek, hileli yollara tevessü ederek askerlik yap
maktan kaçanları da affetmeyelim. 

Tarihimizde, Türk olmanın yüklediği en şe
refli hizmetin askerlik hizmeti olduğu düşünü
lürse; bu hizmetten ilhleli yollarla kurtulmak 

isteyenlerin, artık bu kürsüden hangi sıfatla 
vasıflandırılabilecefelerini, sizin yüksek vicdan
larınıza ve kanaatlerinize sığınarak hitabet-
mek istiyorum. 

Benden evvel konuşan arkadaşımın belirt
tiği eksiklikleri tamamlamak için komisyon 
maddeyi geri alırsa; geri aldığında, bu fıkra
dan; askerlik yapmamak için, askerlikten kaç
mak için kasdî surette hile yapanları da çıka
ralım, affetmeyelim ve bunlara da prim ver
meyelim. Komisyon bu hususu nazarı itilbare 
alarak yalnız bu cümleyi bu fıkradan çıkarsın. 

IBu suretle, Af Kanununun ıgenel esprisinin, 
vatan ve millet sergisiyle dolu bir vasıfta dü
zenlenmesi gereğini size saygılarımla sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kır
lbaşlı. 

İSayın İhsan Ataöv?. Yok. 
ISaym Enver Akolva? Yok. 
ıSaym Bahattin Karakoç. 
BAHATTİN KARAKOÇ (Diyarbakır) — 

Vazjgeçtim, efendim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
İSayın Talât Oğuz, grup adına konuştular. 

iSayın KırhaşlıMa, Sayın Bozath'nm yerine ko
nuşmuş oluyor. 

Bu suretle görüşmeler tamamlanmıştır efen
dim. 

ADALET (KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇİN OĞUZ (Binop) — Sayın Başkan, bir açık 
lamada bulunmak için söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Söz mü is'tiyorsunuz ? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

ÇIN OĞUZ (Siniop) — Evet Sayın Başkan, bir 
konuyu açıklayacağım. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Oğuz, 
ibuyurun. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (ISinop) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Bu maddede tedvin edilen firar, bundan 
evvelki büıtün af kanunlarında da aynı şekilde 
tedvin edilmiştir. 

Bundan anlaşılan şudur: Ceza Kanununda 
firar, 298 nci maddede belirtilmiştir; ancak 
ıgeniş kapsamıyle belirtilmiştir: «Hakkında tev
kif müzekkeresi olup, vieahi tevkif müzekkere
si olup, cezaevine almanlar ve cezaevinden ka
çanlar..», 
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Ayrıca 647 sayılı Kanun gereğince «kendi
lerine izin verilipte müddetinde dönmemiş olan-
lar.» 

IBir de «(hakkında gıyabi tevkif müzekifeere-
isi kesilmiş veya yakalama çıkarılmış olanlar» 
hu firar anlamı içerisinde mütalâa edilmekte
dir. 

Ayrıca Askerî Ceza Kanununda firar; «Kıta
sından veya vazifesini ispatı vücut etmeye mec
bur kıldığı maihalden izinsiz uzaklaşanlar» diye 
tarif edilmiştir. Askerî Ceza Kanunu bakımın
dan da bu şekilde anlaşılması gereklidir. 

Arz ederim efendim. 
(BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Komisyondan sonra söz isteyen, var mı efen

dim? 
MEHMET SALİH YILDIZ (Van) — Ben 

söz istiyorum, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Yıldız, (buyurun. 
MEHMET SALİH YILDIZ (Van) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Görüşmekte olduğumuz maddenin (c) ben

dinde şöyle bir hüküm var. 
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti-

(baren yurt. içkide olanlar üç ay içinde, yurt 
dışında olanlar bir yıl içinde teslim oldukları 
takdirde bu aftan yararlanıyorlar. 

Ben, komisyonun bir hususu .teemmül etmesi
ni istirham ediyorum. O da şu: «Bu teslim sü
resi içinde, aynı cinsten bir suç işleyen kimse bu 
af hükümlerinden yararlanamaz.» 

Bundan kastım şu: Faraza bir adanı, öldürme 
suçundan dolayı veya herhangi bir saçtan do
layı takip ediliyor; ama firar halindedir. Şöyle. 
düşünebilir; nasıl olsa ben eskiden işlediğim suç
tan dolayı bu aftan istifade ediyorum. Binae
naleyh, bu süre içinde aynı cinsten bir suç daha 
işler isem, bir intikamı, bir kan gütme davasını 
yerine getirmiş olurum. 

Buna mani olabilmek için, kanaatimce, bu 
teslim süresi içerisinde aynı cinsten bir suç iş
leyenleri bu af kapsamından çıkarmakta fayda 
vardır. 

Bunu arz etmek için söz aldım. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldız. 
Madde üzerindeki görüşmeler bitti, önerge

ler var, geliş sırasına göre önergeleri okutuyo
rum. 

- Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 19 ncu 

maddesinin (c) fıkrasına aşağıdaki bendin ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Muğla Kırşehir 
Ali Döğerli Mustafa Aksoy 

Kars . Artvin 
Doğan Araslı E. Şadd Erdem 

Konya 
Ali Kökbudak 

«Çeşitli nedenlerle kıtalarmca erken terhis 
edilmiş bulunanların dışarıda geçen sürelerin
den üç aya kadar olanı muvazzaf askerlik hiz
metinden sayılır.» 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 19 ncu 

maddesinin (c) fıkrasına aşağıdaki paragrafın 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

«Muvazzaf askerlik hizmetini tamamlama
dan, çeşitli nedenlerle kıtalarmca erken terhis 
edilmiş bulunanların dışarıda geçen sürelerinden 
üç aya kadar olanı muvazzaf askerlik hizmetin
den sayılır.» 

İstanbul 
Hasan Basri Akkiray 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 19 ncu 

maddesinin (c) fıkrasına aşağıdaki paragafm 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

«Muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamadan 
çeşitli nedenlerle kıtalarmca erken terhis edil
miş bulunanların dışarıda geçen sürelerinden üç 
aya kadar olanı muvazzaf askerlik hizmetinden 
cayılır.» 

Kocaeli Zonguldak 
İbrahim Akdoğan Kemal Anadol 

Çanakkale Mardin 
'Orhan Çaneri Nurettin Yılmaz 

Uşak 
Kadir Özpak 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresini yapmakta olduğumuz af kanu

nu tasarısının 19 ncu maddesinin birinci bendi
nin yani (A) bendinin aşağıdaki şekilde, değişti
rilmeğimi talep ederim. 
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«Tahkik safhasında bulunan ve işlediği suçun 
üat haddi veya verilmiş olan cezanın üst haddi 
af kapsamına giriyorsa, suçlunun resmî mercile
re müracaatı gerekmez. İşlediği suçun veya aldı
ğı cezanın üst haddi af kanununda öngörülen 
kısmı geçiyorsa, yurt içindekilerin 3 ay ve yurt 
dışındakilerin ise 6 ay zarfında resmî mercilere 
başvurması, bu müddetler içinde müracaat etme
yenlerin aftan istifade edemezler «şeklinde dü
zeltilmesini talep ederiz. 

Konya İstanbul 
İsmet Büyükyaylacı Abdullah Baştürk 

Eskişehir Burdur 
Murat Kahyaoğlu Osman Aykul 

Kırşehir 
Sait Sağlam 

Başkanlığa 
19 ncu maddenin (A) bendinin başına, mad

deye vuzuh kazandırmak için «Türk Ceza Kanu
nunun 298 ve müteakip maddelerine göre», iba
resinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Kars 
Cemil Ünal 

Manisa, 
Necini özgür 

Adana 
Yılmaz Hocaoğlu 

Erzurum 
1. Hakkı Yıldırım 

Hatay 
Ali Yılmaz 

BAŞKAN — Önergeleri takdim etmiş bulu
nuyoruz. Şıimdi aykırılık sırasına göre hakların
da işlem yapacağız. 

(Konya Milletvekili İsmet Büyükyaylacı ve 
4 arkadaşının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın komisyon, önergeye katı
lıyor musunuz efendim? 

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

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Kars Milletvekili Cemil Ünal ve 4 arkadaşı

nın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın komisyon, önergeye katı
lıyor musunuz efendim? 

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

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Sayın Yıldırım söz istemektedir, buyurunuz 

efendim. 
İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 

Sayın Başkan, «ayın milletvekilleri; 
Önergemizin maksadı, 19 ncu maddeye vuzuh 

vermektir. Görüşülmekte olan 19 ncu madde, fi
rar halinde olup da yurt içinde bulunanlar ve 
yurt dışında bulunanlar için, üç aylık ve bir yıl
lık, resmî makamlara müracaat süresi tanımış; 
bu süreler içerisinde resmî makamlara müracaat 
etmeyen firar halindeki şahısların af kanunun
dan istifade edememesini öngörmüştür. 

Firar halinde 'bulunanların kimler olduğu hu
susunda kanunda bir açıklık bulunmadığı için, 
tatbikatçıların takdirine 'bu konu terkedilmiştir. 
Firar halinde bulunanların, af kanunundan fay
dalanmamaları, bir şekilde haklı olabilir: Hakkın
da mahkûmiyet kararı verilmiş bulunan ve ceza
sı infaz 'edilmekte olan, yahut hakkında tevkif 
kararı verilmiş bulunan ve tevkifhanede bulunan 
bir kişi, ceza evinden veya tevkif evinden kaç
mışsa, cezaevi veya tevkif evi nizamlarını ihlâl 
•etmişse; Türk Ceza Kanununun 298 ve müteakip 
maddelerinin suç saydığı fiiller' işlemişse ve özet 
olarak; hakkındaki mahkûmiyet hükmünü veya
hut da tevkif, kararını biliyorsa, bu bilgisine rağ
men, vaki davete icabet etmem :§ ise, bunların fi
rar halinde sayılması makuldür Ama öyle du
rumlar oluyor ki, gayrimevkuf olarak hakkında 
bir dava devam etmiş, sorgusu yapılmış, hakkın
da bir karar verilmiş; kendisine şu veya bu şekil
de mahkumiyet hükmünün infazı için bir yakala
ma emri çıkarılamamış, yahut da çıkarılan bir 
müzekkere tebliğ edilememiş; yahut da bir tevkif 
kararı şu veya hu sebeple infaz ©dilememiş, haber
dar olamamıştır. Haberdar olamadığı için de 3 
•ay içerisinde resmî makamlara müracaat etmemiş
se, 4 ncü ayda haberdar olduğu için gelip teslim 
olursa, af kanunu hükümlerinden faydalanama
yacaktır. Bu, bir adaletsizliğe, ileride hiç biri
mizin, «müstahak olduğu; iyi olduğu; üç ay içeri
sinde teslim olsaydı,» diyeyeeeğimiz bazı mağdu
riyetlere yol açabilir. 

Bu bakımdan biz, bu af kanununda, firardan 
çok daha ciddiye alınması lâzım gelen bazı fiille
ri, reylerimizle, affa müstehak kabul ettik. Firar 
halinde bulunmanın, aslında, kanunlarımızda tes
pit edilen cezaları; bir ay, iki ay, üç ay veyahut 
da buna yakın, mütevazı cezalardır. Bu kadar ce-
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«zayi gerektiren (bir suçu işleyenlerin, icabında 12 
sone veya daha fazlasını kapsayacak olan bir af 
tkanunnndan, 3 aylık cezası için, 1 yıllık cezası için 
istifade etJtirilememesi, zannıma göre, adalet hissi 
(bakımından da tatmin edici bir çözüm getirme
mektedir. 

Bu itibarla önergemizi, cezaevinden veyahut 
da tevkif evinden firar edenlere münhasır olmak 
üzere, firar halinde bulunanlara metnin, kanunun 
tatbiki; diğer şahısların, ibunun dışında kalanla
rın firar halinde sayılma'masmı ''temin maksadına 
matuftur. 

Yüce Heyetinizin takdirlerinin önergemizin 
kabulü şeklinde tecellisini temenni eder, saygıla
rımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldı
rım. 

Komisyon önergeye katılmıyor. Önerge sahip
lerinden Sayın Yıldırım'm izahatını da dinledi
niz. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul buyu
ranlar,.. Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş-
ıtiıv 

(Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan ve 4 
arkadaşının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın 'arkadaş]arım, bu önergey
le aynı mahiyette olan Sayın Ali Döğerli ve ar
kadaşlarıyla Sayın Hasan Basri Akkiray arkada
şımızın önergeleri de var. Aynı mahiyette oldu
ğu için birlikte işleme koyuyorum. Okunan öner
ge daha iyi tertübedildiği için, müsaadenizle böyle 
ifade edeyim, o işleme konacaktır. 

Sayın Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 'buyuran-
ler... Etmeyenler... Önerge kalbul edilmiştir. 

Ka'bul edilen önergenin sonucu değişiklikle 
yeni 19 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
lbul (buyuranlar... Etmeyenler... 19 ncu madde 
kalbul edilmiştir. 

Madde 20. — Yargıtay ve Askerî Yargıtayca 
incelenmekte (bulunan Ibir eeıza davasının ortadan 
kaldırılmasına karar verilmesi halinde, usulünce 
açılmış ve 'mahkûmiyetle sonuçlanmış olan kişi
sel hak davalarına ait kararlar üzerinde Yargıtay 
incelenmesi yapılmak üzere, dosya görevli Hukuk 
Dairesine gönderilir. Kişisel hakka ait mahkû

miyet kararı (bozulduğu takdirde, dosya görevli 
ve yetkili Hukuk Mahkemesine yollanır ve mah
kemece Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ge
reğince dava karara bağlanır. 

Yargıtay Hukuk Dairesi ilâmından alınacak 
harçlar, hukuk ilâmlarmdaki harçların aynıdır. 
Şahsî hak yönünden bozulup mahalline iade olu
nan davalara, görevli ve yetkili hukuk mahkeme-
lerinco peşin harç istenilmeden »bakılır. Verilen 
son kararla 'birlikte, genel hükümlere göre karar 
ve ilâm harcı tahakkuk ve tahsil olunur. 

Mahallî mahkemelerce verilmiş bulunan bir 
ceza mahkûmiyet kararı ile beraber, usulünce açıl
mış kişisel hak davalarına ait olarak verilmiş 
mahkûmiyet kararlarının Yargıtayca incelenmesi, 
ceza kararlarının temyizindeki şartlara göre is
tendiği takdirde, dosya yukarıki fıkra gereğince 
işleme talbi tutulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Ydk. 

Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
'Görüşülmekte olan [bazı suç ve cezaların affı 

ile ilgili kanun teklifinin 19 ncu maddesine ilk 
fıkra olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz, 

Ankara Adana 
€evat Önder Battal Koksal 

İçel Konya 
Nazım Baş M. Kuibİlây İmer 

Kars 
Yasin Bozkurt 

Yüksek Adalet Divanı tarafından mahkûm 
edilmiş olanların 78 sayılı, 218 sayılı ve 780 sayı
lı af kanunları ile Anayasanın 97 nci maddesi 
uyarınca cezaları kısmen veya tamamen affedi
lenlerle (bu afların dışında kalanların aslî ve fer'î 
•cezaları dayandıkları kanun hükümleri ayırt edil
meksizin (bütün neticeleri ile birlikte ortadan kal
dırılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, 1 nci mad
dede Sayın Ahmet Buldanlı'nın aynı mahiyetteki 
önergesi Yüce Meclisçe kalbul edildiği için bu 
önergeyi ayrıca oylamaya lüzum görmüyorum. 

20 nci maddeyi Ibu okunan şekliyle oylarınıza 
sunuyorum. Kalbul edenler... Etmeyenler... 20 nci 
madde kabul edilmiştir. 
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Madde 21. — Anayasanın 68 nci maddesinde 
yazılı suçlar hariç olmak üzere, genel afla tama
men ortadan kalkan mahkûmiyet hükümlerine ait 
sicil varakaları Adlî Sicilden çıkarılır. Aynı ma
hiyetteki cezalara alt fişlerden sicil tesis edilme
miş olanlar için sicil •varakası tesis edilmez. 

Şu kadar ki, Anayasanın 68 nci maddesinde 
yazılı suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümlerine alt 
sabıka kayıtları, 'ancak Yasama Meclisi veya Ma
hallî İdareler seçimleri ile ilgili olarak, yetkili 
mercilerce istendiği takdirde bildirilir. 

Bu maddede öngörülen işlemlerin uygulan
masına ilişkin hususlar Ad?.let Bakanlığınca bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 
ay içerisinde düzenlenecek yönetmelikle 'belli edi
lir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Adalet Partisi 
Grubu adına Sayın Mehmet Atagün, buyurun 
efendim. 

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

Adalet Partisi Grubu adına 21 nei maddenin 
metinden çıkarılmasına ait bir önerge takdim et
miştik, Grubumun (bu husustaki fikirlerini arz et
mek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Madde metnini aynen okumakta fayda olduğu 
fcanaalti içindeyim, bu sebeple tekrar edeceğim. 

«Madde 21. — Anayasanın 68 nci maddesinde 
yazılı suçlar hariç olmak üzere, genel afla tama
men ortadan kalkan mahkûmiyet hükümlerine 
ait sicil varakaları Adlî Sicilden çıkarılır. Aynı 
mahiyetteki cezalara ait fişlerden sicil tesis edil
memiş olanlar için sicil varakaları tesis edilmez. 

Şu kadar ki, Anayasanın 68 nci maddesinde 
yazılı suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümlerine ait 
sabıka kayıtları, ancak Yasama Meclisi veya Ma
hallî İdareler seçimleri ile ilgili olarak, yetkili 
mercilerce istendiği takdirde bildirilir. 

Bu maddede öngörülen işlemlerin uygulanma
sına ilişkin hususlar Adalet Bakanlığınca bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay 
içerisinde düzenlenecek yönetmelikle belli edilir.» 
şeklinde huzurunuza getirilmiştir. 

21 nci madde, aşağı - yukarı iki unsuru ihtiva 
etmektedir. 

Birinci unsur; Anayasanın 68 nci maddesin
de yazılı suçların haricinde olan ve genel afla, ta
mamen ortadan kalkan mahkûmiyet hükümleri

ne ait sicil varakalarının 6 ay içerisinde silinece
ğine dairdir. 

İkinci unsuru; Adlî Sicilden çıkarılmayan suç
lara ilişkin mahkûmiyetlere ait sabıka kayıtları, 
yalnız ve yalnız - dikkat buyurmanızı rica edece
ğim - Yasama veya mahallî idareler seçimleriyle 
ilgili olan yetkili mercilere takdim edilecektir. 
Yani, bunun dışında bulunan ve meselâ herhan
gi bir maksatla bir daireye alınmak veya önemli 
bir vatan görevi ifa etmek için yapılan bir soruş
turmada böyle bir sicil varakasına ait bilginin ve
rilmeyeceğine dair sarih hüküm getirilmiş olmak
tadır. Adlî sicillerin nasıl ve kimler tarafından 
bilinebileceğine dair hüküm 647 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinde »mevcuttur Bu maddeye rağ
men, sicillerin silinmesine dair böyle bir hüküm 
getirilmesi, bir defa, 647 sayılı Kanunu tadil eder 
bir nitelik taşıdığı gibi, af kanunu içinde mütalâa 
edilecek Ibir muhtevaya da sahip olmadığı inancı 
içindeyiz. 

Madde kabul edildiği zaman hangi aksaklık
ların doğacağını da ifade etmek isterim. Madde 
kabul edilirse, bir defa cezanın şalhsiliği prensibi 
ortadan kalkacaktır. Yani hâkim, huzuruna gel
miş olan bir sanığın, geçmişteki halini tespit ede
bilmek imkânından mahrumdur. Bu nedenle, Türk 
Ceza Kanununun 89 ncu ve müteakip maddele
rindeki tecil hükümlerini kullanmak bakımından, 
huzuruna gelmiş olan bir sanığın daha önceki si
cil durumunu, geçmiş durumunu tespit edemeye
cektir ve bu bir nevi Türk Ceza Kanununun 89 
ncu 'maddesini işlemez duruma getirecektir. 

İkinci sakıncası; askerî ve idarî görevlere alı
nıp kendilerine kamu hizmeti tevdi edilecek kim
selerin geçmişteki hallerinin incelenme imkânını 
da oraıtdan kaldırmasıdır. Bu suretle, kamu 
'hizmetine alınacak olan kimselerin, geçmişinin da
na iyi olması (halinde bunlara bir vazife tevdi 
edilmesi ve bunun gibi meseleleri yok eder bir 
durum yaratmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, dünkü müzakereler
de 14 ncü maddeyi kabul buyurdunuz. Bu 14 neü 
madde ile 1 . 9 . 1968 tarihi ile 7 . 2 . 1974 'ta
rihleri arasındaki disiplin ctezalarını, bütün so
nuçlarını kapsamak üzere affetmiş 'bulunuyorsu
nuz. Bu disiplin cezaları ile ilgili kayıtların da 
altı ay içerisinde silinmesini öngördüğünüz bu 
hükmü 'getirmiş bulnuyorsunuz Simdi de, veril
miş olan cezaların adlî sicilden çıkarılması ve bu 
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kişilerin sabıka kayıtlarının yok edilmesi gibi bir 
durumla karşı karşıya kalınmaktadır. Osmanlı 
Devletinin yerine Cumhuriyetm 'kurulmasından 
sonra dahi 'Türkiye'de sicillerin .bu şekilde tahrif 
edildiği görülmemiştir. Muhterem milletvekilleri, 
burada hassas -davranmak gerekir. Devlet hizme
ti yapacak olan kişilerin, geçmişlerinin iyi'olması 
bakımından, sicillerin tanziminde büyük yararlar 
vardır. Eğer bunun 'silinmemesinin zararı yalnız 
vo yalnız sicili iyi olmayan kişiye ait ise, sicilin 
silinmesinin zararı ise bütün Türk toplumuna, 
Devlet mekanizmasını çalıştıracak, kamu hizme
ti 'gören, kimselere ve müesseselere aittir. Bu ba
kımdan üzerinde hassasiyetle durulmasında fay
da 'Vardır. 

Özür dileyerek ifade edeyim; iktidar mensu
bu 'arkadaşlarım buraya çıkarlar, şu meseleyi sa
vunurlar: Baltı memleketlerindeki hukuk kaidele
rinin Türkiye'de de mevcut olmasını savunurlar 
ve çok daha ileri giderek 141 ve 142 nci madde
nin de kalkmasını İsterler. Fakat, başka bir mad
deyle gelir, adlî sicillerin ve adlî sicillerin dı
şında bulunan disiplin cezasına ait olan sicilleri 
de yok ederler. Garp memleketlerine bakılsın, 
özenti duyulduğu ifade edilen memleketlere ba
kılsın; gençlerin, çocuk yaşından itibaren, hayata 
gözlerini kapayıncaya kadar, yalnız adliyede de
ğil, karakollarda da sicilleri tutulur. Devlet ada
mı böyle yetiştirilir muMerem arkadaşlar, sicil
lerini temize çıkarmakla değil. 

Bir sayın Barbakan çıkıyor, Hükümet Progra
mını okurken diyor ki: «Siz muhalefet dahi ya
pamayacak durumdasınız.» Bu sözlere bakıyor
sunuz, iktidar partisinin uzun müddet bu mem
leketi yöneltmek 'gibi bir azim içerisine girdiğini 
görüyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz, başka bir 
'arkadaşımız çıkıyor sicilleri yok etmek gibi bir 
gayretin içine giriyor. O zaman da insan şüphe 
ödiyor, acaba bunlar Devleti düzeltmeye değil de 
bozmaya mı geldiler diye... 

İstirham ediyorum, çok rica ediyorum, Devlet
te hizmet alacak kişilerin sicillerini temize çıkar
makta hiç bir mana yoktur... (C. H. P. sıraların
dan, «Ne alâkası var?» sesleri.) Alâkası var efen
dim. Bunlarda titizlik göstermekte büyük yarar
lar mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlar, bu meseleyi şöyle de 
ifade etmekte fayda var; «Ne alâkası var?» diyen
lere, başka bir misalle cevap vermek istiyorum. 

Meselelere 'sizden ayrı bir şekilde baktığımızı ifa
de öttük ve ifade 'etmek istiyoruz. Bu 'müzakere
lerde, yalnız problemlere aykırı baktığımız orta
ya çıkmadı, Devlet kuruluşuna da ayrı ayrı zavi
yelerden baktığımız kanaatine vasıl oldum. 

BAŞKAN — Sayın Atagür), bir dakikanız 
var, ona 'göre vaktinizi ayarlayınız efendim. 

A. P. GRUBU ADINA MEHMET ATAGÜN 
(Devamla) — Şunu ifade edeyim ki, Meclis za
bıtlarını, 7 . 2 . 1974 tarihinden itibaren şu güne 
kadar, inceleyecek olan dikkatli bir hukukçu, ha
kikaten müşkülât çekecektir. Şu bakımdan müş
külât çekecektir; Devleti muhalefetin kolladığını, 
hassas davranmayanın iktidar olduğunu görecek, 
bundan dolayı da üzüntü duyacak ve aynı zaman
da da paıiam'enteıierin hangisi iktidardadır, han
gisi 'muhalefeti temsil ediyor gibi bir düşüncenin 
içerisine girecektir. 

Benim istirhamım şu; duygularımı söylüyo
rum, siz de (biraz Hükümet olduktan sonra, tah
min ederim ki, bu şekilde düşüneceksiniz. Çünkü, 
bu kürsülerden çok şeyler duyduk; fakat başla
rına gelince, bizden daha ileri giderek Anayasa
yı tadil etmek için yapılan konuşmaları da dinle
dik, getirilen hükümleri de bu fada müzakere et
tik. İstirham ediyorum ve bunu bir polemik yap
mak için de söylemiyorum, iç duygularımızı söy
lüyorum, Adalet Partisinin görüşünü aksettirmek 
için söylüyorum ve buna çalışıyorum. 

Adalet Partisi Grubu adına, hepinke saygılar 
sunarım. (A. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ata gün. 
Başka söz istemi yok. Madde üzerinde veril

miş önergeler vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisli Başkanlığına 
Görüşülmekte olan af kanunu tasarısının 20 -

nci maddesinin tasarıdan çıkarılmasmı arz ve tek
lif 'ederim. 

'Kayseri Mardin 
Mehmet Altmışyedİoğlu Talât Oğuz 

Kastamonu Van 
Hasan Tosyalı İhsan Bedirhanoğlu 

Konya 
Vefa Tanır 

Yüksek Başkanlığa, 

Anayasanın milletvekili seçilme yeterliğine 
ilişkin, 68 'nci maddenin değiştirilmesi ve halkoyu 
ile kabul olunan 'geçici 11 nci maddenin yürür-
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İlikten kaldırılması hakkındaki Anayasa değişik
liğinin Millet 'Meclisinde kabul edilmiş, Cumhuri
yet Senatosunda da 1 nci görüşülmesi ikmal edil
miş 'bulunması sebebiyle, 'teklifin eski 20, yeni 21 
nci 'maddesinin hu değişikliğe paralel aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz vre teklif ederiz. 

«Madde 21. — Genel afla tamamen ortadan 
kalkan mahkûmiyet hükümlerine ait sicil vara
kaları adlî .sicilden çıkarılır. Aynı mahiyetteki 
cözalara ait fişlerden sicil tesis edilmemiş olan
lar için sicil varakası tesis edilmez. 

Bn. maddede öngörülen işlemlerin uygulanma
sına ilişkin hususlar Adalet Bakanlığınca bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 
altı ay içerisinde düzenlenecek yönetmelikle bel
li edilir. 

İstanbul 
H. Baisri Akkiray 

İstanbul 
Metin Tüzün • 

Burdur 
. Ali Sanlı 

İstanbul • 
Necdet Ökmen 

Başkanlığa 
Af Kanununun 21 nci maddesi, 647 sayılı Ka

nunu tadil eder nitelikte ve hâkimin ceza tayi
ninde şahsa göre ceza verme prensibini ortadan 
kaldırır mahiyette olmam nedeniyle metinden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

İstanbul 
ıCemil Yavaş 

Ankara 
İsmail H. Köylüoğlu 

Kırklareli 
Mehmet Atagün 

Kastamonu 
Saibri Keskin 

İstanbul 
İhsan Toksan 

iSivas 
Vahit Bozatlı 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasanın milletvekili seçilme yeterliğine 

ilişkin 68 nci maddesinin değiştiriknesi ve halk
oyu ile kabul olunan geçici 11 nci maddesinin 
yürürlükten kaldırılması hakkındaki Anayasa 
değişikliğinin Millet Meclisinde .kabul edilmiş, 
Cumhuriyet Senatosunda da birinci görüşülme
si ikmal edilmiş bulunması sebebiyle, teklifin 
eski 20 yeni 21 nci maddesinin bu değişikliğe 
paralel aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Madde 21. — Genel afla tamamen o.ntadan 
kalkan mahkûmiyet hükümlerine ait sicil vara
kaları adlî sicilden çıkarılır. Aynı mahiyetteki 
cezalara ait fişlerden sicil tesis edilmemiş olan
lar için sicil varakam tesis edilmez. Ancak 7 nci 

maddenin (B) bendinde yazılı suçlara ilişkin 
sabıka .kayıtlarında bu hüküm uygulanmaz ve 
anılan bentte gösterilen hizmetlerle ilgili ola
rak yetkili mercilerce istendiği takdirde bildi
rilir. 

Bu maddede önigörülen işlemlerin uygulan
masına ilişkin hususlar Adalet Bakanlığınca bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 
ay içerisinde düzenlenecek yönetmelikle belli 
edilir. 

Konya 
Şener Battal 

Bingöl 
Abdullah Bazencir 

Çorum 
Yasin Hatiboğlu 

Ağrı 
Bahattin Yardımcı 

Diyarbakır 
Halit Kahraman 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sırasına gö
re işleme tabi tutuyorum. 

Kayseri Milletvekili Mehmet Altmışyedioğ-
lu ve 4 arkadaşmnı önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın komisyon1?... 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

ÇIN OĞUZ (Sinop) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Bayın Cemil Yavaş ve arkadaş

larının önergesi de aynı mahiyettedir; madde
nin metinden çıkarılmasını istemektedirler, bir
likte işleme boyuyorum. Komisyon önergeye ka
tılmamıştır... 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Söz istiyo-
rulm. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Toksan. 
İHSAN TOKİSARI (İstanbul) — Sayın Baş

kan, kıymetli milletvekilleri; 
Komisyonun getirmiş olduğu teklif ile mah

kûmların sicilleri ortadan kalkacak. Bu teklif 
her ne kadar Anayasanın 68 nci maddesindeki 
suçları istisna etmekte ise de, bunu da sadece 
yaşama meclisleri ve mahallî idareler seçimleri 
için koymuş bulunmaktadır. Bunlara karşı, Dev
leti ve vatandaşların haklarını korumakla mü
kellef vazifeliler, büyük güçlük çekeceklerdir. 
Devlet dairelerine iyi halli memur arayan daire 
başkanlarını, nasıl zorluklar içerisine atmış ol-
dıığunruznn farkında mıyız1? 

Aynı zalmanda, Devleti, Cumhuriyeti yıkmak 
isteyenler, Türkiye'yi beynelmilel komünizmin 
kucağına atmak için fikir serdeden, silâha sa
rılanlar affedildiği gibi, sicilleri de tamamen 
imha edilmektedir. Dün 12 yıla mahkûm olan 

— 109 — 



M/Medfitf B : 64 10 . 4 . 1974 O : 1 

(bir komünisti, yarın Devletin en. önemli mev
kiinde 'görürsek hiç sasımayalım. 

Seçimden önce Allah'tan, dinden bahseden, 
komünistlerle, dinsizlerle mücadele edeceğini 
vadedenler, Millî Selâmet Partililer, (komünist
lerin sicillerini iımıha etm;ek suretiyle mi komü-
nistlilikle mücadele edeceklerdir?... (A. P. ve 
D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Ba
zı bakanlar, her türlü solcularla, Devlet daire
lerini doldurmaktadırlar. İçeridekiler de çıkın
ca, bir sicilli komünistleri her tarafa doldura
caklardır. Bir zaman gelecek, bir durum gele
cektir ki, (gerçek sicilli ile gerçek sicilsizi ayır
mak son derece zor olacaktır. 

ıSola dayanarak iktidara gelen Cumhuriyet 
'Halk Partililer, sol hayranı, sol yürekli oldukla
rı için, elbette bunu isteyebülMer; fakat sağ
dan gözüküp solu iktidara getiren Millî Selâ
met Partililer % 30 iktidar uğruna... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Halk 
getirdi, halk. 

.İHSAN TOKSARI (Devamla) — Buma na
sıl »göz yumarlar, vicdanları sızlamadan el kal
dırırlar?... Bunu anlatmakta mazuruz, 

Daima genel (başkanların, grupların (kararla
rını değil, biraz da vicdanlarının seslerini din-
leseler çok iyi yaparlar. Komünistleri affetmek
le büyük hata işlediniz. Sicillerinin de imha edil
mesine 'el kaldırmakla, hata çukuruna, çıkama
yacak şekilde ba-tmaymız. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

iG-ünde 5 defa naımaz kıllarken, Allah'ın hu-
ızuruna çıkarken sizi vicdan muhasebesine da
vet ediyorum. (C H. P. sıralarından gürültü
ler) Vicdanınızın sesine kulak vermenizi tale-
Ibedijyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Madde 
üzerinde konuşsun Sayın Başkan. Yolksa cevap 
vermek mecburiyetinde kalacağız. (C. H. P. sı
ralarından gürültüler.) 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — Ve Sa
yın Millî Selâmet Partililer, seçimden önce, se
çim, sathı mailinde; «Komünistleri affedip, si
cillerini de yokedeceğiz, onları tertemiz, pırıl 
pırıl yapacağız, Devletin her türlü mühim kilit 
noktalarına koyacağız» diye millete bir vaatte, 
sözde bulunsaydınız, acaba size Müslüman Türk 
Mili elti rey verir mi idi? (A. P. sıralarından al
kışlar, C. H. P. sıralarından gürültüler) Vicda

nınızı, imanınızı siz iyi biliyorsunuz, günde 5 
vakit namaz .kılarken sizin alnınızda büyük bir 
leke olmasını istemediğim için size hitabediyo-
rum; takdirlerinize sunarım. 

Hepinizi saygı ve hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tok

san, 
Komisyon önergeye katılmamıştır. Sayın 

Toksan, önerge sahiplerinden biri olarak öner
gelerini izah etti. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul 'etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

i (Konya Milletvekili Şener Battal ve 4 arka
daşının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?. 

ADALET KOMİSYONU YALÇIN OĞUZ 
(iSimop) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN —• Önergeye .katılıyorsunuz. 
Komisyon önergeye katılıyor. Önergeyi 'oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

ıSayın Hasan Akkiray ve -arkadaşlarının 
önergesinde teklif edilen husujs, kabul edilen 
önergede de olduğundan, bu önergeyi dşle'me 
kloylmuyorıım. 

Kalbui edilen önergedeki hususları da içine 
alarak, 21 nci ınaddeyi bu değişik şekliyle oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... 21 nci madde kaibul edilmiştir. 

Madde 22. — Bu kanun hükümlerinden fay
dalanacak tutuklu ve hükümlülerin salıveril
me işleri, kanunun yürürlüğe girmesinden iti
baren 20 gün içinde tamamlanır. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen?... 
Yok. 

Madde ile ilgili bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan af kanunu teklifinin yir-

mibirinci maddesine aşağıdaki fıkranın eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Kastamonu Kayseri 
Hasan Tosyalı Mehmet Altmışyedioğlu 

Mardin Van 
Talât Oğuz İhsan Bedirhanoğlu 

Konya 
Vefa Tanır 
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Madde 21. — Fıkra 2 : (Madde yirmibir, 
fıkra iki). 

«Bu kanundan yararlanan mahkûm veya 
sanıklardan, kanunun yürürlüğe girmesinden 
itibaren beş yıl içinde aynı neviden yeni bir suç 
işleyenlerin, affa uğrayan cezaları, yeni işledik
leri suçun cezasına eklenir. 

»Bu gibiler hakkında eski suçlarıyle ilgili 
olup da af sebebiyle durdurulmuş olan cezaî ta
kibat, - zaman aşımı söz konusu olmaksızın -
kaldığı yerden devam eder.» 

BAŞKAN — Efendim, önerge kapsamında 
olan husus, 7 nci maddede, halledildiği için, 
önergeyi işleme koymuyorum. 

22 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Muhte
rem Başkan, müsaade buyurursanız, biraz evvel 
önerge sahibi olarak konuşan Adalet Partili ar
kadaşımız Sayın Toksan, Partimize sataşmış
lardır, söz istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Söylediğiniz hususu oturumun 
sonunda düşüneceğim efendim. 

iYeni bir ek madde teklifi vardır, önerge ile, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan Bazı Suç ve Cezaların 

Affı hakkındaki kanun teklifine aşağıda yazılı 
bulunan maddenin eklenmesini arz ve teklif ey
leriz. 

Mardin Kayseri 
Talât Oğuz Mehmet Altmışyedioğlu 
Kastamonu Van 

Hasan Tosyalı İhsan Bedirhanoğlu 
Konya 

Vefa Tanır 

Ek madde •<. 
Bu Kanunun hükümlerinden fiilen istifade 

edenlerin, affı kabul etmemeğe hakları vardır. 
Haklarında soruşturma, kovuşturma, duruşma 
yapıldığına muttali olanlar, bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde bu 
haklarının kullandıkları takdirde; soruşturma, 
kovuşturma, duruşmaya devam olunur. Bu hak
kın kullanılması, mahkûmiyet halinde aftan is
tifadeye mani değildir. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bu önerge
de istihdaf edilen hususta 7 nci maddenin mü
zakeresi sırasında Yüce Meclisin oyları ile hal
ledilmiş . olduğu için, (kararı belli olduğu için 
Yüce Heyetinizin) bu önerge hakkında işlem 
yapmıyoruz. 

'Madde 23'ü okutuyorum. 
Madde 23. — Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 

mı?.. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Bir ek madde 

talebi vardı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Biz de ek madde talebi yok 

efendim. 
23 ncü madde üzeninde söz isteyen yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 24. — Bu Kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı?.. Yok. 

24 ncü maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, tümünün oylanmasından 
evvel kanunun başlığı ile ilgili bir önerge var
dır, bu önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Bazı Suç ve Cezaların Af

fı hakkındaki kanun teklifinin içinde Cumhu
riyetin 50 nci yılma ilişkin hiçbir tarih veya 
süre bahis konusu değildir. 

İçinde Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük 
Atatürk'ün daima ezilmesi lâzıımgeldiğini açıkça 
ifade etmiş bulunduğu komünizm suçlarının da
hi affedilmesine ilişkin hükümler bulunmakta
dır. 

Bu sebeplerle kanun isminin (Cumhuriyetin 
50 nci yılı nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Af
fı hakkında Kanun) şeklinde olması, muhtevası 
ile tezat teşkil etmektedir. 

Müazakeresi sırasında gerekli İslâhatın yapı
labileceği ihtimaline binaen teklifin müzakeresi
ne başlarken bu hususu belirterek ismin tashihi 
talebinde bulunmak uygun lolamazdı. 

Bu itibarla kanunun yürürlük ve yürütme 
maddelerinden önce, veyahut da Başkanlıkça 
uygun görülecek bir sırada, bu önergemizin dik-
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kate alınması suretiyle kanun isminden (Cum
huriyetin 50 nci yılı nedeniyle) ibaresinin kal
dırılmasını arz ve talep ederiz. 

Sivas Kocaeli 
Enver Akova Sedat Akay 

Erzurum Çanakkale 
Rıfkı Danışman Zekiya Gülsen 

Gümüşhane Manisa 
Turgut Yücel Ahmet Balkan 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

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

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın 
Başkan, bu, kanunun görüşülmesine başlarken 
verilebilecek bir teklifti. Takririn müzakeresi 
mümkün olmadığına göre, yeniden ad koymak 
hususundaki bu dengesizliğin, Komisyona soru
larak dahi müzakesine imkân olmadığı kanısı 
içerisindeyim. Arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, daha evvelki tatbi
katı da biliyoruz. Başlığın, sonunda, tümü oy
lanmadan evvel, her zaman değiştirilmesi müm
kündür. Bu önerge daha evvelden verilmiştir, 
burada işleme tabi olması İçtüzüğümüze ve te
amüllerimize uygundur. 

Sayın Komisyon katılmıyorlar... 
SEDAT AKAY (Kocaeli) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Söz istiyorsunuz; buyurun Sa

yın Akay. 
SEDAY AKAY (Kocaeli) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 
Önergemizde gayet açık surette izah ettiği

miz gibi, bu kanunun metni ve maddeleri mü
zakere edilirken, yapılacak birtakım tashihlerle, 
Cumhuriyetimizin 50 nci yılı dolayısiyle çıkar
tılmış olabileceğini anlatan birtakım hükümler 
konabilir zannmda idik; gördük ki bu mümkün 
olmadı. Birtakım konuşmacılar, (gayet güzel 
üzerinde durmak ve belirtmek suretiyle) kanu
nun affa mebde olarak koyduğu tarihin, Hükü
metin kuruluşu ile, Halk Partisi - Selâmet Par
tisi Koalisyonunun kuruluşu ile âdeta ilgili ol
duğunu belirttiler. Hiç şüphesiz bu bir başlık 
vesilesi olamazdı; ama, hiç değilse Cumhuriye
tin 50 nci yılı ile alâkası kalmamış olan bu met
nin başlığının da değiştirilmesi zaruret haline 
gelmiş bulunuyor. 

Bu kanunla, bir kısım hata ve kader kur
banlarının, âdeta üzerine basmak suretiyle, re
jime, Cumhuriyete kastetmiş olanlar da affedil
mektedir. Bu kanunla, alenen komünizmi getir
mek isteyenler affedilmektedir. Bu kanunla, 
Türkiye'yi aşıp, «Sıcak Deniz» hasreti içinde 
olanların hesabına anarşik düzenlemelerde bu
lunanlar affedilmektedir. Bu kanunla, bütün bu 
suçlular tamamen temize çıkartılmakta; Devlet 
çarkı içinde, basında, kürsüde ,Türk gençliğini 
zehirlemek isteyenlere yeni imkânlar verilmek
tedir. 

'Bu kanunla, şehitlerimizin kemikleri sızlatıl-
maktadır. 

Bu kanunla, Atatürk'ün ruhu mahkûm edil
mektedir. 

Bu kanunla, Büyük Türk Milletinin vicda
nına hançer sokulmaktadır. 

Cumhuriyetle alay ettirmeyeceğiz. Cumhuri
yeti, onu yıkmak isteyenlerin affına vasıta yap
mayacağız diyoruz. 

Bunun içindir ki, ismini düzeltelim diyor ve 
bir önerge vermiş bulunuyoruz. Bu kanunun 
vebalini, onu alkışlayanlara bırakmaktayız. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akay. 
Önergeye Komisyon katılmamıştır, Sayın 

Akay. da izahını yapmıştır. Önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, tashihi gereken bir 
husus var, o hususu arz ediyorum: Kabul edi
len 9 ncu maddeye (F) bendinden sonra önerge 
ile 2 nci bendin eklenmesi Genel Kurulca kabul 
edilmiş; ancak bu bentlerin harflendirilmesi 
zühulen (G) ve (E) şeklinde yapılmıştır. Doğru
su, harflerin teselsülüne uygun olarak (G) ve 
(II) lolacaktır.. 

Bu hususta Komisyon ne buyuruyor? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

ÇIN OĞUZ (Sinop) — Katılıyoruz efendim. 
Bu şekilde olması lâzımdır. 

BAŞKAN — Bu şekilde düzeltilmesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir, gerekli düzeltme 
yapılacaktır. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde lehte, aleyh
te birer kişiye söz vereceğim. 
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Demokratik Parti Grubu adına Sayın Kubi-
lây İmer söz istemişlerdir; ancak grup adına 
«Son söz» verilemeyeceği hususu... 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 
Talebimi, «Şahsım adına» olarak tashih ediyo
rum. 

BAŞKAN —• «Son söz» talebinde bulunan
lar: Sayın Vahit Bozatlı (Aleyhte), Sayın Ci
hat Bilgehân (Lehte), Sayın Nurettin Yılmaz 
(Lehte), Sayın Hasan Tosyalı (Aleyhte), Sa
yın Sami Arslan (Aleyhte), Sayın Kubilây 
İmer (Aleyhte). 

Takdir buyuracağınız üzere, İçtüzüğümüze 
g'öre yalnız iki kişiye bir lehte, bir aleyhte söz 
verme 'imkânım vardır. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Lehin-, 
de söz talep etmiştim ? 

BAŞKAN — Zatiâlinizin bana verilen lis
tede... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Orada 
söz sıram vardı ? Takaddüm ederim. 

BAŞKAN — Aleyhinde Sayın Vahit Bozatlı, 
buyurun efendim. 

(Sayın Bozatlı, süreniz on dakikadır. Açık 
ve gerekçeli olacaktır. Eski bir Başkanvekili 
olarak bu hususu dikkatinize sunuyorum. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; 

Uzunca sayılacak bir süre ve çalışmadan sonra 
af kanunu müzakereleri bitmiş oluyor. Oyumu
zun renlgini belirtmek sadedinde konuşma imkâ
nı bulmuş oluyorum. 

'Evvel emirde muhalefet şehrimizde de be
lirttiğimiz gilbi, gerek Komisyonda, gerekse bu 
teklifin Genel Kurulda müzakeresi sırasında 
yapılmış pek çok usul hataları vardır. Bil-
ıhass'a Komisyonda yapılmış usul hatalarını 
bir ön mesele yaparak burada müzakere konu
su yapma yolunu seçmedik. Seibebi, bir an ev
vel konunun esas müzakeresine geçilmesi arzu
muzu ön planda müitala etmemizdenddr. 

Müzakerelerin .gecikmesini, arzu etmedik. O 
itibarla usul müzakerelerini açmadık. Bunu şu
nun için ifade ediyorum; hepinizin de bildiği 
gibi; yangı denetimini taihrik eitmek, belli sayı
da her grubun veyahut her milletvekili toplu
luğunun hakkını düşündük. Bunu ileride kul

landığımız takdirde bugün için kullanmadığı
mız usul hususundaki itirazlarımızı, komisyon 
müzaikerelerindeki itirazlarımızı bağışladığı
mız, vaz geçtiğimiz anlamına gelmemesi için
dir. Bir defa daha bu itirazlarımızda ısrar et
tiğimiz hususuna işaret etmekle iktifa ediyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, bir ikinci husus; bi
liyorsunuz bazı mercilere, bazı makamlara, bir
takım kuruluşlara, birtakım kişilere yetki ve
rilir, »onun birtakım nimetleri vei külfetleri bir
likte kendisine mevdu olur. Özellikle Adalet 
Komisyonu Başkanlığı, Başkanvekilliği veya 
Sözcülüğü yapan arkadaşların hiç şüphesiz ya
salarımıza göre, Komisyonu temsil etmek ıgibi 
bir güçleri vardır. Ancak, bu güçlerinin yanın
da birtakım mükellefiyetleri de vardır. Bu 
mükellefiyetlerinden birisi Anayasanın 84 ncü 
maddesinde mülhem olan İçtüzüğün 11 ve 21 nci 
maddelerinde sarahaten tasrih edilen, tarafsız
lık içinde görev yapma mecburiyetidir. Bu mec
buriyete arkadaşlarınım yeniliği sebep olacak 
veya grup yöneticisi arkadaşların tahrikleri se
bep olmuş olacak; (bilmiyorum) parlamento
nun teamüllerinle de ters düşesi bir partizanlık 
yönetimi içine girmişlerdir. Bunun ayrıca ge
rek kamu oyunun, gerekse parlamentonun yan
lış bilgiye, yamltılmasııia yol açtığı hususuna 
işeret etmek istiyorum. 

özellikle tek bir örnek vermekle iktifa ede
ceğim. Değerli arkadaşlarım, bu kanun Adalet 
Komisyonunda müzakeresinle başlanmadan as
garî bir hafta Önce, Adalet Partisi Grubu bir 
toplantı yaptı ve o toplantıda af kanunu teklifi 
münasebetiyle nasıl bir politika takip etmesi 
gerektiğini saptadı. Bu politikasında lf>3 ncü 
maddenin af kapsamı içine alınması hususunu 
kamu oyuna Devletin resmî cihazları vasıtasiy-
le ilan etti. Aynı resmî cihaz, (TRT'ye, Televiz
yona işaret etmek istiyorum) bir hatfa 10 gün 
sonra Koımisyon adına Komisyonun imtiyazını 
kullanarak, Komisyon başkanlığı sıfatını kul
lanarak, (Tabirimi mazur ıgörsünler) tupkı bir 
nüfuz silistim ali yapan bir kimse gibi, içerisin
de bulunduğumuz komisyonda savunduğumuz 
fikirleri, komisyonun muhterem olan kararını 
bir kenara iterek Adalet Partisinin (Komisyo
na çok daha önce, asgarî üç ay önce verdiği tek
lifte) 163 ncü maddede af istemediği konusunu, 
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yani kamuoyuna beyanı bile bile* isteye isteye, 
kasden ifade etmiş oldukları gerçek dışı beyanı 
üzüntü verici bir sonuçtur. Buna işareıt etmeden 
meselenin esasına ıgirmek isteımiyorum. Şunun 
için buna işaret ediyorum. İnşallah bir daha 
tekerrür etmez. Komisyonların, bu Meclisin te-
mülünde olduğu gibi tarafsızlık içinde, komis
yondan çıkan kararı savunucu bir hüviyet için
de kalmasını bilhassa arz etmek ihtiyacını du
yuyoruz. Değerli partilerin muhterem yönetici
lerinin de, Komisyon idarecilerine bu konuda 'es
kiden olduğu gibi yardımcı olacaklarını umuyo
ruz. 

Teklifin tümü üzerindeki kısa görüşüm şu: 
Bu Meclis hiç şüphesiz pek çok af kanunu çı
karmıştır. Benim. 'kanaatim şu ki, hiçbir af ka
nunu bu ölçüler içinde çıkmamıştır. Hiç bir af 
kanununda icranın en tabiî yetkisi olan, 
bütün sorumlulukları verdiğimiz icranın 
kendi yetkisi içinde olan, parlamentonun 
denetimine tabi olan icranın en başarılı görev ifa 
etmesi için aldığı birtakım kararları kendi yet
kisinin Özüne taallûk eden kararları, külliyen 
hükümsüz saymak, yani disiplin suçlarını külli
yen affedip, yıllarca lâyık şekilde vazifesini ya
pan insanla, o vazifeyi lâyıkı veçhile yapmayan 
insanları eşit duruma getirmiş olmanın vebali
ni bu Parlamento omuzlarımda taşıyacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, size sormak istiyo
rum; dürüst çalışan, faıziletli çalışan, devlete 
olan hizmetini aldığı maaşın kat ve kat fevkin
de fevkalâde ifa eden bir insanın elindeki önce
lik ve imtiyaz şeklindeki üstünlüğünü, sicilinin 
temizliğini sabıkasız oluşu gibi üstünlüğü elin
den nasıl alıp da, sabıkası olan veya çeşitli şe
kilde disiplin suçu cezası görmüş insanla eşit 
duruma getireceğiz ? Hangi hakla memurun elin
deki, dürüst çalışan memurun elindeki bu mük
tesep hakkını alıyoruz? Hangi hukukla bunu 
izah etmeniz mümkün *? 

Yine bir hususu öğrenmek istiyorum: De
ğerli iktidar kanadına ımensup arkadaşlarımız, 
gerek seçimler sırasında gerek Hükümet olduk
tan sonra^ Hükümet programında açıklıkla Tür
kiye'de gerek öğretim konusunda, gerek iş tale1-
bi konusunda kesif bir hale gelmiş bir arzunun 
karşısında bunları en kısa zamanda halledecek
leri vaadinde bulundular. Şimdi sizden öğren
mek istiyorum: Yüzbini bulan yükseköğrenim 
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l yapmak isteyen taleibeler, bir tarafta imtihana 
I girerek imtihanlarının sonucunda başarı sağla

dıkları takdirde, yükseköğrenim yapmak için 
bütün güçlerini ve ümitlerini Parlamentoya 
çevirmiş iken, onları bir kenara iterek bu yüz 
bin kişi, sadece geçmiş üniversite olaylarına ve
ya çeşitli 'olaylara veya hiçbir »laya kamşmak-
sızm tamamen politika dışı idarî sebeplerle üni
versite ile ilişkisi kesilmiş öğrencilerin, tekrar 
bu yüzlerce kişi sıra bekler ve imkân beklerken, 
bu birkaç kişiye imkân sağlamak, daha açık bir 
tabiri ile bir kaç tane yar ve ağyara imkân sağla
mak onlara okuma imkânı temin etmek gibi özel 

I bir maksadın içine düşülmüştür. 

Buna hakkımız yok değerli arkadaş-
I larım. Hakikaten Türkiye, yükseköğrenim 
j imkânını vermemenin sıkıntısı içinde olmasa bel-

, ki bdr nebze buna katılma imkânını araştırabi-
liriz. Bu tasarrufun başka bir manası daha var; 

I üniversiteler çok iyi biliyorsunuz bir Anayasa 
kuruluşudur. Üniversitelerin kendi kadroları 
içinde kendi prosedürleri içinde bükme, bağladı
ğı tasarrufları bir kalemde hükümsüz sayması
nın manası gayet açıktır arkadaşlarım. Üniver
sitenin bu gibi tasarruflarına bir güvensizlik 
ifadesidir, aynı zamanda bu. 

. Değerli arkadaşlarım, bir başka konu; hü
kümet mevzuunda gerekse hükümete bağlı icra, 
icranın kendi organları içinde disiplin cezaları 
sebebiyle, (mahkûmiyete bağlı disiplin cezalarını 
kaydetmiyorum) herhangi bir mahkûmiyete bağ
lı olmaksızın, disiplin cezalarını bir kalemde kal
dırmanın manası, sadece siyasî iktidarları, sade
ce hükümetleri güvenmedikleri için reddetme 
manasına gelmez. 

Değerli arkadaşlarım, fbunun manası da ga
yet açıktır; bu, Türkiye'de hükümetlere bağlı 
olan bürokrasinin A'dan Z'ye kadar tümünün 
şimdiye kadar yaptığı tasarrufların isabetsizli
ğinin' ilânıdır ve bunlara yapılan bir hgüvensiz-
likdir; bu güvensizliği belgeleyen en önemli ve-

! sika şudur arkadaşlarım: Af gibi Hükümet prog-
I ramına girmiş bir kantin teklifini tasarı şeklin

de getirmemenin gerçek sebebi de budur. Çün
kü, Hükümetin kendisine bağlı organlar içinde 
meseleyi müzakere ederek, kendi içindeki res
mî belgelere dayalı olarak buraya gelmesi halin-

' de, bu af teklifi asla karşımıza gelmeyecekti. 
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Böyle bir af teklifiyle asla karşılaşmayacağımız 
gayet açıktı. 

Hükümet de bunu tespit etmiş saptamış ol
duğu için, kanun tasarısı ıgetirme yolumu kanaa
timce bu sebeple yerine getirmemiştir. Vaadini 
bu sebeple ifa etmemiştir. 

Keıza Hükümet hakkında, icra hakkındaki 
bu beyanımı aynı şekilde memleketlin güvenliği
ni savunmak mecburiyetinde olan iki seneden 
fazla süre ile bütün gücünü memleketin güven
liğini ve huzurunu iade için sarfeden Örfî İdare 
ve onun mahkemelerinin verdikleri hükümleri 
de bu af kanunu bir kalemde (geçersiz saydığına 
göre, aynı güvensizliğin bu müesseseye de göster-
rildiği kanaatini taşıyorum. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Bo-
zatlı. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, sözlerimi bağlıyorum. 

Sonuç olarak bu teklif, İdeolojik ve siyasal 
çıkar için getirilmiş bir tekliftir. Ayrıca - ku
sura bakmasınlar, beni bağışlasınlar, ben bunu 
söylemesem bile Türk milleti söyleyecektir -
şahsî kaygular, şahsî çıkar için getirilmiş bir 
teklif olduğunu söylemek miecbıunıyetindeyim. 
Eğer bir Hükümet, onun içindeki bakanların.. 

HASAN BASRÎ AKKİRAY (İstanbul) — 
Siz de vardınız onların içinde.. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Bakanla- | 
rm büyük bir rakamla 40'ı aşkın dosya ile hem I 
de Devletin resmî organlarının İntikal ettirdiği 
takibata maruz bulunduğu bir sırada, 'eğer bu
rada bir affı müzakere ediyorsak; hiç kimse
nin ağzını ve vicdanını tutamlayız. Mutlaka vic
dan sahibi insanlar, akıl ve iz'aiı sahibi insan- | 
lar, Parlamentoya veyahut bugünün ücrasında 
bulunan arkadaşlara, «Kendilerini kurtarmak 
için af çıkarmış kişiler» nazarîyle bakacaktır. 
Bunu önlemiek elimizde değildir. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Süresi dol
muştur Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tamamlayınız lütfen Sayın Bo-
zatlı. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Bu, kanun 
olma, hukuk olma vasfına sahip değlildir. Arz-
ettlğim gibi, bir çıkar sağlama belgesidir. Hu- <J 
faikta «Kanun olma» niteliğinin .gereklerini süz I 
de çok iyi biliyorsunuz. «Hukuk olma.» vasfına I 
sahip olması için, «genellik, 'eşitlik, adalet, top- I 

lum yararı, kişi hakkı» tahakkuk etmesi gere
kir. Halbuki bütün taunlar, bu teklifte redde-

• dilmiştir. 
Son çözüm şudur : Fazilet, insanlık düş

manlarının bu teklifle haksız yere toplum zara
rına affedenleri, Türk milleti affetmeyecektir. 

Saygılarımı suniarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) . 

BAŞKAN — Teşekkür 'ederim Sayın Bozat-
lı. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Efendim? 
NECDET UĞUR (İstanbul) — Lehte konuş

mak için takdirinizi kullanmadan evvel, müsaa
de ederseniz küçük bir noktaya temas »etmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Uğur. 
NECDET UĞUR (İstanbul) — Lehte konuş

mak demek, o anakadar kabul (edilen bütün 
maddeleri tekabül etmiek, benimsemek ve o 
maddelerin tümüyle lehinde konuşma demek
tir. Eğer ben, Cumhuriyet Halk Partisinin Grup 
Başkanvelkili olarak, zıatıâlinizden «Bu 'kanu
nun aleyhinde kinuşa'cağım» diye söz (işteşley
dim ; sizin bana vermemeniz gerekirdi. (A. P. 
sıralarından «öyle değil mesele» sesleri). Çün
kü, ben bu maddelerin hepsine birden oy ver
dim. (A. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Yahut kür
süye geldiğim zaman, mutlaka bütün maddeler 
hakkında, istisnasız bütün maddeler hakkında 
benim lehte konuşmamı sağlamanız gerekirdi. 
Yeterlikte olduğu gibi, «Bu kanunu biz iyi te
lâkki edecektik, müspet oy verecektik, ama şu 
madde böyle olmasaydı» diye konuşmak, lehte 
konuşmak değildir Sayın Başkan. Takdiriniz
den evvel bunu sunma/k istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 
Yalnız konuşmadan, ne diyeceğini bilmeden bu
nu takdir edemem'. Ama burada konuşurken, ko
nuşmanızın.. (C. H. P. sıralarından «Ne şekilde 
konuşacağı belli değil mi?» sesleri). Müsaade 
buyurunuz efendim. Konuşmanızın ikinci kıs
mında söylediğiniz gibi; galip unsur olarak 
lehte söz alıp, lehte konuşmasını sürdürımezse, 
galip unsur olarak yüzde 50 nin üzerinde.. 

— 115 — 



M. M'ecülisâ B : 64 

NECDET UĞUR (İstanbul) — O üzerinde 
olur, Sıaym Başkan. 

BAŞKAN — Rica ederim •efendim. Yani ben 
galip unsur olarak, tümünün lehinde konuşma
dığını tespit .edersem, gayet tabiîdir iki; lâzım 
gelen tedbiri lalacağım. 

HASAN BASRÎ AKKÎRAY (istanbul) — 
Oyunun rengini belli 'etmesi için evvelâ bunu 
sorunuz. 

BAŞKAN — Bir dakika 'efendim, bir daki
ka. 

CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, bir hususu açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bilgehan. 
CİHAT BÎLGEHAN (Balıkesir) — Saym 

Başkan, değerli arkadaşımın heyecanına hiç lü
zum yok. Aslında bu ikanunıu görüşülmeye baş
lamadan önce Yüksek makamınızla müracaat 
ederek, bu 'kanunun lehinde söz istemiştim. Bu
radaki maksadım; bizim mensup bulunduğumuz 
partinin seçim beyannamesinde de açıkça ifade 
ledüldiği üzere; şümulü ve derecesi, takdir 'edi
lecek bir ölçüde içerisinde çıkarılacak bir af ka
nununla samimiyetle taraftarız. Ancak, yapmış 
olduğumuz bütün çabalara rağmen, sadece ka
der ve kaza 'kurbanlarının değil, ıa:mıa bunun ge
risinde bazı çevrelerin de 'affedilmiş olması mu
vacehesinde ; zaten bendeniz kalkıp ta «Lehin
de konuşacağım» diye aleyhinde konuşmak gi
bi bir durumun iğinde olmam. Bu balkımdan, 
ben konuşmuyorum. Lehinde konuşacak arka
daşımız buyursun, konuşsunlar. (A. P. ve C. H. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri; A. P. Sina'ların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Bilge-
han. 

Sırada Mardin Milletvekili Saym Nurettin 
Yılmaz, lehte konuşacaktır. Sayın Yılmaz, bu
yurunuz. 

NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Saym 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bir milletvekili olarak kişisel görüşlerimi ve 
bu 'kanun teklifinde ıhangi renkte oyumu 'kulla
nacağımı (belirtmek üzere söz almış bulunuyo
rum. 

Bendeniz fert olarak sık sik çıkmakta olan 
aflara genellikle karşıyımdır. Ancak tüm par
tilerin ve mensubu bulunduğum Cumhuriyet 
Halk Partisinin de, seçim arefesin,de Cumhuri-
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yetin 50 nci yılı nedeniyle Türk milletime bir 
atıfette bulunacağını vaad letbiklerinden, vaad 
'ettiklerini yerine getirmek üzere Yüce Meclise 
getirilen bu kanun teklifinle sırf bu nedenle 
olumlu oy vei'ıeoeğimii arz ietmek isterim ve bu 
nedenle söz almış bulunuyorum. 

Takdir 'edersiniz ki, Parlamentonun af ka
nunu çıkarma yetkisi milletin kendisinle vermiş 
olduğu teşriî selâhiyete müstenittir. Bir af ka
mum çıkarıyoruz. Kimi affediyoruz? Suçluyu, 
B ııt ada sayın arkadaşlarını, iki durum vardır. 
özıcllikle, baştan beri affın karşısına çıkmış 
olan arkadaşlarıma bilhassa bunu söylemek is
tiyorum, hangi suçları ve suçluları affediyoruz? 
İki suç. vardır. Biri şahıslara karşı işlenmiş 
olan suçlar; diğeri ise Devlete karşı (işlenmiş 
suçlar. Biz milletten aldığımız teşriî yetkiye 
müsteniden ıgerek Devletle ve gerekse vatandaş
lara karşı işlenmiş olan suçları affediyoruz. 

Mühim olan nokta şudur, misâl vereyim; bil
hassa burada bizlere müslümanlık dersi verime 
çabasında olan arkadaşlara şunu sormak istiyo
rum : Biz Devlet olarak başkasının karısını, ba
basını öldüren katili mağdur adınla niye affe
diyoruz? Biz bu yetkiyi nereden alıyoruz ve 
kimden alıyoruz? Misâl vereyim. Bilhassa De
mokratik Parti milletvekillerinıe sesleniyorum,. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde görü
şün. 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Parti
lerinin mensubu bulunan Abdurrahim Türk öl
dürüldü arkadaşlarım. Onların katillerini biz 
mağdur olan kişiler adına affediyoruz.. (D. P. 
sıralarından «Siz affediyorsunuz» sesleri). 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, bir dakika bir 
şey hatırlatayım size : Anayasanın 132 nci mad
desi gereğince, hakkında dava açılmış, tahki
katı devam eden bir olayı burada dile getirme
ye hiç hakkınız yok. 

NURETTİN YILMAZ (Devamıla) — Affe
diyoruz 'efendim, affediyoruz. Bu mağdur olan 
o aile adına katilleri affediyoruz; fakat bizati
hi bize karşı olan, bize karşı işlenmiş olan bir 
suçun failini nasıl affedemiyoruz? Evvelâ atı
fet örmeğini Devlet olanak, Parlamento olarak 
biz vermeliyiz. Mağduru hiç olmazsa İkna tedebi-
lelim ve mağdura biz diyebilelim ki, «Iştıe banla 
karşı işlenmiş olan suçluları ben affettim. Onun 
deiıı senden ben atıfet bekliyorum», 
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Bu n|ederile bir atıfet örneğini verdiğimize 
göre, bu atıfet örneğini Devlet olarak 'evvele
mirde bizim vermemiz lâzımdır. 

Sayın .arkadaşlarım, 141 ve 1 -J2 rn-i madde
ler üzerinde epeyce konuşmalar yapıldı. 111 

ye 142 ne i maddeler bizatihi fikir suçlarım ih
tiva eden .suçlardır. Biz bu maddeleri kabul et-
•me'kle, 'Yüce ıMieeliis fikir özgürlüğüne olan inan
cını birkez daha .tescil etmiştir ve hür mlUetlor 
topluluğunda da bunu kahııl etmekle değerini 
kat kat artırmıştır. Bu nedenle bastan sona 
kadar görüşülmekte bulunan bu af kanunu tek
lifinin memlekete bir. huzur havası getireceğine 
inanıyor, bu bakımdan olumlu oy kullanacağımı 
arz ediyorum. 

'Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Yılmaz. 
Bu suretle af kanunu teklifinin müzakeresi 

tamamlanmıştır, tümünün oylamasına geçeceğiz. 
Bu arada iki önerge gelmiştir, bunları oku

yarak ıttılaınıza sunuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Genel Af Kanunu teklifi

nin tümünün Millet Meclisi İçtüzüğünün 111) 
ncu maddesi gereğince açık oylamasının ad 
okunması suretiyle yapılmasını saygı ile arz ve 
teklif ederiz. 

Adana 
Yılmaz Hocaoğlu 

Antalya 
İhsan Ataöy 

Denizli 
Fuat Avcı 

Ordu 
Bilâl Taranoğlu 

Tekirdağ 
Nihan 11 gün 

Denizli 
Rıza Gencoğlu 

Sivas 
Enver Akova 

Nevşehir 
Ragıp Üner 

Niğde 
Yaşar Aribaş 

Siirt 
İdris Arıkan 

Yozgat 

Çorum 
Yakup Çağlayan 

K. Maraş 
Halit Evliya 

Sivas 
Vahit Bo'zatlı 

Trabzon 
Mehmet Özgür 

Kayseri 
Mustafa Asri Ünsür Kâmil Özsarıyıldız 

Kayseri Konya 
Selçuk îmamoğlu Kema'lettin Gökakm 

Samsun Tokat 
Hayati Savaşçı Şevki Erek 

Kırşehir 
Memdulı Erdem,ir 

BAŞKAN —• Bir başka önerge daha var, 
onu okutuyorum. 
Meclis Başkanlığına 

Al Kanunu teklifinin müzakerelerinin so
nunda tümünün açık oya sunulmasını arz ve 
teklif ederiz. 

İstanbul 
I"1 er ruh Bozbeyli 

Konya 
Mustafa Kubilây İmer 

İçel 
Nazım Baş 
Kütahya 

M'dhmet Ersoy 
K. Maraş 

Ali Zülfikâroğlu 
Adana 

Battal Koksal 
Gaziantep 

Orhan Tokuz 
Manisa 

•Süleyman Tuncel 

Niğde 
Mehmet Altınsoy 

Ankara 
Necdet Evliyagil 

Ankara 
Ccvat Önder 

Afyon Karahisar 
İbrahim, Elmalı 

Yozgat 
İhsan Arşlan 

Kars 
Yasin Bozkurt 

Erzurum 
Rasim Cinisli 

Konya 
Bahri Dağdaş 

Bursa 
Mehmet Turgut 

BAŞKAN —• Sayın arkadaşlarım, Af Kanu
nu teklifi içerisinde akçe bulunduğu için İçtü
züğümüzün amir hükmüne göre zaten af ka
nunu teklifinin tümünü açık oya, sunacağız. An
cak İçtüzüğümüzün 119 ncu maddesine göre esa
mi okunmak suretiyle mi, yoksa oy pusulaları
nın kutuya atılması suretiyle mi yapılacağı hu
susunu zaten Yüce Kurulun oyuna başvurarak 
halletmem, gerekiyor. 

Af kanunu teklifinin tümünün oylanmasının 
isim okunmak suretiyle yapılması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir; isim okunmak suretiyle 
oylama yapılacaktır. 

Oylamaya Adana'dan başlayacağız; arkadaş
larımız isimleri okunduğunda kabul edenler «ka
bul», reddedenler «ret», çekinser olanlar da «çe
kimser» demek suretiyle yüksek sesle oylarını 
beyan edeceklerdir. (C. H. P. sıralarından «Ku
ra, çekelim» sesleri.) 

Yeni İçtüzüğümüzde bu gibi oylamalarda 
kura. çekme yok, Adana'dan başlayacağız. Uzun 
müzakerelerden sonra herhalde bir miktar daha 
sabır buyuracaksınız. (C. H. P. sıralarından 
«Hasta bir arkadaşımız var» sesleri.) Peki efen-
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dim, Sayın Övet bildiğimiz üzere hastadırlar, 
ilk oyu kendilerinden alabiliriz. 

Sayın Tevfik Fikret öıvet... 
TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Kaibul. 

(C. II. P. sıralarından alkışlar.) 
'(Adana milletvekillerinden başlanarak Ba

lıkesir milletvekillerine kadar oylar tespit edil 
di.) 

BAŞKAN — Sayın İbrahim, Behram Eker?.. 
İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 

Ret. On defa ret, yüz defa ret... 
BAŞKAN — Bir defa ret derseniz yeter 

efendim. 
İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 

Bin defa ret. (C. H. P. ve M. S. P. sıralarından 
gülüşmeler.) 

(Balıkesir milletvekillerinden itibaren oyla
rın. tespitine devam olundu.) 

BAŞKAN — Oylamanın birinci defa tespi
tinde bulunmayan arkadaşlarımı sırasıyle oku
tuyorum, efendim. 

• (Oylama sırasında bulunmayan milletvekille
rinin isimleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın 
üye?..-Yo'k. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Oylama sonucunu arz ediyorum, 
Af kanunu teklifinin tünıünün oylanmasına 

391 sayın üye katılmış; 207 kabul, 184 ret oyu 
çıkmıştır. ' 

Bu suretle Af kanunu teklifi Meclisimizce ka
bul edilmiştir. Memlekete, millete hayırlı ol
sun. (O. H. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

'Sayın Komisyon, Yüce Heyete teşekkür için 
söz istiyor. Buyurunuz, Komisyon Başkanı Sa
yın Oğuz. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (iSinop) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 

Aylardan beri sözü edilen ve binlerce ka
der kurbanıyle ailelerini yakından ilgilendiren, 
Cumhuriyetin ellinci yılı nedeniyle af kanunu
nu Yüce Meclisimiz her türlü takdire şayan bir 
titizlikle ka'bul etmiş bulunmaktadır. 

Bu affın gayesi birçok kerçler beyan ettiği
miz gibi memlekette barış ve kardeşliği, huzu
ru getirmek ve intikam hislerini ortadan kaldır
maktır. Bu kabul ettiğimiz kanunun gayesine 
uygun neticeler tevlit edeceğini ümit etmekte
yiz. Aftan yararlananların da sizlerin atıfetini

ze lâyık olacak davranışlarda bulunmaları en 
başta gelen bir dileğimizdir. 

Bu kanunun milletimize yarar getirmesini 
diler, Yüce Meclise saygılarımı sunarım. 
(C. H. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Sayın arkadaşlarım,, Sayın Yasin Hati'boğ-

lu, Sayın İhsan Toksarı'nın konuşması sırasında 
kendilerine sataştığı iddiasında bulunmuşlar
dır. Zalbıtları getirttim; 

iSayın Toksan, şu cümleleri kullanmış : «Se
çimden önce Allah'tan, dinden bahseden; komü
nistlerle, dinsizlerle mücadele edeceğini vade-
denler, Millî Selâmet Partililer, komünistlerin 
sicillerini imha etmek suretiyle mi komünistlik
le mücadele edeceklerdir.» 

Bir başka pasajda, «'Günde beş defa namaz 
kılarken, x\llah'm huzuruna çıkarken, sizi vic
dan muhasebesine davet ediyorum. Vicdanınızın 
sesine kulak vermenizi talep ediyorum.» 

Bir başka pasajda, «ive sayın Millî Selâmet 
Partililer, seçimden önce, seçim sathı mailinde; 
komünistleri affedip, sicillerini de yok edece
ğiz, onları tertemiz pırıl pırıl yapacağız, Devle
tin her türlü mühim kilit noktalarına koyaca
ğız diye Millete böyle bir vaatte, sözde bulun-
saydmız; acaba size Müslüman Türk Milleti 
rey verir miydi?» demiş. 

Tetkik ettiğim bu zabıtlara göre; sayın ha
tip arzu ettiği bir hususun, yani verdiği bir öner
genin ka'bul edilmesi bakımından sizden bir is
tekte, bir ricada bulunmuş. Bu görüşler kendi 
şahsî fikirleridir. Ben Başkanınız olarak bunda 
bir sataşma görmüyorum. Gecenin bu saatinde 
•samimiyetle ifade ediyorum : Zabıtları tetkik 
ettim ve huzurunuzda da tekrar ettim. Bir sa
taşma hususunu burada bulamadım. (M. S. P. 
sıralarından «(Sataşma var, var» sesleri.) 

YASİN HATİiBOĞLıU (Çorum) — Partimize 
sataşma vardır. Direniyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Haıtlbioğlu, Miıllî İSeılâmefc 
Partisine sataşma olduğunda direnmektedir. 
Bu hususu Yüce Heyetin oylarıyle hallledece-
ğiz. 

iSayın İhsan Toksaıı'mn, Millî Selâmet Par
tisine sataştığı hususunu kabul edenler lütfen) 
işaret buyursunlar. Kahul e'tmeyemler.,.. Slafcaş-
nıa iddiası Yüce Heyetçe ka'bul 'ediılmliştilr. Bu
yurunuz iSayın Hatiiboğlu. (C. H. P. ve M. S. P.) 
siıraı!arından şiddetli alkışlar) 
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JSayın Hatiboğlu, yalnız sizden sataşma 'ol
duğunu kabul ettiğiniz hususlarda, ve ona ımlün-
hasır kalmak üzere ve yeni sataşmaya meydan 
vermemek üzere görüşmenizi rica ediyorum. 

YASİN HATİBOĞLU (Çanım) — Muhte
rem Başkan, Yüce MeelMn değerli üyeleri : 

Sataşmayı kınamak için huzurunuza geldim. 
Binaenaleyh, yeni bir sataşmaya imkân verme-
ımıenin bütün yollarını deneyeceğim;. (A. P. sı
ralarından «Allah Allah» sesleri) 

BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar, lütfen 
ımüdahale buyurma yımz. 

YjjSİN HATİBOĞLU (Devamla) — Evet. 
Cenaibıı Hakka şükürler olsun ki, konuşmam ve
silesiyle olsun «Allah» diyenler oluyor. (C. H. 
P. sıralarından gülüşmeler, !C. H. P. ve M. IS. P. 
şuralarından «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Rica ederim. 
YÂİSİN HATİBOĞLU (Devamla) — Muhte

rem milletvekilleri; günlerdir çalışıyoruz. He
pinize karşı teşekkür borcumuz vardır. Bu te
şekkür borcumuzu belirtirken - kendi adımıza 
değil - «öyleyim. : «Bu memleketin sathına darı 
ekip, buğday biçmeye heveslenenler» adına te
şekkür ediyorum. (A, P. sıra'larındaıı «Anla
madık» «Bu ne demek?» sesleni, gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim' efendim. 
)YÂİSİN HATİBOĞLU (Devamla) — Bu 

ımemleketin sathına pntıraik tohumu ekip, lâle 
toplamaya, biçimeye heveslenenler adlına teşek
kür ediyorum. (O. H. P. ve M. S. P. srralların-
dan «Bravo» sesleri, alkışlar; A. P. sıralarından 
«Yuh» sesileri) 

Muhterem kardeşi erim; inanın çok yorul
dunuz, büyük mesai sarf ettiniz. Peşinen, belirt
mek listerim ki... 

-MUSTAFA KEMAL ALVER (Balıkesir) 
— Başjba'kan gibi konuşuyorsun be. 

BAŞKAN — Rica. ederim, rica ederim: Sayın 
Alver, lütfen. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla.) — ...lehi
ne 'oy kullanan arkadaşlarımız kadar, kanunun 
aleyhine oy kuliananilar da muhterem ve izhar 
•ettikleri oylar muteberdir. Demiokrasinin gere
ğidir ki, bir kısmı elbet lehte ve bir kısmı da 
elbette aleyhte bulunacaktır. 

İBRAHİM BEKRAM EKER (Balıkesir) — 
ISataşmıa hakkında konuş, sataşmadan bahset. 

YÂiSIN HATİBOĞLU (Devamla) — Ben 
sataşmayı söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Rica ederim, müsaade buyuru
nuz ef endim. 

YÂ^İN HATİBOĞLU (Devamla) — Üzül- . 
düğüm bir noktayı belirtmek isterim : Lehinde 
izhar oilunan oylar kadar aleyhtekiler ele muh-
remıdir demiştim. Aleyhte bulunanları tenkit 
edenken, yahut doğru yolda olmadıklarını söy
lerken, mümkün olduğu Ikadar haddi tecavüz 
etmemeye çalıştık; ama bir arkadaşımız, Yüce 
Meclisin seviyesiyle, Yüce Meclisin 'mehabetiyle, 
Yüce Meclisin milletten aldığı kudretle fcabiKi 
izhar olmayacak şekilde 2 gün önce bu kanun 
lehine oy verenleri vatana ihanetle suçladı. 
/(A. P. şuralarından «Doğru»( sesleri) Ben bu 
sözü... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim., 
YÂİSİN HATİBOĞLU (Devaımıla) — Bu sö

zü aynen kendisine iade ediyorum (C H. P. ve 
M. ;S. P. sır ali arından alkışlar) Bu sözlün zabıt
tan çıkarılması için de 68 ncli madde gereğince 
bir teklifte bulundum. 

iMulhterem milletvekilleri, kanun hayırlı ol
sun. Bu kanundan istifade edenler, inşallah biz
leri utandınmayacaktır. Tümü üzerinde yaptığı
mız konuşmalarda ariz amille arza çalışacağım. 
Biır ifliilin...' 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Hatilboğllu, 
tümü üzerinde konuşur gibi olmasın; sataşma
ya münhasır olsun ve kendiniz de kabul ettiği
niz gibi, bu ,geç saatte arkadaşların tahammülü 
suiistimal edilmesin.. Rica; edeceğim. 

YÂİSİN HATİBOĞLU (Devamla) — Arz 
edeyim efendim. Tümü üzerindelki imıâruzati-
imızda belirtmiştik. Bir fiilin, bir cezainin affı 
o fiilli meşrulaştırmak manasına değildir. Şim
di b'izden soruyorlar. Vicdanlarınız sızlamıyor 
mu? Ben de sorayım? (A. P. sıralarından gü
rültüler) Ben de sorayım. IİJ966 senesinde !2)&6 
milletvekiliyken burada oturdunuz, 16& ncü 
ımaddeden 4312 tane mahkûm var... (A., P. sıra
larımdan gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Hatiboğlu... 
(A. P. sıralarından şiddetli gürültüler) 

YÂISİN HATİBOĞLU (Devamla) — Vic
danlarınız sızlamadı mı?.. 

iBAŞKAiN — Sayın Hatihbğllu... (C. H. P„) 
ve M. 'S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Yeni bir sataşmaya mahal veriyorsunuz. 
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(YASİN HATÎBOĞLU (Devamla) — 19Ü6 yi-
İmda Hükümetteylcen... (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

'BAŞKAN — Müsaade ibuyurun... Rica ede
rim... 

YÂİSİN HATÎBOĞLU (Devamla) — Hükü
metteyken aldığınız bir karanda Mayom Oemi-
yctlerilni,..., 

BAŞKAN — Rica ederim Saynr Hntiîboğ-
lu... 

YASİN HATÎBOĞLU (Devamla.) — ilTena-
'liiı umumiyeye hadim saydınız, Vicdanınız srz-
'lamad]) mı? (A. P, sıralarından gürültüler; C. U 
P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — (Sayın Hatiibo.ğlu... (A. P. sı
ralarından gürültüler) Bir dalkika efendim,.. 
Bir dalkika Sayın Hatiboğlu... Bir 'dakika arka-
daşliar.,. 

YÂISIİN HATİBOĞLU (Devamla) — İkt'kla* 
rmız süresince.., (A. P. sıralarından gürüitii-
fer) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun erendim, ri
ca edenim. Bir dakika Sayın Hatiboğln, rica 
öderimi efendim. 

Konuşmanıza 'başlarken yeni bir sataşmaya 
ımaıhall vermeyecek tarzda konuşacağını vaat et
tiniz., (A. P. sıralarından gürültüler) Biı- husu
su daha 'kendiniz kalbıil ettiniz, Meclisin taham
mülü kalmadı bu kadar yoruldu diye. Bu saat
ten s'onra niçin sataşmayla iigi'si bkhayan bir* 
hususu tekrar beyana kaıllnşıyorsunuz? Rica 
ederim. (A. P. sıralarından •gürültüler) Bu hu
susa münhasır olarak lütfen... Yoksa, sözünüzü 
[kesmek zorunda kalacağımı. 

YÂSSİİN HATÎBOĞLU (Devamla) — Bağla
yayım (efendim. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Rica ederim .müsaade buyurun. 
efendim.ı 

IÎBRİAHİM BEIHRAM EKER (Balıkesir) — 
Bu adam sarlboş efendim. 

YAİSİN HATÎBOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, İdinin sarhoş olduğunu biz 
ço'k .iyi biliriz. Ramazanda iftar sofrasında G.U-
yun rengini değiştirenleri millet de biliyor. 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica .ederim Sayın Hatiboğln..,, 
(G. H. P. ve M. S. P. sıralarından, alkışlar) Şim
di !bu saatten sonra karşılıklı, sataşmalarla va-
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kıt geçirecek halliniz yok. (A. P. sıralarından 
gürültüler, 

Bayın JTatüboğlu... 
YÂ8İN HATİBOĞLU (Devamla) — Muh-

terem arkadaşlarım, ydkîs'a huzurunuza gelme
yecektim... 

BALKAN — Sayın Hatiboğln... Sayın Ha
tiboğln nvünaado buyurun. 

YÂKÎN JJATİHOĞLU (Devamla) —Kesiyor 
rniıi1 ereııdilnı. 

BA.ŞivAN' — Şimdi nereden yine iftar sof-
ramna vardınız? Herhalde' 'karnımızın acıktığını 
far ketti niz, rica ederim. Lütfediniz efendim. 
(A. P. sırrı hırından gürültüler) Bağlayınız ko-
nnşm finizi, 

KENAN DÜRUKAN ('Sakarya) — Sarhoş 
diye bağırıyorlar., 

YÂjSİN HATÎBOĞLU (Devamla) — Bağlı
yorum efendim, bağlıyorum efendim:. 

Muhterimi milletvekilileri, üzgünüz. Ben öy
le zarın ediyorum ki, günleridir .bu kürsüde ya
pılan konuşmaların biı* çloğıı .af kanununun ka-
'bul edilip edilmemesi meselesini çjoktaıı aşmış
tır'. Bu, gazetelerden takip cttiğiimiz kadarıyle, 
iktidarı bozabilin e!k için akdedilen ımukaddes 
muhalefetin bozulması saııclsıdır. 

Hepinize hürmetlerimi .sunarım. (C. H. P. ve 
M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür -ederim. 
İHSAN TOKJSIARI (İstanbul,) — Efendim, 

•sat aş m'a var, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Hangi hususta efendim? 
İHSAN TOESARI (İstanbul) — Konuşma

mız vesilesiyle Allah diyenler çıktı, Alllahitan 
bahsediyorlar dedi. Biz burada konuşmamızda 
Allah de.miyormnşuz gibi bir iftira ve isnat da 
var., Sata sona var. 

Yüce Meclisin seviyesiyle uygun .konuşma 
yapmadı dedi. Neresinde yapılmamıştır? ISeviye 
nedir, izaiha çalışacağım. 

Öbür taraftan «Ramazanda suyun rengini1 

değiştirenler» diye yine bizi itham eden bir 
konuşma yapmıştır, isim söylesin. 

iSöz isliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ilatiiboğlu, konuşma ve
silesi ile «Allah diyenler» diye bir ilbâre kullan
dınız mı? Ben gürültüden takip edemedim? Ya>-
u'i konuşma vesilesi ile «Allah'ın isminden hah-
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gedenler» diye bir ibare kullandınız mı? (A. P. 
sıralarından «Kullandı, kullandı»1 sesleri) 

(YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Zabıtlar 
orada, siz de takip ettiniz İSaym Başkan ? (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

SABRI KFJSKİN (Kastamonu) — Bayın 
Başkan, Yasin Hatiboğlu Adallet Partisi Gru
bunu hedef alarak 163 neü maddenin af kapsa
mlına alınmadığından bahsettiler; 163 neü mad
de af kapsamına 'alınmıştır, içerirle h'içibir kim
se bırakılmamıştır. 

BAŞKAN — Bu 163 neü maddenin af kap
samına alınmaması hususu ve (bir de konuşma 
vesilesi ille «Allah'ın adım ağzına alanlar» sözü 
ile sataşma olduğunu kaibull ediyorum. (C. H. P. 
ve M. S. P. şuralarından gürültüler) 

Arkadaşlar rica ederim, huzurunuzda görüş
meler cereyan ediyor. iSnym Hatiıboğlu sataşır
ken alkışlıyordunuz. (O. H. P. ve M. >S. P. sıra
larından gürültüler) «Allah sözünü konuşurken 
ağzına alıyor, gerçekte yok» diye dmsizIMkle 
itihams ediyor arkadaşı... Rica ederimi bu hususta 
sataşmayı kalbul ediyorum, buyurun Sayın Tok
s a n ; yalnız sizden de rica ediyorum yeni bir sa
taşmaya mahal vermeyiniz. Bu geç vakitte bir
birimizi üzmeyelim, 'lütfedin. 

İHSAN TOKKARI (İstanibııl) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekili arkadaşlarım ; 

[Sayın Yasin Hatiboğlu'nun şu kürsüden 
günlerce kendi zihniyetine, idealine aykırı ko
münistleri müdafaa etmesi, onların affı için çır-' 
pınması çok büyük talihsizliktir.. (M. ıS. P. sı
ralarından ıgürültüller.) 

(BAŞtKAN — Rica ederimi, rica ederim •efen
dim!.. 

İHSAN TOESARI (Devamla) — Ve düne 
kadar çatmış olduğu Adalet Partisinin sayesin
de siyasî hayata atıldığının bile farkında değil
dir. Hatta 19163 Belediye Seçiminde bir sözü ile 
Ibugüınkiü ortaklarını... (C H. P. sıralarından 
«ıSa'taşma ile ne alâkası var» sesleri) 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Toksan, Ha-
tilbloğlu'niTn beyanları ile ilgili konuşunuz. 

İHjSAN TÖKJSARI (Devamla) — O zamanı 
şunu söylemişti : «Adalet Partisine reyler ge
lir tomar, tomar,»' ikinci mısraını ben söyleye
meyeceğim terbiyem müsait değil, ama Halk 
Partili) 'Ortakları sorarlarsa Yasin Hatiboğlu ve 

Çorum'lular cevabını verirler. (A. P. sıraların
dan alkışlar.) Çünkü o musraı söylemek benimi 
terbiyemin icahı değildir, terlbiyem müsait de
ğildir. ('M. S. P. sıralarından «Ne alâkası var» 
sesleri.) 

BAŞKAN — Arkadaşlar rica ederim, 
İHSAN TOKSARI (Devamla) — Ama o sö

zü ile Adalet Partisindeki vatandaşlar bile Halk 
Partisine bu şekilde ağır hücumundan dolayı 
üzülmüşlerdir. Adalet Partililer bile bu şekil
deki bir hitaibı muhaliflerine, Halk Partililere 
bile bu hitabı kabul etmemişlerdir ve ondan 
sonra Yasin Hatiiboğlu Adalet Partisinden sıy
rılmıştır, uzaklaştırılmıştır. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Masonluk 
hakkındaki varzlardan bahset. 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — Yasin Ha-
. tiiboğlu sadece «Bu şekilde Allah diyenler var» 
dedi. Şunu iyi bilsin ki, bilımesi lâzımdır kil-50 
senedir bu .memlekette «Allah» diyenlere gerici 
•damgasını, yaftasını yapıştıranlara karşı «Göğ
sümüzü gere gere Müslümanız diyebilmeliyiz» 
diyen Adalet Partisidir. (C. H. P. ve M. S. P. 
sıralarından «O, o, o»1 sesleri; A., P. sıralarından 
alkışlar.)' 

Dindarların, milliyetçilerin üzerindeki her 
türlü baskıyı kaldıran, «Bu memleketin yüzde 
doksanbeşi Müslümandır, rahatça «Allah» diye
bilir» diyen yine Adalet Partisidir ve bizim Al
lah'a (bağlılığımızı, bütün dünya, bütün cihan 
İnilmektedir. Bize, «Allah» dediğimiz için her 
türlü ağır ithamların yapıldığı meydandadır. 

Şunu da söyleyeyim ki, «İftar sofrasında su
yun rengi...» diye soruyorlar. 

Arkadaşlar, söyleyin, Yasin Hatiboğlu gün
düz oruç yendiğini nereden biliyor ki bu şe
kilde bir iftirada, bulunuyor. Böyle bir iftirada 
bulunmaktan utanmıyor mu, sıkılmıyor mu? 
,(M. ,S. P. sıralarımdan «Ankara Palîas, Podlgor-
mi» sesleri.) 

BAŞKAN — Tamamlayın lütfen Sayın Tok
san. 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — Şunu da 
söyleyeyim; ben daima Yüce Meclisin seviyesi
ne uygun söyledim ve anlattım; bizim partide 
seviyesizlik diye bir şey yoktur ve şu bir haf
ta zarfında yapılan konuşmalarda gömülmüştür 
ki, en seviyeli konuşma yine bizim arkadaşların 
konuşması olmuştur. (Adalet Partisi sıraların
dan «Bravo» sesleri.) 
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Biz daima, içimiz neyse dışımız da aynı oldu
ğunu ilân etmişiz; Allah'a bütün varlığımızla 
inanmışız. Ancak,«Allah, vatan, millet, din» di
ye diye şu mukaddes çatının altına gelip de 
Allah düşmanlarını, İslâm düşmanlarını, mu
kadderat düşmanlarını, şu vatanı, milleti, Dev
leti yıkmak isteyen komünistleri affetmek için 
rey verenlerin inançlarındaki samimiyeti ken
dilerine bırakıyorum. (M. S. P. sıralarından 
«Masonların borazanı», sesleri gürültüler, A. P. 
'sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür «derim Sayın Tok-
ısarı, bitiriniz artık. 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — Bunu söy
lerken, bazı kimseler .masonluktan bahsediyor-
lar. Biz on senedir masonluğun bizimle alâkası 
olmadığını açıkça söyledik. (O. H. P. sraların-
dan gülüşmeler, M. S. P. sıralarından gürültü
ler. '«©ilgi locasından bahset» sesleri.) 

İki gün evvel İhsan Ataöv kardeşimiz açık
ça burada, «Masonun da komünistin de Allah 
Ibe'lâsmı versin» demiştir. (Adalet Partisi sıra
larından alkışlar) Masonluğun aleyhinde bun
dan dalha kuvvetli konuşacak ne vardır ? 

DAVUT AKSU (Kars) — Ama sonradan 
sözünü igeri aldı. 

BAŞKAN — İkmal ediniz Sayın Toksan. 
İHSAN TÛKlSARI (Devamla) — Ben soru

yorum; Sayın İçişleri Bakanı Millî Selâmet Par-
tisindendir, niye Mason Derneğini kapatmıyor. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Sayın Baş
kan, dalha ne .kadar dinleyeceğiz, süre dolmadı 
mı? 

BAŞKAN — Rica ediyorum, burada saat 
var, bakıyorum beyefendi. 

Vaktiniz doldu Sayın Toksan. 
İHSAN TOKSARI (Devam(la) — Ve yine 

soruyorum; resmen «Masonluk» ismini kimin 
zamanında almıştır. (M. «S. P. sıralarından «Gre
nci Başkanın mason» sesleri.) 

BAŞKAN — Rica ediyorum ıSayın Toksan, 
son cümlenizi söyleyin bağlayınız lütfen. (M. S. 
P. sıralarından ıgürültüler.) 

NEDİM KORKMAZÜAN (Yozgat) — Konu
yu bıraktı Sayın Başkan. 

BAŞKAN —• Müsaade buyurun efendim, 
söylediği söze cevap veriyor. 

İHSAN 'TOKSARI .(Devamla) — Arkadaş
lar 780 sayılı Af Kanununda 163 ncü maddenin 
isadece birinci fıkrası affın dışında tutulmuştu; 
ondan da zaten mahkûm kimse yoktu. Bina
enaleyh, daima müslümanları müdafaa eden bir 
partiye bu kadar iftira yapmak... Bunu sizin 
•takdirinize bırakıyorum. 

Hepinizi hürmet ve nTulhab'betle selâmlıyo
rum. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlanm,, af ka
nunu teklifinin görüşülmesiyle ilgili çalışıma du
rumu, teklifin 'müzakeresinin bitmesiyle sona 
ermiştir. 

Bu durumda normal günlere göre vazife ya
pacağız. Bu, sebeple, gündemimizde yer alan ko
nuları igörüşmek için 11 . 4 . 1974 Perşembe gü
nü saat 15,00'te toplanmak üzere Birleşimi ka
patıyorum,. 

Kapanma saaltiı : 20,00 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

2. — îçel Milletvekili Nazım Baş'm, Devlet 
Su İşlerinin Adana bölgesindeki bir miiteahhidi-
ve Teknoloji bakanlarından .sorusu ve "Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun yazılı 
cevabı. (7/82) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki suallerin Enerji ve Taibiî Kaynak

lar Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması husu
sunu emirlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

8 . 3 . 1974 

İçel Milletvekili 
Nazım Baş 

1. DSİ'nin Adana bölgesi müteahhitlerin
den Nazif Yürekli ile DSİ arasında bir anlaş
mazlık çıkmış mıdır? Çıkmışsa nasıl halledil
miştir? 

2. Bu anlaşmazlığın halle dilmesi ile DıSİ'nin 
Adana eıski 'bölge müdürünün ayrılması arasın
da bir münaiselbet var mıdır? Vazifesinden is
tifa ederek ayrılan bölge müdürünün anlaşmaz
lığı mahkeme yolu ile halletmek istediği doğ
ru mudur? Doğru ilse anlaşmazlığın hâkim yolu 
ile halledilm'eisinin sefbejbi nedir? 

3. Bu anlaşmazlığın hallinde hâkim olarak 
tayin edilenler kimlerdir? Karar ne şekilde ve
rilmiştir ve idare kaç ımilyon TL. ödemek mec
buriyetinde kalmıştır? İşin ihale bedeli ne ka
dardır? DSİ'niıı idareye ödediği melblâğ nedir? 

4. Aynı .müteahhidin DSİ ile mukaveleye 
bağlanmış /başka işi var mıdır? Varsa bunların 
durumu nedir ve bu işlerin toplam bedeli kaç 
milyon TL. civarındadır? 

5. Aynı müteahhidin Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ile mukaveleye bağlanmış işi var mı
dır? Bu işlerde de anlaşmazlık çıkmış mıdır? 
Çııfemış'sa ne safhadadır? Müteahhidin 'bu işleri 
de hâkim yolu ile halletmek için müracaatı var 
mıdır? Varsa nasıl karşılanmıştır? Bu işlerin 
toplamı ıkaç Imilyon TL. dır? Ne zamandan beri 
ihale edilmiştir? İşlerin son durumu nedir? 

Müteahhitle idare arasında en son münase
betler ne safhadadır? 

T. C. 5 . 4 .1974 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Sanayi Dairesi Reisliği 
09903 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara 
16 . 3 . 1974 tarih, 7/82-543/5612 sayılı ya

zınız K. 
İlgide kayıtlı yazınızla belirtilen ve İçel Mil

letvekili Nazım Baş'm Bakanlığımız tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını 'istediği 
önerge ile ilgili hususlar aşağıya çıkarılmıştır; 

Müteahhit Nafiz Yürekli ile Bakanlığımız 
arasında sözleşmeye bağlanmış bir iş yoktur. 
Ancak Nafiz YürekM'nin ortağı ve Yönetim Ku
rulu Başkanı olduğu YST Yapı Sanayii ve 
Ticaret A. Ş. ile Türkiye Çimento Sanayii 
T. A. Ş. arasında sözleşmeye bağlı Kars Çimento 
Fabrikası inşaatı işi olduğu ve halen devam et
tiği, 

Ayrıca Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları 
İşletmesi Genel Müdürlüğü (SEKA) ile söz ko
nusu şirket arasında; 

a) Afyon - Çay beyaz kamış/saman Selü-
iozu sosyal site ve idare binalarına (19 209 000 
TL. keşif bedelli, tenzilâtı •% 3.77) 

b) SEKA Balıkesir Fabrika; tesisleri sos
yal site ve idare binalarına (23 148 000 TL. ke
şif bedelli, tenzilâtı % 5) 

Ait ihalelerin mukaveleye bağdaııdığı ancak 
SEKA Yönetim Kurulunun 22 . 2 . 1973 gün ve 
101 sayılı kararı ile her iki mukavelenin de, 
müteahhidi akde uymaması; 

1. Her türlü yardımlara rağmen işi yürüt
memesi, işi tamamen bırakarak iş yapamaz ha
le geldiği ve yapamayacağı hakkında görüş ve 
kanaate varılması ve işlerin aksatılamayacağı, 

2. 6 . 12 . 1972 tarih ve 294 sayılı, yazılı ve 
çeşitli talepleri ile mukavelede olmamasına rağ
men Afyon için % 53, Balıkesir için % 49 mer
tebesinde birim fiyatlara zam istemesi aksi hal
de çalışmayacağını kendilerinin de ifade etme
si, 

3. Mukavele gereğince SEKA nm da fiyat
lara zam vermesinin imkânsız olması nedenleri 
ile feshedildiği, 
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Afyon tesislerinin müteahhidin nara ve he
sabına ihaleye çıkarıldığı ve işin fiilen 29.12.! 97;) 
tarihinde başladığı, 

Balıkesir tesislerinin de 12 . 4 . 1974 tarihin
de ihale edilecek şekilde bütün dosyalarının ik
mal edildiği, müteahhidin her iki ihaledeki temi
natlarına SEKA tarafından el konarak hukuk 
yolu ile çözümlenmekte olduğu anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Kerim Doğru 

Sanayi ve teknoloji Bakanı 
2. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 

Aydmhn Söke ilçesine ağır ceza teşkilâtı ve açık 
cezaevi kurulmasına dair sorusu ve Adalet Ba
kanı Şevket Kazan'ın yazûı cevabı (7/90) 

Millet Med'iısi Başlkanlığıına 
Aşağıdaki sorularımın, Sayın Adalet Ba'ka-

nı tarafından yazılı olarak cevap lan diri İması nı-
rioa ederim. 

'Saygılarımla. 14.3.1974 
Aydm Milletvekili 

Nakit 'Monteye 

1. Aydm ilimize bağlı Söke ilçesi, büyük 
dlç elerimizden dir. 

Burada Ağır Ceza teşkilâtının kurulması 
öteden beni arzulaman bir husus olup, yakla
şık olarak: syüz dosya sorgudan geçim ektedir. 

Talimat işleri de bir hayli zamanı almakta 
'Ve böylece dengesiz bir çalışma halkımızı todir-
igıin etmektedir. 

Kuşadası ve Milas'ı da içine alan Ağır Ce
za Teşkilâtının Söke'de ikurulması uygun görül
mekte imidir? 

2. 'Söke'de, boş Hazine arazilerini değerlen
direcek, İslah ve eğitinn işini daha çabuk ger
çekleştirecek tarıma dayalı acık hava eezaevi-
tesişi düşünülmekte midir? 

İT. C. 
Adalet Bakanlığı 8.4.1974 

Özliük' İşleri Genel Müdürlüğü 
Bayı : 25611 

Konu : Nahit Menteşemin yazılı 
. soru öınıerıgeısi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 2.3.1974 

tarih ve 7/90-579/59O6 sayılı yazınız; 

Aydın Milletvekili .Sayın Nahif Menteşe'nin 
Söke ilçesinde ağır ceza mahîkeımıesi teşkilâtı 
ve tarım acık ceza evi kurnlabilmesi iüe ilgili 
yazılı soru önergesinin cevabı iki nüsiha -olanak: 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Şevket Kazam 
Adalet Bakanı 

Aydm Milletvekili Nahit Menteşe'nin 14.3.1974 
tarihli yazılı -soru önergesinin cevabıdır. 

1. Aydın ilinde Aydın merkez ve Nazil
li'de olmak üzere iki ağır ceza ımahkemesi ib.ii-
lunim aktadır. 

Yapılan incelemelere göre .Söike ilcisi ile bu
raya, bağlanımaısı düşünülen ilçelerin ağır cezalı iş
leri ile hâlen bağlı bulundukları ağır ceza mer
kezine olan yakınlıkları sebebiyle müstakil bir 
(ağır ceza mahkemesi kurulmasına yeter görül
me mistir. Ayrıca haklim ve savcı sınıfında 
eleman yetersizliği de bu kuruluşa mâni bulun
maktadır. 

2. Her hangi bir yerde tarım açık: ceza 
evi Ikıı rai ab ilmesi için aşağıdaki şartları haiz 
bir arazinin bulunması gerekmektedir. 

a) 15 000 ilâ 20 000 dekarlık ziraate elve
rişli bir arazi, 

b) Arazinin Hazineye .ait olması, 
e) Arazinin akar veya yeraltı suları ile 

ziraate elverişli bnlunimıası, 
d) Arazinin yol ittisalinde bulunması, 
e) Şehir ve kasabaya çok yakın mesafede 

ve personelin her gün İçin kolaylıkla gelip gi-
idebitecek bir mevkide bulunması, 

f) 300 hükümlü çalıştırılabilecek verime sar 
hip bulunması, 

Söke ilçesinde de bu şartları haiz arazi bu
lunduğu taktirde açık bir cezaevi kurulabile
cektir. 

Bu konuda Aydm Cumhuriyet Savcılığına 
gerekli talimat verilmiştir. 

Arz1 olunur. 

Şevket Kazan 
Adalet Bakanı 

\>&<k 

— 124 — 

http://ib.ii-


M. Meclisi B : 64 10 . 4 . 1974 O : 1 

Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle "bazı suç ve cefaların affı hakkımda 
verilen oyların sonucu 

tiye sayısı : 450 
Oy verenler : 391 

Kabul edenler : 207 
Reddedenler : 184 
Çekinserler : 0 

Oya katılmayanlar : 57 

Açık üyelikler : 2 

[Kabıd edenler] 

Kanun teklifinin tümüne 

(Kabul .edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
11 ter Çubukçu 
Emin Bilen 'Tümer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 
Şükrü- Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Mîr B,ahattıin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Oğuzhan Asiltürfe 
Keımıal Ataman 

-Osman Cerau 
Mustafa îmıirzalıoğlu 
M. Rauf Kaodemir 
Cahit Kayra 
Kâmil Kırılkoğlıu 
ibrahim Saffet Onıay 
Feriiha Fatima öztürk 
önder Sav 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Deniz Bayfcal 

Ömer Buyrukçu 
Fahri özçeli'k 

ARTVİN 
Turgıit Altunkaya 
Ekrem Şadı Erdem 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Necati Cebe 
Sadııllah Usumıi 
Orhan, Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül" 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H. Cehalettin Ezman 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi ÖzLkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali. Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan. Esat Işık 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etera Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım. Parlar 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Hüseyni Erçelik 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Haılıit Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Uyanıp 

EDİRNB 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atiilâ 
Ömer Naima Barın. 
Hasan Buz 
A. Oıihan Senieımoğılu 

ERZİNCAN 
Hasan Çeitinfcayia 
Nurettiin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Selçuk ErverdJi 
Mehmet Fuat Fırat 
Zelkâd Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâshyaoğlu 
Ayşe Aüye KöiksaÜ. 
Nîyaza Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
İbrahim. Hortoğllu 
Mehmet Özmen 
Yusuf Öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Oiilesıia 

Hasan Vanıı'k Tekdn 
Orhan Yulmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Mikâil 'İlcin 

HATAY 
Sa'bri İnce 
Mehmet iSait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Abdullah Baştürk 
Orhan Birgit 
İ. Fehmi Cumalloğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlihan Özlbay 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan Öztunç 
Mehmet Emin Sungur 
Şükriye T-o|k 
Ali Topuz 
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Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Ülman 
Engin Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal önder 
Remzi Özen 
Nece ar Türkcan 
Mahmut Tünkmenoğiu 

KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Arasta 
Abdüükenim Doğru 
Kemali Olkyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Veledi İlhan 
Sabrı Tığlı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşjargiil 
Cemal Cebeci 
Meihnuet Yüceler 

KİRKLARELÎ 
Tankut Akalın 
Meihmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 
Şevket Kazan 

KONYA 
Reşat Akisoy 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
Necmettin Er balkan 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kölkbudak 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Demiz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

• MUŞ 
Tekin. İ1 erd Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tckİner 

NİĞDE 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Gül ey 

RİZE 
O. Yılmaz Kara osuna n-
oğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Kenan -Durııkan 
İsmail Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
İlyas Kılıç 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT; 
Abdülbaki Cartı 
Abdülkerim ZJilân1 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
Tevfilk Fikret Övet 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Arşlara. 
Ahmet Duıraikoğlu 
Ekrem Kangal 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslaatürk 
Âdil Alii öinefl. 
H. Kadri Eyüpoğlu 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
'Süleymiain Yıldırım 

UŞAK 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
İlhami Çeıtiin 
Nedim Korkmıaa 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Zekâi Altıııay 
Kemlal Anadoll 
Bülenit Eoeviit 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

[Reddedenler] 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
İbrahim EJmalj 

Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Rıza Polat 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Orhan Eren 
M. Keımal Erkovan 
Necdet Evliyagil 
İ. Hakkı Ketenoğlu 
İ. Hakkı Köylüoğlu 

Cevait Önder 
Hasan özçelik 
Fikri Pehllıivanlı 
H. Turgut Tofeer 

ANTALYA 
İhsıaıı Ataöv (Çarıklı) 
A bdlur ralhim 15 rdem 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Sabit Osmıa« Avcı 

AYDIN 
Muıtılu Mıenderes 

Nahit Menteşe 
Kemal Ziiya özttürik 
İsmet Sezgin 
Behiiiç, Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemali Alver 
İlhan Ayıtelkin 
Cihat BüBgehan 
İbrahim Beli ram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
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BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Müfit Bayraktar 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Halil Karaath 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Aycı 
Rıza Gençoğliu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensaıüoğılu 
Mahmut Kepdlu 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rasiim CıimiisıM 
Rıfikı Danışiman 
İsmail Halkfkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İbralMm Etem Güngör 
Orhan Oğuz 
Seyfu öztürfk 

GAZİANTEP 
imam Hüseyin İncioğkı 
Mehmet özikaya 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Erkimen 
M. Emin Turgutallp 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
iSiileyman Demirci 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Fer ruh Bozbeyli 
Nilüfer Gürsoy 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüsıcyiıı Özdemir 
Mustafa Parlar 
İlhami Sancar 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekoıı 
Şinasi Osma 
İsımail Taşlı 
KAHRAMAN MARAŞ 
Hal it Evliya 
Alli Zülfilkâroğlu 

KARS 
Yasım Bozikurlt 
Cemil Ünal 

KASTAMONU 
Mehdi Kerkin 
Sab.ri Keskiin 
Hilmi Öztürk 
Hasan, Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 

Turhan Feyzlioğlu 
Selçuik İmamoğlu 
Hayrettin Nakilboğlu 
Kâmil Özsarıyıildıız 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ata.güıu 

KIRŞEHİR 
Meımdııh Erde mir 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Bahıu Dağdaş 
Muzafi'er Demirtaş 
Kemâl'e! tün Gökakı n 
Mustafa Kabil ây İmer 
M. Necati Kalaycıoğilu 
özeıı* Ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
H. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Oikçu 
Necini özgür 
Önol Sakar 
Süleyman Tumicel 

MARDİN 
Seyfi Güneştaıı 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Üııa.t Demir 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altmsoy 
Mehiii'et Bıyık 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Kema'l Şensoy 

Bilâl Taraaıoğltı 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Maij-tafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı» 
Hilmi Türkmen 

SİİRT, 
İdnis Arikan 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
i Enver Akova 

Vahit Bozatlt 

TEKİRDAĞ 
Haılıil Başol 
Nühan İl güm 

TOKAT 
FeyzulılaSh Değerli 
Ali Şevki Erıdk 

TRABZON 
Ömer Çakır oğlu 
Ekrem Dikmen 
Mehmet özgür 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Mus'ljih Gör'entaş 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Unsur 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Onhan Göncüoğlu 
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[Oya Katılmayanlar] 

ADANA 
Mehmet Hulusi Özkul 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hanciüğlu 
(Bşk. V.) 

AĞRI 
Kerem. Şahin 

AMASYA 
Hüsnü Cahdt Koçkar 

ANKARA 
Hüsamettin Akımjımıcu 
Ilyas Seejkin 
Salbalhattiin Selek 

ANTALYA 
•Remzi Yıılınraz 

BİTLİS . 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Ahmet Çakmak (Bşk.V. 
Kemal Demir* 

BURSA 
Emin Acm-

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

Nurettin Ok 
DENİZLİ • 

Hasan Korikmazcan 
DİYARBAKIR 

Hasan Değer 
Reoaıi İislkeıiıderoğlıı 

EDİRNE 
Velıi Güillkan 

ELÂZIĞ 
Rasi'm Küçülkel 

ERZURUM 
Gııyasettıln Karaca 
Korkut Özal (B.) 

GİRESUN 
İbrahim Etem Ki'lıçoğılu 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İSTANBUL 
Hasan Aksay 
Mustafa Kara 
Osman Özer 

İZMİR 
Orhan Demir Sorguç 

Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Özdıal 
Ahmet Tevfik Paksu 

! KARS 
Kemal Güven (Bıaşkan) 

KIRŞEHİR 
Mustafa A'kisoy 

MANİSA 
i Ahmet Balkan 

M. Gündüz Sevil gen 
MARDİN 

İbrahim Ay soy 
Ahm'et Türk (İ.) 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabiti Dörtkol 

ORDU 
Mehmet Said Erbdl 

[Açık üyelikler] 

Amasya 
Bursa 

1 
1 

Mustafa Kemal Gönül 
RİZE 

Sûdi Reşat Saruhan 
SİVAIS 

M. İhsan Karaçam 
Vahidettlin Karaçonlu 

TOKAT 
Üevat- Atılgan 
İsmail Hakkı Birler (B.) 
Ali Kurt 

TRABZON 
Lûtfd' Köktaş 

URPA 
Necati Aksoy 
Mehmet Celâl Bncıak 
Mustafa Kılıç 
Abdülkadıir Öncel 
Celâli Paydaş 

VAN 
Kdınyas Kartal 

ZONGULDAK 
Uevzi Fırat 
Sadık Telkin Müftüoğlu 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

64 NCÜ BİRLEŞİM 

10 . 4 . 1974 Çarşamba 

SaaJt : 14,00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

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

Ocak, Şubat 1974 aylarına ait M. Meclisi Hesap
larını İnceleıme Komisyonu raporu (5/16) (S. 
Sayısı : 26) (Dağıtma tardihJt . 5 . 4 . 1974) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ-
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
il. — İzmir Milletvekili Alev Coşkun ve 9 

arkadaşının, Paris'te düşen, Türk Hava Yolları
na ait DC-10-10 tipi Ankara uçağının hangi şart
lar altında alındığının ve bu konudaki diğer bü
tün iddiaların incelenmesi için Anayasanın 88 ve 
Millet Meclisi 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 
11 arkadaşının; son günlerde ortaöğrenim ve 
öğretmen okullarında meydana gelen olaylar 
ve bu olaylar karşısında yetkililerin tutum ve 
davranışları konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasıma 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 Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/39) (*) 

2. — Çorum Milletvekili Etem Eken'üı 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 Balkanından sözlü sora 
önergesi (6/24). 

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

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

(*) içtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



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' 
ndn, geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmen
lerine dalir Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/28) 

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

13. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan 
Çanıeri'nin, peynir üretim ve tüketimime dair 
Ticaret Balkanından södıü soru önergesi (6/31). 

14. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
toprak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önertgesi 
(6/32). 

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

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

17. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazen-
cir'in, Bingöl iline ayrılan ilmam kadrolarına 
dair Devlet B/akanından sözlü soru önergesi 
(6/35). 

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

19. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nm, 
Türkiye Şeker fabrikalarında uygulanan ihale 
yöntemime dair Sanayi ve Teknoloji Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/42) 

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

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

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

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

24. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'in, 
Elbistan Termik Santralına dai** Maliye ve , 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü 
soru önergesi (6/51) 

25. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'in, 
İşçi dövizlerine dair Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/52) 

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

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

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

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

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

31. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'm, 
Kars'ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini 
Hanak ilçesine bağlayacak olan yolun yapımı
na dair Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanın
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 Ümsal'ın, 
Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında olup 
emekliliğe hak kazanan işçilere dair Çalışma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/60) 

34. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Kara'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 İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuz
luğa dair Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/63) 

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



38. — Yozgat Milletvekili ihsan Arşlan'ın, 
Turizm ve Tanıtma BaJkaniığındaki yolsuzluk 
iddialarına dair Turizm ve Tanıtma Bakanın-
•dan sözlü soru önergesi. (6/66). 

39. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, 
İçel köylerinde yapılan ilkokullara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/69). 

40. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, 
İçel Valisine iMşjkin IçtişLeri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/70) 

41. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
ikin'in Kastamonu'da bulunan vakıf mallara 
Silişfein Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/72) 

42. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in, köylerin ilçelerle telefon bağlantısına 
ilişkin içişleri Bakannıdan sözlü soru önergesi 
(6/73) 

43. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kiln'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 ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/75) 

45. — Kars Milletvekili Yasin. Bozkurt'un, 
et taban fiyatına ilişiklin Gıda Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

46. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
yurtlarda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/77) 

47. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, 
-Cumhuriyetin 50 noi yılı münasebetiyle istan
bul'da dikilen heykellere ilişkin içişleri Baka
nından sözlü önergesi. (6/78) 

48. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç' 
un, Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi 
île ilgili Türkiye'ye gelmelerine İlişkin Dışişle
ri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/79) 

49. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar' 
m, kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy işleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/80) 

50. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
Sivas ilinin televizyona kavuşturulmasına iliş
iklin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/81) 

51. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz' 
in Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine 

ilişkimi Dışişleri Balkanından sözlü soru önerge
s i (6/82) 

52.. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez' 
in, Hatay'ın bazı ilcilerinde televizyon yayın
larına ilişkim Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/83) 

53. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son 
günlerde meydana gelen gençlik olaylarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

54. — Ankara Milletvekilli Necdet Evliya-
gil'in, Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Tür
kiye ile ilgili yayınına ilişkin Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

55. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni mü
şavir kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/86) 

'56. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, TRT programlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü sıoru önergesi (6/87) 

57. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif is
lâm'ın, sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mah-
kemelerindeki davalara ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

58. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar 'm, 
merhum Menderes, Bolatkan ve Zorlu'nun naaş-
larımn nakline ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/89) 

59. — içel Milletvekili ibrahim Göktepe'nin, 
Ankara - Kızılay meydanındaki panonun kal
dırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/90) 

60. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete 
Tan'm, hekimlerin rotasyonuna ilişkin1 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'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 ıhakkında 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 e'k) (Dağıtıma tarihleri : 21 . 3 . 1974, 
4 . 4 . 1974) 

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

3. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 
ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 
1744 sayılı Kanunla değiştirilen 84 ncü madde
sinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker ve 32 arkadaşının, 
311. 8 .1956 gftn ve 0831 sayılı Orman Kanunu
nun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine; Koca
eli Milletvekili Sedat Akay'm, 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 .1956 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,, 
6S31 sayılı Orman Kanununa 20 . 6 .1973 tarih
li ve 1744 sayılı Kanunla eklenen ek 3 ncü mad
de (A) fıkrası (c) 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 Milletvekilli 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 Plan 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 Sabri 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, 
Ulaştırmıa ve Turizm Komisyonu raporu (M. Mec
lisi: 2/4; C. Senatosu : 2/45) (M. Meclisi S. 
Sayısı: 27; C. Senatosu S. Sayısı: 228) '(Dağıtma,. 
(tarihi: 1 .4 .1974) 
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Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
IIesaslarını İnceleme 

Komisyonu 
Esas No. : 5/16 
Karar No. : 13 

28 . 3 . 1974 

Yiüksek Başkanlığa 

7 910 401 94 Aralık 1973 başında bankada mevcut para., 
74 650 665 24 Aralık 1973 Ocak, Şubat 1974 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para. 

+• 
82 561 067 18 Toplam 
50 349 476 18 Aralık 1973 Ocak, Şubat 1974 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para. 

32 211 591 00 Mart 1974 başında bankada mevcut para. 

Millet Meclisi Saymanlığının Aralık 1973, Ocak - Şubat 1974 aylarına ait hesapları incelendi: 

Aralık 1973'te Ziraat Bankasındaki 7 910 40194 liralık mevcudu ile Aralık 1973, Ocak - Şubat 
1974 aylarında Hazineden 74 650 665,24 lira al narak bankadaki hesaba yatırılan meblâğın cem' 
an 82 561 067,18 lira olduğu, mevcuttan sarf olunan 50 349 476,18 lira tenzil edildikten sonra, 
Mart 1974 başında bankadaki kasa mevcudunun 32 211 591,00 liradan ibaret olduğu ve Sayman
lıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun 'bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
İçel 

Çetin Yılmaz 
Denetçi 

Amasya 
V. Meşhur 

Çankırı 
A. Tosyalıoğlu 

Konya 
N. Kalaycıoğlu 

Başkanvekili 
Kahraman Maraş 

M. Özdal 

Adana 
Y. Ilocaoğlu 

Erzincan 
i7. Çetinkaya 

Sivas 
V. Karaçorlu 

Sözcü 
Bilecik 

M. Ergül 

Afyon Karahisar 
8. Mutlu 

Gaziantep 
H. Incioğlu 

imzada bulunamadı. 

Zonguldak 
F. Fırat 

İmzada bulunamadı. 

Kâtip 
Muş 

A. H. Çelehi 

Antalya 
/ . Ataöv 

Kars 
C. Ünal 




