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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

BİRİNCİ OTURUM 
Yoklama yapıldı, salt çoğunluğun bulunma

dığı tesbit olundu. 
Başkan; 95 nci Birleşimdeki durumun de

ğişmediğini ve oturumu saat 15 e bıraktığını 
bildirdi. 

İKİNCİ OTURUM 
Yapılan yoklamadan yeter sayının bulunma

dığı anlaşıldı. 
Başkan: çoğunluğun bulunmadığını, Diva

nın oturumun bir saat sonraya taliki halinde de 
çoğunluğun sağlanamıyacağı kanaatinde bulun

duğunu ve bu sebeple, karar gereğince, 1 Ağus
tos 1960 Pazartesi günü saat 10 da toplanıla
cağım tebliğ etti. 

1 Ağustos 1966 Pazartesi günü saat 10 da 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başaknvekili 

Fikret Turhangil 

Kâtip 
Çanakkale 

Nakit Alt an 

Kâtip 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 

B İ K I N C Î OTURUM 
Açılma Saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir) — Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 97 nci Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Halen Heyeti Umumiyede ço
ğunluk yoktur, çoğunluğa yakın bir rakam 

'müşahad.e edilmektedir. Bu sebeple, bir saat 
sıo'nra toplanma/k üzere birleşime ara veriyo
rum. 

Kapanma Saati : 10,1.5 

»»••« 



Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma Saati : 11,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 97 nci Birleşimin ikinci oturumunu acıyorum. 

YOKLAMA 

BAŞKAN •— Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Heyeti Umum iye de 91 sayın 

üye vardır. Çoğunluğumuz bulunmadığı için 

saat 15,00 te Birleşime devam etmek üzere otu
rumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 11,20 

Ü Ç Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — Doksanycdinci Birleşimin üçüncü oturumunu açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Heyeti ıımumiyemizde 92 sa

yın üye vardır. Bir saat sonra toplanmak üze
re oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15,15 



D Ö R D Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma Saati : 16,10' 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN —• Dördüncü oturumu açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ydklama yapılacaktır. 
(Yok] a ma yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluk, bir evvelki toplan

tının aynıdır. Çoğunluk olmaik ihtimali mev

cut bulunduğu cihetle bir saat sonra toplan
mak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16,12 

»•<« 

BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 17,15 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum, 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Heyeti Umumiyemizıde 92 kişi 

mevcuttur. Çoğunluk olması ihtimali Başkan
lıkça düşünülmıeiktedir. Heyeti Umumiyenin al
dığı karar gereğince çalışma süremiz saat 20,00 
ye (kadardır. İçtüzüğümüz en «/geç bir saat» ta

biri kullandığı cihetle, bir saatin dışında bir 
talik yapmak gayri mümkündür. Bu sebeple 
şu anda saatin 17 yi 25 gcçmıesi hasebiyle 18 i 
25 geçe, yani bir saat sonra toplanmak üzere 
Birleşime ara veriyorum. 

(Kapanma Saati : 17,25) 



ALTINCI OTURUM 

Açılma Saati : 18,25 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — Beşinci oturumu açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Başkanlık Divanının sayın 

üyelerinden ricası yerlerine oturmalarıdır, Ri
yasetçe ayrıca sayım yapılacaktır. Çünkü yok
lama sırasında bulunmıyan sayın üyeler vardı, 
lütfen yerlerinize oturunuz. 

Yapılan yoklama ve Divan kâtiplerinin tek 
tek sayımı neticesinde, Sayın Senato Başkanı
nın da Heyeti Umumiyede bulunması suretiy
le, 93 üyenin mevcudolduğu tesbit edilmiştir, 
çoğunluk vardır, gündeme geçiyoruz. 

Sayın Telkin Arıburun ve Sayın İskender 
Cenap Ege gündem dışı söz almışlardır. Heye-

1. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 
kanun taasrısının Millet Meclisince kabul edilen I 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve j 
Adalet Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 1/117, I 
2/81, 2/144, 2/174, 1/101, 2/207, 2/223; Cum
huriyet Senatosu 1/659) (S. Sayısı : 816) (1) 

BAŞKAN —• 6 ncı maddenin müzakeresi es- ' 
nasmda verilmiş bulunan takrirler Yüksek He
yetinize arz edilmiş idi. Tadil takrirlerini tek
rar oylarınıza arz ederek bu husustaki karar
larınızı istihsal edeceğiz. 

Konıisyonumuzun getirdiği 6 ncı madde
yi tekrar okutuyorum. 

MADDE 6 — Genel bütçe harcamaları sı
rasında hizmet karşılıklarının usulsüz öden
mesi dolayısiyle, yetkililer tarafından (Haksız 

(1) 816 S. Sayılı basmayazı 28 . 7 .1966 
tarihli 93 ncü Birleşim tutanağına bağlıdır. 

ti Umumiyenin kabul ettiği karar, münhasıran, 
bâzı suç ve cezaların affı hakıkmdaki tasarı
nın müzakeresine mütedair bulunması hase
biyle.. 

TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Sayın Arı
burun talebini geri aıldılar. 

İSKENDER CENAP EĞE (Aydın) — Ben 
de geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Eğe de geri alıyorlar. 
Gündemimize geçiyoruz. 

iktisaplar hariç) bütçe hizmetlerinden doğma 
eşhas borçları hesaibma aldırılan; vergi, resim 
ve harç dışında kalan ve Sayıştay ile Askerî 
ve Adlî Mahkemelerce suç ile alâkalı 
ıbulunmıyan (-okul tazminatları hariç) ve so
rumlular adına hükme bağlanmış Devlet ala
cakları ile, hizmet ifa ve belgeleri saymanlık
lara teslim edildiği halde mahsubu yapılama
mış, âhizi üzerinde kalmış olan bütçıeden mü
tevellit avans artıkları (Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar ödenmiyen kısımları) 
silinir. 

Bu maddenin kapsamına giren ve henüz 
hükmedilmemiş eski yıllara ait zimm'etler hük-
ımedilmeılerini mütaakıp silinirler. 

BAŞKAN — Şimdi madde ile ilgili öner
geleri okutuyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Yüksek Başkanlığa 
6 ncı madde yerine aşağıdaki metnin 7 nci 

madde olarak kabulünü arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Samısun 
Pe£et Rendem 

MADDE 7. — Genel bütçe harcamaları 
sırasında hizmet karşılıklarının usulsüz öden
mesi dolayısiyle, yetkililer tarafından (Haksız 
iktisaplar hariç) bütçe hizmetlerinden doğma 
eşhas borçları hesabına aldırılan; vergi, resim 
ve hare dışında: kalan ve Sayıştay ile askerî ve 
adlî mahkemelerce suç ile alâkalı bulunmıyan 
ve sorumlular adma hükme bağlanmış Devlet 
alacakları ile, hizmet ifa ve belgeleri sayman
lıklara teslim edildiği halde mahsubu yapılama
mış, âhizi üzerinde kalmış olan bütçeden mü
tevellit avans artıkları (Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar ödenmiyen kısım
ları) silinir. 

Bu maddenin kapsamına giren ve henüz 
hükmedilmemiş eski yıllara ait zimmetler hük-
medilmelerini mütaakıp silinirler. 

BAŞKAN — Sayın Refet Rendeci tarafın
dan verilmiş bulunan takrire komisyon katılı
yor mu efendim? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI O. SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) 
— Katıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER 
(Konya Milletvekili) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komis
yon katılmaktadır. Takriri oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi kabul buyurduğunuz takrir veç
hile tekrar okutup oylarınıza arz edeceğim. 

Efendim, bu 6 ncı madde mi oluyor 7 nci 
madde mi? Komisyondan bir hususu öğrenmek 
işitiyorum; Millet Meclisinden gelen metinde 
6 ncı madde olarak kabul edilen maddeyi ko
misyon 5 nci madde olarak mı kabul etmiştir? 
Şu halde Millet Meclisinin 6 ncı maddesini şim
di okuıtucağrm... 

Efendim bir hususu öğrenmek ister Baş
kanlık Divanı; 5 nci madde tayyedilmiş idi, 
Komisyonda, ipka edildi, Heyeti Umumiyenin 
kararı ile, 5 nci madde Millet Meclisinin metni 

şekliyle kaıbul buyuruldu. Millet Meclisinin 
6 ncı maddesi olarak sıra alan ve «134 sayılı 
Kanunla değiştirilen» diye başlıyan madde 
6 ncı maddedir. Başkanlık Divanına yardım
cı olmasını Komisyondan da rica edeceğim, Hü
kümetten de. 

Altıncı madednin müzakeresi henüz yapıl
mamıştır. Henüz kabul edilmemiştir. (Oyüan-
madı sesleri). 

Oylanmadı, müzakereısi yapıldı, fakat oy
lama yapılmadı. 4 ncü ve 5 nci madde kabul 
edildi, takrirler okundu 6 ncı madde oylanıp 
kabul edilmedi. Zabıtlarımız öyledir. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER 
(Konya Milletvekili) — Bu madde Millet Mec
lisi metninin 7 nci maddesidir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde, efendim. 7 nci 
madde demin okuduğumuz takrir idi, sehven 
okunmuştur. Şu halde Millet Meclisi metninin 
6 ncı maddesi, 5 nci madde olarak Komisyonu
muzca kabul edilmiştir. Şimdi 5 nei madde ye
rini aldığına göre, 6 ncı madde Millet Meclisi
nin metninin aynıdır. 

Maddeyi okutuyıorum. 

MADDE 6. — 134 sayılı Kanunla değişen 
113 ve 218 sayılı Af kanunlarının 1 nci mad
delerinin (C) bendlıerinden fiilen faydalanan
ların bu cezalarından ikişer senesi indirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek 
istiyen Sayın Üye? Yok. Maddeyi oylarmza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi Anayasa ve 'Adalet Komisyonunca 
6 ncı madde olanak kabul olunan maddeyi 7 nci 
madde olarak okutuyorum. 

MADDE 7. — Genıel bütçe harcamaları sı
rasında hizmet karşılıklarının usulsüz öden
mesi dolayısiyle, yetkililer tarafından (Hak
sız iktisaplar hariç) bütçe hizmetlerinden doğ
ma eşhas borçları hesabına aldırılan; vergi, 
resim ve hare dışında ikaları ve Sayıştay ile 
Askerî ve Adlî Mahkemelerce suç. ile alâkalı 
bulunmıyan (okul tazminatları hariç) ve so
rumlular adma hükme bağlanmış Devlet ala
cakları ile, hizmet ifa ve belgeleri saymanlık
lara teslim edildiği halde mahsubu yapılmamış, 
âhizi üzerinde kalmış olan bütçeden mütevel
lit avans artıkları (Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar ödenmiyen kısımları) silinir. 
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Bu maddenin kapsamına giren ve henüz 
hükmedilmemiş eski yıllara ait zimmetler hük-
modilmelerini m üt a akıp silinirler. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Sayın 
Rendeei tarafından verilmiş, esasa müessir, Sa
yın Mehmet Pırıltı, Saffet Ura:l, Hüseyin At
maca, Mıöbrure Akısoley ve İzzet Birand tara
fından verilmiş, esasa miiesısir olmıyan, esasta 
değişiklik ihtiva etmeyip, cümle değişikliğini 
arzu eden dört takrir vardır. 

Sayın Komisyon Başkanı müsaade ederler
se, bu takrirleri okutayım, bilâhara kendileri
ne hem takrir hakkında beyanda bulunmak 
üzere.. (Usul hakkında da söız işitiyoruz, sesle
ri) . Hem de usul hakkında söz vereceğim. 

Önce önergeleri okutayım. 

Yüksek Başkanlığa 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki ta

sarının 6 ncı maddesinin 4 ncü satırındaki 
(Okul tazminatları hariç) ibaresinin madde 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

İzmir 
İzzet Birand 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Altıncı maddeden parantez içinde olan 

(Okul tazminatları hariç) ibaresinin çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Me'brure Alksoiley 

Cumhuriyet Senatosu B,aışk anlı gına 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun ta

sarısının Cumhuriyet Senatosu Adalet Komisyo
nunca kabul edilen 6 ncı maddesindem (Okul 
tazminatları hariç) ibaresinin çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Antalya Bursa 
Mehmet Pırıltılı Saffet Ural 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

BAŞKAN — Sayın Refet Rcııdeei vermiş 
bulunduğu takririnde; Millet Meclisi metninin 
aynı şekilde olmasını istemektedir. Öyle de
ğil mi Sayın Rendeei? 

REFET RENDECİ (Samsun) — Evet efen
dim. Millet Meclisinde kabul edilen metni ay
nen takririme yazdım ve kabulünü arz ve tek
lif ettim. 

BAŞKAN — Sayın Refet Rendeei tarafın
dan verilmiş bulunan önergeyi tekrar okutuyo
rum. 

('Samsun Üyesi Refet Rendeci'nin önergesi 
tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı, buyurun 
efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Bu durum karşısında usule ait müza
kereye geçin iveceğim. Çünkü metin bizim Ko
misyon metni üzerindedir. Yapacağımız mü
zakere Millet Meclisinin veyahut Anayasa ve 
Adalet Komisyonunun yani bizim kabul eıtmiş 
olduğumuz metindeki önce sıra alan madde 
numarasının aynıdır. Onun için metin üzerinde 
usuıl hakkında müzakere açmıyalım. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Kısa bir maruzatta bulunacağım mü
saade buyurursanız. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Muhterem arkadaşlarım, Anayasa 
ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metne 
vuzuh vermek üzere; «Okul tazminatları ha
riç» ibaresi eklenmiştir. Fakat dört, beş tak
rir verilmiştir. Hepsi, birbirinin aynıdır. Esa
sen daha evvel Millet Meclisinden gelen metin
de de okul tazminatları dâhil değildir. Bu iba
releri kaldırmakla, okul tazminatlarını affa 
uğrattığımız mânası çıkmasın. geriye kalan 
metinde de okul tazminatları dâhil değildi. Ko
misyon adına bu hususu açıklıyorum ve önerge
lerin hepsi de aynı mahiyettedir. Komisyon ola
rak önergelere iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tuna demin madde gö
rüşülmesinde yapılan takdim tehire göre 7 nci 
maddenin müzakeresi yapıldığı esnada Sayın 
Refet Rendeei tarafından verilen takrire Ko
misyonunuz ve Hükümet iştirak etmişler idi. 
Bu takrir de «Okul tazminatları hariç» ibare
si yok (Oylandı kabul edildi sesıleri). 

Yani, Sayın Rendeci'nin takriri kabul ol
duğu takdirde diğer üç takririn oya konma
sına lüzum yoktur, deniyor. Şu halde, Sayın 
Rendeci'nin takririni okumuş bulunuyoruz; 
Millet Meclisi metninin aynen kabulünü tale-
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betmektedir. Hükümet ve Komisyon katılıyor
lar. Takriri oylarınıza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer sayım üç takrir sahiplerinin arzuları 
da bu şekilde yerine getirilmiş ve çıkarılma ta
lebi uygulanmış bulunduğu cihetle bu takrir
leri oya arz etmiyorum. 

Şimdi önerge ile kabul buyurduğunuz 7 nci 
ımaddeyi okutuyorum. 

MADDE 7. — Genel bütçe harcamaları sıra
sında hizmet 'karşılıklarının usulsüz ödenmesi 
do'layıısiyle, yetkililer tarafından (Haksız ik
tisaplar hariç) bütçe hizmetlerinden doğma eş
has borçları hesabıma aldırılan; vergi, resim 
ve hare dışında kalan ve Sayıştay ile askerî 
ve adlî mahkemelerce suç ile alâkalı buluranı-
yan ve sorumlular adına hükme bağlanmış 
Devlet alacakları ile, hizmet ifa ve belgeleri 
saymanlıklara teslim edildiği halde mahsubu 
yapılamamış, âhizi üzerinde kalmış olan bütçe
den mütevellit avans artıkları. (Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmiyen kı
sımları) silinir. 

Bu maddenin kapsamına giren ve henüz 
hükmedilmemiş eski yıllara ait zimmetler hük-
m'edilmelerini mütaalkıp silinirler. 

BAŞKAN •—• Maddeyi oylarınza arz ediyo
rum. Kalbul edenler.. Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — Mükellefler veya sorumlular 
adına 31 Aralık 1965 tarihine kadar ki, dönem
lere aidolarak kesilmiş olup, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmemiş 
bulunan vergi cezaları (Mülga vergi kanunla
rıma göre kesilmiş olan dâhil) ile uygulanan 
gecikme zamları; taallûk ettikleri vergi asılla
rı kanunun meriyetinden itibaren altı ay içeri
sinde ödendiği takdirde (Kanunun meriyetin
de vergi asılları ödenmiş olan dâhil) affedil
miş tir. 

İhtilaflı vergilerde tarafların malî veya 
idari ikaza mercilerine müracaatları veya ihti
lâfı devam ettirmeleri, mükelleflerin veya so
rumlularım ihtilâfın sonunda vergi •aslınım sü
resinde ödenmesi kaydiyle aftan istifadelerine 
engel olmaz. 

Ancaık ihtilâfım hallinde tamamen veya (kıs
men haksız çıkan mükelleften veya sıorumlu-

I dan haksız çıkılan vergi aslı yüzde on zamla 
tahsil olunur. 

Bu kamumun yürürlüğe girdiği tarihten son
ra 31 Aralıık 1965 tarihine 'kadarla dönemle
re aidıolanak kesilecek vergi cezaları hakkın
da da vergi aslımın süresinde ödenmesi kaydiy
le yulkarıda'ki hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayım üye? Yok. Takrirler vardır. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANİ OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dım) — Bir matbaa hatası vardır. 

BAŞKAN — Lütfen işaret ediniz. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Meclis metninin sekizinci maddesinin 
üçüncü satırında kerre içindeki «Mülga ver
gi kanunlarıma göne, kesilmiş olan» ibaresin-
deıki «olan» kelimesinin «olanlar» şeklinde de-

I ğiştirilmesi gerekmektedir. 
BAŞKAN — «Olanlar dâhil..» olacak diyor

sunuz. Sayın Komisyon Başkanı sekizinci mad
demin üçüncü satırında kerre içinde bulunan 
«Mülga vergi kanunlarına göre kesilmiş olan» 
ibaresindeki «olan» kelimesinin «olanlar» şek
linde değiştirilmesi icabettiğini, bir tabı hatası 

I olduğunu beyanla ifade etmişlerdir. Bu şekilde 
I oya arzını istomektedirler. Takrirler vardır 
I okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Af kanunu tasarısının 

8 nci maddesinde affedilen gecikme zamları 
I toplamınım rakam olarak maddenin görüşül

mesi sırasında Sayım Maliye Bakanı tarafın
dan açıklanmasını saygılarımla dilerim. 

Elâzığ 
I Salim Haizerdağlı 

BAŞKAN — Sayım Hazerdağlı, Maliye Ba-
I kanından sözlü eeıvap istemektedir. Burada 

Maliye Bakanı yok. (Temsilcisi var, sesleri). 
Buyurun, efendim, yetki belgemiz var mı? 

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL 
MÜDÜRÜ AHMET TEVFİK ALPASLAN — 
Var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, 
MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GE

NEL MÜDÜRÜ AHMET TEVFİK ALPAS
LAN — Muhterem Başkan, sayın senatörler, 
Sayın Maliye Bakanı adına... 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim, zapta ge
çiriyorum. Konuşmakta olaın Maliye Bakan
lığı Müşaviri Ahmet Tevfik Alpaslan'dır ve Ma
liye Bakanınca yetkili kılınmıştır. 

Buyurun efendim. 

MALÎYE BAKANLIĞI GELİRLER GE
NEL MÜDÜRÜ AHMET TEVFİK ALPAS
LAN — Biraz önce okunmuş olan takrir ge
reğince ve Sayın Maliye Bakanı adına bu 
8 nci maddenin kanunlaşması halinde terkin 
edilecek cezaların miktarını açıklıyorum, efen
dim. 

Haziran 1966 ayı sonu itibariyle bu ceza
ların haliveden miktarı 2 217 866 lir a, sa
bıkadan 298 384 065 lira olmak üzere cem'an 
300 601 931 liradır. Bunun hepsinin bir ka
lemde ve derhal silinmiyeceği de aşikârdır. 
Çünkü aynı metne göre vergi aslımın öden
mesi şartı bir kayıt olarak konulmuş bulu
nuyor. O şart ne nisbette tahakkuk etmezse bu 
silinen ceza miktarının o kadar eksilmesine 
müncer olacaktır. 

Hürmetlerimle arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı'nm yazılı 

olarak sunmuş olduğu hususa Maliye Ba
kanı Müşaviri Sayın Alpaslan cevap verdiler. 

Madde üzerinde başka görüşmek istiyen 
sayın üye yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiycınler...' Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9. — Aşağıda yazılı bendi erde gös
terilen suçlar; 2 ve 4 neü madde hükümleri 
saklı kalmak şartiyle, bu kanun hükümleri 
dışında bırakılmıştır. 

A) Türk Ceza Kanununun 125, 126. 
127, 128, 129, 130, 131, 132 ve 133 neü mad
delerinde; 135 nci maddenin ikinci bendinde 
ve 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 
147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156 
ve 157 nci maddelerinde yazılı suçlar ve bun
ların 168, 171 ve 172 nci maddelerinde gösteri
len şekilleri; 163 neü maddenin birinci fıkrası ile 
164, 165 ve 166 nci maddelerde yazılı suçlar; 
zimmet, ihtilas, irtikâp ve rüşvet suçları; 
339, 340, 341, 403., 404 (2 nci bend birinci 
fıkrası hariç), 405, 406, 407, 408, 414, 415, 
416, 417, 418, 429 ve 430 ncu maddenin 
birinci fıkrası ile 431, 435, 436, 440, 441, 
491, 492, 493, 495, 496, 497, 498, 499, 503, 

506, 508 ve 510 ncu maddelerinde yazılı suçlar. 
Ancak; 

1. Kaçırmanın, evlenmek maksadiyle ya
pıldığı ve kaçırılan kimsenin ırzına geçilmediği 
ve 416 nci maddenin son fıkrasının asli hü
küm olarak tatbik edildiği, 

2. Türk Ceza Kanunu ile Askerî Ceza Ka
nununa göre zimmet ve ihtilas suçlarından 
dolayı, hükmen tesbit edilmiş zararın tama
men ödendiği, 

3. Türk Ceza Kanununun 491, 492 ve 
493 neü maddelerinde yazılı suçların, 18 ya
şımı bitirmemiş bulunanlar tarafından işlen
diği; 

Hallerde bu kanunun 1 nci maddesi uygu
lanır. 

4. irtikâp ve rüşvet suçları ile Türk Ceza 
Kanununun 339, 340, 341, 503 ve 508 nci mad
delerinde yazılı suçlardan dolayı hükmedilmiş 
veya hükmedilecek olan hürriyeti bağlayıcı ce
zalanın üçte ikisi ve para cezalarının tamamı 
affedilmiştir. 

Ancak, hürriyeti bağlayıcı cezadan yapı
lacak indirme on aydan az ve üç seneden 
fazla olamaz. 

B) 3116, 5653 ve 6831 sayılı Orman ka
nunlarında yazılı suçlar ile Türk Ceza Ka
nunun 369, 370 ve 373 neü maddesinin bi
rinci fıkrası ve 374 neü maddesinde yazılı 
suçlar ve bunların 411, 412 ve 413 neü mad
delerinde gösterilen şekilleri, 

C) Askerî Ceza Kanununun 55, 56 ve 
59 ncu maddeleriyle 91, 131, 132 nci mad
deleri, 148 nci maddenin (B) bendi ve yükar-
daki bendlerde Türk Ceza Kanununun mad
delerine atıf suretiyle cezalandırılan suçlar. 

D) 5816 sayılı Atatürk aleyhinde işle
nen suçlar hakkındaki Kanunum şümulüne gi
ren suçlar. 

E) îcra ve İflâs Kanununun 337, 338, 
339, 340 ve 344 neü maddelerinde yazılı suç
lar. 

F) 551 sayılı Markalar Kanununda yazılı 
suçlar. 

G) 15 . 7 . 1963 tarihli ve 274 sayılı Sen
dikalar Kanununun 19 ncu maddesine avkırı 
hareketten dolayı aynı kanunun 31/3 mad
desi gereğince acılan dâvalara ilişkin suç
lar. Ancak mahkûmiyet halinde aynı kanu
nun .20 nci maddesinin (C) bendi hükümleri 
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uygulanır. Şu kadar ki verilen ceza infaz edil
mez. 

H) Türk parasının kıymetini koruma hak
kındaki Kanunun şümulüne giren 2 500 liraya 
kadar (2 500 lira dâhil) kıymet kaçakçılığı 
suçları veya bu kanuna göre çıkarılan kararname 
ve tebliğlere aykırı fiiller veya miktarı ne olursa 
olsun döviz veya Türk parasımın ziyamı intacet-
memiş bilûmum fiiller veya önceden çıkarılan ka
rarname ve tebliğlere göre suç sayılıp da sonra
dan çıkarılan kararname ve tebliğlere göre suç 
sayılını yan fiiller; istimal ve istihlâk maksadiyle 
işlenmiş kaçakçılık fiilleriyle 6829 sayılı Kanun
un ek ikinci maddesinin I, II, I I I ncü bendleri 
ve IV ncü bendimin birinci fıkrası hükmü, 
tekel kaçakçılığı, CİP kıymeti 2 500 lirayı 
gecmiyen (2 500 lira dâhil) gümrük kaçakçılığı 
suçları hariç, Kaçakçılığın men ve takibine 
dair 1918 ve Türk parasının kıymetini koru
ma hakkındaki 1567 sayılı kanunlar ile bun
larım ek ve tadilleri hükümlerini ihlâl eyliyen 
fiiller. 

Ancak, Yüksek Adalet Divanınca 1567 sa
yılı Kanunla ek ve tadillerine muhalefetten do
layı hükmedilmiş olan para cezaları affedil
in iştir. 

İ) 27 Mayıs 1960 tarihinden itibaren, ba
kan! arın sıfat ve vazifeyi suiistimal suretiyle 
işledikleri suçlar. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bâzı ceç^aların affı hakkındaki kanun ta

sarısının Cumhuriyet Senatosu Adalet Komis
yonunca kabul edilen 9 ıncu maddesinin (î) 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Bursa Antalya 
Saffet üra l Mehmet Pırıltı 

Denizli istanbul 
Hüseyin Atmaca Mebrure Aksoley 

9 ncu maddenin (I) fıkrası : 27 Mayıs 
1960 tarihinden itibaren, bakanların sıfat ve 
vazifeyi suiistimal suretiyle işledikleri suçlarla 
halen Pahlâmento üyesi olanlar bu kanunun af 
kapsamı dışında tutulmuştur. 

Yüksek Başkanlığa 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki ka

nun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metninin 9 ncu, Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonunca kabul olam 

metnin 9 ncu maddesinde yazılı istisnalardan 
141 nci maddenin 4 ncü fıkrasının istinnalar-
dan çıkarılarak affın içine alınmasını arz 
ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Bitlis 
Ziya Şercfhanoğlu 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Tasarımın 9 ncu maddesinden, «163 ncü 

maddenin birinci fıkrası» tâbirinin çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Maraş izmir 
A. Tevfik Paksu Ömer Lûtfi Bozcalı 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen arz edeceğim sebeplerden ötürü 

müzakere edilmekte olan af kanun tasarısının 
Millet Meclisi metnindeki madde 9, Fıkra H, 
bend 2 nin metinden çıkarılmasına ve bu mad
denin Senato (Anayasa, Adalet) Komisyonun
dan çıkmış olduğu şekilde kabul edilmek üzere 
oya sunul marnını arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Tekin Arıburun 

TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Öner
gemi geri alıvorum. 

BAŞKAN — Arıburun takririni geri al
mıştır. 

Takrir «eriverilmistir. 
İSKENDER CENAP ECE (Aydm) — Sa

yım Başkan, 8 nci madde 9 ncu madde olarak 
okundu. 

BAŞKAN — Bir takrir kabul ettik efendim, 
5 nci maddeyi dâhil ettiğimiz için bütün 
maddelerin numaralarını değiştirdik. Bir tak
rir kabnl edilmiştir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — Ya
ni bu 9 ncu madde mi oldu? 

BAŞKAN — 9 olmuştur ve mütaakıp mad
delerin numaralarını da ona göre tashih edi
niz, çünkü bir takrir kabul edilmiştir, bütün 
maddelere sâri olmak üzere. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkında ka

nun tasarsmm 9 ıncu maddesinin (A) ben
di nde yazılı af dışı bırakılan suçlar arasın
dan T. C. K. ıran 403, 404, 405, 406, 407 ve 
408 nci maddelerin çıkarılması suretiyle bu 
suçların affın şümulü içine alınmalarını arz ve 
teklif ederim. 

Denizli 
Kemal Turgut 
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Başkanlığa 
9 ncu maddenin (A) fıkrasında 3 ncü ben

dinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

9 ncu maddenin (A) fıkrasında tadadolu-
nam bütün suçlar 18 yaşını bitirmemiş şahıs
lar tarafından işlemişse 1 nei madde uygula
nır. 

Bolu Uşak 
Sırrı Uzunhasanoğlu M. Faik Atayurt 

Kütahya 
Orhan Akça 

Sayın Başkanlığa 
8 nci madde yerine aşağıdaki metnin 9 ncu 

madde olarak aynen kabulünü arz ve teklif ede
lim. 

Saygılarımla. 
Bursa 

Cahit Oıtac 

«Madde 9. — Aşağıda yazılı bondlerde gös
terilen suçlar; 2, 4 ve 5 nci madde hükümleri 
saklı kalmak suretiyle, bu kanun hükümleri dı
şında bırakılmıştır. 

A) T. C. K. nun 125, 126, 127, 128, 129, 
130, 131, 132 ve 133 ncü maddelerinde, 135 nci 
maddenin 2 nci bendinde ve 136 137, 138, 139, 
140, 141, 142, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152. 
154, 155, 156 ve 157 nci maddelerinde yazılı suç
lar ve bunların 168, 171 ve 172 nci maddelerinde 
gösterilen şekilleri 163 ncü maddenin 1 nci fık-
rasiyle, 164, 165 ve 166 nci maddelerde yazılı 
suçlar zimmet, ihtilas, irtikâp ve rüşvet suçları, 
339, 340, 341, 403, 404, ikinci bend birinci fık
rası hariç, 405, 406, 407, 408, 414, 415, 416, 417, 
418, 429 ve 430 ncu maddenin 1 nci fıkrası ile 
431, 435, 436, 440, 441, 491, 492, 493, 495, 496, 
497, 498, 499, 503, 506, 508 ve 510 ncu madde
lerinde yazılı suçlar. Ancak : 

1. Kaçırmanın evlenmek maksadiyle yapıl
dığı ve kaçırılan kimsenin ırzma geçil m ediği ve 
416 nci maddenin son fıkrasında asli hüküm ola
rak tatbik edildiği, 

2. T. C. K. ile Askerî Ceza Kanununa göre 
zimmet ve ihtilas suçlarından dolayı hükmen 
tesbit edilmiş zararın tamamen ödendiği, 

3. T. C. K. nun 491. 492 ve 493 ncü mad
delerinde yazılı suçların, 18 yaşını bitirmemiş 
bulunanlar tarafından işlendiği, hallerde bu ka
nunun 1 nei maddesi uygulanır. 

4. İrtikâp ve rüşvet suçları ile T. C. K. nun 
339, 340, 341, 503 ve 508 nci maddelerinde yazılı 
suçlardan dolayı hükmedilmiş veya hükmedilecek 
olan hürriyeti bağlayıcı cezaların 2/3 si ve para 
cezalarının tamamı affedilmiştir. 

Ancak, hürriyeti bağlayıcı cezadan yapılacak 
indirme on aydan az ve üç seneden fazla olamaz. 

B) 3115, 5653 ve 6831 sayılı Orman kanun
larında yazılı suçlar ile, T. C. K. nun 369, 370 ve 
373 ncü maddelerinin 1 nci fıkrası ve 374 ncü 
maddesinde yazılı suçlar ve bunların 411, 412 ve 
413 ncü maddelerinde gösterilen şekilleri, 

C) Askerî Ceza Kanununun 55, 56 ve 59 
ncu maddeleriyle, 91, 131, 132 nei maddeleri, 148 
nci maddenin (b) bendi ve yukardaki bondlerde 
T. C. K. nun maddelerine atıf suretiyle cezalan
dırılan suçlar, 

D) 5816 sayılı Atatürk aleyhinde işlenen 
suçlar hakkındaki Kanunun şümulüne giren suç
lar, . 

E) İcra ve İflâs Kanununun 337, 338, 339, 
340 ve 344 ncü maddelerinde yazılı suçlar, 

F) 551 sayılı Markalar Kanununda yazılı 
suçlar, 

G) 15 . 7 . 1963 tarihli ve 274 sayılı Sen
dikalar Kanununun 19 ncu maddesine aykırı ha
reketten dolayı aynı kanunun 31/3 ncü maddesi 
gereğince açılan dâvalara ilişkin suçlar, ancak 
mahkûmiyet halinde aynı kanunun 20 nci mad
desi (c) bendi hükümleri uygulanır, şu kadar 
ki, verilen ceza infaz edilmez. 

H) Türk Parasının Kıymetini Korumak 
hakkındaki Kanunun şümulüne giren 2 500 lira
ya kadar (2 500 lira dâhil) kıymet kaçakçılığı 
suçları veya bu kanuna göre çıkarılan kararna
me ve tebliğlere aykırı fiiller veya miktarı ne 
olursa olsun döviz ve Türk parasının ziyamı in-
taectmiş bilûmum fiiller ve önceden «Jıkarılan 
kararname ve tebliğlere göre suç sayılır, karar
name ve tebliğlere göre suç sayılıp da sonradan 
çıkarılan kararname ve tebliğlere göre suç sayıl-
mıyan fiiller istimal ve istihlâk maddesinde iş
lenmiş kaçakçılık fiilleri ile 6829 sayılı Kanunun 
ek ikinci maddesinin 1, 2, 3 ncü bendleri ve 4 
ncü bendinin 1 nci fıkrası hükmü tekel kaçakçı
lığı, CİF kıymeti 2 500 lirayı geçmiyen (2 500 li
ra dâhil) gümrük kaçakçılığı suçları hariç Ka
çakçılığın men ve takibine dair 1918 ve Türk 
Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 1567 
sayılı kanuniariyle bunların ek ve tadilleri hü-
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kümlerini ihlâl eyliyen fiiller. Türk Parasının 
Kıymetini Koruması hakkındaki 1567 sayılı Ka
nunla ek ve tadilleri hükümlerini ihlâl eyliyen 
ve yukardaki fıkranın dışında kalan fiillerden 
dolayı verilmiş veya verilecek olan hürriyeti 
bağlayıcı cezaların altışar ayı ile, para cezaları
nın 1/3 i affedil mistir. 

Ancak Yüksek Adalet Divanınca 1567 sayılı 
Kanunla ek ve tadillerine muhalefetten dolayı 
hükmedilmiş olan para cezaları affedilmemiştir. 
Bunlar hakkında 5 nci maddenin 2 nci fıkrası 
hükmü uygulanmaz. 

i) 27 Mayıs 1960 tarihinden itibaren Ba
kanların sıfat ve vazifeyi suiistimal suretiyle 
işledikleri suçlar.» 

BAŞKAN — Sayın Ortaç tarafından veri
len bu takririn mahiyeti, Millet Meclisinden 
çıkan metnin aynen kabulüdür. En aykırı 
teklif bu olması hasebiyle, bu hususu evvelâ 
oylıyacağım. 

Madde üzerinde görüşmek istiyen sayın üye 
var mı diye işaret ettim, kimse konuşacağım, 
diye beyan etmedi. 

Madde ile ilgili iki talkrir daiha var. Ancak, 
bu takrirlerden birisi komisyonumuzca kabul 
edilmiş ol'aın metne aidolmayıp, doğrudan doğ
ruya Millet Meclisi metninin müzakeresini is
tilzam ettiği cihetle evvelâ bunu halledelim. 

Bu takriri kabul ettiğiniz takdirde Millet 
Meclisi metni üzerinde .müzakere açmış olu
ruz. Kabul etmediğiniz takdirde komisyonumu-
"zun kabul etmiş olduğu metin üzerindeki tadil 
takrirlerini ayrı ayrı oylarmıza arz ederek me
seleyi halledeceğiz. 

Buyurun efendim. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Muhterem Baş!kan, Cumhuriyet Senato
sunun değerli üyeleri, mevzuu müzakere me
tin Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonunun yapmış olduğu tadil şekli ile
dir. Yani 9 ncu madde halinde müzakereye 
başlanılan metinde... 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Takririmi geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ortaç takririni geri al
dığını beyan etmiştir. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
Bir dakikanızı rica edeyim. 

Binaenaleyh, Anayasa Komisyonu burada 
(H) fıkrasının 2 nci bendini metinden çıkar
mıştır. Binaenaleyh takrir sahibi de geri aldı
ğına göre, Anayasa ve Adalet Komisyonunun 
(H) fıkrasının 2 nci bendinin çıkmış haliyle 
müzakeresi ve oylanması iktiza eder. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Esasen komisyonun metnini mü
zakere ediyoruz. 

İki talkrir daha var, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

9 ncu maddenin (H) fıkrasındaki «Kaçakçı
lığın men ve takibine dair 1918 ve Türk para
sının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı 
kanunlar ile bunların ek ve tadilleri hükümle
rini ihlâl eyliyen fiiller» ibaresinin çıkarılması
nı arz ve teklif ederim. 

Uşaik 
M. Faik Atayurt 

Yüce Başkanlığa 
Kanunun af dışında bıraktığı suçlar hak

kındaki 9 ncu maddesinin (H) bendinde : 
«Cif kıymeti 2 500 lirayı geçmiyen (2 500 

lira dâhil) gümrük kaçakçılığı suçları hariç.» 
İbaresiyle bir kısım gümrük kaçakçılığı suç

ları affedildiği halde tekel kaçakçılığı suçları, 
hiçbir ölçü tâyin edilmeksizin af dışında bı
rakılmaktadır. 

Bu halde; genel af ile sağlanacak sosyal 
faydalar noksan kaldığı gibi affa temel teş
kil eden adalet, hakkaniyet prensipleri de ze
delenmektedir. Gümrük kaçakçılığı için uygun 
görülen af ölçüsünün telkel kaçakçılığı için de 
kabul edilmesi ve bir kısım tekel kaçakçılığı 
suçlarının af içine alınması gerekmektedir. 

Bu maksatla, 9 ncu maddenin (H) bendi 
içerisinde, telkel kaçakçılığı kelimelerinden 
önce; 

«Tesbit edilecek değeri 2 500 lirayı geçmi
yen (2 500 lira dâhil) suçlar hariç.» 

İbaresinin eklenmesini arz ve teklif ediyo
rum. 

TraJbzon 
Ali Şakir Ağanoğlu 

BAŞKAN — Sayın senatörler, maddelerin 
'müzakeresinden evvel, evvelce isimlerini yaz
dırmış oldukları listeye bakmaksızın, söz isti
yen senatörlere soruyorum : Eğer 9 ncu madde 
üzerinde söz istiyen sayın üye varsa lütfen işa
ret buyursun? Yok. 
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Takrirleri tekrar okutup ayrı ayrı oylarını
za arz edeceğim. 

(Kemal Turgut'un önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) —• Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon

ya Milletvekili) —• Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı

yor. Takriri kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

(Saffet Ural, Mehmet Pırıltı, Hüseyin At-
maca'nm önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon

ya Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı

yor. Takriri oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... KaJbul edilmemiştir efen
dim. 

(Orhan Akça ve Faik Atayurt ve Sırrı 
Uzunhasanoğlu'nun önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon

ya Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı

yor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

.(Ziya şerefhaınoğlufauoı önergesi tekrar okun
du) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN S A M SARIGÖLLÜ 

(Aydın) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümeti. 
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER 

(Konya Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 

katılmıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

(A. Tevfik Paksu ve Ömer Lûtfi Bozcalı'nın 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ 
(Aydın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?., 
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER 

(Konya Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı

yor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kaıbul eden
ler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

(Faik Atayurt'un önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN ;— Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI O. SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hüfcümdt... 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER 
(Konya Milletvekili) — Katılmıyoruz, 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyorlar. Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Ali Şakir Ağanoğlu'nun önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?... 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümeti.. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER 
(Konya Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katıl
mıyorlar. Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Takriri kabul edilmemiş
tir. 

Başka takrir yoktur. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Efendim bir hususu açıklamak istiyo
rum. Bu 9 neu maddenin birinci satırında «2 ve 
4» yazılı. 5 nci maddeyi kabul ettik. Bizim komis
yonun maddesinden sonra yeni bir madde kabul 
ettik. Aşağıdaki yazılı bendlerde gösterilen suç
lar, 2, 4 ve 5 nci madde; «ve 5 nci madde» keli
mesinin oraya ilâvesini rica ederiz. 

BAŞKAN — Nereye ilâvesini efendim? 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Birinci satıra efendim. 

BAŞKAN — Evet, «2, virgül 4 ve 5 nci mad
deler», denilecek. 

Bu tadil şekliyle, komisyonun 9 ncu maddemin 
birinci fıkrasının «2, 4 ve 5 nci maddeler» deyim
lerinin tadili şekliyle oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 
Madde açık oylarınıza arz edilecektir. 

MADDE 10. — Bu kanunun 4 ncü madde
siyle Basın Kanununun 31 nci maddesi saklı kal
mak üzere tekerrür hükümlerinin uygulanmasını 
gerektiren aynı cinsten cürümler affın dışında 
bırakılmıştır. 

Bu kanunun uygulanmasından aynı kanun 
maddesine uyan veya kanunun bir faslında bu
lunan cürümler bir cinsten sayılır. 

5680 sayılı Basın Kanunu ile ek ve tadilleri
ne muhalefet suçları ve Askerî Ceza Kanununun 
66 nci maddesinde yazılı izin tecavüzü ve firar 
suçları hakkında 1 nci fıkra hükmü uygulan
maz. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde görüş
mek ist iyen sayın üye?.. Yok. İki takrir vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
9 ncu madde yerine aşağıdaki metnin 10 ncu 

madde olarak aynen kabulünü arz ve teklif ede
rim. 

İstanbul 
Rifat öztürikçinıe 

«MADDE 10. — Bu kanunun 4 ve 5 nci mad
deleri hükümleri saklı ve basın zabıtasına taal
lûk eden fiillerden dolayı (31 nci madde hükmü 
saklı kalmak kaydı ile) 5680 sayılı Basın Kanu
nu ile ek ve tadillerine muhalefet suçları hariç 
kalmak üzere; tekerrür hükümlerinin tatbikini 
gerektiren aynı cinsten cürümler affın dışında 
bırakılmıştır. 

Bu kanunun uygulanmasında, aynı kanun 
maddesine uyan veya kanunun bir faslında bulu
nan cürümler bir cinsten sayılır. 

Askerî Ceza Kanununun 66 nci maddesinde 
yazılı izin tecavüzü ve firar suçları hakkında bu 
madde hükmü uygulanmaz.» 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Bu Millet Meclisince kaibul edilen met
nin aynıdır, iştirak ediyoruz, bunu kabul ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Bunu ka,bul ediyorsunuz. 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

10 ncu maddenin birinci fıkrasına birinci sa
tırda «hükümleri salklı» cümlesinden sonra «ve 
basın yolu ile işlenen suçlar» ibaresinin ilâve edil
mesini arz ve teklif ederim. 

İzmir 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

BAŞKAN — Millet Meclisi teklifini ihtiva 
eden Sayın öztünkçlne'nin takriri en aykırı tak
rir olması hasebiyle bunu oylarınıza arz ediyo
rum. Komisyon Sayın Rifat Öztürkçine'nin ver
diği takrire katılıyor. Hükümet?... Katılıyor. Hü
kümet ve Komisyon takrire katılıyor. Millet Mec
lisinin metninin kabulünü istemektedir. Bu hu
susu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi bu metinde tadil istiyen diğer takriri 
tcıkrar okutup oylarınıza arz edeceğim, Sayın 
Ömer Lûtfi Bozcalı taralından verilen takriri 
okutuyorum. 

(Ömer Lûtfi Bozcalı'nın önergesi tekrar okun
du) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANİ OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER 
(Konya Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 
katılmıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

' Buna göre Millet Meclisinin 10 ncu maddesini 
okutuyorum. 

MADDE 10. — Bu kanunun 4 ve 5 nci mad
deleri hükümleri saıklı ve basın zabıtasına taal
lûk eden fiillerden dolayı (31 nci madde hükmü 
saıklı kalmak kaydı ile) 5680 sayılı Basın Kanunu 
ile ek ve tadillerine muhalefet suçları hariç kal
mak üzere; tekerrür hükümlerinin tatbikini ge
rektiren aynı cinsten cürümler affın dışında 
bırakılmıştır. 
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Bu kanunun uygulamasından, aynı kanun 
maddesine uyan veya kanunun bir faslında bulu
nan cürümler bir cinsten sayılır. 

Askerî Ceza Kanununun 66 ncı maddesinde 
yazılı izin tecavüzü ve firar suçları hakkında bu 
madde hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — Bu kanunun 1 nci maddesi
nin (A) bendi dışında aftan faydalanan hüküm
lüler kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren mahkûm oldukları cşezanın zamanaşımı süresi 
içinde ve her halde 5 yıl zarfında, taksirli suçlar 
hariç aşağı haddi 6 aydan az almıyan hürriyeti 
bağlayıcı cezayı müstelzim aynı cinsten diğer bir 
cürüm işledikleri takdirde, evvelce halklarında 
hükmedilmiş bulunan cezanın infaz edilmiyen kıs
mı aynen çektirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?... Yolk. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 12. — Firar halinde olup da, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mem
leket içinde bulunanlar 3 ay ve memleket dışın
da olanlar 6 ay zarfında resmî mercilere müra
caatla teslim olmadıkları takdirde bu kanunda ya
zılı af hükmünden itifade edemezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 13. — Kıtasından veya görev ye
rinden uzaklaşıp yahut izin süresini mazeretsiz 
geçirip de, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren 3 ay zarfında resmî mercilere müra
caatla teslim olmıyanlar, bu kanun hükümlerin
den istifade edemezler. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kıta
sından veya görev yerinden uzaklaşmış yahut izin 
süresini mazeretsiz geçirmiş izinsiz, bakaya, yok
lama kaçağı ve saklı bulunanlar ve askerlikten 
kurtulmak için hile yapanlar, bu kanunun yürür
lüğe girmesinden itibaren yurt içinde bulunan
lar 3 ay, yurt dışında bulunanlar 6 ay içinde res
mî mercilere teslim olmak şartiyle bu kanundan 
faydalanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 14. — Bu kanun hükümleri bir ceza 
mahkûmiyeti olmasa ve faile ait bulunmasa dâhi 
kanunen veya dış ticaret rejimi hakkındaki ka
rarlara göre kullanılması, yapılması taşınması, 
bulundurulması, satılması ve memlekete sokul
ması suç teşkil eden veya tekele tabi bulunan eş
yanın müsaderesine mâni değildir. 

• Yutardaki fıkra haricinde kalan eşya güm
rük ve diğer Devlet ve belediye vergi ve resimle
rinin ödenmesi halinde sahiplerine verilir. 

Resmî kayıtlara dayanılarak satmalman ta
şıt araçları zapt ve müsadere olunamaz. Zaptedil-
miş olanlar sahiplerine geriverilir. Geriveriiirken 
kendilerinden masraf, vergi, resim ve prim alın
maz. 

Kovuşturma sonunda suçlulukları anlaşılan
lar bu hükümden faydalanamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 15. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 84 ncü 
maddesi hükümlerine göre müstafi sayılmış 
olup da bu kanunun yayımı tarihine kadar ya
bancı kadınla evlilik veya beraber yaşama müna
sebeti sona ermiş bulunanlar hakkında bu mad
de ile evvelce uygulanmış bulunan hükümler, bü
tün hukukî neticeleriyle affedilmiştir. 

1076 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmü 
saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?... Yolk. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 16. — Bu kanun hükümlerinin tak
sirli suçlar hariç, Hâkimler ve memurin kanun
ları ile bunlara ek kanunlara ve sair hususi ka
nunlara tevfikan verilmiş ve verilecek idari ve 
inzibati karar veya yapılmış veya yapılacak iş
lemlere ve subay, askerî memur ve astsubayla
rın cezalarının hukukî neticelerinden olan rüt
benin kaybedilmesi ve orduya subay, askerî me
mur, astsubay olarak kabul olunmama!?: ve as-
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kerî nislbetin kesilmesi işlemlerine şümulü yok
tur. Ancak 1 nci maddenin (B) bendinden fay
dalanan askerî sivil şahısların emeklilik hak
ları geliverilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 17. — Yargıtay ve Askerî Yargı-
tayca incelenmekte bulunan bir ceza dâvasının 
ortadan kaldırılmasına karar verilmesi halinde, 
usulünce açılmış ve mahkûmiyetle neticelenmiş 
olan şahsi hak dâvalarına ait kararlar üzerinde 
Temyiz incelenmesi yapılmak üzere, dosya gö
revli hukuk dairesine gönderilir. Şahsi hakka 
ait mahkûmiyet kararı hukuk dairesinde bo
zulduğu takdirde, dosya görevli ve yetkili hu
kuk mahkemesine yollanıl' ve o mahkemece 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu gereğince 
dâva karara bağlanır. 

Yargıtay Hukuk Dairesi ilâmından alınacak 
harçlar, hukuk ilâmlarındaki harçların aynı
dır. Mahallî mahkemeler peşin ilâm harcını ta
mamlattıktan sonra dâvaya devam ederler. 

Mahallî mahkemelerce verilmiş bulunan bir 
ceza mahkûmiyet kararı ile beraber, usulünce 
açılmış şahsi hak dâvalarına aidolarak verilmiş 
mahkûmiyet kararlarının Temyizce incelenme
si, ceza kararlarının Temyizdeki şartlara göre is
tendiği takdirde, dosya yukardaki fıkra gereğin
ce işleme tabi tutulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye var mı efendimi. Yok. Maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etıniyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir takrir vardır okutuyorum . 

Sayın Başkanlığa 
Bâzı suç ve cezaların affına ait kanunun mü

zakeresi ikmâl edilinceye kadar oturumun deva
mını saygı ile arz ederim. 

İstanbul 
Rifat Oztürkçine 

BAŞKAN — Esasen çalışma kararınız 20 ye 
kadardır. 23 dakikamız var. Fakat bu takriri 
de oya arz etmek gerekiyor. Takrir üzerinde 
görüşmek istiyen sayın üye?.. Yok. Takriri oy
larınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

.MADDE 1'8. — Bu kanun hükümlerinden 

faydalanacak tutuklu ve hükümlülerin salıve-
! nilme işleri, kanunun yürürlüğe girmesinden 

itibaren 20 gün içinde tamamlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde ilâvesine mütedair bir takrir 
vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bâzı cezaların affı hakkındaki kanun tasa

rısına aşağıdaki şekilde bir geçici maddenin 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Antalya Bursa 
Mehmet Pırıltı Saffet Ural 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

«Geçici madde 1. —• Siyasi suçlar dışında 
bu kanun kapsamına girip, tahliye edilenler, 
tahliye tarihlerinden itibaren bir ay içinde du
rumlarına uygun işe yerleştirilirler.» 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu?.. Komisyon ve Hükümet katılmıyorlar. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum... Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

0 nen maddenin açık oylamasına geçmeden 
evvel, Heyeti Umumiyemizin 93 sayın üye ile 
açıldığını ve buna Sayın Cumhuriyet Senatosu 

| Başkanının da dâhil olduğunu beyan etmiştim. 
Bunun gerekçesi Anayasanın 84 ncü maddesine 
göre Sayın Başkanın oy kullanmaktan menedil-
miş olmasına rağmen Heyeti Umumiycde bulun
duğunu tescil etmektir. Açık oy esnasında da 
kendileri buradadırlar. 

ANAYASA VE ADALMT KOMİSYONU 
BAŞKANİ OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay-
duıj — Komisyon olarak bir şeyi arz etmek is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Komisyon Başkanı 
Sayın Sarıgöllü. 

Vazifeliler kürsüye sepetleri koysunlar, oy
lar dağıtılsın. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun değerli üyeleri; celseyi idare eden Mııh-
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terem Başkan bu mevzuu açıklamakla hâdise
mize vuzuh vermiş bulundular. Açık oylama bir 
mnddenin müzakeresinde oy kullananların han
gi istikamette oylarını kullandığının bilinmesi 
ve belirtilmesi bakımından zaruridir. Neticede 
•eğer bu oylar, açış yani müzakere nisabından 
düşerse o zaman müzakereye devam edilemez. 
Ama hâdisemizde, Muhterem Başkanın da izah 
ettiği gi'bi, Anayasanın oy kullanmaktan menet-
tiği Başkanın huzuruyla yapılan bu açık oyla
mada çıkan aded 92 ye indiği takdirde müzake
re nisabı düşmez. Binaenaleyh, müzakere nisabı 
vardır. Bu sebeple açık oylamadaki 92 adedi 
müzakerenin inkıtama seibdb olmaz. Muhterem 
arkadaşlarım bu şekilde ralhat oylarını istimal 
ederler. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — 9 ncu maddenin açık oylama-

sınrı geçiyoruz. 
Oy verme muamelesine... 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Muhterem Başkanım, başka takrirler 
yok mu madde hakkında? Eğer varsa hepsini 
beraber oylarız. 

BAŞKAN — Madde bitmeden mümkün de
ğildir, olacaktır. 

iSayın İbrahim Erdinç'ten oy verme muame
lesine başlanacaktır. 

•(Oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oy vermiyen sayın üye var 
mı?.. Yok. Oy verme muamelesi bitmiştir. 

Dokuzuncu madde açık , ^oylama sonucunu 
arz ediyorum. Oylamaya 92 sayın üye katılmış, 
Divan kâtipleri tarafından tanzim edilen oy 
tasnif cetveli şu şekilde tesbit edilmiştir: Oy 
sayısı 92; kabul 89, ret 1, çekinser 2. Cumhu
riyet Senatosu Başkanı heyette bulunmakla 93 
•oyla salt çoğunluk sağlanmak suretiyle madde 
kabul edilmiştir. 

İçtüzüğümüzün 77 nci maddesi gereğince, 
tekriri müzakereyi ihtiva eden bâzı takrirler var
dır, 77 nci maddemiz hükmü «Tekriri müzakere 
önergesi sahibi kısaca konuyu açıklar. Komisyon 
ve Hükümete söz verildikten sonra işari oyla me
sele halledilir.» der. Tartışma yapılamaz. 

Sayın Başkanlığa 
Bâzı suç ve Cezaların Affına dair olan Ka

nunun 4 ncü maddesinin müzakeresinden evvel 

muhalefetin Senatoyu terketmesi üzerine beş mu
hali senatör ekseriyetin kalmadığını iddia ede
rek yoklamanın yapılmasını istemiştir. Yoklama 
sonunda Genel Kurulda çoğunluğun bulunduğu 
tesbit edilmiştir. Buna rağmen muhalefet grup
larından Cumhuriyet Halk Partisi Grupu ile, Mil
lî Birlik Grupu 30 . 7 . 1966 tarihinde yayınla
dıkları bildiride 4 ve 5 nci maddelerin ekseriye
tin bulunmadığı bir esnada oylandığı ve bu se
bepten mualleliyetini iddia etmişlerdir. Bu iddia
lar yukarda belirttiğimiz husus muvacehesinde 
hukukan gayrimuteber ise de, 4 ve 5 nci madde
lerin meşruiyet içinde oylanmış olmasına en ufak 
-yölge düşürülmemesi yönünden, münhasıran bu 
iki maddenin İçtüzüğün 77 nci maddesi gereğin
ce tekrar oya arzı hususunu tekriri müzakere yolu 
İle oylanmasını talebederiz. 

Sakarya Sakarya -_ 
Mustafa Tığlı . Osman Salihoğlu 

Başkanlığa 
4 ve 5 nci maddelerin müzakeresi sırasında 

aslında birgüna muallel olmadığı halde muhale
fet tarafından muallelmiş gibi gösterilmek isten
mesi karşısında adı geçen maddeleri her türlü 
jüpheden vareste kılmak maksadiyle müzakerele
rinin yenilenmesini arz ve teklif ederim. 

Adana 
Mehmet Ünaldı 

BAŞKAN — Takrir sahiplerinden görüşmek 
istiyen var mı? Yok. Hükümet adına?.. Yok. Ko
misyon? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) —• Tekriri müzakere bu müesseseye uygun 
değildir. Oylamanın neticesinden şüphe izhar 
edilmiştir. Bu itibarla, yapılan muamelenin sıh
hatli olması, her türlü şüphenin bertaraf edilmesi 
bakımından, yeni baştan oylama talebine iştirak 
ediyorum. Bir şüphe vardır, yeni baştan oylan
masına iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Tekriri müzakere hususunu oy
larınıza arz edeceğim. Bu husus kabul buyurul-
duğu takdirde, maddenin yeniden gereken bütün 
muamelesi intacedilmek suretiyle, sonuca varıla
caktır. Tekriri müzakere talebini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen işaret et
sinler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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4 ncü maddenin tekriri müzakeresine başlı
yoruz. 

MADDE 4. — 20 - 21 Mayıs 1963 olaylarm-
dan.dolayı: 

a) ölüm veya müebbet ağır hapse mahkûm 
edilenlerin cezaları (20) sene muvakkat ağır hap
se çevrilmiştir. 

b) Hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezalara 
mahkûm edilmiş olanların cezalarından (8) er se
nesi af f edilmiştir. 

c) (8) sene ve daha az hürriyeti bağlayıcı 
cezaya mahkûm edilmiş bulunanlar feri ve mü
temmim cezalan ile ceza mahkûmiyetlerinin ne
ticelerine de şâmil olmak üzere affedilmişlerdir. 

(a) ve (b) bendleri hükümlerinden faydala
nanlar hakkında, bihakkın veya meşruten tahliye 
tarihinden itibaren, bu mahkûmiyetlerinin tabiî 
neticesi olan kanuni mahcuriyet halinde bulun
durulmaya, memuriyete alınmamaya veya mu
ayyen bir meslek ve sanatın icrasının men'ine 
dair hükümlerle, cezalann infazı hakkındaki 647 
sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 9 ncu ve 
T. C. K. nun 173 ncü maddesinin son fıkralan 
hükümleri uygulanmaz. 

1076 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmü 
saklıdır. 

Muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalara mah
kûm edilmiş olup da, bu madde hükmünden fay-
dalananlann, meşruten tahliyelerinde dışarda 
geçirecekleri 1/3 müddet af ile yapılacak indirim
den evvelki esas ceza miktan üzerinden yapılır. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili takrirler vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bâzı suç ve cezalann affına dair kanun tasa-

nsı 4 ncü maddesi (A) bendinin aşağıdaki şekil
de değiştirilerek metne ithalini arz ve teklif ede
rim. 

Cumhuriyet Senatosu A. P. 
Grupu Adına 

Samsun 
Fethi Tevetoğlu 

«4 ncü madde (A) bendi: ölüm veya müebbet 
ağır hapse mahkûm edilenlerin cezalan 15 sene 
muvakkat ağır hapse çevrilmiştir.» 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Saym Baş
kan, grup adına takrir yoktur. Başkan kendi 
namına vermiş olabilir. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı, takrir metninde 
grup adına diye bir teklif yok. Yalnız altında 
kendi vasfını gösteren bir deyim var. 

Sayın Başkanlığa 
4 ncü maddenin (A) bendindeki (20) sene

nin (12) sene olarak değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Ordu 
Eşref Ayhan 

Sayın Başkanlığa 
21 Mayıs suçlulanndan ölüm ve müebbet ağır 

hapis cezasına mahkûm olanların cezalannm oniki 
(12) yıla indirilmesini ve 4 ncü maddenin böy
lece tadilini arz ve teklif ederiz. 

Sakarya Sakarya 
Mustafa Tığlı Osman Salihoğlu 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun 

tasarısının madde 4. — (A) bendinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Afyon 
Ahmet Karayiğit 

Madde 4. — 
a) Ölüm veya müebbet hapse mahkûm edi

lenlerin cezalan (10) sene muvakkat ağır hapse 
çevrilmiştir. 

Başkanlığa 
4 ncü maddenin (A) fıkrasının aşağıdaki şe

kilde tadilin arz ederiz. 
Kayseri Çorum 

Hüsnü Dikeçligil Alâeddin Çetin 
Zonguldak 
Tevfik İnci 

«a) Ölüm veya müebbet ağır hapse mahkûm 
edilenlerin cezaları 12 sene muvakkat ağır hapse 
çevrilmiştir.» 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun 

tasarısının madde 4 (A) bendinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Rifat öztrükçine 

Madde 4. — 
a) ölüm veya müebbet ağır hapse mahkûm 

edilenlerin cezaları (12) sene muvakkat ağır hap
se çevrilmiştir. 
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Başkanlığa 

4 ncü madenin tekriri müzakeresiyle (A) 
fıkrasının aşağıdaki şekilde tadilini arz ederim. 

Zonguldak 
Tarık Remzi Baltan 

«a) ölüm veya müebbet ağır hapse mahkûm 
edilenlerin cezaları 12 sene muvakkat ağır hapse 
Çevrilmiştir.» 

Başkanlığa 
«20 - 21 Mayıs 1963 olaylarından dolayı mah

kûm olmuş bütün şahısların fer'i ve mütemmim 
cezaları ile ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine 
de şâmil olmak üzere affedilmişlerdir.» şeklinde 
4 ncü maddenin değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Kütahya Bolu 
Orhan Akça Sırrı Uzunhasanoğlu 

Uşak 
Faik Atayurt 

BAŞKAN — En aykırı olanı, 4 ncü madde
nin sanıklarının fer'i ve mütemmim cezalariyle 
birlikte bütün mahkûmiyetlerine dair olan hük
mün kaldırılmasına mütedair Sayın Orhan Akça, 
Sayın Faik Atayurt ve Sayın Sırrı Uzunhasanoğ
lu arkadaşlarımızın vermiş olduğu takrirdir. 
Takrir üzerinde takrir sahibi arkadaşlar görüş-
miyeçeklerdir. Komisyon ve Hükümet de görüş
mek istemiyor. 

Tekriri müzakere yolu ile vâki olan talebi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkında kanun ta

sarısının madde 4/A. bendinin aşağıdaki şekilde 
tadilini arz ve teklif ederim. 

Burdur 
Faruk Kmaytürk 

12 yıla indirilmesi... 
BAŞKAN — Evvelâ 77 nci maddeye uymak 

için takrir sahiplerinden görüşme hususunu sora
cağım ve o suretle reye koyacağım. 

Sayın Kınaytürk takririnizi izah etmek isti
yor musunuz? 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — İstemi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Kınaytürk takrirlerini 
izah etmek istemiyor. («On sene teklifi var» ses
leri.) On sene takriri okundu, oya koymadım 
efendim. Koyacağım. 

Sayın Tığlı, Sayın Salihoğlu, Sayın Ayhan 
takrir üzerinde görüşmek istiyor musunuz? («Ha
yır» sesleri.) 

Sayın Öztürkçine; Sayın Hüsnü Dikeçligil, 
Sayın Çetin, Sayın İnci takrirleri üzerinde gö
rüşmek istiyorlar mı? («İstemiyoruz» sesleri.) 

Bu husus tesbit edildikten sonra tümünün af
fı talebinden sonra en aykırısı 10 senedir. 

Sayın Ahmet Karayiğit siz istiyor musunuz? 
AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) 

— İstemiyorum. 
BAŞKAN — Komisyon görüşmek ister mi? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI O. SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
İstemiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER 

(Konya Milletvekili) — İstemiyorum. 
BAŞKAN — Komisyon, Hükümet ve takrir 

sahibi görüşmek istemiyor. Takriri kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

12 senelik takrir sahiplerinin tümünden sorul
du. Görüşme istemezler. Komisyon görüşme isti
yor mu? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Hayır. 

BAŞKAN — istemiyor. 
Hükümet istiyor mu? 
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER 

(Konya Milletvekili) — Hayır. 
BAŞKAN — Hükümet de istemiyor. 
Mahiyetleri bir olan Sayın Baltan, Sayın Öz-

türkçine, Sayın Çetin, Sayın İnci, Sayın Dikeç
ligil, Sayın Salihoğlu, Sayın Tığlı, Sayın Kmay
türk un müebbet hapisten 12 yılın mahsubuna 
mütedair olan takrirlerini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Sayın Tevetoğlu takririniz üzerinde konuşmak 
istiyor musunuz? 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — İstemi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER 

(Konya Milletvekili) — Hayır. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senato-
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smmıl değerli üyeleri; bu takrir üzerinde dur
mamızın Komisyon olarak çok mühim tarihî bir 
ehemmiyeti vardır. Bunlar, Komisyonda müza
kere edildiği anda muhalif kalan arkadaşlarımız 
kendilerinin bir mizansen içinde bulunduklarını 
iddia etmişlerdir. Tarih şu anda millî hâkimiyet 
esasına göre kurulmuş müesseselerde siyasi parti
lerin yalnız kendi istikametlerinden gelen husus
ları, yalnız oy çoğunluğuna dayanarak kanunlaş-
tırmadığını ve .tescil etmediğini bu oturumla is
pat etmiş durumdadır. («Bravo» sesleri.) 

Binaenaleyh, af; Türkiye'de cereyan eden hâ
diseleri de memleketin parti olarak ve komisyon 
olarak bir unutma, geçmiş hâdiseleri unutma, geç
miş hâdiseler üzerine bir sünger çekme ve atıfet 
dediğimiz unutma. İşte affı bu şekilde mütalâa 
etmekteyiz. Komisyonda muhalif kalan arkadaş
larımız Meclisten gelen metinde bir değişiklik ya
pılması üzerinde ısrar etmişler, yalnız esbabı mu-
cibelcrini affın tümü üzerinde bir eşitlik prensibi
ne dayamak istemişlerdi. Afta eşitlik prensibi 
tümü üzerinde düşünmeye ve mütalâa edUmove 
imkân vermez. Ancak affın kapsadığı maddeler 
üzerindeki eşitlik esastır. Burada görülüyor ki, 
mukayese etmek istedikleri ve bir sonraki madde
de, .yani 27 Mayıs ile 20 - 21 Mayısın mukayese 
edilemiyeceğini bir daha tescil edip, burada yal
nız 20 - 21 Mayıs olayları hakkında unutmanın 
ve atıfetin gördüğünüz ve toplantıya iştirak eden 
Cumhuriyet Senatosu üyelerince, Hükümetin de 
katılınasiylc ve Adalet Partisi (trupunun da işti
raki ile bu âzami had 20 den 15 e indirilmiştir. 
(«Teklif var» sesleri.) 

BAŞKAN — Teklif var, oylanmadı, Komis
yon da buna temas ediyor. Komisyon Başkanı 15 
seneye inmesine muvafakat ettiklerini beyan edi
yor. 

OSMAN SAİM ' SAIİİCÖLLÜ (Devamla) — 
Binaenaleyh, biz de,, bu on beş seneye indirilme
sini Komisyonumuz da arzu ettiği halde, o anda 
ekseriyeti teşkil edememiş arkadaşlarımızın tema
yülüne uyarak 20 senenin 15 seneye indirilmesi 
hususuna iştirak ettiğimizi, Komisyon adına 15 
seneye katıldığımızı beyan ederiz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Takriri tekrar okutup oyları

nıza arz edeceğim. 
(Fetttii Tevetoğlu'nun önergesi tekrar okun

du.) 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi tadil şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. 

Kabul edenler... Ktmiyenler... Kaimi edil
miştir. 

Millet Meclisinden gelen metinde değişiklik 
vâki olduğu cihetle 4 ncü maddede açık oyları
nıza arz edilecektir. Zarf içinde açıık oy verme 
sistemi bir evvelki açık oylamada iyi görülme
diğinden herkesin kendi oyunu yuvarlak: küre
lere Mirsaiden atması uygun mütalâa edilmiştir. 

Oylama işlemine Sayın İbrahim Ethem Ev-
dinç'ten 'başlanacaktır. 

(Oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu ikullammşyan. sayın üye 
var .mil. Yok. Oy verme muamelesi gitmiştir. 

4 ncü maddenin açık oylama sonucunu arz 
ediyorum: 

Oylamaya sayın 92 üye 'katılmış, 84 kabul, 
5 ret, 3 eekinser. Tanzim edilen Divan Kâtiple
rinin mazbatasına göre halen bütün oy verine 
esnasında Cumhuriyet Senatosu Başkanının da 
Heyeti Umumiyedc hazır olmaısı hasebiyle ve 
93 mevcutla salt çoğunluk sağlanmış ve mad
de 84 oy ile 'ka'bul edilmiştir. 

Tekriri, müzakere kararı gereğince 5 nci 
•maddeyi tekrar okutarak oylarınıza arz ede
ceğim. 

MADDE 5. — 1924 tarihli ve 491 sayılı Teş
kilâtı. Esasiye Kanununun bâzı hükümlerinin 
kaldırılması ve bâzı hükümlerinin d eğişti rü-
nıesi hakkındaki 12 Haziran 19fi() tarihli ve 
1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine tevfikan ku
rulan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edi
lenler; feri ve mütemimim cezalar ile ceza mah-
kûmıiyetlerinin neticelerine de şâmil olmak üze
re af f edilmişlerdir. 

Bu mahkûmiyetler doiayısiyle hükmedilmiş 
olup .da, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
'kadar ödenmemiş olan zararlar ve para cezala
rı ödettirilmez. 

Yükse'k Adalet Divanınca sonuçlandırılama
nı ıs olmaları sebebiyle Anayasa Mahkemeline 
veya diğer kaza mercilerine intikal etors dâva
ların sanıkları ile Yüksek Adalet Divanınca 
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duruşmalarının muvakkaten tatiline karar ve
rilen sanıklar ve Anayasa Mahkemesinin kuru
luşu ve yargılama usulleri hakkındaki Kanu
nun geçici 7 ııci maddesinin 4 noü bendi gere
ğince dosyaları Millet Meclisi Başkanlığına ve
rilmiş bulunanlar hakkında kovuşturma yapıl
maz. 

Bu madde hükmünden faydalanan askerî 
şahısların Askerî Ceza Kanununun 31 ve 33 ncü 
maddeleri (A) bendlcri gereğince kaybedilen 
hakları geriveriür. 

1076 sayılı Kanunun JO neı maddesi hük
mü saklıdır. 

BAŞKAN — Tekriri müzakere talebi mün
hasıran oylama muamelesine ait bulunduğu ci
hetle 5 nci maddeyi tekrar oylarınıza arz edi
yorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu, 8 nci mad
denin üçüncü satırında mevcut «olan» kelime
sinin «olanlar» şeklinde olduğunu ve tabı 'ha
tası bulunduğunu beyan etmişlerdi. Bu kere 
vermiş oldukları bir müzekkere ile bunun 
«olan», 'bizdeki Millet Meclisi metni «olan» 
şeklindedir. Gelen metin aynıdır. Tabı hata
sı olmadığı komisyonca beyan edilmektedir. 

Maddeyi tekrar okutup oylarınıza arz ede
ceğim. 

MADDE 8. — Mükellefler veya sorumlular 
adına 31 Aralık 1065 tarihine kadarki dönem
lere aidolarak kesilmiş olup, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmemiş 
bulunan vergi cezaları (Mülga veriri kanunla
rına göre kesilmiş olan dâhil) ile uygulanan 
gecikme zamları; taallûk etikleri vergi asılları 
kanunun meriyetinden itibaren altı ay iç erisin -
de ödendiği takdirde (Kamunun meriyetinde 
vergi asılları ödenmiş olanlar •dâhil) affcdil-
miştir. 

İhtilaflı vergilerde tarafların .malî veya ida
ri kaza mercilerine müracaatları veya ihtilâfı 
devam ettirmeleri, mükelleflerin veya sorumlu
ların ihtilâfın sonunda vergi aslının süresinde 
ödenmesi kaydiyle aftan istifadelerine engel 

olmaz, 
Ancak ihtilâfın hallinde tamamen veya kıs

men haksız çıkan mükelleften veya sorumlu

dan haksız çıkılan vergi aslı yüzde on zamla 
tahsil olunur. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten son
ra 31 Aralık 1965 tarihine kadarki dönemlere 
aidolarak kesilecek vergi cezaları hakkında da 
vergi aslının süresinde ödenmesi kaydiyl e yxu 
kardaki hükümler uygulanır. 

(Bu madde oylandı.) 

BAŞKAN — Efendim bir tereddüt hâsıl ol
du. Evvele hu 8 nci maddenin üçüncü fıkra
sındaki «olan»' kelimesi «olanlar» olarak oy
lanmıştır. Bu kere esas metnin «olan» hariç 
şakimde bulunduğu cihetle bu şekilde madde
nin tekrar oylanması ieabettiği anlaşılmıştır. 
Yalnız «olan» kelimesine münhasıran olarak 
«olan» kelimesi yerine «olanlar» kelimesi olma
sını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bu şekliyle, 
asıl şekline irca edilmiştir. 

MADDE 19. •— Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 20. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tadiller sebebiyle, kanunun tümünü açık 
oylarınıza arz ediyorum. Yine olyamaya Sa
yın Erdinç'ten başlanacaktır. 

Son söz Sayın Ömer Ueuzal'm iken, kendi
si söz hakkını Saym Termen'e vermiştir. İkin
ci son söz hakkı da Sayın Eşref Ayhan'ındır. 
Saym Adalet Bakanı da söz istemişlerdir. 

(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN -— Oy kullanmıyan sayın üye var 

mı efendim? 
(Var var sesleri) 
Lütfen oy kullanmıyan arkadaşlarımız kul

lansınlar efendim. 
Oy kullanmıyan saym üye? Yok. Oy verme 

muamelesi bitmiştir. 
Tasnif devam ederken son söz talebeden 

Sayın Ziya Termen, buyurunuz efendim. 
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ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA ZİYA 
TERMEN (Çanakkale) — Çak muhterem arka
daşlarım, Muhterem Başkan. 

Çetin müzakerelerden sonra bugün Yüksek 
Cumhuriyet Senatosu olarak nizami hüviyetini 
biraz sonra iktisabedecek olan Bâzı suç ve ce
zaların affı hakkındaki bu tasarının ikmali 
arefesinde bulunmaktayız. Bu tasarı hakikat
te iktidarın Türk Milletine mütaaddit defalar, 
muhtelif vesilelerle arz edildiği üzere, vadet-
tiği bir af mevzuu hacmmdadır ve iktidar, mil
lete vadetiğini bu istikamette tekevvün ettir
miş ve kanun hüviyetini vermek üzere bulun
muştur. 

Bu tasarının Senatomuzda müzakeresi mü
nasebetiyle, yine Senatolarda görüle geldiği şe
kilde muhalefete mensup arkadaşlarımız top
tan bir anlayışla bu kanunun bâzı isti'kamet-
lerdeki meseleleri üzerinde obstrüksiyon hare
ketine gitmeye zaruret hissetmişler ve kanun
daki adlî anlayışını mutlak mânada (bir istika
mette tamyıcı olmanın öncülüğünü yapmayı 
münasip görmüşlerdir. 

Tasarı Hükümet olarak getirilirken, bilhas
sa Adalet Bakanlığının mütehassıs ekipleri ve 
bu kanun tasarısının kanunlaşmasına emek 
veren Meclis komisyonları ile Cumhuriyet Se
natosunun Anayasa ve Adalet encümenleri an
layışım esas tutarak mesele üzerinde cezalar
da tahfif edici istikamette bir tecziye sistemini 
sınıflaştırırken, bâzı istikametlerde de ısrar 
göstermeyi komisyonlar olarak şart bilmişler
dir. Bu münazaa kanunun yine de kanunlaş
ması istikametinde büyük bir hüfre yaratma
mıştır. Tamamen meşruiyet anlamında ve çer
çevesinde Yüksek Senato adedî kifayet içinde 
bu tasarıyı Senato görevi olarak ikmale mu
vaffak olmuştur. Bu ikmalin hâsıl olmasında 
üye arkadaşlarımızın, Adalet Partisine mensup 
yüksek ve değerli arkadaşlarımın gösterdikle
ri vazife anlayışı-ısrarlı mânada asgari yüzbin 
kişinin saadetini mucip mânada bir netice or
taya koyabilmenin iştiyakı içinde Senatoya 
muntazam şeref vermeleri bu hali doğurmuş 
ve hakikaten netice, Adalet Partisi olarak, yüz 
ağartıcı mânaya vâsıl olmuştur. 

Bendeniz bir mühim noktaya daha işaret 
ederek huzurunuzdan ayrılacağım. Gönül, me
deni insanların anlamında büyük ve muasır 

medeni devletlerin hukuk anlayışında bu ka
nunun daha geniş anlamda huzura gelmesini 
arzu ederdi. Fakat Hükümetimiz çeşitli siyasi 
dış tazyiklerin ve Türkiye coğrafyasının ve 
Türkiye'de var olduğu mutlak olan bâzı doktri-
nel hareketlerin gerekleri istikametinde bu 
kanunu Meclislere sevk ederken gerekli geniş 
anlamı bizzarure tanıyamamıştır. 141 nci mad
denin 1 nei fıkrasında işaret olunan suçlular
la, 163 ncü maddenin keza 1 nei fıkrasında işa
ret olunan suçluların hakiki mânası yer yüzün
de 1,5 asırdan beri sadece siyasi suçlara hedef 
olur mânada affı gerektiren bir hareketle Ada
let Partisi Hükümetinin bu istikamette bir af 
görüşünü getirmemiş olmasını tarih huzurun
da cümlemiz vicdanlarımızda mazur görece
ğiz. Fakat hakikatte fikir suçlularının ister 
ileri sağ anlamda, ister ileri sol anlamda olsun 
fikir suçlularının, Devlet tarafından ortaya ko
nulan ve Parlâmento tarafından kanun halin
de vaz'olunan bir geniş afla affedıknemeleri ha
li hakikaten bu tarih için, bu medeniyet tari
hi için doğru bir hareket olmamak durumun
dadır. Memleketimiz muayyen siyasi hareket
lerin netciesinde hakikaten bahçenin taşlan 
oynanmış ve bahçenin taşları oynamış denile
bilecek istikamette birtakım gelişmelerin içti
mai gelişme çalkantılarının içindedir. Bu İti
barla bu tasarıda fikir suçlularınnı, doktrinel 
anlamda fikir suçlularının affedilmemesi konu
sunu Adalet Partisinin muasır medeniyet anla
yışına ve klâsik anlamdan hareketle, hattâ mo
dern af anlayışına gelmeyişi olarak vasıflan
dırmak doğru olmaz. Bu, Türkiye'nin içinde 
bulunduğu şartların gereği olarak höylece 
vaz'olunmuş ve tarafımızdan da kabul olun
muştur. Adalet Partisinin geri .anlamlı bir si
yasi parti olduğu hakkında kurulduğu günden 
beri Adalet Partisine baş kakıncı edilen fikir
lerin asla ve kat'a içinde bulunmadığımızı be
lirtmek ve bir affın şümulünün nerelere ka
dar gitiğini Adalet Partisine mensup bir üye 
sıfatımla belirterek Adalet Partisi Hükümeti
nin bu afta bu nevi suçları almayışının esba
bını da takdir ederek meseleyi böylece Yüksek 
Heyetinize arz etmek istiyorum. 

Bu kanun Türkiye'de büyük kütleleri saa
dete kavuşturacaktır. Biraz sonra yüksek ka
rarınızla da normal seyrini kazanacak olan 
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tasan milletimize uğurlu olsun. Fayda getir
diği büyük kütleye de, Adalet Partisi adına. Şu 
Anda bir sözcü sıfatım açıktır, saadetler dile
rim, hepinize hürmetler sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ayhan. 
EŞREF AYHAN (Ordu) — Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım, maruzatım çok kısa 
olacaktır. Her tasarıyı, her teklifi herkese be
ğendirmek mümkün değildir. (Sağdan bravo 
sesleri)... Her hareketi herkese kabul ettirmek 
mümkün değildir. O halde biz parlömânterler 
olarak en iyi yolu seçmeye ve hakikate en ya
kın noktaya varmaya çalışmak mecburiyetinde
yiz. 

Şimdi af kanunu üzerinde birkaç noktaya 
temas ederek geçmek istiyorum. Bugün af ka
nunu milletlerin hayatında çok büyük tesirleri 
olan bir müessesedir. O halde parlâmento için 
de o kadar önem kazanmaktadır. Bilfarz bir af 
kanunu çıktı, bu, benim kanaatime göre, tam 
mânasiyle mükemmel bir af kanunu değildir. 
Ben isterdim ki, bütün hapsaneleri boşaltalım, 
kapısına kilit vuralım ve oraya girecek vatan
daşları önliyelim. 1 nci madde için bir takrir 
hazırlamıştım, vermek imkânı olmadı, parlâ
mentonun havasını müsait görmedim. O da şu 
idi; hepsini çıkaralım, ancak on sene içinde ay
nı cins ve neviden suç işliyenleri cezasını iki kat 
hükmedelim. Bir önleyici tedbir. Onun için bir 
af kanunu üzerinde bütün partilerin ve hepimi
zin noktası noktasına birleşmemiz şüphesiz 
mümkün değildir. Niçin af kanunları gelir? 
Atıfet deriz. Atıfetin ölçüsü her birimize göre 
ayrıdır. Kimi çok geniş davranır, kimi çok da
ha hasis davranır. O halde, çok izafi. İçtimai 
fayda diyoruz. Bunun kıstasını kim tâyin eder? 
Herkesin kendi vicdanı, kendi düşüncesi tâyin 
eder. O halde burada da hepimizin bir noktada 
birleşmesi mümkün mü? O da değil. Adlî hata 
diyoruz. Hangi meselede adlî hata vardır? Bu
nun tesbiti mümkün mü? O da değil. O halde 
şüphesiz her çıkan kanun hepimize göre mükem
mel bir kanun değildir. Onun için de ben bu ka
nunu kifayetsiz buldum. 

Kalıyor diğer husus... Bugün bu kanun ce
miyete mal olmuştur artık. Türk milletine mal-
olmuştur. Siz iktidar olarak, öbürleri muhalefet 
olarak bundan vazgeçebilir misiniz? Hayır, 
mümkün değildir bu. Bunu bekliyen 40 binden 
fazla kişi vardır. 

Şimdi kendi durumumun da biraz izahını 
yapmış oluyorum. Bugün buraya beni sevk eden 
birinci âmil, demin dediğim gibi, kim ne derse 
desin, herkes bir başka noktadan bir başka tür
lü bunu kıymetlendirebilir. Ama bugün, benim 
üzerinde durduğum husus şudur : Bâzı arkadaş
larıma daha önce ifade ettim, bu obstrüksiyo-
ııun faydası ne?.. Nihayi gayesi var mı?.. Varsa 
beraberim. Nereye kadar gidecek?.. On gün. On 
gün sonra Adalet Partisinin dört kişisi, kimi 
Rusya'dan, kimi başka memleketten gelecek. On 
gün sonra bu kanun çıkacak. O halde benim için 
mühim olan şu; bugün kırk binden fazla mah
kûm; yirmi iki bin tutuklu, bir o kadar mah
kûm, bir on gün daha endişe içinde bekliyemez. 
(Alkışlar) Bütün gözler buraya çevrilmiş. Bun
lar sadece elli bin kişi değildir. Bunların ailele
ri, bunların yakınları belki milyonları bulan bir 
kütle gözlerini buraya dikmiş bize bakıyor. Ben 
bu endişe ile buraya geldim ve oturdum arka
daşlarım... (A. P. sıralarından alkışlar)... Be
nim buraya oturmam bir başka mânaya alına
maz. Ben, ne denirse densin, şarktaki, batıdaki 
politikanın artık birleşmesi lâzımgeldiği kanaa
tindeyim. 

Çok kıymetli arkadaşlarım, huzurunuzu da
ha fazla işgal etmeyi doğru bulmuyorum. Tür
kiye'nin muhtelif yerlerinde bugün tutuklu ve
ya mahkûm olanların veya takibat altında olan
ların bize, hepimize gözlerinin çevrili olduğunu 
ifade ettim. Bu affın vatanımıza ve milletimize 
selâmet getireceğine eminim. Ve dünyanın hiç
bir yerinde siyasi mahkûmlar ebediyete kadar 
cezasını çekmez. Bakın, bütün memleketlere, 
bir zaman geçtikten sonra bunun üzerine eğil
meye mecbur kalmışlardır ve kalınması lâzım
dır. Onun için ben, gerek Yassıada mahkûm
ları, gerek 20 - 21 Mayıs suçluları için toptan 
affa taraftardım. Ama bu mümkün olmadığına 
göre, bugün 20 - 21 Mayıs suçlularının cezaları
nın yirmi seneden onbeş seneye indirilmesini, 
sağlıyan, Hükümete, komisyona ve kıymetli ar
kadaşlarıma teşekkürle sözlerimi bitirmek isti
yorum. («Bravo» sesleri ve sürekli alkışlar.) 

Bu affın, yatana ve millete, mahkûmlara ve 
ailelerine faydalı olmasını Cenabı Hak'tan diler, 
hepinizi saygı ile selâmlanın. (Bravo sesleri, şid
detli ve sürekli alkışlar) 
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BAŞKAN — Kanunun tümü üzerindeki acık 

oylama- sonucunu arz ediyorum. Oylamaya 92 sa
yın üye katılmış, 90 kabul, 2 ret oy kullanılmış
tır. Kanunun bütün acık oylamalarında olduğu 
gibi, bu tutanakta da Sayın Cumhuriyet Senatosu 
Başkanının hazır bulunduğu tevsik ve tesbit edil
miş ve bu suretle 93 salt çoğunluk sağlanmış 
olup, tümü Cumhuriyet Senatosunca kabul edil
miştir. 

Sayın Adalet Bakanı Hasan Dinçer, buyurun. 

ADALET BAKANI HASAN DÎNÇEK 
(Konya Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli 
senatörler; Af Kanununu uzun süren yorucu ve 
kısmen üzücü bir mesainin sonunda kabul buyur
muş bulunuyorsunuz. Kanun bu haliyle ortalama 
50 bin ailenin ıstırabına cevap verecek bir ma
hiyet taşımaktadır. Türk Milleti adına atıfet gös

termeye yetkili olan Yüce Meclislerimizin dik
katli bir tetkiki neticesinde bu hale gelmiş olan 
kanun, şüphesiz bu ıstıraplara cevap verecek bir 
mahiyet arz etmiş bulunmaktadır. Kanunun 
memleketimize huzur getirmesini temenni eder
ken Yüce Senatoya Hükümet adına en derin şük
ranlarımızı arz etmekle bahtiyarlık duyduğumu 
ayrıca ifade ederim. Hürmetlerimle. («Bravo» 
sesleri ve sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Kanun üzerindeki müzakereler 
bitmiştir. Kanun tümü itibariyle, iki maddesi 
tadil edilmek suretiyle, kabul edilmiş bulunmak
tadır. Memlekete ve millete ve bu kanunu bekli-
yenlere hayırlı olması dileğiyle, 2 . 8 . 1966 
Salı günü saat 15 te toplanmak üzere Birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 21,05 
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Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun tasarısının 9 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

(Cumhuriyet Senatosu Başkanının da oylama
da hazır bulunması ile salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçl'ı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenöcak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran-

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Üzunhasanoğln. 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

185 
92 
89 

1 
2 

92 
0 

[Kabul edenler] 

Şeref Kayalar 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizreldoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım. 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçîigilı 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Elem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğln. 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğiu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylıemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 
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TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Cemal Gürsel (t.) 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan (Bşk.V.) 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
(î. Ü.) 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet öz güneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

[Reddeden] 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

[ÇekinserlerJ 

DENİZLİ BURSA 
Ali Kemal Turgut Cahit Ortaç 

[Oya katılmıyanlarJ 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
BALIKESİR 

Nejat Sarlıcah 
BİTLİS 

Z. Nami Şerefhanoğlu 
BURSA 

Saffet Ural 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ELÂZIĞ 

Salim Hazerdağlı 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
M. Cemal Yıldırım 

IZMlR 
izzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
^Hikmet Işmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDH 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Zihni Bötil 

TRABZON 
Ali Şakir Âğanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
î. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Lûtfi Akadh 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

mmm 
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Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun tas ansının 4 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Cumhuriyet Senatosu Başkanının da oylama
da hazır bulunması ile salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

üye sayısı : 185 
Oy verenler : 92 

Kabul edenİJer : 84 
Reddedenler : 5 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 92 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaejlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
î. Sabri Çağlıyangil 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu '" 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
0 . Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erd ;nç 

MANlSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
tlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
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ADANA 

Mehmet Ünaldı 

İZMİR 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuııer 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Cemal Gürsel (İ.) 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan (Bşk. V.) 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
( t Ü.) 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneşi 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunekanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakulcr 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet' Pırıltı 

Ömer Lûtfi Bozealı 

[Çekinserler] 

ANKARA 

Turgut Cebe 

[Reddedenler] 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Hulusi Söylemezoğlıı 

[Oya katümıy anlar] 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALffiESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlıı 

BURSA 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Pehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettiıi. Özgül 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

HATAY 
M. Hhıver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 

KARS 
Sırrı AtaLay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazcı* 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer O buz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Rıza Işıtau 

SİNOP 
Suphi Bakır 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arşları Bora 

UEFA 
İ. Eteni Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akil: Eyidoğan 
C UMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açı kalın 
Lûtfi Akacllı 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergiin 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Bâzı suç ve cezaların affı hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Cumhuriyet Senatosu Başkanının da oylama
da lıazır bulunması ile salt çoğunluk sağlanmış 
ve kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 1 
M. Nuri. Âdemoğlu 
Mehmet (İnaldı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

. :AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
M. Akii Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim. Sarıgöllü 
Fikret Turhangil. 

BALIKESİR 
Enver Aka 
.Mehmet Güler , 
Hasan Âli,. Türkcr 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi. Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlü. 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İ. Sabrı Çağlıya ngil 

Üye sayısı : 185 
Oy vere »nler : 92 

Kabul, edenlıer : 90 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyaıılar : 92 

Açık üyel 

[Kabul 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç, 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

.ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

.ÇORUM 
Alâeddin. Çetin 
Safa Y ale.uk 

DENİZLİ 
Ali. Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Sefahattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Sabahattin. Orlıon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Oilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip üzdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Ak yürek 

ıkler : 0 

edenler] 

M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
0. Zeki. Gümüş oğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi. Bozealı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat üzerdemli. 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligü 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Etem Erdinç ' 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskcnder 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
| İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni. Göktürk. 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
.Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci . 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten. 
Ziya Önder 
Hulusi. Söylıemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

.TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
ö. Lûtfi. Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
.Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
1 Tarık Remzi. Baltan 
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[Reddedenler] 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

ORDU 
Eşref Ayhan 

[Oya katilmıyanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Enıanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Cemal Gürsel (î.) 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan (Bşk. V.) 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
( t Ü.) 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet öz güneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadk 
Âmil Artua 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçag 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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GÜNDEMI 

97 NCÎ BİRLEŞİM 

1 . 8 . 1966 Pazartesi ._&* 

Saat : 10.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B . İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

X I . — Bâzı suç ve cezaların affı hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/117, 2/81, 2/144, 2/174, 1/101, 2/207, 2/223; 
Cumhuriyet Senatosu 1/659) (S. Sayısı : 816) 
[Dağıtma tarihi : 27 . 7 . 1966] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
IŞLEB 




