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Demirel ve 14 arkadaşının, Af; Bursa Mil
letvekilli Kasım Önadım ve 7 arkadaşının, 
sportif faaliyetlerle ilgili cezaların affı hak
kında, Konya Milletvekili Necmettin Er-
bâkan'm, Cumhuriyetin 50 nci yılı Af; 
Konya Milletvekili M. Kubilây İmer ve 3 
arkadaşının, Genel Af; Ankara Milletvekili 
M. Kemal Erkovan ve 2 arkadaşının, bazı 
suç ve cezaların affı hakkında ve Corum 
Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 2 arkada
şının, Cumhuriyetin 50 nci yılı sebebiyle 
çıkarılması düşünülen bazı suç, ve cezaların 
affına mütedair kanun tekliflerinin C. Se
natosunca değiştirilen ve M. Meclisince be
nimsenmeyen maddeleri hakkında Karma 
Komisyon raporu ile Millet Meclisi, Cum
huriyet Senatosu ve Karma Komisyon me
tinleri (M. Meclisi: 2/123, 2/12, 2/37, 2/78, 
2/92, 2/102, 2/124: C. Senatosu : 2/72) 
(M. Meclisi S. Sayısı: 25, 25'e 1 nci ek, 25'e 
2 nci ek, 25'e 3 ncü ek, 25'e 4 ncü ek; C. 
Senatosu S. Sayısı : 353) 514:516,544:547,559: 

587,589:620 
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Sürt'in Sason ilçesini, Muş'un Merkez il-

I. — GEÇEN T 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nec
mettin Erbakan, 24 Nisan - 2 Mayıs tarihleri 
arasında Suudî Arabistan'a yapılan ziyaret hak
kında Genel Kurula açıklamada bulundu. Aynı 
konu dle ilgili olarak da A. P. Grupu adına Es
kişehir Milletvekili Seyfi Öztürk, D. P. Grupu 
iadına Grup Başkanvökili Hasan Korkmazcan, 
C. G. P. Grupu adına Grup Başkanvekili Vefa 
Tanır, M. S. P. Grupu adına Grup Başkanvekili 
Hasan Aksay ve C. H. P. Grupu adına Necdet 
Uğur görüşlerini açıkladılar 

Dışişleri Bakanı Turan Güneş de, A. P. Gru
pu adına konuşan Eskişehir Milletvekili Seyfıi 
öztürlk'ün kendisi dle ilgili yanlış bir beyanını 
düzeltmek üzere, 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı, bazı 
'acele hallerde hastalara bakacak doktor bulınanm 
güçlükleri ve alıramaısı gereken tedbirler, 

Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu 
da, Ankara'nın hayatî sorunu olan kirli hava ko-
nıılaımda gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Vazife dle yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Turan Güneş'e Millî Savunma Bakanı 
Hasan Işık'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Sayın üyelerden bazılarına, Başkanlık tezke
resinde gösterilen sebep ve sürelerle izin venilme-
si ve, 

Sayfa 
çesine bağlayacak karayoluna ilişkin sorusu 
ve Bayındırlık Bakanı Erol Çevikçe'nin 
yazılı cevabı (7/122) 687:588 

2. — Siirt Milletvekili İdris Arıkan'm, 
Siirtlin, Merkez ilçesindeki manyetolu te
lefonların otomatik şekle sokulmalarına iliş
kin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ferda 
Güley'in yazılı cevabı (7/126) 588 

Hastalığı nedeniyle iki aydan fazla izin alan 
Ordu Milletvekili Mehmet Said Erbil'e ödeneği
nin verilmesi kabul olundu. 

Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu' 
nun, Gaziantep'in su sıkıntısı dle ilgili (6/39) 
esas numaralı sözlü sorusunun gündemden çıkarıl
masına dair önergesi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Cumhuriyetin 50 nei yılı nedeniyle bazı suç 
ve cezaların affı hakkındaki kanun teklifi iğin 
teşkil olunacak karma komisyona siyasî parti 
gruplarınca gösterilen adaylara dair liste kabul 
edildi. 

Muğla Milletvekilli Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, TRT Kurumunun izlediği yayın poli
tikasının ve tarafsızlık iddialarının incelenerek 
alınacak tedbirleri saptamak amacıyle Anayasa
nın 88 nei, Millet Mecliai İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
masına ilişkin önergesi (10/8) yapılan görüşme
lerden sonra reddolundıı. 

14 Mayıs 1974 Salı günü saat 15,00'tc topla
nılmak üzere Birleşime saat 19,30'da son verildi. 

Başkan Divan Üyeai 
Başkanvekili Kastamonu 

liasim Hacıoğlu Mehdi Keskin 

Divan Üyesi 
Yozgat 

İlhamı Çetin 

rTANAK ÖZETİ 

~ '510 — 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

10 . 5 . 1974 Cuma 

Tasan 
1. — Devletçe İşletilecek Madenler üzerin

deki hakların geri alınması ve hak sahiplerine, 
ödenecek tazminat hakkında Kanun tasarısı. 
(3/126) (Sanayi- ve Teknoloji ve Ticaret ve 
Plan komisyonlarına). 

Teklif 
2. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi. 
(2/203) (Adalet Komisyonuna). 

13 . 5 . 1974 Pazartesi 

Teklifler 
1. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 5 

arkadaşının, tabiî âfetlerden zarar gören çift
çiler için alınacak tedbirler ve yapılacak yar
dımlarla, çiftçi borçlarının takside bağlanması 
hakkında kanun teklifi (2/204) (Tarım, Orman 
ve Köy İşleri, Sanayi ve Teknoloyi ve Ticaret 
ve Plan komisyonlarına) 

2. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'mn, 
10 Haziran 1949 gün ve 5441 sayılı. Devlet Ti
yatrosu Kuruluşu hakkındaki Kanunun bazı 
maddelerini değiştiren 14 . 7 . 1970 gün ve 1310 
sayılı Kanunun 5 nci maddesinle (D) fıkrasının 
eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/205) (Mil
lî Eğitini ve Plan komisyonlarına) 

3. — C. Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet özgü-
neş'in, Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı 
Millî Saraylar, Kasırlar ve Köşkler hakkında 
feanun teklifi (-2/206) (Mille* Meclisi Hesapla
rını İnceleme ve Plan komisyonlarına) 

Rapor 
4. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit 

ve 134 arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nci yılı 

nedeniyle bazı suç ve cezaların affı hakkında; 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 14 ar
kadaşının, Af; Bursa Milletvekili Kasım Önadım 
ve 7 arkadaşının, sportif faaliyetlerle ilgili ceza
ların affı hakkında, Konya Milletvekili Necmet
tin Erbakan'm, Cumhuriyetin 50 nci yılı Af; 
Konya Milletvekili M. Kubilây İmer ve 3 ar
kadaşının, Genel Af; Ankara Milletvekili M. Ke
mal Erkovan ve 2 arkadaşının, bazı suç ve ceza
ların affı hakkında ve Çorum Milletvekili Yasin 
Hatiboğiu ve 2 arkadaşının, Cumhuriyetin 50 
nci yılı sebebiyle çıkarılması düşünülen bazı 
suç ve cezaların affına mütedair kanun teklif
lerinin C. Senatosunca değiştirilen ve M. 
Meclisince benimsenmeyen maddeleri hakkında 
Karma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon me
tinleri (M. Meclisi : 2/123, 2/12, 2/37, 2/78, 
2/92, 2/102, 2/124- C. Senatosu : 2/72) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 25, 25'e 1 nei ek, 25'e 2 nci 
ek; C. Senatosu S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarih
leri : 21 . 3 . 1974, 3 . 5 . 1974, 13 . 5 . 1974) 
(GÜNDEME) 

14 . 5 . 1974 Salı 

Tasarılar 
1. — Cenazelerin nakli anlaşmasının onay

lanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun ta
sarısı (1/127) (Dışişleri Komisyonuna) 

2. — Devlet Arşiv Kanunu tasarısı (1/128) 
(Adalet, İçişleri ve Plan komiyonlarma) 

.— "öll — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılına saati : 15,00 

BAŞKAN : Ba§kanveMli Kemal Ziya öztüris 

DİVAN ÜYELERİ : Tufan Boğan Avşarg-E (Kayseri), Enver Akova (Sivas) 

(BAŞKAN — Millet Meclisinin 74 ncü Birle
şimini açıyorum. Gerekli çoğunluğumuz vardır, 
çalışmalara başlıyoruz efendini. 

Sayın üyelerin lütfen yerlerine oturmalarını 
rica ediyorum. 

Sayın dinleyicilerimizin ,'bir kısmının ayakta 

bulunduklarını müşahede etmekteyim, sayın gö
revlilerin ayakta bulunan 'dinleyicilerimize lüt
fen yer temin etmelerini istiyorum. 

Gündem 'dışı söz İsıt eki erini bu birleşimde 
'karşılama imkânım olmadığını arz ediyorum 
efendim. 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

BAŞKAN — Komisyonlarda açık bulunan 
üyeliklere gösterilen adayların listesini okutu
yorum efendim. 
Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere göste

rilen adayların listesi 
Anayasa Koımisyonıu, 
Adil Ali Oinel, (C. H. P.) Tırafbzom, 
Dışişleri Komisyonu, 
Necdet Evliyaoğlu, (D. P.) Ankara, 

V. —« SEÇİMLER 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu, 
Fikri Pehlivanlı (A. P.) Ankara 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu, 
Nazım Baş, (D. P.) İçel, 
Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu, 
Gıyasettin Karaca, (A. P.) Erzurum, 
Mehmet Bıyık, (D. P.) Niğde, 

BAŞKAN — Okunan listeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GEÎfEL KURULA SUNUŞLARI 

A) DANIŞMA KUZULU TEKLİFLERİ 

1. — Danışma Kurulunun, bütçenin Genel Ku
rulda görüşülmesine ilişkin çalışma gün ve saat
leri ile konuşmaların süreleri hakkındaki önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu 'kararı var
dır, tasviplerinize sunmak üzere okutuyorum 
efendim. 

Danışma Kurulu önerisi 
No. 15 
1 — Bütçe görüşmelerine 17 Mayıs 1974 Cu

ma günü saat 10.00 da başlanması ve bitimine 
kadar resmî tatil günleri dahil her gün saat 
10.00 -13.00 ve 14.30 - 19.30'a kadar devam olun
ması, günlük programın saat 19.30'a kadar biti-
rilmeıuesi halinde saat 21.00 de gece toplantıları 
yapılarak o günkü programın bitirilmesinin sağ
lanması, saat 19.30 dan Önce günlük program 

bittiği takdirde bir sonraki programın görüşül
mesine devam olunması; 

2 — 1974 yılı (bütçesinin programa, uygun bi
çimde gününde bitirilmesini sağlamak için, 
başlangıçta bütçenin, tümü üzerinde gruplar adı
na yapılacak konuşmaların 2 şer saat, kişisel ko
nuşmaların 20 şer dakika ile, 

Bakanlık ve daire bütçeleri üzerinde grup 
sözcülerince yapılacak konuşmaların, Millî Eği
tim Bakanlığı bütçesi için 1 er saat, diğer ba
kanlık ve daire bütçeleri için 20 şer dakika; ki
şisel konuşmaların 10 ar dakika ile sımrlandırü-
masını, 

Bütçenin sonunda gruplara 1 er saat süıv 
ile söz verilmesi; 

3 — Hükümet ve Komisyon adına yapılacak 
konuşmaların süre ile sımrlandırılmaması; 

'512 -
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4 — Konuşmaların içtüzüğün 73 hcü madde
sinin öngördüğü sayıda olması, 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere öne
rilmiştir. 

[Millet Meclisi Başkanı Y. 
Memduh Ekşi 

C. II. P. Grupu A. P. Grupu 
Başkanvekili Başkanvekili 
.Selçuk Erverdi 2 nci maddeye muha-

M. S. P. Grupu lif, Gruplar için smır-
Başkanvekili lama olmamalı 

Hasan Aksay Cihat Bilgehan 
D. P. Grupu O. G. P< Grupu 
Başkanvekili Başkanvekili 

Hasan Korkmazcan Vefa Tanır 

BAŞKAN — Okunan Danışma Kurulu öneri
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 

VAHİT BOZ ATLI (Sivas) — Saym Başkan, 
söz talebim var, (görmediniz mi 

BAŞKAN — Efendim, bu konuda mı ? 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Evet. (C. H. P. 

sıralarından «Oylamaya geçildi» sesleri) 

BAŞKAN — Bir dalkikanızı rica edeyim efen
dim. Daha önce bir söz talebi varsa, ıo bizim ku
surumuz sayılır. Söz talebiniz daha önce mi vaki 
•oldu efendim? 

YAHtT BOZATLI (Sivas) — Hayır, Danış
ma Kuraiu önerisi okunduktan sonra, .şimdi ta-
letp ettim. 

BAŞKAN — Ben oylamaya geçtim o vakit, 
farkında değilim efendim. 

Oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bütçe çalışmalarımızla ilgili alarak Danışma 
Kurulumuzun bir önerisi vardır, arz ediyorum 
efendim. 

Program gereğince bütçeler üzerinde söz al
mak isteyen sayın üyelerin, söz kayıt işlemleri 
16 Mayıs 1974 Perşembe günü saat 9,00'dan, 
11,00'e kadar C. H. P. Meclis Grupu toplantı 
Salonunda, Divan Üyelerince imza mukabili ya

pılacaktır. Bu saatten sonraki söz kaydı Ka
nunlar Müdürlüğünce yapılacaktır. 

Söz kaydı, programdaki sıraya göre rakam 
iile tespit edilen bakanlık ve daireler için yapıla
cak; katma bütçeler ilgili bakanlık bütçeleriyle 
beraber mütalâa olunacaktır. 

Sayın üyelerin bilgilerine arz ederim efen
dim. 

2. — Danışma Kurulunun, Cumhuriyetin 
50 nci yılı nedeniyle bâzı suç ve cezaların affı 
hakkında kanun teklifinin görüşülmesine dair 
önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulumuzun bir öne
risi daha var, arz ediyorum efendim. 

Danışma Kurulu önerisi 
No. 14. 
Cumhuriyetin 50 nc'i yılı nedeniyle Bâzı 

Suç ve Cezaların Affı hakkında kanun tekli
finin; gelen kâğıtlardan gündeme alınarak 48 
saat geçmeden ve gündemdeki bütün işlere tak-
climen öncelikle görüşülmesi, 

Sözü geçen kanun teklifinin görüşmelerin 
bitimine kadar Genel Kurul çalışmalarına de
vam olunmasının, 

Genel Kurulun onayına sunulması önerilmiş
tir. 

Millet Meclisi 
Başkanı Y. 

Memdııh Ekşi 
C. H. P. Grup A. P. Grup 
Başkanvekıili Başkanvekili 

Selçuk Erverdi Cihat Bilgehan 
M. S. P. Grup D. P. Grup 
Başkanvekili Başkanvekili 

Hasan Aksay Hasan Korkmazcan 
C. G. P. Grup 
Başkanvekili 
Vefa Tarar 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini oy-
lamııza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 513 — 
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VI — GÖEÜ 

1. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit 
ve 134 arkadaşının, Cumhuriyetin. 50 nci yılı 
nedeniyle bazı suç ve cezaların affı hakkında; 
İsparta Milletvekili Süleyman D emir el ve 14 
arkadaşının, Af; Bursa Milletvekili Kasım Öna
dım ve 7 arkadaşının, sportif faaliyetlerle ilgili 
cezaların affı hakkında, Konya Milletvekili 
Necmettin Erbakan'ın, Cumhuriyetin 50 nci yılı 
Af; Konya Milletvekili ' M. Kubilây İmer ve 3 
arkadaşının, Genel Af; Ankara Milletvekili M. 
Kemal Erkovan ve 2 arkadaşının, bazı suç ve 
cezaların affı hakkında ve Çorum Milletvekili 
Yasin Ilatiboğlu ve 2 arkadaşının, Cumhuriye
tin 50 nci yılı sebebiyle çıkarılması düşünülen 
bazı suç ve cezai arın affına mütedair kanun 
tekliflerinin C. Senatosunca değiştirilen ve M. 
Meclisince benimsenmeyen maddeleri hakkında 
Karma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon me
tinleri (M. Meclisi : 2/123, 2/12, 2/37, 2/78, 
2/92, 2/102, 2/124: C. Senatosu : 2/72) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 25, 25'e 1 nci ek, 25'e 2 nci 
ek, 25'e 3 ncü ek, 25'e 4 ncü ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 353) (1) 

BAŞKAN -— Karma Komisyonun yerini al-
masmı ve Hükümettin temsil olunmasını rica 
e d iyonun. 

Karma Komisyon ve Hükümet buradalar. 
Muhterem arkadaşlarım, bütün sayın üyele

rin malumu olduğu üzere, müzakere konusu ka
nun teklifi üzerinde Anayasamızın 92 nci mad
desi gereğince kurulan Karma Komisyondan ge
rekli rapor gelmiş bulunmaktadır. Şlimdi ilk de
fa bu Karma Komisyon raporunu okutuyorum 

• efendim. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Bir muhalefet şerhi vardır, oku
tuyorum efendim. 

Not : (1) 25 S. Sayılı basmayazı 27.3.1974 
tarihli 58 nci, 25'e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 
4.4. 1974 tarihli 62 nci, 25'e 2 nci ek 8. Sayılı 
basmayazı 7.5. 1974 tarihli 71 nci Birleşim tuta
naklarının; 

25'c 3 ncü ek ve 25'e 4 ncü ek S. Sayılı, bas-
mayazılar da bu Birleşim tutanağının sonuna ek
lidir. 

ŞULEN İŞLER 

(Konya Milletvekili Mustafa Kubilây İmer'in 
muhalefet şerhi okundu.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, muha
lefet şerhini de dinlemiş bulunmaktasınız. 

Okunan bu muhalefet şerhi muvacehesinde 
Sayın Karma Komisyon Başkanının bür izahatını 
dinlemek istiyorum. 

Buyuruııuz efendim. 
KARMA KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 

KAYALAR (O. Senatosu Bursa Üyesi) — 
Muhterem Başkan, muhterem, üyeler; 

Komisyon üyelerimizden Sayın Kubilây 
İmerün muhalefet şerhini dinledik. Komisyonu
muz bakımından iki hususa cevap vermek ge
rektiği kanaatindeyiz. 

Evvdlâ, «Millet Meclisi İçtüzüğüne göre, ko
misyonlara bir başkan, bir baskanvekili, bir söz
cü ve bir de kâtip üyenin seçilmesi şartır.» di
yorlar. 

(«Halbuki Komisyonda baskanvekili seçilme
miştir; o itibarla, baskanvekili seçilmeden te
şekkül emtiş olan bu Komisyonun almış olduğu 
kararlar mualleldir.» buyuruyorlar. 

Değerli arkadaşlarını, Karma Komisyonun 
Meclis Başkam tarafından davet .edileceği tü
zükte kaydedilmiştir. Meclis Başkanından göır-
clerilmiş olan davetiyenin, aû-kadaşmıım itirazı
na taallûk eden kısmını aynen ölçüyorum: 

'«Komisyonun biran önce çalışmasını sağla
mak amacıyİe; Başkan, sözcü ve kâtip seçimi 
yapmak üzere 10 . 5 . ''19-74 Onma günü saat 15'te 
ikinci kat falan yerde toplantıya dav el t 'ediyo
ruz...» 

Binaenaleyh, manzur-u âliniz olduğu üzere 
KomiUyOnun biran önce çalışmasını sağlamalk 
üzere başkan, sözcü ve kâtip seçiliyor. 

Komisyonumuz, filhakika arkadaşımın da 
•dediği gibi Tüzüğün derpiş etmiş okluğu bü
kümlere uyarak bir IlaşkarJv ekili seçme mistir. 
Fakat Başkaııv ekili seçmeme sebdbiyle Komis
yonun görüşmelerinin, müzakerelerinin mual
lel olacağı ve Anayasa Mahkemesi tarafından 
iplal edileceği kanaatinde değiliz, 

Şöyle ki; Meclis İçtüzüğünde filhakika nor
mal komisyonlardaki başkan, başkanvokili, söz
cü ve kâtiplere ayrıca 'bir başkanlık divanı ola
rak vazife tereddüp etmediğini de görmekteyiz. 
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Bu itibarla aynen Dilekçe Karma I\omisyo
nu gibi Başkanlık Divanınca Meclis İdtüzüğün-
cc ayrı :bir vazife verilmiş değildir. O itdlbarla 
Karma Komisyon her iki Meclisten belli âdet 
üye ile seçilmiş ve karar yetkisi olmayan Baş
kanlık Dj'/annıa bir eksik üye seçilmiş -olması, 
Komisyon muamelâtının Anayasa Mahkemesin
ce muallel olacağı, neticesine varacağı kanaa
tinde değiliz. 

İkinci hususa gelince; Komisyonun toplan
masından 48 saat sonra, yani iki gün sonra, Tü
züğün 27 nci maddesi gereğince, 'Komisyon Baş
kanı tarafından davet edilmedi lâzıimige;lir;ken, 
hemen Komisyonun faaliyete geçtiğinden bah
sedilmekte ve bu sebeple hu müddete iiiayet edil
memesinden dolayı usulî bakımda.n Anayasa 
Mahkemesinin bu kanunu iptal etmesi ihtima
lini, arkadaşımız derpiş etmektedir. 

.Değerli arkadaşlarım; görüşmakte olduğu
muz teklifin müstacel tekliflerden -olduğu, 'he
pinizce malûmdur. Nitekim, Meclis Başkanlığı 
da Komisyonumuza yazmış olduğu yazıda, 'bu 
müstaceliyeti belirtmiştir. Kaldı ki, günlerce 
Mi'llcJL Meclislinde kanun teklifi görüşüldü; en 
'kısa zamanda Cum'huriyet 'Senatosu alâkalı Ko-
misyonunda ve Cumhuriyet.' Senatosu Genel Ku-
ırıt'unda kanun teklifi görüşüldü ve 'basın yolu 
ile bazı noktaî nazarlar serdedilmek suretiyle 
bu kanunun Millet Meclisinde daha uzun; süre 
bekletil'oeeğine mütedair efkârı umumiyeye ba
zı endlişe verici yazılar yazıldı. Binaenaleyh, 
uzun süreden beri Millet Meclisinde görüşül
mekte bulunması ve uzun süredir bu kanunca 
meşgul olmakta bulunmamız, esasen müstaceli
yeti nefsinde, içinde eemetmiş bir hâdise idi. 

O itibarla, Millet Meclisi Başkanının -da ya
zısını nazarı s'emi itibara alarak ve işin müsta
celiyetini de nazara alarak; Tüzüğün 27 nci 
•maddesinin 2 nci fı'krasrnm bize vermiş olduğu 
yetkiye 'dayanarak, müstaceliyet kararı aldık. 

ıŞimdi, Tüzüğün 27 nci maddesini arz edi
yorum' : 

'«Komisyonlar, kendi başkanlarınca top1 an
tlıya çağırılır.» Bu 1 nci fıkradır. 2 nci fıkra da 
şudur:' 

'«Zorunıluk 'olmadıkça Komisyon toplantısı 
açım çağrı, en. az iki gün önceden yapılır.» Bu
rada, en az iki gün süre verileceği derpiş edil
mektedir. Fakat biz Komisyon olarak, arz et

tiğini hâdiselerden dolayı zorunluk müşalıede 
ederek, acele kanun teklifini göırüşmeye zaru
ret duyduk. Ye Tüzüğün bu maddesine istinat 
etmek suretiyle de, B'aşkanı of arak Komisyonun 
reyini arz ettim. Komisyon .da zorunluğu duy
du ve acele mevattan addetti ve bu suretle aee-
lelik kararı olmak suretiyle Komisyon müza
kerelere devam etti. Kaldı ki, Umumî Heyeti*-
nizln de, Komisyonun 'bu acele etmesi keyfiye
tini, Tüzüğün vermiş olduğu, yani Tüzüğün 27 
inci maddesinin 2 nci fıkrasına dayanarak 
vermiş olduğu İm kaıarı tasvip edeceğinden 
emin bulunuyoruz. 

Arkadaşım, devamlı bir arkadaşıımızdıT; ko
misyonlara ve umumî heyetlere devam eden bir 
arkadaşımızdır. Kendisi, bu devamsızlıktan mü
tevellit vaki teessürünü Umumî Heyete aırz et
mek istediğini, nen şahsan zannediyorum. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 
Süz istiyorum Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Bir daki'ka efendim. 
KAKMA KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 

KAYALAR (Devamla) — Komisyona iltihak 
etltiikten sonra, yine kendisi teyiden bu 'itiraz
larda bulununca; sabahki aldığımız, yani Ko
misyon toplantısına başladığımız zaman aldi'-
ğımız karara teyid-en, arkadaşlaıımızlia birilikte 
yine oya arz ettim. 27 nci m'addenin 2 nci fık
rasına göre zorunluluk hissederek, bu kanun 
teklifinin acele görüşülmesini derpiş ettik:. 

Komisyonun, arkadaşımın şikâyet etliği hu
suslar hakkında vereceği cevap bundan ibaret-. 
tir. 

Saygılarımı sunarım efendim. (A. P. sılala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edorim. Sayın Kaya
lar. 

iSayın İmer, buyurunuz efendim. 
MUSTAFA KÜBİIiÂY İMER (Konya) — 

Sayın Başkan, bir kere söz hakkım mahfuzdur, 
bu bir. 

BAŞKAN — Söz hakkı, burada bahis 'konu
su değil efendim. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 
İkincisi... 

•BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum: 
'Söz hakkinizin saklı oluşu, müzakereler içeri
sindedir, o bakımdan İçtüzükte bir hüküm, 
vardır. Ama, «Muhalefet şerhimi izaıh edece-
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ğim. .Muhalefet ş'erhm'e kargı Komisyon Başka
nının cevabın'a cevap vereceğim» diye bir tat
bikatımız yok. 

MUSTAFA KUBİLÂY ÎMEıR (Konya) — 
Cevap, cevap değil Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade eder misi
niz efendim. 

MUSTAFA KUBİLÂY iMEK (Konya) — 
Usıılî yönden söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, daha usule geçmedim, 
müsaade eder misiniz? 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Imer arka
daşımız Karma Komisyon Üyesi olarak bir mu-
Ihalefet şerhinde ibuf. un muştur. Muhalefet ger
ilini dinlediniz, okudunuz. Sayın Kbmiısyon 
Başkanının da bu muhalefet şerhine karşı mü
talâasını kezia 'dinlemiş bulunrnaktasiızm. Mu
halefet şerhin deki itirazlar haklı ve yeminde ise, 
/bunun tashih yeri yine Komisyondur. Bu tashi
hi yapabilmek için, metnin veya raporun yenl
iden Komisyona gitmesi gerekir. Komisyona bir 
metnin geri gönderiiebilmesi, içtüzüğümüze 'gö
re, Komisyonun veya Hükümetin takibine bağlı
dır. Bu iiibarlla ben hu raporu Komisyona da 
re'sen veyahut da yine re'sen sizin oyunuza baş
vurmak suretiyle göndermek yetkisine sahip 
bulunmuyorum. 

Muhalefetiniz ve muhalefete cevap zabıtla
ra geçmek 'Suretiyle tescil edilmiştir. Bundan 
öteye yapacağım bir işlem yoktur Sayın Imer. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 
Bayın Başkan, bir hususu arz etmeme müsaade
nizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Çok kısa olmak üzere buyuru
nuz, efendim. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 
Burada Sayın Komisyon Başkanı, benim muha
lefet şerhimde mevzu ve meseleyi açıkça 'belir
lemiş olduğum halde, benim kastim, ve yazdık-
kınımın dışında 'başka türlü 'bir izahat içinde 
bulunmuştur ve.. 

BAŞKAN — Sayın Imer, Komisyon Başkanı
nı. sizin arzu ettiğiniz şekilde cevaba zorlaya-
mani. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 
'Sayın Başkan, Komisyona gelmeme mevzuunda 
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| benim hatalı .olduğum gJbi bir hususu kabul et-
ıniyorum; aynen iade ©diyorum. 

BAŞKAN — Efendim, etmeyebilirsiniz. 
KARMA. KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 

KAYALAR (O. Senatosu Bursa Üyesi) — Tas
hih edeyim e fendimi, «hatalı» demedim. (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını, sükû
netinizi rica ediyorum. 

Bu arada bugünkü birleş Jm i takibeden sayın 
diMeyicilerıimMe ilgili İçtüzük hükmünün okun
masında fayda mülâhaza etmekteyim. İçtüzük 
maddesini okutuyorum 'efendim; dinleyicilerimi-
'zin dikkatine sunuyorum. 

Lütfen okuyunuz. 

«Madde 145. — Dinleyie'leı", birleşimin deva
mı süresince kendilerine ayrılan yerlerde sükûnet 
içinde oturmak zorundadırlar. 

I Dinleyiciler görüşmelerde, kabul veya ret yö
nünde söz, alkış yahut heıbangi "bir hareketle 
kendi düşüncelerini ortaya koyamazlar. 

Bu yasağa uymayanlar, o yerin düzenimi koru
makla görevli olanlar tarafından hemen dışarı 
çıkarılırlar.» 

BAŞKAN — Sayın dinleyicilerimizin Meclis-
lorun hu kararına saygılı olmalarını, riayet etme
lerini rica ediyorum. 

Sayın görevlilerden görevlerini itina ile ye
rine getirmelerini istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün çalışmasına 
'başladığımız kanun teklifi üzerinde daha önce 
müzakereler yapılmıştır. Karana Komisyon met
ni çok küçük 'bir faikla Cumhuriyet 'Senatosu 
metninin aynıdır. Bu metin Meclisimizde müza-
fcero cdilm'iştir. 

Millet Meclisimizin ilk moml yine Meclisi
mizde uzun müzakerelere tabi tutulmuştur. 

Bu itibarla akla yeniden bir müzakere açma
mak düşüncesi 'gelebilir. Ancak Karma Komis
yon, Millet Meclisi İçtüzüğündoki esaslara göre 
çalışan bir Komıisyon olduğuna göre, Komisyo
nun, yapılacak müzakerelerin mğında belki de 
hazırladığı raporu geri isteme hali ortaya çıka
bilir, doğabilir. Bu nedenle .müzakere açmak lâ
zım geldiği kanaatine sahip bulunuyorum. Bu iti-

j barla da müzakere açacağım. 
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VII - USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

1. — Karma Komisyondan gelen metinlerin 
oylanması ve kabulü hakkında. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ancak 
bir kesin noktaya, 'bir nihai noktaya gelmeden 
önce bütün sayın üyelerimizi, basınımızı ve ka
muoyumuzu yakından ilgilendiren önemli bir me
sele hakkında görüşmelerimizi peşinen ortaya 
koymakta büyük fayda olduğu kanaatini muha-
hafaza •etmekteyim. 

Bugün müzakerelerin -sonunda elimizde şeklen 
üç esas itibariyle de iki metin bulunmaktadır. 
Karma Komisyon metni ile Cumhuriyet Senatosu
nun (metni birbirine mutabıktır. Sadece Osmaııo-
ğulları'mn af kapsamına alınması ile ilgili fık
ra dışında mutabakat vardır. Bir de Meclisimi-
»in ilk metni vardır. 

Anayasamızın 92 nci maddesi, Meclislimizin 
bu üç metinden (birisini aynen kabul etmek mec
buriyetinde bulunduğunu ifade etmektedir. Bu 
ifadeyi iki türlü anlamak mümkündür. 

Birincisi; Millet Meclisi kendi müzakeresin
den geçirmiş, Cumhuriyet Senatosuna gitmiş, tü
mü reddeclilmefeizin 'birçok maddelerde mutaba
kat hâsıl olmuş, fakat metlinde birtakım değişük-
likler yapılmış, Anayasanın 92 nci maddesi ge
reğince Millet Meclisine geri gelmiş, Millet Mec
lisince bu değişildik 'benimsenmemiş, Karma Ko
misyona 'gitmiş, Karma Komisyondan gelen me
tin de bugün Umumî Heyetimizin bilgisine arz 
edilmiş. 

Muhterem 'arkadaşlarım, ibı. üç metinden bi
risini Meclisimiz mutlaka kabule mecbur mudur? 
Şayet kabul edecek ise -bunların üzerinde herhan
gi bir değişiklik yapmadan mı kabule mecbur
dur? Yani Meclisimiz bugün bir yasa yapmaya 
mecbur mudur, yani Meclisimiz bugün bu teklifi 
ret kararı alabilir mi, yani bu kanun teklifini 
reddetmek şeklinde bir karar alabilir mi, yoksa 
mutlaka bir yasa yapmaya mecbur mudur? Şa
yet yasa yapmaya mecbur ise; o şekilde anlıyor 
isek bu durumda tereddüt olmayan bir nokta şu
dur: Bu metinlerden hangisini kabul ederlerse 
etsin, onun üzerinde herhangi bir değişiklik ya
pamaz, yani dolayısıyle .herhangi bir değişildik 
önergesi de verilemez. 

Cumhuriyet 'Senatosunca tümü reddedilen bir 
teklif veya tasarının Meclisimizce salt çoğunluk

la kabulü hallinde kanunlaşacağına dair yine 92 
nci maddemizin sekizinci bendi vardır. Anayasa
yı hazırlayanlar, tümünün reddi ile madde de
ğişiklikleri halini birbirinden -ayırarak bu hali de 
beşinci bentte bir usule tabi tutmuşlardır. 

Şunu ifade etmek istiyorum: Tümünün Cum
huriyet 'Senatosunca reddi halinde Millet Mecli
si salt çoğunlukla tümünü kabul edebilir, bir Kar
ma Komisyona da lüzum yoktur, ama maddeler 
üzerinde bir ihtilâf vaki olmuş ise, o takdirde • 
bir karma komisyona gitme safhası vardır ve yi
ne o takdirde her İM Meclisin bazı- maddelerde 
birleşen iradeleri vardır, (bazı maddelerde ayrılan 
iradeleri vardır. 

Bu itibarla burada Anayasamız; «Mutlaka 
Meclis bir yasa yapacaktır zorunluluğu ile karşı 
.karşıya kalmalıdır» görüşünü de kabul etmıiş ola
bilir. 

En önemli unsur olarak bunu kabul 'ettiğim
den, evvelemirde bu konuda bir vuzuha, bir so
nuca varmak ihtiyacını hissetmekteymı. Bunun 
da nedenini arz etmek istiyorum. Şayet .Meclisi
miz bugün burada bu üç metinden birisini deği
şiklik yapmadan mutlaka kabul etmeye mecbur 
ise, bir yasa yapmaya mecbur ise, o tsikdirde so
nuca giden yolları tıkatmadan, yani Meclisimizi 
bir çıkmaza sokmadan takibedeceğimiz usulü be
lirtmemiz gerekir. Şayet Meclisimizin (ki genel 
kurala uygun düşer) kanun yapmada; bir kanu
nu kabul, bir kanını teklifini rot veya değiştire
rek kabul gibi yasama görevinin esaslarının dı
şında bu bir istisna ise; Anayasamızın 92 nci 
maddesi bir istisna ise, Meclisimiz bunu mutla
ka çikarmak mecburiyetinde ise o vakit çıkış yol
larını birlikte hasırlamaya mecburuz. O takdirde 
burada salt çoğunlukla Millet Meclisimizin ilk 
metninin kabul edilememiş olması halinde, yine 
bir yasa yapma yolunu açık tutmaya mecburuz. 
Bu sebeple ben, 'evvelemirde Anayasamızın 92 
nci maddesinin beşinci bendindeki mecburiyeti, 
Yüce Heyetin hakemliğine başvurmak suretiyle, 
bir usul müzakeresi açtıktan sonra tayin etmek 
istiyorum ve bu nedenle çok kıymetli arkadaşla
rımdan bu konudaki mütalâalarını belirtmelerini 
rica ediyorum. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Söz istiyorum. 
OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Söz istiyo

rum. 
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BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum 
«fendim. 

Muhterem arkadaşlarım, ayrıca., seçeceğimiz 
yollardan hiç (bilisi bugün burada oylayacağımız 
af teklifinin neticesine şu veya bu yönde etkili 
olmayacaktır. Çünkü, Millet Meclisinin ilk met
nini kabul 'edebilmek için mutlaka 226 oya ihti
yaç 'vardır. Seçeceğimiz yollardan şu veya bu şe
kil, sonuçta hiçbir zaman 226 oydan az oyla Mec
lis 'metnini gerçekleştirme kapısını açmayacak
tır ve yine hiçbir şekilde 226 oydan fazla, »bir oya 
mühtaciyeti 'doğurmayacaktır. Bu nedenle, yapa
cağımız şu usul çalışması, berrak olmayan 92 nci 
maddenin bir manada açıklığa kavuşması bakı
mından yapılacaktır ve ayrıca, şayet Yüce Heye
timiz bugün Meclisimizin mutlaka bir yasa yap
mak mecburiyetinde olduğunu kaibul etmekte ise, 
o takdirde başvuracağımız çalışma usulünü tayin 
bakımından bu noktanın •evvelemirde aydınlığa 
kavuşması gerekmektedir. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Grup 
adına söz istiyorum. 

'BAŞKAN — Sanıyorum şimdi Sayın Ülker, 
ıSaym Durakoğlu söz istediler. 

HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Sayın Baş
kan, bir beyanım olacak. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, hepinizi 
'birden göremiyorum. 

Grup adına 'Sayın Durakoğlu söz istediler. 
Başka söz isteyen?.. 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Şahsım adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye? 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, yal?ıız lehte veya 
aleyhte olacak. 

Sayın Durakoğlu, sözü lehte mi, aleyhte mi 
istiyorsunuz? 

AHMET DURAKOĞLU ('Sivas) — Saym 
Başkan, bir görüş ifâde etmediğiniz için lehte 
veya aleyhte diyemiyorum. 

'BAŞKAN — Efendini, Başkanlık görüşü ola
rak değil de, iben şu şekilde vazedeyim: 

92 nci maddenin beşinci bendindeki mecbu
riyeti, «mutlaka bir yasa yapmak» şeklinde an
lamak; lehinde konuşmak oluyor, anlamamak; 
'aleyülinde konuşmak oluyor. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) -^ O zaman 
lehinde. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, buradan birşey sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
iSEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Anayasanın 

92 nci 'maddesine 'göre, tespit edilmiş bir Anaya
sa hükmünü ıısül tartışması yi e, Yüce Meclisin 
tefsir hakkı olmadığına göre, nasıl bir esas ve 
usule 'bağlayabileceğimizi lütfen ifade eder mi
siniz? 

BAŞKAN — Sayın üztürk, anlıyorum, haklı
sınız, Ancak biz burada Anayasanın herhangi bir 
maddesini tefsir etmiyoruz. Tefsire hakkımız da 
yok. Ancak, Anayasanın bu maddesini nasıl an
ladığımızı... Ben anlayamıyorum. Ben bundan 
iki türlü mana çıkarıyorum... 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, bu meseleyi sonunda oylamayla mı hallede
ceksiniz? Bunu demek işitiyorum. 

BAŞKAN •—• Oya baş vurduğumuz zaman 
söylediğiniz netice doğuyor. Yalnız, oya baş vur
madan da bir sonuca varmanın şu anda mümkün 
olup olmayacağı hakkında bir kanaatlin yok. Bu 
itibarla, müsaade ederseniz ben muhterem arka
daşlarımın görüşlerini alayım efendim. 

Sayın Durakoğlu, grup adına bnurunuz •efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ADINA AHMET DURAK
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, sayın millet ve
killeri; 

'Gerçekten Başkanlığın u ııl tartışması konu
sunda giriştiği tıeşdUbüsü şükranla karşılıyoruz. 
Zira,, bundan «böyle görüşülecek konularda da ay
nı durumlarla karşılaşmak her zaman mümkün
dür. Karşılaşacağımız böyle bir durumda, ilk uy
gulama olması bakımımdan da bu usul tartışma
sını, hangi sonuca karırsa, varsın, af kanunu tek
lifi ile ilgili olarak mütalâa etmeme zorunluğunu 
ifade ederek asıl usul hakkındaki görüşlerimi ar-
zn çalışacağım. 

Bilindiği üzere, Millet Meclis' tarafından ka
bul edilen metin, Cumhuriyet Senatosunca de
ğiştirilmiştir. Cumhuriyet Senatosunca değiştiri
len ni'eitin, Millet Medlisi Komisyonu tarafından 
benimsenmemiş ve G'enel Kurula getirilmiş, Genel 
Kurul da benimsememiş, bu kere Karma Komis
yona ihaıvale 'edilmiştir. Bu, birçok maddeler için 
olmuştur, kanunun tümü için olmamıştır. 
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Karma Komisyondan gelen metnin Millet Mec
lisinde tekrar görüşülmesi ne kadar tabiî ise, tü
mü 'kaibul edilen (kanun içerisinde o metin, ortaya 
çıkan üç metinden birisi olarak kanunda yerini 
•alması 'zorunluğu da vardır. Niçin vardır? Şim
di yapılacak işlem, şu olacaktır: Karma Komisyo
nun teklif 'ettiği madde Genel Kurulda oylana
caktır, Genel Kurulun ibu maddeyi kabul etmeme
si 'halinde, Cumhuriyet Senatosu metni oylanacak
tır, Cumhuriyet Senatosu metnini do Genel Ku
rul fcalbu'l etmediği takdirde, Millet Meclisi, 92 nci 
maddenin 4 neü fıkrası gereğince kendi metnini 
ancak Cumhuriyet Senatosunun aynı maddeyi 
kaibul ettiği salt çoğunlukla kabul edebilecektir. 

Şimdi burada asıl önemli olan husus şu olu
yor; Anayasanın ifadesi gayet sarihtir; ama bu 
ifadeden başka anlamlar da çıkarılmak isteniyor. 
Bu nedenle önce Anayasanın buna ait hükmünü 
•aynen okuyorum. 

«Bu komisyonun hasırladığı metin (Yani 
Karma Komisyonun) Millet Meclisine sunulur. 
Millet Meclisi, Karma Komisyonca veya Cumhu
riyet 'Senatosunda veya daha önce kendisince ha
zırlanmış olan metinlerden birini olduğu gibi ka
bul etmek 'zorundadır.» 

Ş'imdi (bu ifadedeki, «olduğu gibi kabul etmek 
zorundadır.» hükmünü iki şekilde anlamak müm
kündür iddiası ileri sürülmekledir. Anayasanın 
okuduğum bu fıkrası, olduğu gibi, yani değiştir
meden kabulünü zorunlu olarak göstermektedir, 
denilmektedir. 

Bir ikinci şekil; Karma Komisyonun, Cumhu
riyet 'Senatosunun veya Millet Meclisinin metni
ni kaibul etmek zorundadır. Yani bu üç metinden 
birini kaibul etmek zorundadır. Nasıl kaibul et
mek zorundadır? Olduğu 'gibi kaibul etmek zorun
dadır. Birinde, (dikkat buyuruldu ise eğer) ile
ri sürülen husus; olduğu gibi kabul etmek birin
ci plana çıkarılmaktadır. Kabul etme zorunlu
ğu yoktur, ancak olduğu gibi kabul ötmek, ya
ni değiştirmek yetkisi yoktur Genel Kurulun, 
şeklinde anlaşılması ileri sürülmektedir. 

Biraz önce 'arz ettiğim ikinci şekil de; evvele
mirde bu üç metinden birisini kaibul etmek zo
rundadır. Nasıl kabul etmek -sorundadır? Değiş
tirme yapmadan, bu üç metinden birisini kabul 
•etm'ek zorundadır. 

Ş'imdi, evvelâ cümlenin başı ile sonunu bir
likte mütalâa ettiğimiz zaman, bi'd'ğimiz basit 
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gramer esasları dairesinde üç metin var ortada; 
bu üç metinden birini kabul etme mevzuu var, 
bu kabul konusunda bir mecburiyet var. Bu «Mec
buriyet» kelimesinin en sona konulmuş olmasın
dan dolayı, olduğu gibi kabul etmeyi de içine 
•almak suretiyle kabulü gerektirir. 

Bu nedenle Millet Meclisinin yapacağı iş şu
dur: Bu üç metinden birisini mutlaka kaibul ede
cektir. Çünkü Meclisin görevi kanun yapmadır, 
bunun içinden bir tanesini kabul etmemesi ha
linde, bir maddenin kabul edilmemesi halinde çı
karılacak kanunun kabili tatbik olamaması ihti
mali de vardır. Meselâ bugün görüşeceğimiz af 
kanununun 1 nci maddesi 7 . 2 . 1974 tarihine 
kadar işlenen suçlar için affı öngörür. Bu mad
denin kabul edilımediği'ni; ama 23 maddelik bu 
kanunun 22 maddesinin de kaibul edildiğini dü
şünün. Bu af kanunu nasıl tatbik edilecektir? 

Böyle durumların doğmamasını teîmin bakı
mından bu zorunluk buraya getirilmiştir. Şimdi 
denebilir ki; «Hayır efendim, bu böyle değildir.» 
Aslında bu husus arz 'ettiğim gibidir, bu İçtüzü
ğün yapılması sırasında da 127 nci madde ola
rak İçtüzükte bir hüküm getirilmişti. Bu 'hüküm
de aynen şu ifadeler vardı; madde 127, fıkra, 2; 
(92 nci maddedeki Ibiraz önce arz ettiğim bu ge
lişimi saydıktan sonra) «Bu metinlerden hiçbi
risi olduğu gjbi kaibul edilmezse içlerinden biri 
kaibul 'edilene kadar aynı sıra dahilinde oylama
lara devam olunur.» 

Daha önce Sayın Bozibej'li ve Sayın Kırca 
tarafından hazırlanan ve Millet Meclisi Anayasa 
Komisyonunca kabul 'edilen bir metinde de var
dır bu husus, yani bugün Millet Meclisinin ko
misyonlarının bir kararı olarak mevcuttur. Ayrı
ca, halen Genel Kurulumuzda mer i olan İçtü
zükte de bu hüküm vardı. Bu İçtüzükteki hüküm 
ıbilâhara komisyonda çıkarılmıştır. Nedeni do 
şudur; 92 nci madde yapılacak işlemi usulü iıe 
birlikte getirmiştir, muhteva usul ile birlikte gel
miştir. 

92 nci maddenin sarahati karşısında ona daha 
geniş sarahat veya daha dar anlam kazandırmak 
Anayasaya aykırı bir hüküm tedvin etmek olur. 
Anayasada hüküm bulunan halterde İçtüzükte 
hüküm bulunması doğru değildir, Anayasayı tef
sir anlamına gelir. Bu da ne komisyonun, ne de 
Genel Kurulun yetkileri dahilinde değildir. Bu 
nedenlerle bu konuda bir hükmün İçtüzükte yer 
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almaması gerekir, kanaati hâkim olduğu için de 
îçtüzüğ'ö yerli-şüriimearüİMbir. Yani İmlen Millet 
Meclisinin Anayasa Komisyonla unda .92 nci mad
denin 4 ncü .fırkasının, mutlak kanım çıkarmak 
için Jbu zornniuğu verdiği hususu karara hağlan-
ınıştır. Bu karar mahiyeti itibariyle Millet Mec
lisine niyabeten «görev İfa eden »bir komisyon 'ta
rafından 'verilmiş olan bir karardır. 

'Bu nedenle Millet Meclisi Genel Kurulunu 
doğrudan doğruya 'bağlamaz, fakat dolay isiyle 
onun görüşünü aksettirir. Yani halen bizim tü
zük tatbikatı literatürü dersek eğer, Millet Mee-
lisi olarak ibu literatürde bu hususun yeri vardır, 
kararımız vardır. 

ıSayrn Başkam duranım Gemdi Kurula ifade et-
tiikleri sırada (bir husulsu dile getirdiler İd, yüzde 
yüz iştirak. ediyoırum. Maddeler üzerimde müza
kere yapıilmııaısı gereğimden balhsedeırkeın; «Ola-
Ibillır İd, yapıOıaıı müzakereler somumda Karma 
Kioımisyoın maddeyi geri alabilir, yemi ibir mad
de tanzim edeırek getir cibûlir.» dediler. Bununlıa 
bir irtibat 'kurarak şu ıhü'kmie varmak istiyo
rum! : (Biinincâ ve ikinci mıetin işarı oy iilıe oylamar 
cak, üiçüncü nııeJtliın ele ytkıe Anayasamın 92 mci 
ımjaddeısiınm 4 mcü fıkrasındaki hüküm, gıeneğimcıe 
aiçik oya sunulmak suretiyle oykııma'cak. O açık 
oyum da 228 (oyu toplamaması hallimde, mdiçin 
ayna ısına dahilinde yeniden oylama yapıilaeağı-
nm gerekeceğimi iSayım Başkanın ifadesiyle irtli-
tetiiandiirarıaik arz citımek liıstiiyormm, 

iŞimıdi bir mıadde hakkında herhangi bir sa
yım üye ibra. üç ımıetıiındem, bir mıadde üzerindeki 
üç 'metinden 'bir mctımi 'kendi kanaatime yüzde 
yüz uygum bulabilir; biır diğer mıetıni kamaati-
,oue ıem yaıknı metin olarak ibulalbiilir; bir üçüncü 
tmıetttii üsa kanaatimin tıaım ıkarşi'sında olan. ibir 
jmjeltin allamak bulabilir. Oylamala.r ısıraısımfda ge
me! 'temiayülıün kemdi ıkanıaıatine uygum olaaı mıet-
.ınûnPJe beraber olup 'olmadığını ıda tespit ede
cektir. İkinci defa oylandığı, sırada Gamel Ku
rulum temayülüme katkıda bulunduğu Kaman 
kemdislkıe ıem yakın olan, kanaatime 'en yakın olam 
ımıetan konusunda oy vermek suretiyle kamumlaş-
tınma yapacaktır. 'Nitekim, 92 ııci muadelemin 
Kaimem IMe'düste müzakeresi sırasımda ibu ko
nuda ıem açık beyaında bullmmian Sayım .Baıhri .Sav
cı, hu konuda gayet güzel bir ilf ade ku'liltaai/mak-
tia ve deımıektediiır ki., .«'92 imci maddemin İbu hük-
imü Geme! Kurulla teşriî (teemmül ve tekemmül 
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Kağlamımıasmı tremllm içim • getikülımig »bir hüküm
dür». Yıamti Geme! Kurnılda bulunan savım üyeler 

.İbu konuda bir "teemmüle varaGaıkdaır ve mükem-
mell&ştıi'rımıcmim yoluma gidecekler. Bu, zaten, üç 
defa oyüaımıa ille: ısağlaınanmz. Bu üç oyllaıma so
mumda ortaya ikalb'ul edilen ibir metmin çıkmaıma-
ısı Ibalı.'mde aımeaik, oylaimallarım yeniden yapılması 
surotiyilıe bu teeımımül ısıağlamaJbiCilr, bu ımükem-
ımeliyet sağlanlabilıir. 

Bumu da nazara alırsak, 92 mci ımaddemliın bu 
hükmünü hiçbir aaımıam ire t aınlamımia alaimayız. 
Çünkü reddolunduğu zamnan hangisi kalbul edill-
miiş veya hamıgisl aıeeldoluınımuiş olacaktır? Mad
demin tümünün mıetiındem ıçıkarılmış, olması ka
rarı veıriillimıiş imlidir? Verilmıemdıştir. Bütün ka
nunlarım mııaddıellieııfiınâm veya tümümün müzake
resinde usul hükümleıriinin getirdiği bir «esas 
vardır; ib'iır kabul miısıab.ı larıaımjr. Burada kabul 
ımilsalbı anamıyor. Burada net .nisabı igöisIbeırLÜmi-
yor. Hastîiaıtiem reddi tazammum ledem Ibiir ısomu-
ca Anayasa koyucu gitmek liıste'sıeydi, o Kamam 
n>e yapiaacktı? Bet musabımı birimci plana geti-
irem bir ım'adde teıdvin ledeoekti ve tanzim, ettiği 
bu imaddeıiıim 'sonucumda biz; ret misıafbı meivzu-
Ibaibsıolduğuna göne, demsek ki bu üç mnetimdem 
üçünün de kabul ediimıeımesi hadimde İbu metnin 
kanunda yer almaısı imkânı fcallmıafmi'ş diyelbûlıir-
dik. Halllbuıkii aıncalk ve lamcaik, daha önoe Gıemel 
Kurullar taıraifımdan kalbull edillımiş metnim Ibilıa-
Iharıa değişmeisi; Cumhuriyet (Senatosuna git
mesi, teıknar Genel Kurmla ıgelmesii, bemıimısemmıe-
meöi, Karama Koımisyoma ığiıtımefâi, teıknar Genel 
Kurula gelmiş olması karşıısında, Gteınıeûl Kurul 
tarafındam ıkabul .ediılımiış toülan maddelerin İbu 
sefer kelsin olanak nıaısıl kabul eılileeeğiaıji göıster-
mektedir. Bu da kalbul miısabidır. 

iAnıayaısa ıret nisabımı nuevzubıalhis lötımeidiğine 
ıgöre, kabul miisialbı ıcısıaısı üzerüıniden bu madde-

• mi'm mratlıaık eıırcıttıe kamum 'çikaırmlayı hıirincıiı 
planda hedef 'tutam ve kanaumum bir ımaddesimi 
•kamımın içorıisimdeın ıçekip çılkaram, çıkardığınız 
zaman dıa, hangisi men'i oiacaık, hamigiisâ ıneddo-
lumdu, bu konuda da ısıaraihat bulunmayan İbir 
çıkmıaza glirmeye dımıkâm oilmadığımii arz ,edeır, 
Cuımihturiyet Hiaik Plaırtisii Gınıpu olarak biz bu 
ımladdeyi mutlak (surette kanun 'çıkaırmıa geıneği-
miı Ihedeıf tutan ve kalbul edilımıeımresâ haJîdmlde do 
salt çoğunluğum -Amayasıadıa prensip olarak ısağ-
laımamadığı yerlerde nıasıl ikinci defa aynı şekil-



Ivt MfeöM B : 74 14 . 5 . 1974 O : 1 

de oylanTakina ıgâdiLdâği Jcafcnjd̂  «afiâTûTfiftş ise, bura
da 'da. aynı sekilide teknar salt çniğumfiuk: bulu-
munemya. kadar oylamamın sınayla; ewe£lâ. kar
ana. KJomx&yom hLİâhaıre Oummuriyet Senatosu, 
Ibilâimre de 'Millet Meclislinin kemdi metnrmi ka
b u l etmesi içlin oylamamın tekerrür etmesi sure
tiyle sonuçta. metinde (hangi maddemin me şekil-
de yer alacağının mutllfaJsa beliırtilmesi lâzımı gel
diği inancımdayız. 

Saygılar sunarım. '(C. H. 'P. sıralarından .all-
kış'lar). 

BAŞKAN" — Tefekkür oderüm Sayın Durak-
Oğ';lU. 

Bayım Dutıakoğilu, 'bir hususu sormak irstiyo-
ı ı m . IGörüşmenizlin sem kısmımda, «nasıl ki ka
nunlar yapfeıkeın salt çoğunluk bulunamadı
ğında oylamaya devam ediliyorsa da» dediniz. 

ABMElT DüRAKOGLU '(Sivas) — Kanun 
değdi efendini;. Anayasa. prensip 'olanak, salt ço
ğunluğun mutlak arammiaısımı istediği hususlar
da oyl'laımıaılaffiıı tekrarım kabul etmiştıir. 

BAŞKAN —Mesela? 
AHMET DURAKOĞLÜ (iSûvas) — Meselâ, 

Curnlhuıl)]a1şk&nı, (seçimi.. 
BAŞKAN — Seçimler üç/m söylüyorsunuz. 
AHMET DÜRAKÖĞLU ' (Sivas) — Hayır, 

•ben- oylatmaia.rıaı prensibimi söylüyotrum. 
BAŞKAN — Söylediğimiz örnekler sadece 

seçimler için var bc-ır hailde, yasama ıhususunda 
yoik Iböyle ıbir meylimiz. 

AHMET DURAIvO&LU (Sivas) — Kanun
lar için demedim aaıtieıı. 

BAŞKAN" — Evet, teşekkür edeıim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sa

yın Bıaşkan, (bu (görüşün aleyhinde grup adıma 
söz istiyorum. 

BAiŞKlAN — Buyurum Sayın Koıikmazcan. 
D. P. OBUPU ADINA HASAN KORKMAZ-

CAN ('Demizli) — Sayın (Başkan, değerli ıriilet-
vcküüeri; 

Tarbışrllam. ıkonu, Ibir usul hükmüdür. Ancak, 
'bu. usul hükmü Anayasamızda yer aldığı 'İçin bu 
konuda usul tartışması açılabilir mi, açılamaz 
mı tarzında teneddütıleır doğmuştur. 

Kaımtiırljzee, şu anda yaptığımız usul ;mü-
zıakenasiimim sonunda Ibir oylama yapı'iba dalhii, 
(bu, Auayalsayı tefeir malhiyetinde o&nmyaeaktır. 
Aslımda Bayın Başkanım 92 nci maddeyi araşıl 
uygulayacağımı anlayabilmek baİnanından Ge

nel Kiirulliu.il. yardımına- baş'VTHunuş olması, her-
ihiaangl ıbkr %tüzülk ım^ddetsiaiii uyguMcsn, flaarşı-
laştığı bir mıüşkülü hıall<etmi& usulüadeaı. fmMı 
değildir. AnıayraBiayı teâsiir. ayn. şeydir, uygula
yıcının doğrudan 'doğruya .maddeden anası! bir 
lamlaan çıkaracağı hususunu tespit ekmesi ayrı 
bir şjeydir. 

iEsıascm, Anayasamızın. 132 nci maddesimin-
•bir tatbikatı sılasında ıbunada usul müzakeresi 
açılmış, 132 udi mıaddeırin nasıl amiaşılacağı 'Mec
lis 'kananına, bağlanmış, ibu kanar aleyhline Ana
yasa .'MıaPiiksimıescınıe 'başvurulduğu zaman Ana
yasa Malhkemesi bu kanarı iptal etmiştir laımıa, 
132 nci maddenin usul müzakeresine tabi tutu-
la'nnayacağı ve bu. hususta bir kanar ittihaz edi-
ilünueyeceği aeıısıındıam değil, Meclisin andadığı 
aiü'l'aınıda yoırUmlamamayacağı esasımdam 'hane-
kctlle iptal ebmişt'.r. 

iDemıek ki, Anayasa Mahkemesi de, Anaya-
aada yer- lalmıiş elam »İçtüzük (hükmü mahiyetim-
ıdekıi usul ihükünıieTiinnm. üzeri'ınde müzakere ya-
pıiIttLİeeeğini ve Meclİö'n bumliaıın uygui&mmia-
sıında Başkanlığa ışık tutabileceğıkıi kabul -et-
nuektedüır. 

Bu itûbarla, Bayın Başkanım 92 nci madde
nin uyguteimıasılyle ülıgiTli usul ımjüzakerfeısi aemıış 
olmıaısı yadıngıamaeak bir dunum değtl'dir. Aneak, 
biz 92 nci maddemin, biraz önce burada komuşan 
Sayın DaınaikoğİTibum amladığı .aınlaımda yorum-
lanıamıayaoağı kanaatimi) ta-şıyo^ruz. Sayım Baş
kanın, müzakereyi 'açarHcen ifade ettiği 'tered
düdün de varit almadığı kanaate'mi' taşıyoruz. 

'Tartışılan husus nedir? Mılllet Mecılıisi, Kar-
•mıa Kcımlisyomida birbakım meabııriyetCer dola-
yısıylîe, Cumhuriyet Sonatosunda yıapılam. deği-
grjkjJkileır dolaynsıyle, İhıazur.lanmış ibiır metin, da
ha önce Ikeai'di kalbul •ettiği mıoitim r e Cumhuri
yet Senatosunun nııetmi karşısında kalırDa., bu 
üç mıe'tindcn Ibıiııini mutlaka kabul zorumda mı
dır, yoksa (bu üç metindem biıûıi değiştirmeden. 
.lîdbul m'eıelbuıly!et!r.ıde midir, noktasında topuıım-
ın'aktadıjr. 

Biziiım kaaıiaati'miizee 92 nci maddenı'n beşin
ci fıknasındaki; «Milliet: Meclisti, kanma fcomrits-
yomca. veya Cumlhuriiyet Senıatosıımca veya daha. 
önce kemdisince ihıazııianımış olan nıetrimlerdetn 
ıbiırioi- e'iıduğu gibi kalbul .etmek zorundadır.» 
cümfJesfimdcn, îbu üç metindeın bininH mutlâlüa ka
bul .etmek zorundadır amlanıı çıkmaz. Bunadald-
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«olduğıı. g€xb tâıMri;, tleğ'i§ta|i#mıedeıı kabul 'et
mek ımıecibıırilyıe'tinii ortaya koymaktadır. Yani 
Yüksek Mec'llis üç metlinden birini kabul edecek 
ise., bu kaJbulü «değiştinmeden» bahis konusu 
ülıacıaMır. 

lEsa'sıen '9*2 nci maddenin altıncı fıkrasında 
yer alltan bir cümilie «olduğu ıgilbi kabul» tarimi-
anlin, '«doğrudan doğruya, değiştirilmeden ka
bul» anlamıınıa ıgıelM'iğlkııi' (göstermektedir. 

ı«Milllıet Meclisinin reddettiği •bâr tasarı ve
ya teküif, Cumhuriyet Senatosunca o'lduğu gibi 
veya değiştirilerek kabul edilirse, Millet Mee-
ülilsi, Cumhuriyet Benato'sunıun kabul ettiği met
ni yeniiden .görüşür.» Bu, 92 nci maddenin ye
dinci bendimde yer alam bir cümledir. Burada; 
Millet Meclisinin reddettiği bir tasıan veya tek
üif, Cumhuriyet IScmaıtosunıca okluğu gibi veya 
değiştiri'lereık» demek (suretiyle oUduğu .gibi ka
bulün, değiştiıüleırıek kabulün karşıtı olduğu
nu, aynı madde göstermektedir. Bundan, birta-
ılom zoriaımaılıara giderek, üç metinden birini 
Meclis 'mutlaka kabule mecburdur anlamı çıka
rılamaz. 

' Sayın Durıaikoğlu burlada, ret niiısıabı diye 
yeni bir İterimden, yani bir mef humdan bahis bu
yurdular. Aslında İçtüzüğümüzde de, Anayasa-
(mi'zın usule mütedair hükümlerinde: de ret ni-
ısaJbı diye bir husus yoktur. ıBir şeyin,, bir hük-
mıün kabulü nisabı naildir; kalbull nisabını bulama -
yıaıiı oylamalar da reddedilml'jş sayılır. MıeseOâ 
Anayasa değişiklikleri için 2/3 çoğunluk arlan
maktadır, yani Millet Meclisinde 300 sayın üye
min oyu lananımjalktıadır. 299' oy Ibir amaya g^eıldiği 
takdirde nasıl Anayasa değişikliği düşüyorsa, 
reddedilmiş sayılıyoırsa, Iburada' da 22,6 oy arıam-
mııaktadiır; 22ı5 oy bir anaya .gelse dabi, bu, red-
dedi;!lm.iş lanBiaimınla ıgelir. Yani vasıflı çoğunluk-
üiarda o çoğunluğu bulamadı ğıınnz takdirde, ge-
ıtlirdiiğtiinlilz büküm kemdlıMğllınden reddedilmiş 
olur. Ret nisabı diiye Ibir (husus biçbir metnıiirn/iz-
de yer ailmaımıaktıadır. 

'Eısıasem muhterem arkadaşlariım, Yüksek 
Meclislerin teşriî (görevinde, b'Or hususu ıkalbul 
etmek Ihıalkkı ve yetkisi loilduğu gibi, bir hususu 
değiş tir erek kabul etmek hakkı ve yetlfeilsl de 
vardır; reddetmek hakkı ve yetkisi de vardır. 

ıMjeeliMer bu ıhafc ve yetkiılıerıi/ni (bir ikanun 
teklifi karşısında ilk müzakerelerde kullandık
ları gibi-, Yüksek Heyetiniz ilik müzakerede kul

landığı gibi Cumhuriyet Senatosundan geri ye
llen bir metiın üzerinde de kullanabDlir; yandı ka-
buıll haiklnnı da ıkııiLİanıalbilir, ret hakkını dıa kul-
laruabilir. tAncıaik, Anayasanın 92 nci mıalddıeısi, bu 
IhaHierde değiışıtilneıreık kabul hakkını ıMeıelisten 
lai-lmış buluaınuaktladır. Yoiksıa ret hakkını ve 
kendi ım,eitnı:ni oMuğu ıgıllbi Ikaibül haıkkını Mec-
,'lliisin lelinden ıaülma§ değildir. 

Bu bakımdan şu anıda biz, 'Kaırmıa Komisyon 
metnini, • Cumlhuriyeit ISematıoısunun değişik met
nini veyahut da Yüksek Heyetinizin daha önce 
'kabul buyurduğu metlinden birisini mutlaka 
ıkabul etmek mecburiyetimde değiTiz. Bun'lıardan 
herlhaugii birisini kabul etme filmfcânı vardır, 
değüşıtirmedan ıkalbul ıctıme mecbuıiiiyetd vardır; 
ıamia mutla.ka Ibıiıiisi kalbull (edilecektir diye tur-
lamalilarıa ıg'itımiök meclbuıiiyeti hiçbir 'zaman ba
his konusu 'oftarnıaz. Tıclşriî ig'öırıevin herhıanigi (bir 
safhasında Yülffiek tHeyeıtini'z, 'dalha önce kabul 
'ettiği bir husu'staiki ıgörüş'ümü dahi, Cumhuriyet 
ISenıato'sundaki ıgörüşmeleıriın ışığı lalltında, Kar
ıma Koımifsyonun hazırladığı , raporun ışığı al
tında değli'ştiırebilılir, böyle bir kanunun çıkmıa-
ısına lı:iç ıgereik o'lmadıığı ikanaatine, varabilir, bu 
iSebıeıpıüe tneddeıdebiiMr veyahut da bugün karşı
laştığımız durumda -o'lduğu 'gabi vasıflı çoğun
luk aramam bir yerde vasıflı çoğunluğa ulaşa
mayan bir kalbüli halli, teklifin reddedilmesi so
nucunu do gurur. 

Yüce Heyetimize saygılafrımia ıarz .ederim. 

(BAŞ'KAiN' — Teşeikkür ederim Sayın Kork-
ınazcan. 

Adalet Bartiısi 'Gıruıpu iadıııa Bayın İsılıâm, bu
yurun. 

A. P. G'RUPU ADİNA NADİR LÂTİF İS
LAM (!Sıaika,rya) — 'Muhterem Başkan, muhte
rem mi'l'letveikiftîlicri; 

Anayasamız in nizıaımlaldığı bir niıaddenin, 
.çok ender ıraslian'aın bir tıatlbiıkatı karşısında bu-
•lunuimıaiktıadıır. iMeselleyi ımüimküıı olduğu ikadıaır 
ıaz ikarıştırmaya ıçalışıaibilm'efc Ibakımından, ev
velemirde proisedür ımeisel!e£ilne dokunmak za
rurî oluyor. 

jMeieEısler iiıradeilerinde (bağımisızdııilıar. Ancak, 
bıı liiiialdeleirin tezahür şekli, oillgunlaştırıua ş.ekli 
proısedüre bağlanımıştır. Bu prosedürü de sıra-
sıiyle laııayasaliar, içtüzükler, t'eamüller tayin 
eder. Sayın Halk Partisi Sözcüsü 'arkadşımızın 
bir beyanına peşinen temas .edersem, 'söylerin 
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uzaması sıebebi lüzumu kalmayacaktır. Fiitha-
ıkiıka bazı oylainuailarda Anayasamız turları teşvik 
letaniekbediiır, hatta zarurî kılmaktadır; ama bu 
turliu oyillairnaJliari.il tevali 'etmıesıi, gelen vazife
ler truajzıaiîta ialmdığınıda, Anayasa sistematiği 
âeıiııidie ayrı böl'ümierde, altblölümlıerde yer a.l-
ımıalktadır. Şimdi bizim tahlil etmek zorunda dal
dığımız Ihükümıler, Partliameıntoınun kanun yap-
:mıa görevi içine .giren daha üst bölümlerde, ikin-
cıi Iböiümlde yar aimaktadır. Cmnihufbaşkanı se
çimi, Anayasa Mahkemesi üyeieni secimi daha 
alttaki bölümlerde yer aldığından, oralardaki 
tatbikat ibiiziilm kanun yapmiia tatibikatıımızı ta-
biatlyle bağlamaz. Eğer ımutlâka irtlLıat kurmak 
lazımsa, belki kanım yapmıa tatbikaıhmıdaki ıınra-
anî hükümlllerden, o ımaddellerde, daha liistisınıaî 
maddcferde faydalanılmak mümlküıiı olabilir. 

Peşinlcm /haili gereken bir mesele daılıa Arar 
burada : 

Biz,acaba rbu 92 indi .maddeııin derpiş ettiği 
üç .mjeibindem farklı ibir ımetim kabul (edebilir rai
yiz ve hadisemizin hususiyetleri âcilinde, [meselâ 
kamunun toptan ıleddime 'karar verebilir imiyiz f 
(Hayır. Vıeırtecn'eyilşıiıiîîlizijıı sebebi, Anayasamın ke
sin liiradesiiiyie ortaya konmuş. Anayasa, yine 
Parlamentonun, Kurucu Meclisim yaptığı Ana
yasa (bu prosedürü böyle takdir etmiş. Buma 
ıgöne, 'bu üç metinden ibirinii ıterciiıh meeiburiy e tim
deyiz, Noıîmıai müzakerelerde dahi, yüksek ma-
İûmıumuzdur .tor, iher ömeıigeyi İher zaman vetv-
ımiyoıruz. Bljzde tekriri müzakere usulü mıevcüt 
olmadığınıa göre, ibir oylamadan sonra kamun-
fllaran ıkalbıulü ümciselesinde iay.ni hükümier içim. 
yeııııi oylaımiaiarıa igi-dÜGmez. 

Bilir sayım söz-eü arkadaşımızın belirttiği oy
lama 'ycniileımıeai;, ancak Başkanlık Divanımın imu-
talbakata varamadığı hallerde habis 'konusu olur, 
ıo 'da yemi oyliama değil, oylamamın gerçekleşti-
rilmeısi ameliyesinden ibarettir. 

Bayım nııiileıtvekilieıri, 92 m-ei ımıadde, kamun 
yapma prosedürü üçünde İbiizi bu üç şıktan ibiıı-imıi 
torcihjlie karşı karşıya (getirmiş bulunuyoır. Bu 
üç işıktan, •«mnetıim» tabirinden meyi anlayacaği'z? 
ıO konu üzerinde !durmiak lâzımı. 

Metin iabiiiyle kamunun bütünü d 2anlaşıla
bilir, bir (mamada. 'maddeler de amiaşrllabilıir. An
cak, kanun yapma usullerini ınizamjjaya.n Ana
yasa hükümlerime 'gıöııe, oylanma birimleri, oy'la-
ma eüz'ü taunları kamun ımaddele'iidir. O İtibar

la, metin taibiriımi, maddeleri tek tek ele almak 
suretiyle, Komisyona gitmiş veya Benatoda farklı 
/teemmüllere mevzu olmuş metıimler 'ibaresinden, 
kanun ımadeleırimi ıtek tek anlamak •mecburiyeti 
vardır. 

Bu itibarla, MûîMiöt- Meclisinin kabul 'ettiği 
metnin Ibemıimısemelbiiıllımeisi içilin bir defa oylama 
yapılması meıdburiyeiti vaırdur. Bir defalık bu 
oflama, (Büyük Millet 'Mec'Fısi' iradesıinıin tezahü
rüme liimikâaı burakmıaımış ise, omdan »onma öbür 
iki miıcitün arasında İbir oylamaya lüzum vardır. 
İlk oyllaimıada 'sıailıt çioğuımluk olan 226 oy tezabür 
öderse mıesele bibmjiş olur. 

(«Ondan isionraki 'tercülhi naısıl yapacıağız?» 
mesolIciSİm© ıgıeJıiımee: MıaSîümunuz, o anda müza
kere isaf basında bulunan komisyon raporla ıı 
müzakcrıeleıric Cisas teşkil ledeır. Komisyonun gıetlr-
'diği tekliflere laykırı tc'klifler evvelâ oylanır,. 
aykırı tckliflıerin ço,ğun;luk bulmamış olımıaisı • ha
linde komisyon teklifi müzakereye esas oÇnır ve 
ondan sonra kabulü cihetime ıgıiıdillir. 

Burada ufalk bk- fark doğmaktadır: İŞimdi 
Komiısyon raporu Senato metninden ayrılmadı 
ise, bu-takdirde ş'öylie mütalâa etmıelk dur-uımun-
dayız: Esasen ayrı bir oylamaya lüzum kal
mayacaktır. Çünkü Komisyon m'etni ile Senato 
metini birleşmıiiş olduğu için tek mieıtindliır. Millet 
MecCl'ısimiizıiın 12126 oylıuik bir çoğunink ortaya koy-
ımjamış dlimıaısı hailimde, (Senato ile Komfjsyonuıı 
ıbiıflieş't-iğii ımıaıld elerin loylıanımıaisınıa mahal yoktur; 
tercih cdı'ıdeıcıek İbir husus ontada ıkalmiaimış de
mektir. 'Tercih, iMiıllet Mecl'ısii metninin kalbul 
•edilimeımıiş olması saınet'iyle tezahür etımiş olur. 

iKamisyomun, IScımatodan ayrı ibir metin kabul 
etmı'ış 'Oİduuğ ahvalde de; demin arz etmâş oldu
ğum. ıgibi, müzakereye esas, Komisyon napo'i-u 
oiaıcıağıma göre, o camian bu e;sa:sa aykımlık ge
tiren 'öumlhuniyet ISenatoısu mıetmimi (m'eıtin veya 
ömengo veya değijş'tiirge ımıamasınıa alabiliriz) oy-
iaaız. O kaSbul cdiÜRse yine melsıcle ibitmiş dlur; 
kabul ledilme'zse Komiısyonun igıetir-ddğıiı teklif, 
yine ibir oylamaya («Tek» ıe irca .edilmiş olacağı 
için) mahal kalmaksızın kanunlaşmış, ofor. 

.Zıanmedıiyorum ,ki, ıımesele}-!, anlayışıraırz öl
çüsünde fazla karıştırmıaılan arz etmeye çabşıtık. 

ıSaygilar sunarım(. (A. P. sıralarından alkış-
'lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Bayım İslâm. 
•Cumhuriyetçi Güven Pa.rtisi Grupu ladına 

Bayın Turhan Feyzioğlu, buyurunuz efendim. 

— 5<JI ıO 
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C. G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ-
OĞLU (LEöaylseau)—-Sayın [Banali, değerli farka--
daşitom;; 

BuigÜM- konuşmakta olduğumuz usul sanımı, 
Millet OVlJeclIüsim/lzıim yeni Anayasa yapıldığından 
!bu yıaınıa ilk defa karşılaştığı bisr* sorumdur; fakat 
Isan defa ilmrşılaışaeağı bıir durum olduğu farze-
dileıımez, Bu isıelheple ilLeride de (buna ibeımzieır (bir 
durumjla .barşıijaibıifleıe'eğimüz ihesalbıa katılarak 
ve Ibugüm tartışılan kamularcla »şu parti .bu isti-
ikâmıette, Ibu parti !bu fetPİİkaımıetıtıe düşünüyor d/iye 
mıeseilıe'ye siyasî alçıdan Ibaıkmialksızım, hukuk ımıaın-
tığı meyli ıgerekitirıiır, bunu iyice hesap ederek bar 
karar vteramemıiz yenimde olur. 

Bu meşale haikkııııda (Meclisim şimdi alacağı 
karar, Anayasamın 9ı2 mcıi maddesi ti'ie ülgili ola
rak yapacağımız yorum, ileride tekrar tekrar 
ikaırşınıi'zıa çıkacaktır. 

[Bu ığiibd durumlarda- önemli olan nedir? 
önemli odan; Yüce Mc^ıiraı arzu ve iradeısıiınin 
ıtıaım (V& sıhhatli olıarak ortaya çıkmasına limlkâm 
verecek 'bilir usulü, tespit 'etmektir. Bu usul yan
lış seçülirsie Mûliet iMeclisinin. çiok {büyük 'çoğun
luğumun, b'dükü de tümümün iarzu etmediği bir 
durumilia ilîiarışaiaşalbiliıiiz. (Mûılûeit M^dıistitrınm 'fcelk tok 
ıh-er üyeisJlmim, 450 üy eşinilin. ifcarşı bulunduğu bir 
gözüme yanlış bir oylama, life ıMıecLilsıi 'götürmek, 
(her lııalde ne Anayasamızın, ne İçtüzüğümüzün 
ibizdem. istediğiibir şey loıliamiaz. 

îyli. usul ıuedürî iyi usul; salimden Aııayasa-
nıın 'emnattiğû ıçoğaımlulkftaır Ihamigi çözüm yolunun 
leıhinde lise ,oçöızüm yalumun ıkarara, bağlanma
sıdır; bumu sağlayacak Ibiır usulü ıbullmıamız lâ
zımıdır. 

Bu nasıl ömılummuştur ? Çeşitli alternatifler 
söylemdi. ISayım Durafcoğlu, dişte böyle bir ilhti-
ımıali önlianifâk lieiin, kendisine mâkul .görüıuen İbiir 
ıçözüm yiedü söyledi 

(Bir ıaf feanunu konusunu bir kemana bıraka
rak, çok baisılit ibi'r ımiisal seç'eylım. Diyetimi ki ; 
posta.- telgraf ımemuıöaıonın .aylığı 1 000 liradır; 
Ibunu artiinmiafc iiçl'ıu teklifler yapılmış, 'görüşler 
iantaya' atılnmiş. Bir 'görüş var 2 000 lira oılruııı, 
(bir ıgörüş :vıar 13 OOıö "irıa olsum, ibiir ıgörüş var 4 000 
lira oüsun; ianııa. Millet iMecijlsilınde .1 000 iirada 
kalsın ılıiyem tok üye yoık. Bunlardan bir ıtanesi-
iiiiriiı, 4- 000 'llllım oilisuu diyeni görüşüm MîlÜıbt Mec-
liılnılln igöırüşü .olduğunu fairz ©diıniz ve Cuırtı-
îıumyeit iSmaitosttııuııı Ibunu reddettiğini, 3 000 

•lira oüisum (görüşünüm orada üye tamı sayısının 
salt çoğunluğu ile feabul ediıidiğiınii, karmıa ko-
anisyonum da bu ıgöırüşü veya 2 000 Cüına olsun 
görnişüııü Ikabıü eclrlp 'getirdiğ'inii farz ıcıdini^. 
Veya (Senato 2 000 damiiış, Karmıa Kbmıisyom laıra-
sunı ibu'imuş 3 000 lira ıdemllş, 

Ş'iımdli ,'oyla'mıaya ters başlarsıaımz ve evvelâ 
2 000 Oıina olsun teiklllıfini oylaraamız... 

BAŞKAN — iSayın Feyzioğlu, sözünüz nıün-
hasırıan şu medburıiyetin .izahı bakımımdan olu
yor.. 

C. CT. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Devamla) — Efendim, aırz ©deyim; 
meciburiyet konusunda.. 

BAŞKAN — Onun için ıbeliki ayrıca mü
zakere açacağım efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Mec
buriyet konusunu, ancak bu konudaki görü
şümü arz ederken cevaplayabilirim, -Sayın Baş
kan. Meciburiyet konuşumu ibaşka türlü cevap
layanım m. 

BAŞKAN — Evet, devam buyuran efen
dim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla)—Eğer 
sıra benim söylediğim tarzda olursa, bu mec-
iburiyete lüzum olmayacağını arz edebileceği
mi sanıyorum; eğer huikuk mantığı içerisinde 
bakarsak, yaııılryorsam tabiî kararınızı ona 
göre verirsiniz. 

Şimdi, Yüce Meclise soruyu şöyle vazeder
seniz; 2 000 lira olsun diyen teklifi önce oy-
'1 arsanız, bu Mecliste 3 000 lira olsun di yem 
ve 4 000 lira olsun diyenler çoğunlukta olduğu 
için 2 000 liraya cııkarrlısun] diyen teklif red
dedilir. 3 000 lirayı oyladığınız, zamıan, 4 000 ol-
mıasını isteyenler çoğunlukta olduğu için 3 000 
tcikliifi reddedilebilir. Ama 4 000 lira olsun 
diyen görüş, yani Millet Meclisinin eski gö
rüşü 224 oy veya 225 oy topladığı içim, o da 
reddedilirse, arkadaşlar bundan ne sonuç çı
karacaksınız? 2 000 rekldedileli, 3 000ı redde
dildi, 4 000 .de reddedildi. O halde zavallı 
posta - telgraf memurlarınım1 maaşı 1 000 lira
da kalsın dedi Yüce Meclis.. Bu mudur Meclisin 
iradesi'? Hayır. Mecliste herkes «artsın» eliyor. 
MJecliste herkes «bir zam olsun» diyor. Ama 
kimi 2 00D, kimi 3 000, İkimi 4 000 demiiş. 
Yanlış, oyladığınım isçin; 2 000'i önce oyladı
ğınız için ve ona 3 000, 4 000 t a raf t arlan' ha-
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yır dediği için, 3 OOO'i sonra oyladınız 4 000 
taraftarları ona hayır dediği için, 4 000 de 
226 bulmadığı için her üe teklifin reddedil
mesi, Millet Meslisinin gerçek arzusunun te
cellisi değildir. «Posta - telgraf memurları 
1 000 lira alsın» değildi 'bu Meclisin iradesi; 
bıı Meclisin iradesi mutla'ka başka bir şeydi. 

İşte bunu, ;böyle bir saçmalığı, Meclis ira
desine ters düşen, herkesin arzusuna, büyük 
çoğunluğun arzusuna ters düşecek: bir saçma 
sonucu önlemelk içindir ki, bir .arkadaşımız, 
böyle bir durumda, ve (bir defa daba Meclise 
'birinci teklifi, ikinci tdklifi, üçüncü teklifi 
oylamak imkânını vermelidir. Oylama aynı 
sıra ile bir daha dönmelidir, bir daha dönme
lidir. Çünkü Meclis bunlardan birincisine rey 
vermiş, ikincisine Öteki Meclis ve Karma Ko
misyon rey vermiş. Bir artış için bir çoğunluk 
var; bu çoğunluğun hangi formül üzerinde 
toplanacağının belli olması için turlar devam 
etmelidir» diyorlar. 

Bu yol daha evvel de savunulmuştur bu kür
süde. Bir hatip, 1964 yılında, benzeri bir du
rumda, tıpkı şimdi olduğu gibi karma komis
yon ve Cumhuriyet Senatosunun (metninin de 
galiba aynı olduğu bir durumda, (Metin harfi
yen aynı da olsa ayrı ayrı oylamanız lâzım
dır tezini savununken bu noikta üzerinde dur-
nıuL-; ve hatta, «Her üç formül, üç metin oyla
nıp da üçü de gerekli oyu toplayamaz ise, tur
lara yeniden başlamak suretiyle Meclisin ger-
çe'k iradesinin tespiti lâzımdır» demiş. Ama bu
nun Anayasada sarih bir dayanağını bulmak 
zor ve Sayın Koi'kmazcan'ın da söylediği mü
lâhazaları el lersi ile itmek kolay değildir. Onu 
itmek 'kolay değil, ama, «Meclisin iradesi böyle 
bir kanunu çıkartmamaktır o halde» demek de 
doğru değil. Yanlış oyladığınız için bu sonuca 
vardınız. Meclisin iradesi, «Boşta - telgraf 
m e m arlarının maaşı 1 000 lirada ıkalsın» de
ğildi ki, hiraz evvel verdiğim misalde. Buna 
(benzer miisalleri •artırabilirsiniz. 

Daha açık bir misalle arz edeyim arkadaş
lar; ne olacağını belki tamamıyle beyhude 
tartışıyoruz. Farz edelim ki 141 ve 142 ııei 
madde ile ilgili istisna konusu konuşuldu, 226 
bulundu ve mesele bitti. 226 bulunmadı da 
225 bulundu. Şimdi acaba, bu af teklifinde, 
«341 - 142 de affa dahil olsun» diyen arkadaş

ların noktai nazarı şu mudur 1 «Eğer 141 - '442' 
ye giren şu bir avuç suçlu affedilmez ise varsın 
orman köylüsü de affedilmesin» mi diyorlar? Ha
yır; öyle diyeceklerini sanmıyorum. Bu olmadı
ğına göre, soruyu Meclise doğru sormak lâzım
dır. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın 
Başkan, bu usul değil polemiktir. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Efen
dim, polemik değil, usul. 

BAŞKAN —• Efendim, rica ediyorum, lütfen 
müdahale etmeyiniz. 

TURHAN FEYZİOĞLU '(Devamla) — Sel
çuk Bey lütfedin usul, usul. 

Meseleyi doğru vaz ederseniz, cevabı doğru 
alırsınız. Eğer meseleyi... 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — 1 nci 
maddeyi elo alsak. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — En ay
kırısından başlamak lâzımdır, onu arz etmek is
tiyorum,. Şuradaki sıraya saplanıp kalmak duru
munda değilsiniz. Bu sıraya saplanıp kalmak, 
burada belki de bir protokol sırasıyle, herhangi 
bir sebeple, cümle yapısı sebebiyle Anayasanın 
söylediği bir sırayı amir hüküm telâkki etmek 
yanlıştır. Meclisin iradesinin tecellisine değil; 
yanlış tecellisine, tecelli etmemesine imkân ve
rir. 

En sivri olandan başlamaktır aykırıdan baş
lamak. Ne diyor Anayasa? «Karma Komisyo
nun metni sunulur.» 

Karma Komisyon bir kompromi (getirecek di
ye düşünmüş. Karma Komisyonun metni sunu
lur, üç metin oylanır. Normal olarak zaten ko
misyon metininden başlamaz ki bir Meclis; su
nulan metinden değil, ona aykırı olandan baş
lar, komisyon metnine aykırı olan teklifler var
sa ondan başlar, madde bir. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — İçtüzü
ğün 2'3 ncü maddesi, esas Komisyon raporun
dan başlar... 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Efen

dim, üçü birden konuşuluyor, üçü birden ko
nuşuluyor. Ben teklifimi arz edeyim, reddeder
seniz, neticesine hep birden katlanırız, ama ben 
teklifimi arz edeyim. Mantıkî olarak Meclisin 
iradesinin... 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — 90 da çı
kınca saçma olur zaten. 
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BAŞKAN — Bir dakika Sayın Durakoğlu, 
rica, ediyorum. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Sa
yın Durakoğlu, ben sizi dinledim. Birçok arka
daşa çok saçma göründü 90 defa oy turu yap
mak; ama dinledik sükûnetle. Lütfediniz, siz 
do dinleyiniz benim teklifimi. 

226 oy gerektiren teklif en aykırı ve üzerin
de oy toplama güçlüğü görünen tekliftir, man
tıken böyle. Diğerleri için 200 ioy, 2İ10 oy, 220 
oy kâfi iken, 'bir teklif ancak 226 oyla geçebili
yor ise, evvelâ, «226 oy toplanabiliyor mu şu me
tin üzerinde» diye denemek lâzımdır. 226 oy 
gerektiren teklif hangisi ise, o teklif kaimi edi
liyorsa diğerlerinin oylanmasında «hiçbir mantıkî 
sebep yoktur. Bir tanesi olduğu gibi kabul edil
miştir, bitmiştir mesele. Diğerlerini zaten oyla-
sanız da alacağınız sonuç bellidir. Bir teklif 226 
oy aldıktan sonra öbürleri artık çoğunluk bu
lamaz bu Mecliste. 226 salt çoğunluktur. Tam 
üye sayısının salt Çoğunluğunu gerektiren tek
lifi baştan oyladığınız takdirde, bunun reddi ha
linde, yüce Meclise makul bir soruyu sorabilir
siniz ; o soru şudur : i«Bu azamî sayı sağlanama
dığına göre, bunun bir altındaki falan metni ve
ya bunun bir altındaki falan metni kabul eder 
misiniz"?» sorusunu sorm,ak imkânıma sahipsiniz
dir. Bunu sorduğunuz zaman herkes düşünür ve 
reyini verir. 

Efendim, «Benini, görüşüm kabul edilmedi
ğine göre, -hiçbiri kabul edilmesin» deniyorsa, 
bu, Meclisin 'çoğunluğunun isteği, bu bir irade
dir; bunun neticesine katlanılır. Yok, en sivri 
teklif, en ileri teklif, kabulü en fazla oy gerek
tiren teklif gerekli oy çokluğunu bulamıyor 
ise, bunun karşısında hiç değilse diğerlerini ka
bul edelim tarzında bir çoğunluk tecelli ederse, 
Meclisin hakiki arzusu belli olur. 

ıSözlerimin başındaki noktaya geliyorum Sa
yın Başkan. Önemli lolan, Meclisin ne istediği
nin sıhhatli bir şekilde tespitidir. Meclis ne is
terse o meşru olarak bu Meclisin iradesine ikti
ran etmiş formüldür, biter; ama Meclisin ne is
tediğini mutlaka iyi tespit etmek ve iyi anla
mak lâzımdır. Soruyu bir çocuğa yanlış sorar
sınız, bir büyüğe yanlış sorarsınız, bir heyete 
yanlış sorarsınız soru yanlış sorulunca cevap 
doğru olmaz;. İSoruyu doğru sorarsak ve sıra ile 
<en çolî oy gerektirenden başlayarak sorarsak, 

bu takdirde Meclisin neyi istediği ve neyi iste
mediği anlaşılmış olur. Meclisin neyi istediğini 
veya neyi istemediğini en az oy gerektirenden 
başlayarak anlayamazsınız. Çünkü normal olarak 
226 oy isteyen formülün geçme ümidi devam et
tiği müddetçe, ben de olsam arkadaşlarımın ye
rinde, Millet Meclisinin metnine rey vermek iste
yen bir üye olsam, katı surette Senato metnine 
rey vermem, katî surette Karma Komisyon met
nine rey vermem, onun kabulünü istemem, ken
di teklifimi beklerim, kendi görüşümün oya kon
masını beklerim. Ama, o da çoğunluğu buldu
ğu halde 226yı bulmadığı için reddedilirse... Ba
na sordunuz mu? O formül reddedilirse onun bir 
altmdakine razı mısın, diye sordunuz mu? (Sor
madınız. Demek ki eksik kaldı. Bu takdirde, tur
lara mı devam edeceksiniz, ne yapacaksınız? 
Bir çıkmazın içine gireceksiniz. 

Soruyu doğru sorarsak, ne tura ihtiyaç ka
lır, ne zorlamaya ihtiyaç kalır; üç metinden bi
ri kabul edilir ve mesele biter. Hiçbirini kabul 
etmiyorsa, sahiden Meclis affı istemiyor mana
sında, ki böyle bir sonucu hiç taihmin etmiyo
rum, burada nasıl olsa bir çoğunluk var, şu veya 
bu şekilde affı isteyen. Ama soruyu doğru so
rup, cevabı doğru alalım. 

Benim maruzatım bundan ibarettir. Bu usulü 
bir defa tespit edeceğiz. Ama ileride de benzeri 
durumlarla karşılaşacağız. İstirham ediyorum, 
ilk defa salt çoğunluk ^gerektiren bir oylama 
yapılıyor. Salt çoğunluk ıgerektiren metinden 
başlamak, mantıkî bir zarurettir, doğru cevap 
almanın kesin icabıdır. Bunu tarz etmek istiyo
rum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyzi-
oğlu. 

Muhterem arkadaşlarım,; gbrüşünü bildiren 
grup sözcüsü arkadaşlarım, sanıyorum, ki konu 
üzerinde hemen hemen ittifak halindedirler. 
Gerçi savunma tarzları değişiktir ama; Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu adına konuşan Sayın 
Durakoğlu arkadaşımız, Anayasanın 92 nci mad
desindeki mecburiyeti, Meclisin bir yasa yapma
ya mecbur olduğu şeklinde kabul ettiğini ifade 
ettiier ve bunun temini için de, «Oylamada üç 
ahvalde de netice alınamazsa turlara devam edi
lir» depmk suretiyle kendi görüşleri istikametin
de çıkış yolunu tayin ettiler. 
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Diğer grup sözcüsü arkadaşlarımız da; me
seleyi hukuk acısından başka şekilde görmekle 
beraber, meseleyi oya sunmadaki usuller bakı
mından mutlaka Meclisin bu al yasası üzerin
de bir sonuca varması lâzım geldiğini, ret şek
linde bir sonuca varmaması lâzım geldiğini dü
şündüklerini söylediler, «Bunun yolları vardır, 
bulunabilir» dediler. 

Bu itibarla, yüce Meclisimizin bu konudaki 
düşüncelerini ben anlamış bulunmaktayım. Bu 
sebeple bir oylamaya mahal görmemekteyim. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Nedir 
bu anlayışınız iSaym Başkan? 

BAŞKAN — Bu arada Sayın Reşit Ülker ar
kadaşımız bir önerge göndermişlerdir, önerge
yi okutuyorum efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Görüşecek

tim, ama söz vermediniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Gruplar adına dört kişi konuş

tu. Sayın Güneş de söz istemişlerdi. İçtüzük «iki 
lehte, iki aleylhte» diyor. Bunun için imkân bu
lamıyorum. Sayın Ülker. 

önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Konuşulan usul konusunun Anayasa Komis
yonunda incelenmesi ve bir karar verilmesi için, 
Anayasa Komisyonuna gönderilmesini öneri
rim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

. BAŞKAN — Efendim, bu 'önerge üzerinde 
de, ki daha evvelce bunun tatbikatı olmuştu; 
cekinser oyun hangi taraftan sayılması lâzım-
geldiği yolunda tatbikat vardır; bu itibarla, bu 
önerge üzerinde usul bakımından Sayın Güneş 
konuşmak istemektedirler. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Önergemi 
izah edebilir miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Lütfederseniz önce, önergesi 
üzerinde izah sadedinde görüşmek üzere buyu
runuz Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Önümüzde bir usul konusu mevcut ve bu 
usul konusu, bundan böyle benzer olaylarda ala-
-cağımız kararlara da etkilidir. Parlamento ha
yatında bu usul konusuna girebilecek ihtilaflı, 
üzerinde çok mücadele yapılan kanunlar olma-
m ihtimali de bulunduğundan, icabında Anayasa 

açısından incelenmesi gerekebilecek hadiselerle 
karşılaşabiliriz. 

Şimdi, Anayasamızın 9-2 nci maddesi açık 
olmakla beraber - ki Sayın Başkan da ifade edi
yorlar, ben aydınlığa kavuştum, «Anayasanın 92 
nci maddesinde mutlaka Meclis bu konuda bir 
kanar vermek korundadır» diyorlar ve müzake
reyi de bu aydınlığı aldığımız için kâfi görü
yorlar. 

Değerli arkadaşlarımı, şahsı adına söz alan
lardan birisiydim. Bu konu bu İçtüzük yapılır
ken bahis mevzuu olmuştur. O İçtüzüğün tekltif-
çilerlnden birisi olarak, kendi g.rapııımı bu İç
tüzük yapılırken temsil etmiş bir arkadaşınız 
olarak ve onun ötesinde Meclisimizin geçmiş 
müzakerelerinde bu konu konuşulmuş ve karara 
varılmış olaylar bulunmasına rağmen, ifade et
mek isterim ki, şurada yapılan konuşmaların ışı
ğında mesele aydınlık içerisinde değildir. Bizim 
burada konuyu aleaoele konuşmamız, iki lehte 
iki aleyhte arkadaş konuştuktan sonra bir kara
ra varmamız büyük sakıncalar taşımaktadır. 
Çünkü, düşününüz, burada ilki lehte iki aleyhte 
konuşuldu, tam bir kanaate varmadan, bu ko
nuda söylenecek bütün sözler söylenmeden; ev
velce yapılmış müzakere metinleri, evvelce yapıl
mış İçtüzük tadil teklifleri ve İçtüzük teklifle
rinde bu maddelerle ilgili maddeler ariz âmik 
konuşulmadan, forr Meclis komisyonunda bunun 
üzerinde bir müzakere açılımadan bir 
nevi İçtüzük yapmış olacağız, İçtüzük 
hükmü getireceğiz. Biz İçtüzük tadil 
teklifi getirmiş olsaydık ne yapacaktık? Bu de-
•ğişiklik teklifini Anayasa'Komisyonuna göndere
cektir. Anayasa Komisyonu belli usullere göre 
bunu bastıracaktı, üyelerine dağıtacaktı, müza
kere açılacaktı; o müzaJkereye Meclisin bütün 
üyeleri gidip katılacaktı, oradan çıkan metin bu
raya gelecekti ve burada o madde üzerinde bir 
müzakere açılacaktı. İki lehte, iki aleyhte değil, 
altı İkisinin konuşacağı bir müzakere 
yeterlik gelmediği/ takdirde 30 kişinin 
'konuşacağı bir müzakere açılacaktı. Bu 
kadar hayatî bir konuyu burada hemencecik 
karara bağlamanın büyük sakıncaları ortadadır. 
Bu sebepten dolayı sayın üye arkadaşlarımdan 
istirham -ediyorum, meseleyi Anayasa Komisyo
nuna sevk edelim. Orada usulü içerisinde konu
şulsun ve berrak bir şekilde buraya gelsin ve çı-
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kardığımız kanunlar münakaşa konusu, dediko
du konusu olmaktan kurtulsun. 

Bundan dolayı istirham ediyorum, önergeme 
iltifat buyurunuz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN —- Sayın Güneş, buyurunuz. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sa
yın Başkan, grup adına önerge aleyhine 'söz is
tiyorum. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşl arını; 

Evvelâ müsaade ederseniz bir şaka yapmak 
istiyorum. Bu Anayasayı yapanlardan bir tanesi, 
Ibu maddeyi «İki Meclisli bir parlamentonun ça
lışmasında tartışmayı beli bir noktada nasıl ke
seriz?» diye o zamanki Anayasa Komisyonunda 
uzun boylu tartışmış ve düşünmüş olan arkadaş
larınızdan bir tanesiyim. Anayasanın bu madde
sinin de Kurucu Mecliste, Temsilciler Meclisinde 
raportörüyüm. 

Birçok arkadaşlarım burada maddenin a.çık, 
sarih olduğunu söylediler. Yaptığımız maddeye 
karşı gösterdikleri bu sempatiye teşekkür ederini; 
fakat benim bugün maddeyi okuyarak varmış 
olduğum sonuç ,tam bunun tersinedir. Kendi ica
dımız olan bu maddenin, kendi kalemimizden 
çıkmış olan bu maddenin öyle sarih ve açık ol
duğu kanısında değilim. «Hocanın sarımsaklı 
/balı» gilbi kendi yapmış olduğumuz bu hükmü, 
bugün beğenebilecek imkânlara da sahip değilim. 
Bu, bir temel yanlıştan neşet ediyor. 

Bu madde yazılırken şu 'esas alındı; asıl, ka
faların arkasında olan mesele şu idi: Eğer Se
natodan gelen metin Millet Meclisi Genel Kuru
lunda tadil edilebilir ise ve bu muaddel şekil 
kabul edilir ise, Ibunu tekrar Senatoya göndermek 
lâzımdır; çünkü, tadil edilmiş metin üzerinde 
Senato .görüşünü belirtmiş değildir, bu nedenle 
tadil teklifi yapılanlasın. Buna matuf bu büküm 
konulmuştur ki, mekanizma, mekik yeniden baş
lamasın diye. Fakat bir nokta yeterli miktarda 
maddede vuzuhla yer almıyor: Oylama nasıl ya
pılacak ve üç metinden birini (kabul mecburiyeti 
naisıl 'sağlanacak? 

BAŞKAN — Sayın Güneş, afedersiniz, bir 
(hususu tekrar ötmenizi rica 'edeceğim. Yani, bu 
mecburiyeti sadece tadil yapmama haline mün-
basır olanak ifadede bulundunuz, değil mi efen
dim? 
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TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Evet efen
dim . 

BAŞKAN — Teşeiklkür ederim efendim. 
TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Şimdi, -genel

likle, Meclisteki tadil tekliflerinde Meclisin ira
desine en çok uyan metni kabul bakımından Sa
yın Feyzıioğlu'nun önerdiği prosedür genellikle 
doğrudur, fakat 'bunu burada uygulamak müm
kün değildir. Bir prensip kararından hareket 
ederek matcınıatik bir 'sıralama yapıyorlar ve so
nunda şu sonuca varmaları icabediyor. 

Bir metin oylandı, kabul edilmedi; öteki me
tin de oylandı kabul edilmedi, o halde üçüncü 
metnin kabul edileceği farz olunmak lâzım gelir. 
Yalnız, üç metinden, bakalım hakikaten son ka
lan metin Meclisin çoğunluğunun iradesine uy
gun olan metlin midir diye, kontrol zımmmda 
bunu koysak ve meselâ Meclisin 450 üyesinin 
300'ü tarafından bu metin reddedilse, ortada ka
bul edilmiş hiçbir metin kalmamış olur. Yahut 
üçüncü metin Mecliste çoğunluğu almadığı za
man, bunun da reddedilmiş sayılması icabeder 
zannediyorum. Anlayabildiğim, kadarı ile, eski 
ideyim i ile, işmizazat-ı veçhlyel erinden ortaya 
çıkan durum da budur. 

Doğrusunu isterseniz, 'kesinlikle bu neticeyi 
çıkarmaktan korkuyorum. Üzerinde uzun boylu 
düşündüğümüzü zannettiğim ve oldukça vazıh 
'Sonuçlara vardığımız kanaati ile kabul etmiş ol
duğum metnin, bugün 92 nci maddenin uygu
lanması söz konusu olunca; yazanlar- dahil, bu
nun üzerinde münakaşa etmeye başlandığına ve 
bu konukla Yüksek Heyetin vereceği karar da 
bir nevi bağlayıcılık mahiyetini taşıyacağına gö
re, Sayın Ülker'in, teklifinin dikkat nazarına 
alınabileceğini sanıyorum. Hatta, şimdi uzun 
boylu sizi meşgul ederek bir kaç şeyi söylemeye-
yim, fakat 92 nci maddede iki Meclis arasındaki 
başka biçim ihtilâflar da ısöz konusu olabilir. 
Bunların ciddi bir tetkikine ihtiyaç vardır. As
lında böyle bir oylamanın İçtüzük maddesi ha
line getirilmemiş olması yanlıştır, eksiktir ve 
muhtemelen burada acele ile vereceğimiz bir ka
rar sonunda, çıkacak olan kanun, temelde, esas
ta bir oylama noksanını taşıyacağı veya kendi 
başımıza bir içtüzük hükmünü peşinen vazetmiş 
olduğumuz için Anayasa Mahkemesinde tehlike
ye girecektir. -Söz konusu kanunun af kanunu ol
duğunu biliyorum. Af kanunu konusunda herke-
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sin çeşitli eğilimlerinin olduğunu da biliyorum. 
Buradan, ister bu istikamette ister şu istikamet
te çıkacak olan af kanununun oylanması sonun
da münakaşa konusu olmasını da oldukça sakın
calı görüyorum. Bu itibarla, Anayasa Komisyo
nunun bunu ciddî ve etraflı bir şekilde incelen
mesini herhalde daha isabetlidir sayıyorum; bir 
yanlışlığı önlemek için. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — A. P. Cfrupu adına Sayın İslâm. 
SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, grup adına söz rica ediyorum. 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Muhte

rem Başkan, grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kaydedeyim efendim. 
Efendim, A. I*, Grupu adına daha önce Sa

yın İslâm söz istemişlerdi. Değişiyorsanız bu
yurunuz Sayın Öztürk, kendi aranızdaki bir me
sele «fendim. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Değişiyor
lar efendim. . 

BAŞKAN — Buyurunuz. (A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

A. P. GRUPU ADINA SEYEİ ÖZTÜRK 
(Eslkiş'ebir) — Sayın Başkan, muMıerem arka
daşlarım ; 

Ama yasanın 92 udi (maddesiyle ilgili bir tat
bikatın usulü üzeninde, sayın Başlkam.hk, Umu
mî heyetin görüşünü, ııo'ktal nazarını öğrete
bil m <? acısından hımırlarınızdia bir muza kene aç-
tıla:'. Bu mıüzakleıledie 'siyasî parti! gruplarımız 
görüşlerini o ut aya 'koydular. Muza ke ile bitti; 
Riyaset, Anayasanım 9'2 nel maddesünıe göne, usu-
lî bakımdan ne şekilde haıleket edillec/eğünie dair 
bir temayül: vie ıgörüş sahibi o'iduğunıı da ütlıdıe 
otti. Bu noktada Sayın Reşit Ülker arkadaşı
mız, usujî açıdan bir ımies'e İlenin vuzuha varma
dı için bir takrir ver'crieik m/es;elen.iıı Anayasa 
Kc.ninyonuna havalesini istediler. 

Evvelâ Anayasa ve İçtüzük bakımından böy
le bir 'takdirin oylanmavsi rmümkün değildir, usu-
lî açıdan Anayasa Komisyonuna havalesi müm
kün değildir. Neden? 

Değerli aılkadaşliariım, İçtüzüğün 39 ucu 
maddesinde gayıet sarih. Teklif ve tasarıların 
muhtevasının Anayasaya aykırılık iddiası han
gi safhada yapılı.r ve hangi noktada Anayasa 
Komisyonuna havale edilir; bu gayet slarih şe
kilde yazılı. 
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Ayrıca, 85 neti maddede de, teklif ve tasarı
ların tümü ye maddeleri için, Anayasaya aykı
rılık İddiası sebebiylıe, Anayasa Komisyonuna 
havale edilebileceği hülkm'e bağlanmış. Usujî me
seleden dolayı Anayasa Koımiisyomuna havalesi
ne dair ııle Anayaısamızda, mle ele İçtüzüğümüz
de bir hüküm yok. Bu itlbıaiüia, Sayın Rleşit Ül-
kierîin takriri oylanamaz, eğer affı geciktirimle 
maksadıma matuf bir talkrirse, bunu kamuoyun
da böylece tespik 'etmekte fayda vardır. Saygı
lar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Tt%ek1kür ederim Sayın öz
türk. 

Sayın Korikmazcan, Demokratik Parti Gra-
pu adına buyurunuz efendim. 

D. P. GRUPU ADINA HASAN KORKMAZ-
OAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli ımtillot-
Vekilieri; 

Biraz önce acılan usuL tartışması, Sayın Ba
kanın da ifade buyurduğu gibi, hür sonuca bağ
lanmıştır. Sayın Başkan 'ilki aleyhte iki lehte ya
pılan konuşmalardan sonra 92 nci maddeyi na
sıl uygulayacağı hususunda açıklığa (kavuştuğu
nu Yüce heyeti nuze ifade 'etmiştir. Bundan son-
ıia, mesie'Üemln bir önergeyle Anayasa Komisyo
nuna sevk edilmesi ıha 11 bahis konusu olamaz. 

Bir u'sıııl tartışması bugünkü o torumda orta
ya çıkmış eleğlilelir. Anayasanın 92 neti 'maddesiy
le ilgili tereddütller, maddenin yazılışında çeşit
li an'lamlaııa 'gelebiîeieielk hususlar onbeş - yirmii 
günden beri ba'sunıımızda taıtışmia konusu ol
maktadır, Parlamlento kulislerinde tartışımla ko
nusu olmalktıadır. Eğer bu konu Anayasa Ko
misyonunda öziel bir tetkikten geçirilmleyıe de
ğer ağırlıkta görülmüş olsa idi, bugünle kladar 
nm-ele kendiliğinden çözümlleulebiliiitli, Başkan
lık 'kendisi bir çözüm verimle yolu, bir aranıra 
gayreti içinde olurdu. 

Şimdi, aslında bikini yönümüzden gayiet açılk 
olan bir kanun yapmaya yetkili o'îiaıı heyetin o 
kanunu reddetmeye de acık yetkisi olabi'lieîceği 
şeddinde anladığımız 92 itici maddeyi Başkan
lık da bu tarzda anlamaktadır. Bundan sonra 
bir önıerge ile işti uzatmaya kalkışmak, affın 
uzun süreden beri muhalefet partilerince '.engel
lendiğinden bahseden arkadaş'lanmiizdlan gel
mektedir. Biz korkarız ki, nisap bulma .korku
lu ile arkadaşlarımız Ama yasa Komisyonunda 
bu 92 neti maddenin tadilini teklif 'eden bir me-
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tküle karşımızla gelecekler, «Af beklesin, ömee 
Anlay asamın 92 uca mıaddıesini dicğiştinelİını, on
dan »oma affı getirelim» gibi bir yola gidlecıek-
İcrdir. Nitekim, Sayını Balkan'lar da kürsüde şa
ka yapmıaik üç/in, zaman kazanabilmick balkım mı-
dan sııiaya girmiş bulunuyorlar. 

Aziz aılkıadaş'la.r!im, bütün. bunlar her halde 
sadede bugünü 'kurtarmak ımaksladı ilie yapılımış 
(gösterilerdir. Halbuki, söylediğiniz sözler, yap
tığınız yorumlar zabıtlara gieçllyor vıe ilerdeki 
Anayasa tatbikatında, usul ta tbökia tında glele-
ciek Meclisler bunlara göre ikemdi'ierlimıe yol sie-
çccıeklıor. İşi şaka üle değil, ciddiyetle 'elle almlaik 
.mieebuıiyeti vardır. İşi, bugün karşı ikiarşıya bu
lunduğumuz mıesiclemin sizlerle verdiği güçlükler 
açısından değil, Anayasada yazılı olan hususlar 
n)e ''i'sıe, hulkuik vıe usul meyi eıur'ediyorsa o açı
dan almıak m<eıebu niyeti vardır. 

Anayasanın 92 nci ımiadde'si vaktiyle dyi ya-
zılmıamış olabülir; lama şu anda 92 neJi ımadde 
yürürlüktedir ve Mieclisiimliz <o ana ddic nam hü-
(kümlenine ıgörc kanun yapmak, değiştlirer.eik bir 
metni kabul lötmiek veya reddetımıeik durıımun-
dadııi'. 

Anayasanın 92 nlci maddesi burada durduğu 
ımüddje'teie, ıbirtıaikıım zıamlan kazanma hesapları 
ile bu 'maddeyi görımıezlilkten gelnueik, ımladdıenün 
lesasıma gitmiek, âdteta, «Anayasaıum !9!2 nıci mad-
deısinü tadil 'odellim» glibi garip tekliflerle bir 
usul müziakıertesıini uızaıtmalk biç klimslenin hlalkkı 
değildir. 

Yücıe ıheyetinlizic saygılar 'sunanım. (D. P. 'sı-
ralıarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Kork
mazdan. Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sa
yın Biatliıboğlu, buyurunuz lelendi'm. 

M. S. P. GRUPU ADİNA YASİN HATİB-
OĞLU (Çorum) — Muhter'em Başkan, Yücie 
Meclisin değerli üyeleri; 

Anlayasiamızın 92 ndi maddesi lüzierinde ve 
onun tatbikatı ille alâkalı olarak Grupumuzdan 
önde konuşan arkadaşları dinledik. Efer biri 
kendi iamlayışı 'içinde görüşler sıerdeititliler. El
bette daha önceki konuşmalarda arza çalıştığını 
gibi bütün filkirler muteber ve muhteııemdir. O 
kanaate 'vardım ki, bütün üyeler blir çabamın 
içerisindeler. Kanun yapaırken, ikamumların ama
sı anlamına 'gelen Anayasaya ters düşmiemıeyc, 
zıt giimiemıeye gayret ederler. 

Mühterıem arkadaşlarım, belki bir gün, tilki 
gün uzatılmış olabilir. Bu, bilimle ki, af tek'Mfi-
îiin kanunlaşmasını uzatımla maksadınla matuf 
değil, anlc'ak çnikaracağımız (kanunların Anaya
saya aykırılığı «iddiasının Yüce Meclisin her 
ferdinin om uzun a yükleyıecıeğli yak, Vebal ve 
ağırlık dıkii gün acele 'edip isticallle çıkaracakları 
kanunun faziletlinden çolk daha Veba İli ve çok 
daha ağırdır. 

Bu sebepledir ki, zararı yoik bir saat, bir kaç 
saat sonra çılkabilir bu; ama laf, kanunlaştığı 
takdirde, herhangi bir grup veya af kanunun
dan istediğini elde (edemeyen herhangi bir fert, 
gönül istiyor ki, dikip; «Efendim, Anayasanın 
92 ndi maddesi ayalk'lar altına almanak bu ka
nun cılkartildı» demesin. Af kanunu böyte bir 
damga ile ıkaralaninıiasın Ve böyle bir illetle ımla-
lııl olduğu âleme ilâm ledıilmlcsiin. Gönül bunu is
tediği içindir iki, biz M'SP olanak, Anayasa Ko
misyonuna teklifin iadeslini arzu 'ediyoruz. El-
li'etıMe ''karar Yüce heyetindir, menfi ıleylerün tla-
dıı, müsbot reylerin tadından farksızdır h'izim 
için ve 1)U 'tekliflimiz. gayet ciddidir. . 

Üzülerek belirtmek isterim, (elinde sermaye
si kalmayan ıbazı arkadaşlarımızın mal bulmuş 
mağuM gibi «saika» kelimeısine .şaikıacıkltıa'n da 
olsa sarılmış olımalıarını uygun gömmüyoruz. Bir 
usul (müzakeresinin yapıldığı şu kürsüde meyin 
şaka, meyin ıciiddî olduğunu aTiaştııımiaya vakti-
ınıiz yoktur. Hangi (işimiz ciddidir << Suudî Ara
bistan'a ğidıen blir heyetin sırtındıâki iehram.. 

VEFA TANIR (Konya) — Ciddiyet bura
da işte. (A. P. sıralarından «Ne alâkası Var» 
sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Hatiboğlu, rica ddiyo-
rum, çak lakademik sıcviyedıelki bir miesselleyi tıaıh-
i'if 'etmıiyeliiım ©fendim. 

VÂSİN HATİBOĞLU (Dievaımlıa) — Peki 
efıemdim. 

Muhtlerlem arkadaşlar, Aniayasaımıızın 92 ııeii 
maddesinde bir «Zorunlu» tabiri kullanılmakta
dır. Sayın' Korkmazcan'm da işaret buyurduk
ları gibi, bu «Zorunluluk»!!, üç tekliften birini 
mutlaka kabul etme anlamına anlamıyoruz. 
« Aynen kabul» tabiri kullanılıyor, yani metin
lerden birisini kabul ederken tadil, tebdil ve tah
vile gitmeden kabul zarureti vardır, bizim kanaa
timiz budur. 
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Oylama sırasına gelince; sayın Feyzioğlıvnun 
hukuk mantığı içindeki izahatına hukuk mantığı
mızın yeterli olmaması nedeniyle her halde katı
lamıyoruz. Sebep şu: «Millet Meclisi kendi met
nine sahip çıkmak mecburiyetindedir» demiştik 
ve esas olan burada. Millet Meclisinin kendi 
metnidir. Aykırılık meselesi müzakere edilirken, 
mutlak surette Millet Meclisi metninin esas alın
ması gerekir. Eğer böyle hareket etmezsek, ka
nun yapmakta üstünlüğü muhterem Senatoya 
vermiş oluruz. Halbuki kanun yapmak görevi Se
natonun murakabesi muvacehesinde Yüce Heyeti
nize aittir. 

Bir endişe daha izhar buyurdular sayın Fey-
zioğlu, ona da katılmıyoruz. Buyurdular ki: Ha
ni, bir PTT memuruna maaş tevzii kadar kolay 
olsa insan bir lâhzada bunu halledebilir... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Misal, 
misal o. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Misal 
olarak söylüyorm. 

Bir endişede bulundular, katılmıyoruz. Şöy
le ki; Farz edelim sayın Feyzioğlıvnun sırasını 
takip ettik, Millet Meclisi metni 226 yi bulamadı. 
Salt çoğunluk nedeniyle İm madde düşecektir, 
yahut sayın Feyzioğlu'nun ifadesine göre Senato 
metnine gidilecektir. Senato metninde 226 oya 
hacet yok; ama ekseriyete de mi lüzum yok? Farz 
edelim 300 üye oylamaya katıldı. Senato metni
nin kabul edilebilmesi için hiç. olmazsa 151 oya 
ihtiyaç var. Bu da bulunamazsa Karma Komis
yona gidilecek diyelim. Karma Komisyona da 
gittik ve (Tabiri caiz görün, adi ekseriyet diyor
lar, ben normal ekseriyet diyeyim) normal ekse
riyeti Karma Komisyon için de bulamadı. Ne 
olacak? Aynı netice zuhur etmiyor mu? Kaldı ki, 
sayın Feyzioğlu'nun işaretle ve hukuk mantığı
nın verdiği vukufla belirttikleri gibi, Anayasa
daki cümle ve kelimeler bir protokol gereği de 
sıralanmış değildir. Bakınız oradaki ifadeyi oku
yalım: «Millet Meclisi, Karma Komisyonca (sıra 
bir) veya Cumhuriyet Senatosunca (Sıra iki) ve 
ya daha önce kendisince hazırlanmış olan metin
lerden birini olduğu gibi kabul etmek zorunda
dır.» demek suretiyle bu üç metinden birisini oy
layacağını ortaya koymuştur. Buradaki sıralama, 
cümle güzelliği için, kelime güzelliği için böyle 
tanzim edilmiştir diyemeyiz. Zira, bir satır yuka
rıdaki kelimenin güzelliğini, bir satır aşağıdaki 

kelimenin çirkinliği ile izah etmek mümkün de
ğil. O halde, vazıı kanun burada bir maksat 
gütmüş olmalı. Bu maksat şudur : Millet Mecli
si kanun yapmakta esastır, kendi metni de esas
tır. Çünkü, bir kaç defa oylandı ve her defasın
da ekseriyete vasıl olan oylar burada tecelli etti. 
O halde aslolan metin Millet Meclisinin iradesini 
taşıyan metindir. O halde Karma Komisyondan 
Cumhuriyet Senatosuna, sonra da Millet Meclisi 
metnine gelmek lâzım. Ancak... 

VEFA TANIR (Konya) — Bu Karma Ko
misyon burada niye oturur? Buradaki metin 
onun değil. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, ancak belki bugün etraflıca 
inceleyememenin verdiği istical ile yanlış bir ha
reket yapmış olabiliriz. Bu endişe hâkim olduğu 
için ve af kanununu Anyasaya aykırılık-töhme
tinden bertaraf edebilmek için, lütfediniz, müsa-
de buyurunuz, şimdiye kadarki geciktirmeleri biz 
kasta makrun saymıyoruz, bundan sonrakilerini 
de lütfen saymayalım. Anayasa Komisyonuna 
havale buyurunuz, bir tetkik etsinler, rapor ver
sinler vo oturup müzakeresini yapalım. Daha sa-
lih ve daha salim bir neticeye gideceğimiz kanaa
ti bende hâkimdir. 

Sabrınızı taşırmamak için daha fazla konuş
muyorum; hürmetlerimi arz ederim. (C. II. P. ve 
M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Hatib-
oğlu. 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Dört kişi konuştu, özür dile
rim söz veremiyorum, imkânım yok. 

Muhterem arkadaşlarım, saym Ülker arkada
şımızın önergesi üzerinde dört arkadaşımız gö
rüştü. İçtüzüğümüzün 85 nci maddesi, Millet 
Meclisinin görüşmekte olduğu tasarı veya teklif 
maddelerinden herhangi birisinin Anayasaya ay
kırı olup olmaması düşüncesinin ortaya çıkması 
halinde, Anayasa Komisyonunun mütalaasının 
alınabileceğini emrediyor. Yoksa, İçtüzükle ilgi
li bir uygulamanın, bir tatbikatın, her tatbika
tın «Anayasaya uygun mu, değil mi?» şeklinde 
Anayasa Komisyonuna havalesi yolunu açma
mıza bu madde imkân vermiyor. Bu sebeple fu
zuli h'v müzakere açtığım belki iddia olunabilir; 
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ama bu meyanda bazı değerli fikirler de ortaya 
çıkmış oklu. Bu sebeple önergeyi işleme koyma
dan Sayın Ülker'e teşekkür ediyorum. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, 
işleme koymanız lâzım. 

BAŞKAN — Arz ettim efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Söylediğiniz 

şey 85 nci maddede yok. 
BAŞKAN — Var efendim, lütfen okuyunuz. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Usul hakkın

da söz rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bunun usulü yok. Te
şekkür ederim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Rica ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Yok efendim, rica ediyorum Sa
yın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Anayasaya aykırılık nerede görülürse, Mec
lisin kararı ile sevk edilir, oylamak lâzım gelir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Anayasanın 

maddesini görüşüyoruz efendim. 
BAŞKAN — Anayasanın maddesini görüş

müyoruz efendim. Anayasa tadili üzerinde de
ğiliz Sayın Ülker, rica ediyorum. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, 
eğer benim ifademde bir eksiklik olduysa ifade 
edeyim : Bu konunun aydınlanması için Anaya
sa Komisyonuna gitmesi gerekir, bunu teklif 
ediyorum. Oya koyun da reddedilsin efendim. 

BAŞKAN •— Oya koymaya İçtüzük müsaade 
etmiyor diyorum Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Beyefendi, ben 
bir önerge vermişim... 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Sayın 
Başkan, lütfen, İçtüzüğün hangi madde hük
münün buna mani olduğunu rica edeceğim. 

BAŞKAN — İfade ettim efendim, 85 nci 
madde. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — 85 nci 
maddede Anayasaya aykırılık konusunda böyle 
bir iddia yok. Eğer lütfederseniz tutumunuz 
hakkında söz rica edeceğim. 

BAŞKAN — Anlıyorum da efendim, o vakit 
burada takibedeceğimiz usullerden hangisini uy
gulayalım? Anayasa Komisyonundan mütalâa 
alalım diye bir usulümüz yok efendim. 
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SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Meclis 
tarihinde vardır efendim. Tutumunuz hakkında 
söz istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, tutumum 
hakkında da söz verebilirim. «Bunun tatbikatı 
oldu» diyorsunuz, araştırayım müsaade ederse
niz, geldikten sonra kesin kanaate varacağız. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Lütfe
dersiniz Sayın Başkan. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Tututumunuz 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN •— Rica ediyorum Sayın Ülker, 
size karşı maksatlı bir düşüncem olamaz. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Bizim de 
maksatlı bir düşüncemiz yok. 

BAŞKAN — Hayır efendim, size değil, Sa
yın Ülker'e söylüyorum. 

Muhterem arkadaş'larım, şimdiye kadar ya
pılan müzakerelerin s'onunda, burada görevli 
Başkan arka'daşmrz lo'laraik düşünce ve kanaa't-
!1 erlimizi arz 'etmek istiyorum. 'Takip 'edeceğimi 
prosedür hakkında/ki kanaatlerimi arz 'edece
ğim . 

Muhterem, a rkadaşl arımı, 'evvelemirde, daha 
önce zaıbıtlara. da geçmiş lolau, Ibugün ıSlayın 
Durakoğlu taraflından da ifade edillmis olan, 
«üç. .oylama 'safhasında da netioe alınamazsa oy
lama turlarına devam 'edilir» talebi, İlvanun 
yapma, prosedüründe yoktur. Medlisl'cr Mr şeyi 
oylarıyla, ya. kahul ederler veya ıreddıederler. 
Bunu, illâ 'ka'bul edilinceye kadar illâniihaye yü
rütmeye, oy turla ması yapmaya, âdeta bir se
cim yapıyormuş gibi yürütnı'eye kanun yapma 
tekniği, şimdiye kadainki tatbikatımız .müsaade 
•'etmemektedir; ıb'en o kanaatteyim. 

Yüce Meclisimizin »kanaati : Bir kanat, Ana
yasa (maddesini hukuka dayayarak; bir (başka 
kanat, grapunun arzusuna dayayarak öniümîiiz-
dekii teklifin yasalaşma arzusunu ifade 'ettiler, 
ortaya koydular. Muhalefet ikanadında, «İSena-
todan. geldiği şekliyle yasal aşsın.»1 deniyor, ikti
dar kanadında, «Meclisin ilk metni şeklinde ya
salaşanı» deniyor. 

İktidar kanadının 'bu isteğinin içerisinde 
muhalefet kanadının isteği de ımiündemiçtir, ay
rı değildir. 

Şimdi hi'r ş'eyle karşı karşıyayız muhterem 
arkadaşlarım; tunlara, devanı imkânını şahsen 
düşünemeyeceğime görv, Yüce Heyetinizin bu 
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ârz-usunu .acaba hangi usul ille gerçekleştirebili
riz? Şahsî kanım odur ki, ibıı maddemin şimdi^ 
ye kadarki uygulaması tarzımda bir uygülaıma-
ya başvurursak, Karana Komisyon meitmi, Cum
huriyet Senatosu metni oylanacak, reddedile
cek, sonra Mililet Meclisi ilk ıraetni oylanacak, 
'2126 sayısı bulunamazsa bu teklif düşmüş ola
caktır. 

Burada .'bir ibaşka görüş var : «Teklif 'düş
mez, 'kesinleşen maddeler var, sadece o madde-
ler düşer» Buna da imkân göremiyorum 'muh
terem arkadaşlarım. Bunu kabul ettiğimiz tak
dirde, her iki Meclisimizin müşterek iradesi 
olan, affın kapsamına girnı'emesi istenen istis
na maddesindeki suç ve suçlular, o 'takdirde 
daha geniş kapsamlı birinci maddenin 'kapsa
mında aftan yararlanmış kişiler olacaklardır. 

Bu sebeple, münhasıran maddelerin düşece
ği, kesinleşen- maddelerim yürürlüğe' gireceği 
yolundaki görüşü da kabulle imkân görmemek
teyiz. 

Bu arada, üzerimde ehemmiyetle düşünme
miz gereken bir nokta 'daha, var muht'ereım ar
kadaşlarım. 

912 neii maddenin /beşinci fıkrası, Meclis üye-
.1 erine; ı«Kendi metninizi kabul edebilmeniz için, 
mademki 'Cumhuriyet 'Senatosundan salt çoğum-
lukla çıkmıştır, burada da salt çoğunluğu bulma
ya mecbursunuz» diyor. Bundan acaba başka ne 
mana çıkıyor? Ben şu manayı çıkarıyorum; 
Cumhuriyet Senatosunun vasıflı çoğunlukla, 
salt 'çoğunlukla ıkalbul ettiği 'bir metni, biz (bu
rada adi çoğunlukla redde yetkili değiliz. Çün
kü muhterem arkadaşlarım, eğer bu yetkiyi 
haiz olsaydık, Cumhuriyet Senatosunun metni
ni atli çoğunlukla reddetme yetküsilne sahip ibu-
ilunsaydık, kendi metnimizi 'de yine adi çoğun
lukla kabul etme yetkisine sahip olmamız gere
kir idi. Anayasanın bize 'kendi metnimizi kaibul 
için yüklediği vasıflı çoğunluğu builma şartı, bu 
şartın mefhumu muhalifinde, Cumhuriyet Sena
tosunun salt çoğunluğuyla aldığı kararı, ancak 
salt çoğunlukla reddedebiliriz manası da saklı
dır. 

Bu scıbeple, Anayasamızın 92 nei maddesinin 
tayin ettiği sırayı, 'Sayın Güneş'e 'teşekkür edi
yorum., Anayasayı hazırlayan arkada şiarımızın 
içerisinde Çok mesai vermiş bir arkadaşımız ola
rak çok teşekkür ediyorum, açık kalplilikle 

bîr beyanda, itirafta bulundular.. Bu söze de 
dayanarak Anayasanın «veya» kelimeleriyle 
birbirine (bağladığı (dikkat buyurunuz) sırayı 
vazgeçemez bir sıra olarak kaibul etmek müm
kün değildir. Bu şekilde kabul ettiğiniz.,. 

[TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Ben öyle bir 
şey demedim. 

BAŞKAN — Efendim, zatıâliniz buyurdu-
nuznuz ki, yani madde iyi tedvin edilmemiş de
diniz. 

•TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Evet, 

BAŞKAN — Ben onu bir gerekçe yaptım 
kendime. Yoksa, sıradan vazgeçilir - geçilemez 
yolunda bir mütalâanız şüphesiz olmadı Sayın 
Güneş. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Affedersiniz 
Sayın Başkan. 

•BAŞKAN — 'Muhterem arkadaşlarım, ben 
Anayasayı yapmakta emeği geeeıı birçok sayın 
kişi ile görüştüm, Anayasaya profesörlerinin 
görüşlerine başvurdum ve size itiraf 'edeyim ki, 
(Bütün tarafsızlığıma itimat (buyurarak kabul1 

etmenizi istirham ediyorum) şayet muhterem 
arkadaşlarım biz bu Anayasanın «veya» 'keli
meleriyle 'biı'birine bağladığı dizilemeyi vazge
çilmez hir sıra olarak kabul eder isek, ve şayet 
2İ26 oyu, salt çoğunluğu da sağlayamaz isek, hu 
af kanununu tümüyle reddetmiş duruma düşe
riz. Meclisimizin 'buna (henjm< şahsî kanaatime 
göre) hakkı vardır; ama Yüce Meclis, Yüce 
iSenato affın mutlaka çıkmasını istemektedir. 
Bu ist eğin ışığında, yasa yapıma kuralının, dı
şında, yasa yapma .kurallarına ters bir oylarma 
tunlarıma devamı tercih etmekten ise, yeni bir 
usul ihdas etmekten ise, Anayasanın tayin etti
ği sıra üzerinde düşünmenin 'daha isabetli 'ola
cağı kantondayım. 

Aslında, muhterem arkadaşlarım şöyle düşü
nünüz; ıbu sırayı değiştirdiğiniz takdirde Ana
yasanın hiçbir hükmünü ihlâl etmiş 'olmuyorsu
nuz. Her metni yine oylayaeaksamaz., 226 oyu 
bulmaya, muhtedir cilan Yüce Meclis, Cumhuri
yet {Senatosundan: gd?n ve kendisi tarafından 
beğenilmemiş olan metin de redde muktediri 
dir. Şayet 22'6'yı 'bulamamak gibi hir endişeye 
sahip istek ve 'bu endişeyi gidermek için birta
kım yollar aramakta isek, o vakit bunun nor
mal çıkar yoluna başvurmaya mecburuz. «Tur
lara devam ederiz»1 şeklindeki görüş benim ka-
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hlmca imkânsızdır, kainin yapma tekniğine ters 
düşen ve hir çok ahvalde* îMeclM erimize kötü 
örnek olacak :bir tatbikat olur. , 

Görüşlerimi (bu şekilde arz etmiş :bulunuyo<< 
rıını. 

REŞİT ÜLKER (İstaııbui) — Bayın Baş
kan,., 

BAŞKAN — Bir dakika, efendimi, ıben gelen 
örneği ıbek!iyonun!, ona ıgöre karar vereceğim. 

M'HAİSAN K O R K M A Z J C A N (Denizli) — S a 
yım Başkan... 

RlBŞİT ÜLKER (İstanlbul) — Sayın Başkan, 
(bir şey söyleyebilir imiyim? 

BAŞKAN — Ef'endim, görüşüyorum, bir da-
'kikanızı rica 'edeyim. 

(Sayını Ülker ve IS ayın Er verdi, '«tatbikat 
oldu» dediniz, lütfen hangi tatbikat olduğunu 
işaretler misiniz? Biz tatbikat 'bulamadık, «tat
bikat oldu» buyurdunuz. 

REŞİT ÜLKER (İstanibul) — (Sayın Baş
kan..,. 

BAŞKAN — Bir dakika 'efendim, önce Ba
yın Erverdi'den rica edelim. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Tarih 
olarak hatırlamıyorum (bendeniz. 

(BAŞKAN — Hatırlamıyorsunuz. 
ISELOUK ERVERDİ (Erzurum) —Komis

yona havale edildiğini hatırlıyorum., 

BAŞKAN — Efendim, Komisyona Başkan-
lnk Divanından gelmiş '0']:aibil;ir, 'başka bir ko
misyondan gelmiş ola'bilir de, 'Heyeti Umum iye
den uygulayacağımız bu usul... 

ıSELÇUK ERVERDİ (Erzurum) —.Yalnız, 
müşahhas ibir misal isterseniz; •ihtisas 'komisyo
nu olduğu cihetle Anayasa Komisyonunda tartı
şılması ve onun tutacağı ışık altında tatbikatın 
ayar!anmasında fayda olduğu yolunda bir tat
bikat hatırlıyorum; ama zatı âlinizin de veya 
kürısüdcki arkadaşlarımızın da 'beni teyiden söy
ledikleri veçhile, 'bunun hanigi tarihte •olduğunu 
sorarsanız, tam olarak hatırlayamıyorum. 

BAŞKAN —• Arkadaşlarımızın hatırladıkla
rı konu, Başkanlık Divanından Anayasa Ko
misyonuna gitmiş, gruptan gitmiş, müşahhas îbir 
örnek yok. 

iSayın Ülker... 
REŞİT ÜLKER (İstan'bul) — (Sayın Başkan,, 

85 nei maddede tanzim edilen 'konu; hir madde 
görüşülürken, Anayasayla ilgili bulunur da 
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reddi 'istenirse, o önerge hakkında ne yapılaca
ğım tanzimden ibarettir. 'Bir konuda Meclis 
teceddüt ederse, Anayasa Komisyonuna gönder
mesini •engelleyen hir -hüküımı burada mevcut 
değildir ve IDGfllden beri tatbikatta 'ben yalnız 
ıbir hadise değil, bir kaç hadise hatırlıyorum. 

BAŞKAN —• Örnek veriniz .efendim. 
REŞİT ÜDKER (İstanibul) — Şu anda hafı

zamda kalmadı. Bütün dünyada bu 'böyledir ve 
bizde de geçti, 'kuralı da (bu. Onun için itimat 
buyurmanızı, İm maddeyi (bir defa daha tetkik 
buyurmanızı istirham edeceğim. «Ret önergele
ri önee oylanır» 'diyor, doğrudur k i , Yalnız ret 
önergesinin oylamasını düzenliyor 'Sayın Baş
kanım, 

BAŞKAN — Ama hangi önergelerin efen
dim? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — «Bir kanun 
tasarı veya teklifinin Genel Kuruldaki görüşül -
ımesi sırasında tasarı veya teklifin belli bir mad
desinin Anayasaya aykırı olduğu.,..» 

BAŞKAN — Tamam, «belli bir ımaddesi-
nin..»1 Bakınız iSayın Ülker, sarahat var. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — «Reddini is
teyen önergeler» 

BAŞKAN — Ama hangi önerge1? 
REŞİT ÜLKER (İstaubul) — «Reddini iste

yen önergeler, diğer önerg'elerden önce konur.» 
Yani bunun önceliğini tayin eden bir madde
dir. 

BAŞKAN — Efendim, anlıyorum, ,Saym Ül
ker onu anlıyorum da; siz şunu niçin anUamak 
istemiyorsunuz veya (ben imi anlatamıyorum? 
Öner genin mahiyetini de söylüyor madde, diyor 
ki; «Bir kanun veya tasarı maddesinin Anaya
saya aykırı olup 'olmadığı iddia edilir ise, o 
önerge evvelâ görüşülür,» Ama, !biz şimdi bura
da, «Af kanununun-'bir'imaddesi Anayasaya ay
kırı imadır değil imidir ?» tartışmasında deği
liz. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Uygulama 
Anayasaya aykırıdır, diyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Bizim bura
da takip 'edceeğimiz u!sul Anayasaya aykırı 
olur mu olmaz mı, 'onun çalbası' içindeyiz. 

iREŞİT ÜLKER (İstanbul) — Müsaade 'eder 
inisiniz efendim? Bendeniz de onu söylemek is
tiyorum, uygulama Anayasaya aykırıdır diyo
rum, yani anlatamamışsam bunu 'belirtmek isti
yorum. 
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BAŞKAN — Hangisi aykırı efendim? 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Burada siz 

biraz evvel söylediniz, «Tekrar bir oylama yap
mayı düşünmem» itliye buyurdunuz. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, onun mercii 
Anayasa Mahkemesi olur. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Uygulama 
Anayasaya aykırıdır. 

BAŞKAN —• Sizi -anladım efendim. 
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — -Sayın 

Başkan... 
.BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın 
Başkan, bir kanunun istikbali, zatıâlinizin tak
dirine mevdudur. Sizin hukuk bilginize, taraf
sızlığınıza itimadımı belirttikten sonra söyle
mek istiyorum ki, siz de bir insansınız, bu Par
lamentonun milletvekillerinden birisiniz. Sizden 
başka türlü çözüm yolu teklif eden birçok ar
kadaşımıza rağmen, sizin düşünüş tarzınız ege
men -olursa, o zaman ya bu kanun reddedilmiş 
sayılacak veya sizin düşüncenizin dışında bir 
düşünceye salhip bir kişi Başkanlık kürsüsünde 
oturursa, o zaman oylamaların devamını in-
tacedecektir. 

•Demek ki mesele muşa, mesele ihtilaflı; me
sele (bir 'Çözüme bağlanmamıştır. 

BAŞKAN —• Şüphesiz, tabiî. Zaten ben de 
onun için bu Imüzakereleri açtım. 

.SELÇUK (ERVERDİ (Erzurum) — Müsaa
de ederseniz bu hususları kürsüden ifade ede
yim. 

BAŞKAN —• Bir dakikanızı rica edeyim Sa
yın Erverdi. 

Sayın Ülker'in önergesinin, 'komisyona ha
valesi caiz midir, değil midir? Bu 'hususta usul 
tartışması açıyorum. 

Buyurun Sayın (Erverdi. 
VEFA 'TANIR (Konya) — Bir 'kere görüşül

medi mi Sayın Başkan ? 
BAŞKAN — Önerge üzerinde değil efen

dim. «Bu önerge muameleye konmalı mıdır, 
konmamalı mıdır; havalesi caiz midir, değil mi
dir; bu konuyu oya (sunacak mıyım, sunmaya
cak mıyım?» Bu hususta müzakere açıyorum. 

Efendim, mazur görünüz, ifade de edildi, 
'brütün sayın üyeler de ittifak halinde; 92 nci 
madde berrak değil. 

14 . 5 . 1974 0 : 1 

Konumuz ehemmiyetli, 60 bin küsur vatan
daşımızı ilgilendiren bir konu. Bu konuda bazı 
noktalarda vuzuha varmaya muhtacız. İstirham 
ediyorum mütehammil olalım. 

Buyurunuz Sayın Erverdi. 
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın 

Başkana, ibana söz verdiği için teşekkürle baş
lamak istiyorum. 

Kendilerinin de buyurdukları veçhile, 92 nci 
madde birtakım değişiklik anlayışlara fırsat 
veren yazılışı itibariyle muğlak olan bir mad
demiz. 

Demin Sayın Korkmazcan buyurdular ki, bu 
konu yeni değil; 15 ıgünden beri tartışılıyor. 
Ama 15 günden Iberi tartışılmış olmasına rağ
men ortaya çıkan netice, tartışmaların bir sonu
ca bağlanmamış olmasıdır. 

Şimdi bir görüş, Anayasanın 92 nci madde
sine göre, oylamalar sonunda bir neticeye varıl
mamış olmasına rağmen - kendi madde metnin
de sayılan şartlar yerine getirilmemek sure
tiyle - maddenin veya metnin reddedilmiş ol
madığı, oylamaların tekrar edilmesinin gerekli 
olduğu yolundadır. Sayın Durafcoğlu'nun da ifa
de ettiği veçhile, ibunu, «Millet Meclisi, Karma 
Komisyonca veya Cumhuriyet Senatosunca ve
ya daha önce kendisince hazırlanmış olan me
tinlerden birini olduğu gibi kabul etmek zoruıir 
dadır» hükmüne bağlamaktadırlar. 

Bunlardan bir tanesini seçmek mecburiye
tindedir. Çünkü öyle düşünelim ki, şimdi eli
mizdeki af kanununun böyle 20 küsur maddesi 
ihtilaflı değil de birkaç can alıcı maddesi ihti
laflı olsa idi, o takdirde Meclisin daha önce 
iradesini izhar ederek kabul ettiği, Senatonun 
da inzimam ederek «okey» lediği, tasdik etti
ği ve şimdi kanun çıksa, bugün yürürlüğe gir
mesi gereken maddeleri, «Biz iradelerimizi geri 
alıyoruz, bunlar hakkındaki kabullerimizden 
caydık» demeye ne Sayın Başkanın hakkı var
dır, ne de Mecliste bu meselenin bir kere daha 
prosedürüne uygun, tartışılmadan karaca bağ
lanması mümkündür. 

Meclis kabul ettiği maddelerden nasıl geri 
dönecektir? Bir kanun maddesi tadil edebilir; 
ama ancak usulüne uygun verilmiş bir teklifle 
müzakere edildikten sonra. 

Bununla, «İllâ bu görüş doğrudur» demek 
istemiyorum. Yalnız şunu demek istiyorum ki, 
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iter iki görüşün de ağırlık payı okluğu; (her iki 
görüşün de haklı tarafları bulunduğu; her iki 
.görüşü de insanın vicdanında rahatça kabul 
edememek durumunda olduğu -ortadadır. Bu, 
Sayın 'Başkan tarafından da müteaddit defalar 
açıklandı. 

Ne oluyor? Saym Başkan açtığı müzakereler 
sonucunda dedi k i : «Ben, yapılan müzakerelerin 
İşığında ıbir karara vardım.» 

Kim vardı? Yalnızca Sayın Başkan. 
Sayın Başkanın vardığı sonuç, eğer 92 nei 

nıaddeyi Sayın Durakoğlu'nun anladığı şekilde 
ise, onun gibi vicdanında kaibul eltımişse, o tak
dirde Meclis oylamaları bittikten, isonra, bilfarz 
diyelim ki salt çoğunluk olmadı, o zaman Sayın 
Başkanın oradan (hitabı şu olacaktır: «Salt ço
ğunluk olmadı; amıa madde de düşmeyeceğine 
göre, oylamalara devam etmek üzere filân gün 
voya falan saatte...» demesi lâzım gelecek. Yok, 
ıSaym Başkan vicdanında aksi görüşün sahibi 
ise, o zaman söyleyeceği şu olacaktır: «Arka
daşlar, salt çoğunluk teşekkül edemediği için, 
Ibu kanım düşmüştür.» Şimdi, 450 kişinin irade
sine değil, yalnızca Sayın Başkanın iradesine 
af kanununun sonucunu bağlamış oluyoruz. Bu
nun hukukla, bunun 'mantıkla geçerli yeri yok
tur. 

Bir Sayın Başkan, bugün birleşimi idare 
eden Sayın [Başkan, gibi düşünmezse af kanunu 
rotasyon usulü devam edecek, Saym Başkan 
bulunduğu zaman af kanunu kendiliğinden bit
miş olacak. iŞimdi, bunun olacağı yok. 

«Geciktirme» diye lâf •attılar, Sayın Kork-
•mazcan'm zekâsına yakıştıramadım; 226 bula
mayan, 300 bulacak ve Anayasayı değitşirceek... 
«•Siz Anayasayı değiştirmek için 'teklif getire
ceksiniz» diyor. 226 bulamayanın 300 milletve
kilini bulması her Ihalde mümkün değildir. Böy
le bir teklifin ciddiyeti yok, o da, Turhan Ho
ca -ğilbi şaka 'etti, ama ismini koymadan etti. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Erverdi, lütfen bu 
öncrigcnin üzerinde rica edeceğim efendim. Ora
ya gelin lütfen. 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Şimdi 
•oraya geliyorum. 

Mulhterem arkadaşlar, ortada, halledilmemiş 
ve halledilmesinde zaruret bulunan bir hal var. 
Ben, geçen dönem de milletvekiliydim; Adalet 

Partili •arkadaşlarımızla muhtelif komisyonlar
da birlikte çalışma olanağını bulduk. Meselele
ri kendimize göre halletmeye kalktığımız süre
ce, bir meselenin bu şekilde veya şu şekilde hal
li o günkü 'menfaatlerimiz için bize uygun gö
rüldüğü ve o yolu takibettiğimiz sürece, hiçbir 
zaman esaslı çözüm bulmak yolunu saptayamı-
yoruz. Şimdi müsaade ederseniz, meselenin dı
şına çıkarak, konuşulan konu ile Anayasanın ve 
İçtüzüğün gerekli [maddeleriyle olan alâkaları
nı keserek ,meseleye bir çözüm bulmamız lâ
zımdır. Bu nasıl olur? 

Meclisteki komisyonlar ihtisas komisyonla
rıdırlar. Anayasa Komisyon, gerektiğinde müte
hassıslara da müracaat edebilir; gerektiğinde, 
Meclisin şimdiye kadar <olan toplantılarında bu 
kabil tatbikatın bulunup bulunmadığını, Sayın 
Durakoğlu'nun da demin işaret ettiği gibi, daha 
evvel yapılmış İçtüzükleri Ve İçtüzük taslakla
rını igö'zden igeçirmek suretiyle meseleye, hissi 
platformdan uzak, kendi ehemmiyeti içerisinde 
ve kendi boyutları içerisinde bir eözüm yolu bu
labilir ve o yolu Meclise salık verebilir. Biz de 
bn arada claiha yegân, yegân meseleyi tetkik etmek, 
üzerinde durmak ve araştırmak imkânına ka
vuşuruz. Binaenaleyh; arkadaşın, Sayın Başka
nın 85 nei maddede söylediği gibi, Anayasaya 
aykırılık iddiası bahis konusu değildir, ama 
Anayasanın bir hükmünün şöyle veya böyle an
laşılmış olmasının neticeye tesiri bahis konusu
dur ve bu tesir alabildiğine hayatî ehemmiyet
te olacaktır. Zaten, benim anlayışıma, hukuk 
anlayışıma ıgöre önergenin, oylanması, mecburi
dir. Eğer Genel Kurul, Millet Meclisi oylama 
'sonucunda bunun Anayasa Komisyonuna (gitme
sine gerek duyar veya duymaz, o kendisinin 
takdirine mevdudur, ama muhakkak bunun oy
lamaya sunulmasının gerekli olduğu kanısı içe
risindeyim. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygı
larımı sunarım efendim. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Avcı, buyurun efendim. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Bu konuda söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim doldu, dört doldu. 
TALÂT ÖCÜZ (Mardin) — Ben daha evvel 

istemiştim efendim. 
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BAŞKAN — Aman efendim istirham ediyo
rum, görmedim. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Grup adına is
tiyoruz Sayın Başkan. 

(BAŞKAN —• Grup adına yazdım, ama be
şinci oluyorsunuz efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Baş
kan, biz de grup adına söz istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Grup adına altıncı sıraya yazı
yorum efendim. 

Sayın Avcı, 'buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADİNA SABİT OSMAN AV

Cİ (Artvin) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Baş-
kanvekili 'Sayın Erverdi, esas itibariyle İçtü
züğün 85 ııci maddesini anlamak hususunda Sa
yın Başkanla mutabık haldedir. İçtüzüğün 85 
ııci maddesi, Genel Kurul safhasında, müzakere 
onaylama- safhasında 'bir 'maddenin veya ibir 
hükmün Anayasaya aykırılığı iddiası olursa 
Anayasa Komisyonuna havalesini tedvin etmiş
tir, 'bunda mutabıklar. 

'Sayın Reşit Ülker ark adaş mı iz zaten bu id
diada ila değil, olamaz. Çünkü önergesi sarih 
(diyor 'ki: «Anayasanın 92 ııci maddesinin uy
gulaması, yani usul tatbikatı bakımından Ana
yasa Komisyonuna bir havale edelim.» Böyle 
bir havale... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Affedersiniz 
efendim, Başkanın ortaya koyduğu konu bakı
mından. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müdahale 
etmeyin müsaade !buyurun lütfen. 

SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Baş
kanın uygulaması efendim, şimdi oraya gelece
ğim efendim. Tabiî -Başkan uygular. Anayasa
daki usul 'hükmünü de İçtüzükteki usul hük
münü de, teamülden 'doğan usul hükmünü de 
uygulayan Baş'kandır. Başkanların uygulama
da hatası olursa, hunu da İçtüzüğümüz tedvin 
etmiştir, hüküm altına almıştır. 

İçtüzüğün 13 ncü maddesinin 5 nci fıkrası 
eler 'ki: Başkanlık Divanı üyelerinden birinin 
görevini ifası sırasında doğan yanlışlıktan do
layı Başkanlık Divanına her üyenin itiraz et
mek, şikâyet etme hakkı vardır. 

iŞimdi 'buıgün 'burada Başkanlık eden Sa
yın Kemal Ziya Öz t ürk'ün bu tutumu, usule 
dair tutumu hakkında herhangi bir üyenin ve 

14 . 5 . 1974 O : 1 

özellikle Sayın Reşit Ülker'in Başkanlık Diva
nına gitme hakkı var. Ama onun haricinde, bir 
önerge vererek, bu önergenin oylanması mec
buridir, diyerek veya önergeyi oylatarak bir 
çoğunlukla Anayasa Komisyonuna gitmesinin 
size mahzurlarından bir küçük örnek arz ede
yim: Bu takdirde, herhangi bir kanunun görü
şülmesi sırasında muhalefet mensupları birle
şirler, hu hir nevi yeni ohstrüksiy'ona yol açar. 
Herhangi hir oylama sırasında kanunun çıka
rılmasını bir miktar engellemek için, (Mecliste 
buna benzer şeyler çok oldu, gensoru .önerge
leri verildi), «Sayın Baş'kan, ısizin hu uygula
manız var ya, hu Anayasaya aykırıdır, bunu 
bir Anayasa Komisyonuna havale edelim» diye 
önergeler verilir. Bugün bu tatbikatı karar al
tına alırsanız, her gün, her kanunun her mad
desinde Anayasa Komisyonuna gideriz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Başkan te
reddütte ise. 

SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Efen
dim, Baş'kanm tereddüdü yok; tereddüdü olma
dığını ifade etti. Tereddüdü var idi; müzakere 
açtı, bitirdi. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bizimki de
vanı ediyor. 

SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Efen
dim, sizin tereddüdünüz Başkanın uygulaması
nı ilzam etmez. Siz tereddüde devam ediniz. Si
zin tereddüde devam etmeniz kadar ıbenim de 
Başkanın uygulamasında tereddüdüm olmadığı 
devam ediyor. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Önerge kabul 
'edilirse, Meclisin tereddüdü ortadan kalkar. 

SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Sa
yın Reşit Ülker bir defa evet dedim, iki defa 
evet dedim; ama henden çok siz Ikonuştunuz. 

Şimdi, burada İçtüzükte olmayan, Anayasa
da olmayan, teamülümüzde iOİmayan hir duru
mu meydana getirilmek isteniyor. Sayın Baş
kan güzel 'bir de soru sordular meseleyi vuzuha 
'getirmek için, bir tatbikattan bahsedildi; «Ne
dir ıo tatbikat?» diye (sordular. Geçmiş tatbika
tı bilen bir arkadaşınız olara'k söylüyorum, bu
günkü gibi hir tatbikat 13 yıllık Meclis mazi
sinde olmamıştır. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Olmuştur. 
SABİT OSMAN AVCI • ((Devamla) — Olma

mıştır. Ben ısize söyleyeyim hangisi olmuştur: 
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Sayın Fahir Giritlioğlıvımn önergesi Başkanlık 
Divanı .tarafından-'Anayasa Komisyonuna veril
miştir, «Yeşil oylar kırmızı oya mı sayılır, be
yaz oya mı sayılır1?» münakaşası olmuştur. Ana
yasa Komisyonu 'bu meselede, «yeşil oylar ev
velemirde çekinscr kalırken, çoğunluğun oyuna 
peşinen katılmış demektir» diye 'bir .'rapor yap
mıştır; rapor sayın üyelerin dolaplarının göz
lerine 'dağılmıştır. Gözlerde 'kalmıştır. 

•Bir başka tatbikat arz edeyim: Meclis He
saplarını İnceleme Komisyonunun ( + 100) ler-
le, milletvekillerinin aylıklariyle ilgili bir ra
poru Mecliste müzakere edilmiş, kabul edilmiş, 
iSaym Balkan uygulamamıştır. İki tane tatbi
kat var Meclisin mazisinde, 'başka da yok; bu
na da benzer tarafı yok. 

Binaenaleyh, böyle bir önergenin, İçtüzüğün 
sarih hükümleri 'muvacehesinde (Maddenin, ka
nunun, hükmün Anayasaya aykırılığı iddia edil
mediği için) Anayasa Komisyonundan bir kere 
sorulması gibi bir yol buraya bu Meclisi yönet
mek, İçtüzük, Anayasa ve teamül hükümleriyle 
yönetmek üzere oturan Sayın Başkanın aynı za
manda yönetiminde ve denetiminde olan bir ko
misyondan uygulaması hakkında mütalâası 
alınması gibi bir yol da doğru bir yol olmaz. 
Ancak ve ancak İçtüzüğün 85 nci maddesinde 
ve 39 ncu maddesinde, (o komisyon safhasın
dadır, bu da Genel Kurul safhasındadır) böyle 
'bir durum olursa 'mütalâa sorulur. 'Binaenaleyh, 
usul hakkında, Meclis Başkanının usulü uygu
laması, tatbikatı hakkında verilmiş olan öner
genin Anayasa Komisyonuna havale edilemeye
ceğini, havale edilip, edilmemesi hususunda oy
lamanın yapılamayacağını arz ederim. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

[BAŞKAN — Teşekkür ederim 'Sayın Avcı. 
İSaym Ülker, siz şahsınız adına istemiştiniz; 

grup adına isteyenler var efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Evet. 

(BAŞKAN — iSaym Bozatlı, isiz de şahısınız 
adına istediniz, değil mi efendim î 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Evet efendim. 

BAŞKAN —- Sayın İmer, siz grup adına mı, 
şahsınız adına mı? 

HASAN KORKMA'ZCAN (Denizli) — Grup 
adına. 

BAŞKAN — Belgesini lütfen gönderin. 
Buyurun Sayın İmer. 
Sayın Oğuz, siz grup adına mı istiyorsunuz? 
TALÂT O&UZ (Mardin) — Grup adına... 

Başkanlığa buradan ifade ettim. 
BAŞKAN — Olabilir efendim. Belgeniz gel

memiştir. 
VEFA TANIR (Konya) -— Hemen gönderi

yorum efendim. 
Buyurunuz Sayın İmer. 
D. P. GRUPU ADINA MUSTAFA KfUBİ-

LÂY İMER (Konya) —- iSaym Başkan, muhte
rem milletvekilleri; 

Burada, Başkanlığın, üzerinde fikrini açık
ça beyan ettiği ve 'Başkanlık Divanı olarak ka
rar durumunda tatbik ettiği bir hususu biz, 
kanunların ve İçtüzüğün başkaca bir hüküm 
koymadığı halde, bir başka türlü halletmeye 
muktedir değiliz; böyle bir yetkimiz yoktur. 

Bu tarafiyle Başkanın açıkça, içtüzüğün bi
raz evvel belirtilen açık hükümleri ^dışında, her
hangi bir surette buradaki tatbikatta bir öner
geyi fikir almak sadedinde bir komisyona, 
(Anayasa Komisyonu da bir ihtisas komisyonu
dur, diğerleri 'de birer ihtisas komisyonudur) 
havalesine lüzum ve m es ağ yoktur. Anayasa Ko
misyonuna bu hak tanındığı takdirde, bir Sa
nayi Komisyonuna da, bir Adalet Komisyonuna 
da ve bir diğer komisyona 'da, hepsi de ihtisas 
komisyonu olduğuna ye o mevzuda ihtisas sa
hibi olarak reyine riayet (Meclisin kararı alı
narak) vabeste olacak, .diye bir durum doğar
sa, hepsinde bu yola gitmek mecburiyetinde 
kalırız. Bu, ters bir tutum olur. Bu tarafiyle, 
Sayın Başkanın tutumu yerindedir. 

Diğer taraftan, Sayın Başkanın tutumu, şu 
görüşülen mevzuun ele almışı yönünden de doğ
rudur. Filhakika, Anayasa Komisyonunda ida-
ha evvel bendenizin, 48 saat ve Komisyon Baş
kanlık Divanının teşekkülü meselesinde ileriye 
sürmüş olduğum hususlar için '(Karma Komis
yon Başkanının belirttiği gibi) «müstaceliyet» 
kelimesini «ivedilik» yönüyle almıyorum. Çün
kü, bizim İçtüzüğümüzde ivedilik yoktur, acele 
olması yönünden bu hususta karara gitmeye 
lüzum olmadığı serdedilmiş ve beyan edilmiştir. 

Diğer taraftan, Meclis Başkanlığının da bu 
yolda müracaatı olduğu, Meclis Başkanlık Diva
nının bu yolda kararı olduğu da, dolayısiyle 
açıklanmış durumdadır. 

— 688 — 
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O halde, Meclis Başkanlığının 'bizatihi Kar
ma Komisyonun mevzu ve meseleyi inceleme 
şekli bakımmdan, meselenin geriye [bırakılmaya 
tahammülü olmadığı yolundaki 'beyanı da, şim
di Başkanlık Kürsüsünü işgal eden arkadaşı
mızın ve halihazırdaki Başkanlık Divanının tu
tumunun doğruluğunu her 'bakımdan açığa çı
karır. 

iBir 'tarafta, diyeceksiniz k i ; «Bu iş acele
dir. Komisyonda bunun görüşülmesi acele ola
rak yapılacaktır.» Ve bunu da burada tasvi-
(bedeceksiniz. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Daha 
oylanmadı. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müdaha
le etmeyiniz. 

D. P. GRUPU ADINA MUSTAFA KUBİ-
LÂY İMER (Devamla) — Öbür taraftan, kal
kıp, bunu aynı komisyona havale edeceksiniz. 

Sonra, öyle (bir durum var ki, Komisyon, bu 
acele mevzuunu, işin acele olduğunu teyide mü-
isıaidolmladığını kabul etmiş bir komisyondur. 
(Buna Başkanlık Divanı ile beraber inanmış ve 
bu hususta komisyon fikir beyan etmiştir; bu 
mevzuda meselemin uzamasına tahammül olma
dığına 'dair, Komisyonun peşinen hükmü vardır. 

Bütün bu tarafl'a.rıyle, Başkanlık Divanının 
ve muhterem (Başkanın burada verilen önergeyi 
(hu önerge, ister Anayasa Komisyonuna hava
le sadedinde verilmiş olsun, ister bir başka ihti
sas komisyonuna havale .sadedinde verilmiş ol
sun) havale etme durumu yoktur. Havale etme 
durumu, (malûm) Tüzüğün 39 ve 85 ııci mad
deleri mucibince vardır. 

Bu bakımdan, kararın yerinde olduğu kana
ati içerisindeyiz. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 'Sayın tiner. 
Cumhuriyetçi 'Güven Partisi Grupu adına 

/Sayın Oğuz, buyurunuz. 
C. G. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ 

(Mardin) — Muhterem Başkan, değerli arka
daşlarım ; 

Her zaman ve her yerde, hukuk devleti il
kelerinden bahsediyoruz. Yine her zaman ve her 
yerde, hukukun üstünlüğünü müdafaa ediyor 
ve bunun hukuk devleti ilkeleri ile kabili telif 
olması 'mevzuunda gerekli ortamın hasırlanma

sı babında bütün gayret ve çabamızı sarf edi
yoruz. 

"Müzakere konusu olan mesele de, kanımıza 
göre, Sayın Başkanın önerisi istikametinde mü
talâa edilmesi ve bir karara varılması gerek
mektedir. Sayın [Başkan vaki görüşmelerinde, 
Sayın Reşit Ülker arkadaşımızın önergesinin 
oya konamayaeağı istikametinde öneride bu
lunmuş ve bu istikamette fikirlerini belirtmiş
tir. 

Kanımıza göre, Sayın Reşit Ülker arkadaşını 
değerli 'bir hukukçudur ve 'meseleyi ariz ve amjik 
tetkik 'ederek kürsüye getirmesi i dalb ederken, 
her n'edense, bu önergeyi hangi mülâhazalar 
tahtında getirdiği kanısına bir türlü varama
dım. Bu bakımdan beni, önergeleri istikametin
den aykırı konuşmakta mazur görsünler. 

Muhterem arkadaşla n m, hukuk devleti ilke
sini benimsediğimize göre, meseleyi, Anayasa 
hukuku çerçevesinde ve yasalar yönünden mü
talâa etmek ieabeder. İçtüzüğün 85 ııci madde
si sarih ve vazıh bir hüküm getirmiştir. Tartışıl
maya konu teşkil etmeyen, tefsire -muhtacolma
yan bir hüküm vazetmiştir. Ne der 'bu hüküm,? 
Meclislerde müzakere konusu olan kanun teklif 
ve tasarılarının, gerek tümü üzerinde ve 'gerek 
maddeleri üzerinde, Anayasaya aykırılık iddia
sının ileri sürülmesi halinde, verilen bir takrir
le Anayasa 'Komisyonuna havale edilmesini 
amir hüküm olarak vazetmiştir. 

Şu hakle, önümüzde duran, Anayasamızın, 
mer'i, Anayasamızın, 1961 tarihimde meriyeti 
giren Anayasamızın, Kurucu Meclisin hazırla
dığı Anayasanın 92 ııci maddesidir. Anayasanın 
92 ııci maddesi müzakereye konu teşkil ediyor. 
Halbuki, 'bizim müzakere ettiğimiz, müzakere 
•edeceğumiz, Cumhuriyetin 50 ııci yıldönümü mü-
nasübetiyle çıkarılacak af kanunudur. Af kanu
nunun tümü 'üzerinde ve maddeleri üzerinde 
böyle ibir teklif ileri sürüldüğü takdirde bunun, 
Anayasa Komisyonuna havale edilmesinde ne 
hukukî ve ne de kanunî zaruret mevcuttur. 

Bu bakımdan, arkadaşımın takririnin kabul 
edilmesinde hukukî bir zaruret yoktur. Huku
ka aykırılık mevcuttur. 

Görüşümüz bundan ibarettir. 
Yüce MıecMıse saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
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Dört sayın üye de bu suretle görüşmüş bu
lunuyorlar. 

•S'aym Battal, bu nedenle size 'söz verme im
kân mı kalmamış bulunuyor. 

ŞENER BATTAL (Konya) —- Say m Bay
kan, ikinci defa müzakere açtınız. 

BARKAN — Açtım, dört kişi konuştu efen
dini . 

ŞENER BATTAL (Konya) — Grapu adına, 
daha evvel görüşenlere do söz verdiniz; hatta 
aynı 'şahıslara, ısöz verdiniz. 

BAŞKAN •—• Efendim, bu sözü ben... 
SEMER BATTAL (Konya) — Bendeniz yet

ki belıgelsini daha evvel gönderdiğim hald'e, 
«yetki (belgeleri gelmedi» diye, yetki belgesi 
taleplerimi is'af ettiniz; bendenize... 

BAŞKA.N •— Hayır efendini,, 'bütün hepsinin 
yetki belgeleri var. 

ŞENER BATTAL (Konya) — (Efendim, mü
saade buyurunuz... 

BAŞKAN —iEfendim, rica ediyorum; Baş
kanlığa itimat buyurmanızı 'istirham ediliyorum. 
Bütün arkadaşlarımızın yetki, belgeleri vardır. 

•Size söz vermek veya öbürüne ,sıöz vermemek
ten Başkanlığın ibir kârı yoktur; siz de (böyle 
düş ünün üz lü tf en. 
' ŞENER BATTAL (Konya) — ^Muhterem 
Başkanını, samimî bir diyalog kurmak zorunda
yız. «İki lehte, iki aleyhte» usulünüzü aeaiba, 
tatbik ettiniz mi? 

!BAŞKA:N — Efendim, İçtüzüğe göre... 
ŞENER BATTAL •• (Konya:) — İçtüzüğe gö

re, iki, lehte, iki aleyhte... 
BAŞKAN —• 'Yani, size, beis inci kişi olarak 

söz vermemi, rai isti yorsun uz ? 
ŞENER BATTAL tKonya) — Bendeniz tek

lifin lehindi1 konuşacağını. 

BAŞKAN — ISize 'beşinci kişi ola rak söz ver
mem içsin, İçtüzük 'bana imjkân vermiyor efen
dim. Lütfediniz, yerinize oturunuz. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Muhterem 
Başkan müsaade buyurun, şu cümlemi söyleye
yim de; «iki lehte, iki aleyhte» usulü var mıdır, 
yok mudur ? 

BAŞKAN—•Vard.ır; evet efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya,) — Şimdi ikinci 

defa müzakere 'açıklığında,,, lehte bir konuşma 
oldu, diğeri eni •aleyhte görüşmeler oldu. Ben 
lehte ısöz istiyorum,. Bu oldu mu, olmladı mı? 
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(C. H. P. ve M. S, P. 'Sıralarında,!! «Doğru» ses
leri) Benim ricanı, bu. 

BAŞKAN —- Evet, bir dakika efendim. 
Buyuru nuz e fendim. 
NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, ıSayı.n VSab.it Osman Avcı'nın konuşması 
arasında komisyonlarla dligiii, Anayasa Kornis-
yonuyle ilgili bir •durum vardır. (Bu konuda, 
Anayasa K.oı misyonu Başkaınvekili o Iharak... 

BAŞKAN •—• :Nasıl? Lütfen yerinizden izah 
ediniz. Günkü hu konuda sö'Z vermek diye İbir 
şey yok. Kısaca, yerinizden riıoa edeyim,. 

NECDET « K M Î E ' N (İstanbul) — 'Sayın Bal
kanım,; iSaym Avcı, Anayaisa, Komisyonuna, sevk 
edilmemesi gereğini iarz ederken, «Bu Ivomlisıyo-
nun, Meclis Başkanının denetimi ve emri alitın-
da çatıştığı» m ifade eden cümleler sarf ettiler'. 

Millet Meclisinin hiçbir komisyon, bir Baş
kanın, fbir Başkanvekiliniiın 've de her hangi bir 
başka İkisinin emri, denetimli altında çalışan bir 
(müessese değildir. Yüce Meclise niyabeten, 
Yüce Meclisin oyları ile kurulmuş elam bir ko
misyon, evvelâ Yüce Meclis tarafından saygı 
ile karşılan/ması 'gereken bir müessesedir. 

BAŞKAN — Efemdim, ibir dakikanızı rica 
edeyim. Şimdi, «emri altında değildir,» sizin
le beraiberim, «Talimatı altında değildir», si
zinle beraberim; faikat, İçtüzüğümüzde «deniert-
îer» tabiri vardır, maddesi vardır. Sayın Av
cı'da herhalde bunu bu mânada ifade etmiştir. 

NECDET ÖKMEN '(İstanbul) — Sayın 
Başkanım, isiz de bu denetlemeyi, o komisyo
nun vereceği ikarana etki anlamında mı alıyior-
ısnıuuz ? 

BAŞKAN — Hayır efendim, mümkün de
ğil.-

NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Ama, Sa
yın Avcı bunu o açıdan... 

SABİT OSMAN AVCI ;(Artvin) — Redde
diyorum, böyle demek .istemedim. 

BAŞKAN — Hayır 'efendim, hiçbir sekilide.. 
Zaten reddediyorlar efendim; mümkün değil. 

NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Bir konu
nun Anayaisa Komisyonuna slevk edilip edilme-
ımesinin bahis konusu olduğu noktada izin ve 
iliniz, Anayasa Komisyonunun Başkanvekili 
olarak Yüce Heyete bilgi verımetk üzere söz 
/veriniz... 

http://VSab.it
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BAŞKAN — Efendim, oma İçtüzük hiç im
kân vermiyor. 

Sayın Battal, üç arkadaşımız aleyhte konuş
muş oldukları için sizıe, lehte konuşmak üzere 
ööz veriyorum; buyurun. 

M. S. P. GRUPU ADINA ŞENER BATTAL 
(Konya) — Muhterem Başkan, muhterem. mil-
iletvekilleri; 

Bendeniz mevzua girmeden önce şunu ifade 
edeyim; Başkan, üç arkadaşımıza aleyhte söz1 

Verdiğini beyaııı eıtımek suretiyle (demin bende
nizi! usulsüzlükle itham ederlerken, dalgınlık
ları nedeni ile) bir hakkın zayiine sebep oluyor
lardı. Direnmemiz sayesinde, böyle bir hakkın 
zayi olmaktan.. 

BAŞıKAN — Konuya gelin efendim, lütfen. 
ŞENER BATTAL (Devamda) —...kurtarmış 

olduğumuz içıin bahtiyarlığımı.. 
BAŞıKAN — Tebrik ederim, hakkınızı kur

tardınız ; konuya geliniz. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Memnuni

yetimi ifade ediyorum. (Gülüşmeler) 
Onun için, sorumlu makamda bulunanlar, 

.dalgınlıkla sebep oldukları hatayı daima kabul 
etmek durumundadırlar. 

BAŞKAN — Rica ©diyorum, sözünüzü ke
serim Sayın Bia.tt.al, konuya geliniz. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Konuya 
geliyorum efendim. 

Şimdi, meseleyi kestirip atın; «Anayasa 
Komisyonuna bu gitmez, benim kanaatim bu
dur» ş-eklinde mieseleyi ısrarlı 've kararlı bir 
şekilde vazetmek de bazen yanlış olabilir. Muh
terem Başkana, bu mâruzatumun girişi olarak 
biraz evvelki cümleleri, takdim etmiş oldum. 
Onun için, bu ifademi kıymetlendirirken, bu 
iyi niyet ölçüsün değerlendirmelerini rica ede
ceğim. 

BAŞKAN — Hâlâ Başkanla meşgulsünüz, 
konu ile meşgul olun lütfen. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Efendim, 
şu anda sizin tekdiriniz meselesi.. Ben, şahsı
nızla değil, takdirinizle.. 

BAŞKAN — Benim takdirim değil efen
dim, bür önerge üzerinde konuşuyorsunuz. Sa
yın Ülker'in önergesi Anayasa Komisyonuna 
gitmeli imidir, gitmemeli midir, lütfen IDU ko
nuda konuşunuz. 'Sizle İçtüzüğe göı*e yaptığım 
üçüncü ikaz ioldu, dördüncüsünün akibetini 
herhalde biliyorsunuz, buyurun efendim. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Önerge 
üzerinde konuşuyorum Sayın Başkan. İkaz da 
bir oldu. 

BAŞKAN — Ben sayıyorum efendim, siz bu
yurun. (Gülüşmleler) 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, Anayasada bazı maddeler, usul 
(getiren maddelerdir. Meselâ, Anayasamızın 
94 ncü maddesi bütçe müzakerelerini ele alır, 
bütçe müzakerelerinde usul getirir. İçtüzüğe 
yetki vermeden, kendisi (bazı ulsulî yetkiler ge-
tinm'ektedür. Meselâ, gider arttırıcı teklifler, 
Mecliste yapılamaz. 

Şimdi, İçtüzükte böyle bir madde tahliline 
gidilirse, Anayasanın usul tgetiren hükümleri, 
acaba İçtüzük hükümlerinden daha mı az ıttı-
ba keslbeden hükümlerdir? Bizi bağlayıcı hü
kümler olarak, Anayasanın usul getiren hü
kümle rü, İçtüzüğün usul getiren hükümlerime 
takaddüm etmektedir. Muhterem arkadaşla
rım, bu sebeple, Anayasanın usul getiren hü
kümlerini ayıklamak, incelemek ve inceledik
ten sonra meseleye teşhis koymak icap etmek
tedir. 

85 nci madde Mecliste daima görüşülmekte 
olan mutat müzakerelerle ilgili bir öneri vazet
mektedir. Ama 92 nci madde, İçtüzük hüküm
lerime .atıfta bulunmadan, Senato ve Millet Mec
lisinin tekliflerinin birbirlerine uyuşmaması 
{halindeki prosedürü getirmektedir. Bu bakım-. 
dan, biz kalkar da, İçtüzüğün 85 nci maddesi
ne istinat edersek, «Anayasanın 92 nci madde
si, acaba Içjtüzük hükümlerime mağlûp olur mu, 
olmaz mı?» meseleisiyDe karşılaşırız. O zaman 
92 nci madde, bize, tavsiye değil, emir getir-
mıektedir: 92 nci maddenin emirlerini virgülüme 
kadar bu Mecliste Başkanlık Divanı ve millet
vekili (arkadaşlarımız olarak uygulamıak mıec-
burîyetıindeyi'z. 

Millet Meclisinde kabul edilen bir metnin, 
sonra Cumhuriyet Senatosuna gönderileceği, 92 
inci maddenin 2 nci fıkrasında derpiş olunmak
tadır. 

BAŞKAN — Efendim, bunun 92 nci madde 
ile ilgisi yok. Lütflen önenge üzerinde konuşu* 
nuz. 

M. S. P. GRUPU ADINA ŞENER BATTAL 
(Devamla) — Efendim, önerge 92 nci maddeye 
istinat ediyor kanaatindeyiz de.., 

- 541 - . 

http://Bia.tt.al


M. Medllisi B : 74 

BAŞKAN — Hayır efendim, etmüyor. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — îzah ede

yim; 92 nci maddenin, Anayasa hukuku bakı
mından, Anayasa Komisyonunda mahiyeti ve 
usul getirip getirmediğinin tahlili ve... 

BAŞKAN — Efendiim, usul getiriyor, o belli 
de. Mesele şu... 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Evet, bu 
usulü.... 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim Sa
yın Battal. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Muhterem 
Başkan, şimdi... 

BAŞKAN — Efendim, bir dakikanızı rica 
ediyorum. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Buyurun. 
BAŞKAN — Sayın Ülker önergesinde «Tat

bik edeceğiniz usulün, yanli İçtüzüğü uygulama
daki usulünüzün Anayasaya uygun veya aykırı 
olduğunu öğrenmek liçin Anayasa Komisyonun
dan mütalaa isteyelim» diyor. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Sayın Ül
ker bu önergesiyle şöyle demek istiyor, ben yan
lış anlamıyorsam: «Önce, Karma Komisyon met
ni mıi ioya sunulacak, Senato metni mi oya sunu
lacak, Millet Meclisi metni mli oya sunulacak? 
Sonra rotasyon usulü mü getirilecek?» 

BAŞKAN — Hayır, onu demek istemiyor... 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Arkadaşı

mızın maksadı medlulü budur; değilse, usulün 
85 nci maddesinin tartışılması değil... 

BAŞKAN — Efendiim, bir dakikanızı rica 
ediyorum; beni dinlemeye mecbursunuz Beye
fendi. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Dinliyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sizin oyunuzla buradayım ben, 
rica ediyorum sizden, 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Ben sizi 
dinliyorum; ama... 

BAŞKAN — Bakınız, Sayın Ülker ek bâr 
yazı gönderiyor, kastını açıklıyor, okutayım da 
dinleyiniz, Sayın Ülker niçin vermiş önergeyi. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Lütfedin 
efendim. 

BAŞKAN — Ek yazıyı okuyorum efendim,. 
«Af Kanununun oylanması konusunda Sayın 

Başkan, üç metin de kabul edilmezse tur yap
maya taraftar olmadıklarını beyan ettiler...» 

14 . ö . 1974 O : 1 

Yanii, «Tur yapmaya, Anayasamızın getirdi
ği usul müsaittir» diyorsunuz; «Bu bakımdan 
mütalaa alınsın» diyorsunuz. (C. H. P. sırala
rından «Başka önerge» sesleri) 

Bir dakika efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Baş

kan, biraz evvel, araştırma yapılırken zatiâliniz 
bazı beyanlarda bulundunuz; taraftar olmadığı
nızı ifade etinliz. O konu konuşulduğu sırada 
biz buradan bir yeni önerge verdik; bunda bir 
değişiklik yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, o vakit, göndere
ceğiniz başka önerge varsa, ihepsini gönderiniz 
de, şundan sıyrılalım. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — ıSiz konuştu
nuz efendim. 

BAŞKAN — Aman, rica ederim efendim; 
yani, Başkanın her konuşmasında önerge ıgön-
derecekseniz, benim susmam, lâzım o vakit. 

REŞİT ÜLKER >. (İstanbul) — Siz susarsı
nız; ama biz konuşuruz, 

BAŞKAN — Evet efendim, devam buyuru
nuz Sayın Battal. 

ŞENER BATİTAL (Devamla) — Şimdi, muh
terem Başkan, biz yeni hatibiz; sözümüzü öyle 
kesersiniz; bir önerge olur, onu oylarsınız, on
dan sonra fikir insicamı kalmazsa, e ne oldu? 
«Ben sizin Başkanınızım, benim, sözümü kesme
yin» dersiniz. ıSiz de benim sözümü kesmeyin, ben 
de sizin Meclisinizin üyesiyim. 

BAŞKAN — Bana, söz kesme yetkisini siz 
vermişsiniz. Buyurunuz. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Efendim 
müsamaha buyurun da devam edeyim. 

BAŞKAN — Müsamahalıyım efendim, buyu
run. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Şimdi, Ana
yasanın 92 nci maddesi bir usul teklifi getir
mektedir. Bu usul konusunda, aramızda ciddî 
ihtilâflar vardır. Bu ihtilâfları çok yönlü ola
rak görmekteyiz. Şöyle k i ; meselâ, aykırılık ko
nusunda bazı arkadaşlarımız değişik mütalaalar 
serdettiler; «iMeclisin kabul ettiği metin, ken
disine en aykırı olması lâzım gelen metindir» 
gibi, aritmetik hesaplarla bunu dahi ortaya at
tılar. 

Bakınız, Anayasanın 92 nci maddesi, böylesi
ne problemler getiriyor. Şimdi demek ki, şu Mec
liste bu Kanun teklifinin müzakeresinde usul 
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olarak, Anayasamızın 9İ2 nci maddesi bizi yönet
mek durumundadır. 

O halde, 92 nci maddedeki bu ihtilâfların 
'hallolması için, rotasyon olacak mı? Bütün tek
liflerin reddedilmesinde, 226 oy için veya diğer 
vasıflı ekseriyet için, rotasyon olacıak mıdır? 
(Bütün bu suallerin Anayasa Komisyonunda ce
vaplanması, 92 nci maddenin yorumu bakımın
dan şarttır. 

ıŞimdi, bendeniz daha enteresan bir şey söy
leyeceğim; bu'gün Riyaset makamında siz bulu
nuyorsunuz (temenni etmem) yarın nöbet sizin 
değil veya hastalandınız, bir diğer ıBaşkanvekili 
Riyaset makamında; o zaman, diğer İBaşkanve-
kili kalkar da, «ben rotasyon usulüne gidece
ğim, benim kanaatim de budur» derse o zaman 
ne olacak? Bakın, Başkanlık Divanında bu ko
nuda istikrarlı bir kanaat olmadığı kanaatinde
yim. Onun için Başkanlık Divanının bu meseleyi 
(Danışma Kurulunda dün görüşüldü) tam ola
rak görüşmediği kanaatindeyim ve Başkanlık 
Divanmdaki ihtilâflar, problem teşkil edebilir. 

Mesele Anayasa Komisyonuna gittiği takdir
de, Anayasa Komisyonu 912 nci maddenin tatbi
kat yorumunu da bize tavsiye edecektir. Bun
dan neden kaçmıyoruz? ıMadem, Anayasamızın 
üstünlüğü esası vardır, o halde, Anayasamızın 
92 nci maddesinin tam, bir yorumu ile ve ilk de
fa karşılaşılan bu hususta ı(açık - seçik bir ne
ticeye varmamız için) yolumuzu isabetli olarak 
tayin etmemiz lâzımdır. 

Bendeniz bu hususları çok önemli buluyo
rum. 

BAŞKAN — -Sayın Battal, süreniz de dol
du, lütfen tamamlayınız. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Ayrıca, ye
ni verilen rotasyon önergesi de, üzerinde durul
maya değer bir husustur; izahatımın sonunda 
bunu da belirtiyorum; ayrıca rotasyon önergesi 

için müzakere açılırsa, elbette görüşlerimiz ola
caktır. 

Efendim, muhterem Başkanımıza ve yüce 
Meclisin üyelerine saygılarımı sunuyorum, in
şallah, Anayasa çizgisinde olmak kaydı ile Ana
yasamızın lafzına, ruhuna uygun tarzda bir ne
ticeye gideriz; bunu temenni ediyorum. 

Saygılar sunarım. (O. H. P. sıralarından, al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Erverdi'nin 

ve Sayın Battal'ın konuşmalarında (bir hassasi
yet olarak telâkki etmeyiniz) «'Bugün bu Baş
kan Meclisi yönetir, uygulamasını yürütürse 
Af Kanunu çıkmayacak, başkası yönetirse bu 
kanun çıkacak» şeklinde beyanlar oldu.. 

SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — Oldu Sayın Erıverdi, yeriniz
den de oldu. 

NEODET UĞUR (İstanbul) — Tam tersi. 
BAŞKAN — «iGrörüş farkları olacaktır», 

yani, «olabilir» dediniz.. 
SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum,) — Zatıâli-

nizin kişiliği ile alâkalı değil. 

BAŞKAN — Hayır, kişilik değil de; «sen 
böyle bir uygulama yaparsan başka netice ola
cak, bir başka sayın Başkanvekili arkadaşımız 
yaparsa, başka türlü olacak» duyurdunuz. Ne
ticeyi Genel Kurul ve bunu da 226 sayısı tâyin 
eder. Mühim olan budur, asıl sıkıntı da orada 
aslında, muhterem arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, mesele çok önemli
dir. Bu önerge üzerinde bazı dokümanları ince
lemek ihtiyacını hissediyorum. Bu sebeple de ya
rım saato ihtiyacım var. 

Bu nedenle, Birleşime yarım saat ana veri
yorum efendim. 

Kapanıma saati : 

* • * 

18,07 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 18,40 

BAŞKAN : BaştartfeOrili Keimal Ziya ö^ttürk 

DİVAN ÜYELERİ : Enver Akova (Sivais), Tufan Doğan Avşaırgil (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinim 74 mcü Bir
leşimimin 2 nci dturumunu açıyorum. 

»'Mııihtore'iu arkadaşlarım, Sayın .Ülker arka-
daşifiAizrıı önergesi üzerinde kalmış idik. Sayın 
Ülker önergesine, yeni bir ek olarak, «Bu ko
nuda ison söz Meclise aidolduğundan, önergenin 
Anayasa Komisyonuma .gönderilip gönderilme
mesinin oylanmasını öneririm.» diyorlar. 

Şüphesiz, bir önergenin kabul veya ademi 
kabulü Yüce Heyetin kararıma bağlı bir şeydir. 
Aıi'ciak, ıbkim ihtilâf noktamız, .«'Bu önerge ka
bule şayan, yani oya sunulmaya müstahak, o 
'seviyeye ulaşmış bir ömerige midir, değil mi
dir?» konusunda idi. Bu nedenle, ben 'Sayın 
Ülker'in bu açıklamasını konumuzun dışında 
görüyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Ülker, öner
gesini açıklayan ikinci yakılarında, «salt çoğun
luk bulunanıadığı takdirde, turlara devam edi
lip edileme] ee e ği hususunun Anayasa Komisyo
numdan sorulmasını, itavzıilhen belirtiyorum» di
yorlar. Esasen. kişisel kanımız olarak buna lü
zum olmamakla beraber, .böyle bir safhaya da 
gelmiş değiliz: «ıSalt çoğunluk sağlanamamış 
da, Millet Meclisi bir çıkmaza, girmiş d<e, Ana-
yalsa Komisyonunun bundan sonraki safiha hak
kında ıııütalâasım alalım» şeklinde bir durumla, 
karşıkarşıya. bulunmuyoruz. 

Sayın İmer, bir arzunuz mu var efendim'? 

MUSTAFA KlUBiİIiÂY İMER (Konya) — 
Efendim, ibu af /kanununun 3 ncü- m.addesi üze
rinde, Adalet Komisyon umc a nisap temin edil
meden toplantı yapılıp, karar alındığı yolunda 
bir itirazımız oldu. 

BASK AN — Hangi safhada efendim? 

MUSTAFA iKDBİLÂY İMER (Konya) — 
Meclis safhasında. Meclis Başkanı da, ıSa.yın 
Memdu'h, Ekşi idi. Bu mevzuda müzakere açıl
mıştı ; iki lehte, iki .aleyhte siöz verilmiştd. Neti-
eayi oylamaya lıaıbi tutmayacakla rını ısöylediler. 
Lâzımgeleceğini söyledik, «bayır» dediler. Onum 
üzerine, Başkanlık Divanının Başkanın görüşü
ne itibar edilerek bu mesele halledilmiş oldu. 

•BALKAN — Muhterem arkadaşlarım, mad
desini de 'belirtmek suretiyle arz etmiş bulunu
yordum. Başkanlar, Meclis çalışmalarımı Anaya
sanın, İçtüzüğün açık hükümlerine ve şayet bu
ralarda bir cevap bulamazlarsa geçmiş uygula-
mı̂ aya ve tarafsız olmaları gereken düşünceleri
me g"öre yaparlar. 

{Bütün (bunlara uyduğumu ve yarım saatten 
iberi <le sıaym iki arkadaşımın «emsali var» de
miş olmalarıma •nağmen, vaki aramalarımla böy
le ;bir emsale de rasıtlaınamış 'Olimanı sebebiyle 
ıbu önergeyi, peşinen arz ettiğim, gibi, oya sun
mak durumunda 'bulunmuyorum. 

Bunu arz ediyorum efemdim. 
NEODE'T Ö03MEİN (İstanbul) —Sayın Baş

kan, siz Anayasa, profesörlerine danışına ihtiya
cını hissettiniz, «özel .olarak. Bir .tereddüt varsa., 
Anayasa Komisyonuma sorulması gerekirdi. 

BAŞKAN — 'Onlar özel şeyler efendim. Ak
si takdirde sayın dostum, 'başkanlarım her türlü 
usulünü «Durunuz, bir Anayasa, Komisyonuna 
götürelim, bir mütalâa alalım» diye bir yola 
kapı açmış oluruz. Bu, Meclislerimizi çalışamaz 
ha.le getirir. 

İRFAıN YANKUTA.N (ıSamsun) — Beşin 
hükümlüsünüz iSaym Başkan, sonradan müza
kere açıyorsunuz. 

BAŞKAN — Bir kaybımız olmadı her halde 
efendini. 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit 
ve 13i arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nci yılı 
nedeniyle bazı suç ve cezaların affı halikında; 

İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 14 
arkadaşının, Af; Bursa Milletvekili Kasım Öna
dım ve 7 arkadaşının, sportif faaliyetlerle ilgili 
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cezaların affı hakkında, Konya Milletvekili 
Necmettin Erbakan'ın, Cumhuriyetin 50 nci yılı 
Af; Konya Milletvekili M. Kubilây Imer ve 3 
arkadaşının, Genel Af; Ankara Milletvekili M. 
Kemal Erkovan ve 2 arkadaşının, bazı suç ve 
cezaların affı hakkında ve Çorum Milletvekili 
Yasin Hatiboğlu ve 2 arkadaşının, Cumhuriye
tin 50 nci yılı sebebiyle çıkarıimmı düşünülen 
bazı suç ve cezaların affına mütedair kanun 
tekliflerinin C. Senatosunca değiştirilen ve M. 
Meclisince benimsenmeyen maddeleri hakkında 
Karma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon me
tinleri (M. Meclisi : 2/123, 2/12, 2/37, 2/78, 
2/92, 2/102, 2/124: C. Senatosu : 2/72) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 25, 25'e 1 nci ek, 25'e 2 nci ek, 
25'e 3 ncü ek, 24'e 4 ncü ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 353) 

BAŞKAN — Muhterem 'arkadaşlarını; önce 
Karma Komisyonun; sonra Cumhuriyet (Senato
sunun v,e sonra da 'Millet MeclMnin ilk, 1 nci 
imjaıdi'deye ait metinlerini okutacağım. 

Karma 'Komisyon metnini okutuyorum efen-
diim. 

Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle baızı • suç ve 
cefaların 'affı hakkımda kanun teklifi 

Madde 1. — 29 Ekim 1973 tarihine (kadar iş
lenmiş suçlardan : 

A) (Kanunların suçu itesıpit eden asıl mad
desinde, üst sınırı (12) yılı geçmeyen hürriyeti 
bağlayıcı bir ceza ile yahut yalnız veya hirlik'tc 
olarak para cezaisıyle cezalandırdığı veya müsa
dereyi yahut ibıir meslek veya sanatın yapılma
masını veyahut hu cezalardan birini veya bir
kaçını 'gerektiren fiiller hakkında, takibat yapıl-
nıaz. 

B) (12) yıl veya daha az hürriyeti bağla
yıcı bir cezaya, yahut bu 'miktarı aşmayan, hür
riyeti Ibağlayıeı 'bir ceza ile birlikte veya müs-
takillen hükm;edilmiş para ceza'sına mahkûm 
olanlar veyahut mahkemelerden başka merci
lerce haklarında para cezası tayin edilenler, '«8 
nci madde hükmü saklı kalmak şartıyle» fer'i 
ve müteimmim cczalarıyle ceza mahkûmiyetleri
nin 'Sonuçlarını da kapsamak üzere affedümiş-
] erdir. 

O) (Müstakille n (12) yıldan £a,zla hürriyeti 
bağlayıcı bir cezaya veya bununla birlikte para 

cezasına mahkûm edilenlerin hürriyeti bağlayı
cı cezalarının (12) yılı ve para cezalarının ta
mamı aff edilmiştir. 

D)i ITürk Ceza Kanunu ile diğer kanunlar
da yazılı suçlardan dolayı ölüm cezasına mah
kûm edilenlerin hu cezaları (30) yıl ağır hapse, 
müebbet ağır hapse mahkûm edilenlerin ceza
ları da i (24) yıl ağır hapse çevrilmiştir. 

E). lYüksek Adalet Divanı tarafından mah
kûm edıilmiş olanların 78 sayılı, 218 sayılı ve 
780 sayılı Af kanunları ile Anayasanın 97 nci 
maddesi uyarınca cezaları kısmen veya tama-
mjen -affedilenlerle bu afların dışında kalanların 
aslî ve fer'i cezaları dayandıkları kanun hüküm
leri ayırdedilm.ek'siizin bütün neticeleri ile birlik
te ortadan kaldırılmıştır. 

BAŞKAiN — Cumhuriyet (Senatosu metnini 
okutuyorum. 
Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle bazı suç ve 

cezaların affı hakkında kanun teklifi 
Madde 1. — 29 Ekim 1973 tarihine kadar 

işlenmiş suçlardan : 
A). Kanunların ısuçu tespit eden asıl mad

desinde, üst sınırı '(12) yılı geçmeyen hürriyeti 
bağlayıcı Ibir ceza ile yahut yalnız veya birlikte 
'ola,rak para cezasryle cezalandırdığı veya mü-
ıs'adereyi yahut bir meslek veya sanatın yapıl
mamasını Veyahut bu cezalardan birini veya 
(birkaçını gerektiren fiiller hakkında takibat 
yapılmaz. 

B) (12) yıl veya daha az hürriyeti bağla
yıcı bir cezaya yahut bu miktarı aşmayan hür
riyeti bağlayıcı bir ceza ile birlikte veya müs-
itakillen hükmedilmiş para cezaısına mahkûm 
olanlar veyahut mahkemelerden başka 'merci
lerce haklarında para cezası tayin 'edilenler, «8 
nci madde hükmü saklı kalmak şartıyle» ferii 
ve mütemmim cezalarıyle ceza mahkûmiyetle
rinin sonuçlarını da kapsamak üzere affedil-
mıişlerdir. 

C) Müstakillen (12) yıldan fazla hürriyeti 
bağlayıcı bir cezaya veya bununla birlikte para 
cezasına mahkûm edilenlerin hürriyeti bağlayı
cı ceza la r ın ım^) yılı ve para cezalarının tamta
mı aff edilmiştir. 

D) Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlar
da yazılı suçlardan 'dolayı ölüm cezasına mah
kûm, edilenlerin 'bu cezaları (30) yıl ağır bap-
ıse, müebbet ağır hapse mahkûm ^dilenlerin ce
zaları da '(24) yıl ağır hapse çevrilmiştir. 
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E) Yüksek Adalet Divanı tarafından mah
kûm, edil[mii§ olanların 78 sayılı, 218 sayılı ve 
780 sayılı Af kanunları .ile Anayasanın 97 nci 
maddesi uyarınca 'cezaları kısmen veya tama
men affedilenlerle bu afların dışında kalanla-
rın aslî fer'î cezaları dayandıkları kanun 
hükümleri ayırdedilmeksizin büitün neticeleri 
ile birilikte ortadan kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Millet Meclisinin kabul ettiği 
metni okutuyorum. 

Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle bazı suç ve 
•Cezaların affı hakkında kanun teklitfi 

Madde 1. — 7 . 2 . 1974 tarihline kadar işlen
miş suçlardan : 

A) Kanunların suçu tespit eden asıl mad
desinde, üsit sınırı (12) yılı geçmeyen hürriyeti 
bağlayıcı Ibir ©eza ile yahut yalnız veya birlikte 
olarak para cezasıyle 'cezalandırdığı veya müsa
dereyi yahut ıbir meslek veya Sanatın, yapılma-
mlasını veyahut hu cezalardan birini veya bir
kaçını \gerektiren fiiller hakkında takibat ya
pılmaz. 

B) '(12) yıl veya daha az hürriyeti bağla
yıcı bir ıcez'aya yahut bu miktarı aşmayan hür
riyeti bağlayıcı ceza ile birlikte veya müsltaikil-
len hükmedilmiş para cezasına mahkûm olanlar 
veyahut mahkemelerden başka mercilerce halk
larında para cez'ası tayin edilenler, «9 ncu mad
de hükmü saiklı kalmıaik şar tiyle» fer'i ve mü
temmim cezalarıyle ceza mahkûmiyetlcııinin so
nuçlarını da ka.psamıaık üzere af f edilmişlerdir. 

C) İMüstakillen (12) yıldan fazla hürriyetti 
bağlayıcı bir cezaya veya 'bunumla 'birlikte para 
cezasına 'mahkûm, edilenlerin hürriyeti bağlayı
cı cezalarının (12) yılı ve para cezalarının ta-
iinaımı aıff edilmiştir. 

D) Türk Ceza (Kanunu ile diğer kanunlar
da yazılı suçlardan 'dolayı ölüm cezasına mah
kûm edilenlerin İbra cezaları (30) yıl ağır hapse, 
müebbet ağır hapse 'mahkûm edilenlerin cezala,-
,rı da (24) yıl ağır hapsıe çevrilmiştir. 

E ) 'Yüksek Adalet Divanı tarafından mah-
ikûm edilmiş olanların 78 sayılı, 218 sayılı ve 
780 sayılı 'af kanunları ile Anayasanın 97 nci 
maddesi uyarınca cezaları kısmen veya ta-mja-
men affedilenlerle bu afların dışında kalanların 
aslî ve 'fer'î cezaları dayandıkları kanun büküm
leri ayırt edilm,eksizin bütün neticeleriyle bir-
liikte ortadan kaldırılmıştır. 

1 4 . 6 , 1974 O : 2 

BAŞKAN — ıMadde üzerinde söz isteyen sa
yın üyelerin isimlerini aırlz ediyorum: 

Şahıslan adına Sayın Akova, 'Sayın Genç-
oğlu, Sayın Yılmaz ve Sayın Değer 

Sayın Akova ? 

EN YER -AKOVA (iSivas) — Vazgeçtim 
efendimi. 

BAŞKAN — Vazgeçiyorsunuz. 
Sayın Genç oğlu? 
RIZA GENÇOĞIiU (Denizli) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Vazigeçtiniz. 
Sayın Nurettin Yılmaz! 
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Vazgeç

tim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Hasan Değer? 
HASAN DEĞiER (Diyarbakır) — Vazgeç

tim,, 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Muhterem arkadaşlarım, oylama ile ilgili, 

daha önce arz ettiğim usulü tekrar ediyorum: 

İlk önce, Karma, Komisyon metnini oylarını
za sunacağım. Bu konuda açık oy istemi olma
dığı için işaret oyuna... 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Önerge 
geliyor iSayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir daki
ka; sözümü kesmeyiniz. 

Açık oy istemi 'olmadığı için, işaret oyuna 
başvurulacaktır. 

Her ne kadıa.r Cumhuriyet Senatosu metni ile 
Karma, Komisyon metni aynı ise de, biraz önce 
konuşan bir arkadaşımızın da (ismini hatır oya
madım) ifade ettikleri gibi, (/Sayın Bahri Sav-
cı'nın konuşmasından bir pasaj naklettiler) bir 
teemmül ve bir tekemjmül imkânı vermek 'bakı
mından, (her iki meltin aynı da olsa, daha önce
ki uygulamamızda var) Cumhuriyet Senatosu 
metnini de oya sunacağım. Ancak, Cumhuriyet 
iSenatosu metnini en son olanak oya sunacağım. 
Karma Komisyon metninin oylamasından son
ra ; Anayasamızın salt çoğunluğu aradığı Millet 
'Meclisi ilk metnini oya sunaeağım; 226 oy sağ
landığı takdirde mesele bitmiştir; Karam Ko
misyon raporu kabul edildiği takdirde, mesele 
yine bitmiştir; salt çoğunluk sağlanamadığı 
takdirde, Cumlıuriyet İSenatosu metni, vasıflı ol-
•mıayan. çoğunluk oyuna sunulacaktır. 
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İLYıAlS KILIÇ (.Samsun) — O da olmazsa 
ne olacak? 

BAŞKAN — Efendim, o da olmaızsa, arz et
tim neticesini; tekrar tekrar aynı noktaya 'ge
lecek değilim efendim. Bunlar bitti. 

Önerge mi v<ar dediniz açık oylama için efen
dim? Yok. 

.SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Oylama
nın ujsulü hakkında, 

BAŞKAN — IBir dakika efendim, rica ede
rim. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Oylama-
nm usulü hakkında bir arzumuz olacak. 

Daha evvelki tatbikat, Komisyon raporun
dan sonra, 'Cumhuriyet (Senatosunun metninin 
oylanması yolunda yapılmıştır. Anayasadaki, 
92 nai maddedeki sırada Komisyon metni, son
ra Senato metni, ondan sonra da Meclis metni... 

BAŞKAN — Evet efendim. Şimdi Sayın Er
verdi, 'bir dakikanızı rica edeyim. 

.Muhterem arkadaşlarım, Sayın Erverdi ar
kadaşımızın da ifade ettiği gibi, bundan önce
ki 09:2 mel maddenin beşinci oendinin oylama 
uisulü ile ilgili) tatbikatlarımızda, önce Karma 
Komisyon metni oylanmıştır; arkasından, Cum
huriyet Senatosu metni oylanmıştır; ankaısın-
dan, Millet Meclisinin ilk .meltni oylanmıştır. 
'Bunların hepsinde, ya Karma Komisyon metni 
kabul edilmek suretiyle veyahut da bir idam 
hükmünün yerine getirilmesiyle ilgili kanun 
teklifinde olduğu gübi, .Millet Meclisinin ilk 

1. — Karma Komisyondan gelen metinlerin 
oylanması ve kabulü hakkında, 

BAŞKAN — Sayın Erverdi, ilk sözü isti
yorsunuz her halde? 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — B e n söz 
istemiyorum. îkaz edeyim dedim. 

BAŞKAN — Grup adına söz isteyen var mı 
efendim ? 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Şahsım adına 
söz istiyorum. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın 
Başkan, bir hususu daha açıklar mısınız? 

mıetni olan metnin salit çoğunluk temin edilmjek 
suretiyle gerçekleşmesi sağlanmıştır. Ben, bu 
oylama usulü ile ilgili, birleşimin başında bıir 
'müzakere açmıştım: «Anayasanın 92 nci mıad-
desindekd meclburiyet, iMecliisimizi, mutlaka ya
sa yapmaya mı zorlamaktadır; yoksa, şayet 
yasa yapacak ise, bu metinlerden birisini aynen 
benimsemek suretiyle yapmaya mı mecbur
dur?» şeklinde 'bir müzakere açmış idim. Bu 
müzakerede bazı arkadaşlarımız hukuk açısın
dan, grup temsilcisi bazı arkadaşlarımız da, 
gruplarının istekleri açısından bir noktada bir
leştiler. Yani, «Af yasasını yapalım, muitlak ya
palım» dediler. 

Ben, Yüce Heyetin bu temayülünü de dikka
te alarak ve 92 nci maddedeki sırayı oylamaya 
hangi noktadan başlarsanız başlayınız) (226) 
oyu temin edebildiğimiz takdirde, hiçbir şekil
de, hiçbir ihtimale zarar vermeksizin ve Ana
yasayı de hiçbir şekilde ihlâl etmeksizin neti
ceye varabileceğimiz için düşündüm. Ama, oyla
manın şekli hakkında bir müzakere açarım ve 
bir oylamaya da giderim. Yalnız, peşinen arz 
ediyorum; inancım, İçtüzük anlayışım, Anayasa 
anlayışım, şimdiye kadarki tatbikat tecrübeme 
dayanarak, Anayasanın dizisi itibariyle; Karma 
Komisyon, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec- • 
lisi metinleri ile ilgili oylamaların hitamından 
sonra bir oylama turuna geçme imkânını ben, 
burada bu mesuliyeti deruhde ettiğim sürece, 
yerine getiremem. Bunu da arz ediyorum. 

Bu kayıtla, oylama şekli hakkında müzakere 
açıyorum. 

Bu kabuller halinde ne olacaktır? Meselâ, 
Karma Komisyonun metni oylandı, reddolundu; 
Cumhuriyet Senatosunun metni oylandı, reddo
lundu; bilâhara Millet Meclisi, kendi metnini 
kabul için gerekli oy çokluğunu da bulamadı. 
Bu takdirde sonuç ne olacaktır? Bunu açıklar 
mısınız ? 

BAŞKAN — Onu, başında arz ettim efendim. 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Müzake

re o zaman daha salim olur. 
BAŞKAN — Hayır, onu arz ettim o vakit... 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Cumhu

riyet Senatosununki mi kabul edilecektir? İşte 
bunu açıklayın. 

VII - USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER (Devam) 
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BAŞKAN — Hayır efendim, hayır efendim. 
İste, ben onun için ve hatta biraz evvel arz et
tim dedim ki, »Cumhuriyet Senatosunun salt ço
ğunlukla kabul ettiği bir metni, biz burada bu 
safhada adi çoğunlukla reddedemeyiz.» 

Cumhuriyet Senatosunun metnini kabul için 
salt çoğunluk aramıyoruz; ama, ret için arama
ya mecburuz. Çünkü, Anayasa diyor ki, «Kendi 
metnini kabul etmek için (226) oyu bulmaya 
mecbursun.» 

Bunun için de, Cumhuriyet Senatosu metni
ni ret için de (226) oya, salt çoğunluğa ihtiyacı
mız olduğu kanısındayım. 

AHMET DURAKO&LU (Sivas) — Tümü 
düşüyor... 

BAŞKAN — İşte, bu noktadan hareketle ve 
bir çıkmaz sokağa da girmemek için, Cumhuri
yet Senatosu metnini en son oylamayı düşün
düm, o şekilde arz ettim; ama oylama sırasını 
tayin, Yüce Heyetin hakkıdır. Şayet bu görüş-
şüme iltifat edilmiyorsa, buyurursunuz, burada 
görüşlerinizi arz edersiniz, Yüce Heyetin hakem
liğine başvururum; ama başından sonuna kadar 
olan bütün inançlarımı da arz ettim. 

Bu kayıtlarla meseleyi müzakereye vazet
mek istiyorum efendim. 

Şahsınız adına, buyurun Sayın Güneş. 
"•TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım •„, 

'Efendim, (bundan, önceki oturumda mesele
min, 'çetrefilliliği sebebiyle, İhtisas Komisyonu 
olan Anayasa Komisyonunda incelenmesi ko
nusunda Reşit Ülker'in yapmış olduğu teklifi 
'desittfklıemi'şti'm; Başkanlıkça kabul edilmedi 
ve takdir meselesidir. Dünya parlâmenitolların'-
da âdet budur; bunun önemi yok, artık üze
rinde duracak değilim. 

Demin de arz ettiğim gibi, maddede güdü-
Oen ası;], hedef şudur: Millet Meclisinin bir gö
rüşü var, Senatonun bir ;göırüişü var. Burada, 
meclislerde kimin neyi savunduğu esası üzeri
ne bir tanzim yapılmamıştır. İki Meclisin gö
rüşleri esası üzerine bir tanzim yapılmıştır. Ve 
ilki Meclisin görüşünü yaklaştırmak için de, 
Karma Komisyonun bir metin hazırlaması ön
görülmüştür. 

Binaenaley, •aslımda birinci oylama, Senato
da n gelince yapıldığı; Millet Meclisi kendi gö
rüşünde ısrar etti.. Karma Komisyona gitti. Kar

ma Komisyon şimdi, her iki 'Meclisin görüşünü 
(birbirine yaklaştıran bir m'etiıı kabul etmiş
tir. Bunu, Af Kanunu ile ilgili söylemiyoırum, 
herhangi bir kanun için, bu böyledir ve bu yalk-
la'ştırıcı husus, muhakkak, kemmî bir husus ol
mak lâzınrgelmez. İk i 'Meclisin görüşleri arasın
daki fark muhakkak ki,, «Daha çok oC'sun, da
ha az olsun» diye tecelli etmeyebilir; birbi
rinden tamamen farklı görüşler olabilir. 

Karma Komisyon, olabildiği kadar, bunu 
orta 'bir yola bağlamıştır. O halde, evvelâ Moe-
lise sorulması gereken şey; «Ortak görüşü, or
talama görüşü kabul ediyor musunuz!..» soru
sudur. Bu itibarla, evvelâ Karma Komi'siyonun 
getirdiği teklifin oylanması lâzımdır. Bjöyle 
'bir teklif kabul edilecek olursa, zaten 'bunun için 
•ayrıda bir mev'suf ekseriyet, salt çoğunlıuk aran-
madıığına göre, kabul edilmiştir .ve mesele 'bit
miştir. Onun' için, Karma Komisyon metninden 
başlamak zaruridir. 

Karma Komisyon metni kabul edilmedi, ;Se-
natonîiııı metninin oya konulması lâzımdır. Çün
kü, Senatonun teklifini kabulü için salt çoğun
luğa ihtiyaç yoktur; Meclis eğer adi ekser'iyeit-
le karar verirse, yine, Senatonun teklifi kabul 
edilmiş, demektir; böylece de yin'e, mesele bit
miştir. 

'22*6 ile toplanıp 114'le karar verebildiğimi
ze göre; Senatodan gelen metin, 22'6 üyemizin 
mevcut bulunduğu bir oturumda 114 oy aldığı 
zaman, kabul edilmiş ve bitmiş demektir. Eğer 
(bu" iki formül de Meclis tarafından kalbini edil
mezse... 

BAŞKAN — Sayın Güneş, burada, bu nokta
da bir hususu rica edebilir miyim? 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Buyurun 
efendim. 

BAŞKAN — «Cumhuriyet iSematosunun met
ninin kabulünde salt çoğunluğa ihtiyaç yok
tur» buyurdunuz. Bu noktaya kadar beraberim. 
Reddindeki düşünceniz nedir, lütfeder misiniz, 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Efendim, ka
naatim şudur: Senato metninin reddi iciin salt 
çoğunluğa ihtiyaç odduğunu sanmıyorum. ISebe-
bi şudur: Senatonun teklifi normal olarak, Me'c-
lî'sin, toplantıda bulunan üye sayısının yarısın
dan bir fazlas'iyle reddedebilir. Bunun sebebi 
şudur: Anayasamız, Millet Meclisi çoğunluğuna 
üstün bir yer vermiştir. Çünkü, Hükümet Mdl-
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let Meclisinde sorumludur. Burada, Millet IVlee-
lluinin 'kendi metnini kabul etmesi için aranan 
tam üye sayışınım salt çoğunluğunun sebebi, 
hakikaten, Meclisin bütün üyelerinden kuru-
lu bulunan, bütün üyelerinin iştirakiyle mey
dana gelen irade çoğunluğun bulunup bu'lun-
mıadığını tespittir. Yoksa, Senato salt çoğunlu
ğu var» diye, Senatonun, 'kendisine tlanınmaımış 
!lıir yetki ile, Büyük Mîllet Meclisinden daha 
önemıli bir iraide izhaır eder müessese haline ge
tirilmesi mümkün değildir. Çünkü, bilindiği gi-
'bd zaten, kanunlar, senatör arkadaşlarımız ta
rafından ıtoklif edilse 'bile, müzakeresine Millet 
'Meclisinde başlanır; yani, başlangıçta, böyle 
:bir iradeye ihtiyaç vardır ve nihaî olarak biti
rilmesine ihtiyaç vardır. Millet Meeıiiısinin, ka
nun yapmada ve siyasî ağırlıktaki ibu etkisi 
azaltılamamak lâzımgelir. 

O halde, Senato, tam üye sayısının salt ço
ğunluğu ile dahi bir kanunu şu veya hu istika1-
mette değiştirse, reddetse veya kabuıl etse; «Mil -
let Meclisinde, 'Senatonun görüşünü benimse
yen tamı üye sayısının salt çoğunluğu yoktur» 
diye, Senatonun yapmış olduğunun kabulüne 
imkân kalmaz. 

Bu nedenle evvelâ Millet Menisine, Sena
to tarafından gönderilmiş olan metni benimse
yip benimsemediği sorulmalıdır. Millet Meclisi, 
Karma Komisyonun ortalama feklıifünden son
ra, Senatonun teklifini de kabul etmediği tak
dirde, elinde !bir imkân kalacaktır. O imkân ela, 
(Senatonun üye tam sayısiyle kaibul etmediği 
Millet Meclisi metni üzerinde yeniden düşün
mek ve hir karara varmak.. Millet Meclisinin 
de, kendi üye sayısının tam salt çoğunluğu ol
madan, kanun metnini kabul etmesi mümkün 
değildir. 

O 'halde, üçüncü olarak, Millet Meclisinden 
gecen metin oya sunulur; 226 oyu bulması ge
rektiği zaman bulamıyorsa, bu metin de artık 
kaibul1 edilmemiş sayılır, yani Senato ile Millet 
Meclisinin mutabakata vara/bilecekleri bir me
tin mevcut olmadığından, kanun veya hu mad
de kabul edilmemiş duruma düşer. 

Benim şahsî kanaatim 'budur. Bu, Anayasa
da Millet Meclisinin, yasama bakımından ve si
yasî ağırlık 'bakımından dalha üstün durumda 
ilmlunmasınm tabiî bir sonucudur. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edebilir mi
yim; affedersiniz, Sayın Güneş. 

Millet Meclisinin, kendi metnini salt çoğun
lukla kabul etme mecburiyetinin içerisinde, 
Cumhuriyet Senatosunun metnini de bu vasıflı 
çoğunlukla reddetmiş olması mânâsı saklı mı
dır, değil midir? 

Bu husustaki mütalâanızı istirham edebilir 
miyim ? 

TURAN GÜNEŞ ('Devamla) — Hayır efen
dim. Çünkü, benim 'kanaatime göre, Senatonun 
metni daha evvel oylamaya konulmalıdır. 

BAŞKAN — Gayet tabiî, onu anlıyorum da; 
yani, bu iki oylama arasınldâki münasebetlerin 
.'tahlilini yapmak istiyorum; değerli mütalâanı
zı öğrenmek istiyorum. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Şimdi eğer, 
nihaî olarak, üçüncü olarak, kendi methi oyla
maya konulduğu zaman 226 oy alarak kaibul 
edilmiş ise, zaten öteki metinleri Meclisin ka

bule dair bir kararı, iradesi yok demektir. 
Binaenaıley, onlar için oylamanın tamamı

nı kapsayan bir husustur. 
Şunu da arz etmek istiyorum efendim. Niye, 

Mjillet Meclisinin metninin en slonra oya konul
ması gerekir'? Şöyle düşünelim; aslında, Millet 
EVHeclisi kendi kararımı beğenmektedir; şüphe
siz, uzun boylu müzakere edilmiştir. Fakat, bel
ki de üye tam sayısının salt çoğunluğuna ihti
yaç kallmadan, Karma Komisyonun veya Sena
tonun teklifini kalbule amadedir. Henüz bu me
tinleri, Karma Komisyondan, yani kendi üye
lerinin de bulunduğu komisyonda müzakere 
edilerek vardığı sonuçtan sionra meydana çı
kan metinleri, bunlar hakkındaki gerekçeleri 
Millet Meclisi, okuyarak oylayaibilme imkânına 
kavuşmuş değildir. 

iEğer, oylamaya Millet Meclisi metninden 
başlayacak olursanız; o takdirde, Karma Ko
misyonda, bir ortalama yola varma istikametin
deki hükmün değeri kalmayacaktır. Kaldı ki, 
kendi kanununu, kendi metnini kabul etmek 
için 'bir mevsuf ekseriyet arandığına göre, en 
son tecrübe edilmesi lâzınnigelen şey de budur. 
Çünkü, oradaki şartlar daha da ağırdır. Daha 
ağıır şartlarla kaibulü imkânı bulunan bir met
nini oylanmasından önce, daha basit şartlarla 
kaibulü mümkün olan metinlerin öyiarimasmı 
taıbiî saymak lâzım'gelir sanıyorum. 

Teşekkür ederim. 

— 54e — 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gü
neş. 

'Cumhuriyet Halk Partisi Grupu aidına Sa
yın Durakoğlu. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Grup adına mı, şahsınız ' adına 
mı ? 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Başkanlığın 
tutumunun lehinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Durakoğlu. 
Siz aleyhte istediniz değil mi Sayın Durakoğlu? 

C. H. P. GRUPU ADINA AHMET DURAK
OĞLU (Sivas)—Evet efendim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Şimdiye kadar cereyan eden müzakereler de 

göstermektedir ki, Anayasa hükmü içerisinde 
bir de usul hükmü varsa, bu hükmün ne şekilde 
tatbik edileceği hususunda, daha önce de mfisal-
leri olduğu gibi, Meclisin kararma başvurma
dıkça salim bir yola girmenin imkânı yoktur. 
Misâli de var, Blirleş'ik Toplantıda olmuştur : 
Anayasanın 132 nci maddesinde açıkça, Meclisin 
kararma başvurulacağına dair hiçbir hüküm 
bulunmadığı halde, bir soruşturma ertelenmiştir. 
Sayın Mazhar Arıkan'm önergesi oya konulmuş 
ve ertelenmiştir. Pekâlâ bundan hareket edile
rek bu, Anayasa Komisyonunda etraflıca ve her 
türlü tereddüdü bertaraf edecek bir şekilde hal 
çaresine bağlanabilirdi. Ama bu tutum, yine de 
bizi, ne Anayasa Mahkemesinden kurtaracaktır, 
ne de salim, bir sonuca varmaya yardımcı ola
caktır. 

Bu beyanımdan sonra, Grupumuz adına gö
rüş! çitimizi arz edelim : 

Aziz arkadaşlarım, bir şeyi unutmayalım; 
kanun tasarısı veya teklifleri ne kadar görüşü-
lürse, o kadar mükemmeliyete yönelir. Millet 
Meclisindeki görüşmelerden sonra, aynı metin 
Cumhuriyet Senatosuna gidince, orada da görü
şülüyor. Çift Meclis sisteminin faziletinden bi
risi de bu, yani daha iyi yapılmasını sağlamak
tır. Öyle ise, prensip olarak kabul edecek ve 
diyeceksiniz ki ; Millet Meclisinin yaptığı me
tin, metinlerin en mükemmeli değildir. Cumhu
riyet Senatosu da buna çok güzel şeyler ilâve 
edebilir, daha iyi hale getirebilir. Ama, Cum
huriyet Senatosunun daha iyi hale getirdiğini 
iddia ettiği bir metin, Millet Meclisinn de be

nimsemesine mazhar olmayabilir. Her iki me
tinden ayrı, Millet Meclisinin ve Cumhuriyet 
Senatosunun temayüllerini de nazara alarak, 
Karma Komisyon önünüzdeki teklif veya tasarı
nın bir maddesini veya tümünü, daha mükemmel 
bii' metlin haline getirebilir. 

Şimdi size sorarım: Usul hükümlerinin man
tıktan ayrıldığı yolunda bir kaide var mıdır? 
Biran önce, oylamalardan sonuç almak ve en iyi 
tasarı veya teklif maddesini kanuniaştırabilmek 
ilcin, en iptidaisinden mi hareket etmek lâzım-
gelir? Yoksa, en mükemmelini reye arz etmek 
suretiyle sonuç almak mı daha doğru ve daha 
kesin yoldur; daha uygun, daha suhuletli yol
dur? 

Şimdi, gerçek bu iken, Karma Komisyon 
metnini niçin acaba birinci defa görüşüyoruz? 
Aslında Sayın Başkan ifade etmediler; ama mec
buruz da onun için görüşüyoruz, içtüzüğün 
23 ncü maddesi gayet sarihtir. Şimdi, esas ko
misyon Karma Komisyondur ve onun raporunu 
müzakere etmek mecburiyetindeyiz. Metin ola
rak nazara alırsak, en mükemmel metin olarak 
gelmesi gerekir. Anıa, biz biliyoruz ki; Sena
tonun metni ile Karma Komisyonun metni aynı
dır. Onun için, teemmül için fırsat verelim. 
Sözü ben söyledim, Sayın Başkan hatırlamadı
lar; ama Sayın Bahri Savcı'nm sözüdür : Te
emmül ve tekemmüle, teşriî teemmül ve tekem
müle fırsat vermek ve bunu sağlamak için, ger
çekten oylamaların anlamı vardır. 

Devamının anlamı daha çok vardır. Çünkü, 
misalini verdim; misal olarak şahsımı alayım : 
Ben Ahmet Durakoğlu olarak, metinlerden fa
raza 3 ncüsünü en iyi ve kanaatime uygun ola
rak kabul ediyorum. Ama, onun yanında kanaa
time en yakın metin olarak da, Cumhuriyet Se
natosunun metnini kaibul ediyorum. Kanaatimin 
karşısında olan metin olarak da, Karma Komis
yonun metnini kabul ediyorum. Şimdi ne yapa
cağım, bu hususta benim tutumum nedir? Be
nim tutumum ralhatlıkla şudur : 

Karma Komisyonun metni müzakere edildi
ği zaman aleyhte oy vereceğim. Kanaatime en 
yakın olmasına rağmen, arkada kanaatime yüz
de yüz tetabuk eden bir kanun maddesi bulun
duğu için, Cumhuriyet Senatosunun maddesine 
de aykırı oy vereceğim. Kanaatime en uygun 
olan metnin de, Genel Kurulda gerekli oy çoğun-
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luğunu toplamadığını görünce, ne yapacağım? 
İçtüzük teklifinde de mevzuubahis edildiği gi
bi ve bizim Meclisimizde emsali de, kararı da 
vardır, Anayasa Komisyonunda kararı vardır, 
oylamaların tekrar edileceğine dair kararı var
dır; bunu niçin biz hemen siler atarız? Hattâ 
bu, Sayın Bıozbeyli ve Sayın Kırca'nm teklifi
dir; tekliflerindeki İçtüzüğün 27 nci maddesi
dir ve Anayasa «Komisyonu bunu kabul etmiş
tir ; ama kadük olmuş ve Genel Kurullara kadar 
gelmemiştir. Bunu biz silip süpürüp atacak mı
yız? Bir komisyon kararıdır, kabul etmek mec
buriyetindeyiz. «Bizim Meclisimizde böyle bir 
teamül, böyle bir tutum yoktur» diyemeyiz. 

Şimdi, esasa geliyorum. Arz ettiğim şekilde, 
ikinci bir oylamada benim tutumum ne olacak
tır? En beğendiğim, kanaatime en uygun olan 
metnin gerekli çoğunluğu sağlayamayacağını, 
Genel Kurulun oylamalardan çıkan temayülüyle 
tespit ettikten sonra, o teemmülü ben göstere
ceğim; o mükemmeliyete varılmasını bütün üye
ler benimle beraber gösterecek; herkes, kana
atlerine en yakın olan metni arayacak; kanaat
lerine yüzde yüz tetabuk eden metin hususun
da temayülü müspet görmüyorlarsa, ona en ya
kın olanı tercih edecekler. İşte bize, 92 nci mad
denin tanıdığı; fakat Başkanlığın tutumuyle ta
nınmayan fırsat, husus budur. 

Onun içindir ki, Karma Komisyonun raporu
nu, metnini birinci planda mütalaa etmemiz lâ
zımdır. 

Biz şimdi düşünüyoruz, mademki, Karma 
Komisyonun ve Cumhuriyet Senatosunun mad
deleri aynı mahiyettedir, ikisi de aynıdır; arka 
arkaya 2 oylamanın anlamı yoktur; araya, bir 
Millet Meclisi metnini sokuşturalım, ondan son
ra sayın üyeleri teemmüle sevkedelim. 

Böyle teemmülle mükemmeliyet olmaz. Niye? 
Çünkü, mükemmelini ön almak durumu var
dır. Burada, bundan sonra öyle ıhususlar hasıl 
olacak ki; Millet Meclisinin metni ayrıdır, ta
ban tabana zıt bir metin Cumhuriyet Senato-
sunundur; ne Cumhuriyet Senatosunun, ne Mil
let Meclisinin metnine hiç benzemeyen bir me
tin de Karma Komisyonundur. Sayın Başkana 
sormak isterim : Böyle bir metin geldiği za
man bu tutumunu devam ettirirlerse, acaba sa
yın üyelere teemmül imkânı tanımış olurlar mı? 
Bilâkis sayın üyelerin elinden büyük bir fırsatı 
almış olurlar. 

öyle ise ne olacaktır? Aynı da olsa, bugün 
genel esası kaybetmemek için, Anayasanın' 92 
nci maddesindeki ilkeden katiyen ayrılmamak 
zaruretindeyiz. 

Ondan sonra, Millet Meclisinin metnine ge
lince : Millet Meclisi metninin kabul usulünü, 
Anayasa gayet sarih bir surette göstermiş; 
mevsuf çokluk aranıyor, vasıflı oy çokluğu ara
nıyor. Bu oy çokluğunun bulunmaması halinde, 
«Sayın Başkan derler ki; «Karma Komisyonun 
metni reddolundu; Cumhuriyet Senatosunun 
metni reddolundu; Millet Meclisi, kendi metnin
de 226 bulamadı; bu suretle ne oldu? Kanu
nun tümü reddolundu.» 

Hangi kanunun arkadaşlar? Millet Meclisin
de ve Cumhuriyet Senatosunda tümü kabul edi
len kanun reddolunuyor. Bu çelişkiyi nasıl tela
fi edeceğiz? 

öyle ise, dikkat buyurursanız, dönüp dolaşı
yor söz, başlangıçta arz ettiğim konuya geliyor. 
Sırayı ne yaparsanız yapın, sonucu ortadan kal
dıramazsınız. Sonuç, Anayasaya taban tabana 
zıt bir şekilde tezaJhür edecektir. Bu suretle de 
biz (açık açık söylüyorum) Anayasaya aykırı bir 
tutum içindeyiz. Bu sıra ne şekilde olursa ol
sun, Başkanın açıkladığı sonuç nedeniyle, salim 
bir şekilde, Anayasanın 92 nci maddesine uygun 
muamele yaptığımızı iddia edemeyiz ve biz açık 
açık Anayasaya aykırı hareket ediyoruz. 

ıSaygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim -Sayın Dunak-
oğlu? 

Sayın Feyzioğlu, lehte veya aleyhte mi ola
cak konuşmanız? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Grup 
adına, görüşünüzün lehinde olacak efendim. 

BAŞKAN —. Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Grupu adına buyurunuz efendim. 

C. G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Kayseri) —• Değerli arkadaşlarım; 

İlk maruzatımda da belirttiğim gibi, bu ko
nuyu siyasî muhtevasından ayırarak, ileride 
karşımıza benzeri durumlar gelebileceğini düşü
nerek çözmeye çalışmalıyız. Meclis çalışmaları
nı, Sayın Başkanın biraz evvel ifade buyurduk
ları gibi, çıkmaz sokağa götürmemek endişesi he
pimize hâkim olmalıdır. Buıgün bu konu, yarın 
bir başka konu, öbür gün bir başka konuda aynı 
durumla karşılaşabiliriz. 



M. Meclisi B : 74 14 . 5 . 1974 O : 2 

Oylama sırası.. İlk konuşmamda da üzerinde 
çok durmuştum, çünkü mesele burada düğüm
leniyor gibi gelmişti bendenize ve görüldü ki, 
burada düğümleniyor. Oylanma sırası, Meclis ira
desinin isabetli tecellisi, üyelere gerçek bir 
seçme hakkı verine bakımından büyük önem ta
şır. Oylama sırasını yanlış tespit edersek, üye
lere seçme hakkı vermemiş olabiliriz. 

Bu itibarla Sayın Başkanın, 226 oy gerekti
ren, salt çjoğunluk gerektiren metnin oylanma
sını öne alm,ası son derecede isabetlidir. Benim 
ınoktai nazarıma göre bu, Karma Komisyon met
ninden de öne alınabilir idi; fakat bugün ko
nuştuğumuz durumda, hiç değilse hukukî bir 
problem olarak ciddî bir güçlük çıkarmıyor. 

Bu bakımdan görüşlerine katılabileceğimizi 
arz ediyorum, gerekçesini ifade edeyim. 

Arkadaşlar, a - b - c formüllerini düşüne
lim, üç şık olabilir : «,(a) formülü Senatonun, 
(b) formülü Karma Komisyonun, (c) formülü 
Millet Meclisinin metnidir» diyelim, (a) formü
lü 210 reye karşı, 224 oyla reddedilebilir; (b) 
formülü yine 224 oyla reddedilebilir ve bu 224 
oyu verenler düşünebilirler ki, belki (e) formülü 
oylandığı zaman 22ö'yı bulacağız veya 228 oy
la, 230 oyla reddedilebilir (a) ve (b), (c) oy
lanır, 225 oyda kalır isek; (a) formülü, (b) for
mülü, (c) formülü, üçü de reddedilmiş olur. 
Her üçünün de reddi halinde Meclise, iradesini 
sahiden izhar etmesi için, gerçek soru sorulma
mış olur. Bunu Sayın Durakoğlu'da sezdikleri 
içindir ki; «iTurlara devam edip, Meclise soru
yu bir daha sormanız lâzımdır; çünkü, Meclis 
226 oy gerektiren formülün kabul edilmediğini 
görünce, belki ikinci turda, üçüncü turda, dör
düncü turda bir başka formülü ka'bul edebilir. 
Meclisin gerçek iradesi bunun tümünün mutla
ka ret maniasına değildir. Azamisini kabul et
mez de, onun içindeki bir daireyi, ona yakın bir 
daireyi kabul edebilir. Bu itibarla turlara de
vam» diyor. 

Turlara devam derken dahi, oylama sırası
nın bizi çıkmaz sokağa götüreceğini kendisi de 
seziyor. İyi ya, bu çıkmaz sokağa düşmeyelim; 
turlara devam da, çıkmaz sokaktan bizi kurtar
mayabilir. Onu da arz edeyim, niçin kurtarma
yabilir ? Arkadaşımız, «turlara bir defa için de
vam edilir» diyemiyor, onun da bir mantığı yok 
Anayasada, İçtüzükte mesnedi yok. Bir defa de

vama girdiniz mi, yani şu gerekçe ile devama 
girdiniz mi, «Mutlaka, bu üç metinden birini ka
bule mecburdur; bu kanun metnini, üç metinden 
biri olarak buradan çıkarmaya bu Meclis mec
burdur» diye, Anayasa hükmünü bu manada al
dınız mı; bir nevi, Meclis iradesi üzerine böyle 
bir kılıç, astınız mı, ikinci turda netice almadı
ğınız zaman; üçüncü tur, dördüncü tur, yüzün
cü tur, beşyüzüricü tur yapmanıza götürür bu si
zi. Ya Meclis.. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın 
Feyzioğlu, sözünüzü kesmek için değil; söyle
diğinizin tersi var, tatbikat var; işte, zabıt bu
rada. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bittikten 
sonra .Sayın Erverdi, lütfen. 

0. G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Devamla) —Ben arz edeyim; yardım 
çabası ile de arz ediyorum. Kabul buyurursunuz, 
buyurmazsınız; o ayrı mesele; fakat ben vazife
mi yapmış olayım. Çünkü .bu tekrar gelecek. 

Bir noktada da'ha sabırlı lolmanızı rica ede
yim. iŞu noktada sabırlı olun; Sayın Güneş Ana
yasa Hukukçusu olarak burada, Grup Sözcüsü 
Sayın Durakoğlu arkadaşımızın turlara devam 
fikrini savunmadı. Dikkat buyurunuz; kendisi 
ile de özel olarak da konuştum; turlara devamın, 
kabul edilebilir bir teklif olduğu görüşünde de
ğil. En azından iki arkadaşınızın, Grup Sözcü
nüzün ve vaktiyle Anayasa Komisyonunun Söz
cülüğünü yapmış olan Ibir hukukçu arkadaşın, 
değişik önerilerle buraya gelmeleri dahi, başka 
teklifleri v,e mülâhazaları daha sabırla dinleme
ye sizi sevk etmeli. 

Sayın Güneş, Sayın Durakoğlu ile nmtabıik 
değil; benim mutabık olmamı istemeyin; yani, 
zorlamayın;; fikrimi arz ediyorum. Sayın Durak-
oğlu'nun fikridir diye değil; bunu, daha 'evvel
den de arz ve birçok partiden arkadaşlarımla 
istişare ettim; bunun bir ağırlığı olduğunu san
dığım için arz ediyorum. İfade* edeyim; nedir 
ağırlığı ? 

Arkadaşlar, «En mükemmelinden başlanır, 
en iptidaî teklif sona bırakılır» gibi bir ayırma 
yapıyor Sayın Durakoğlu. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — İptidaî 
demiyorum, lütfen karikatürize etmeyin. Oyla
mayı da 500'e çıkardınız. 
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C. O. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Devamla) — Böyle dediniz beyefendi, 
zabıt burada. 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu, rica ediyorum 
müdahale etmeyiniz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, ızaptı getirtir misiniz1? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Feyzioğlu. 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — İptidaî 

demedim ben. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla.) — İpti-

da»yı «İlk» manasında kullanmış olabilirsiniz, 
ama iptidaî dediniz. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Mukad
dime diye söyledim ben. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Beye
fendi, söz kesmeyiniz. 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu, lütfediniz, ri
ca ediyorum. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — En 
mükemmel tekliften başlanır, ilk tekliften baş
lanır veya ilkel tekliften başlanır; ne manada 
söylemiş olursanız olunuz; böyle «Mükemmel 
tekliften başlanır, mükemmel olmayan teklif so
na bırakılır.» gibi teklifler mükemmeliyet dere
cesine göre oylanmaz. Size göre mükemmel ıgiö-
rünert Senatoya lgöre, başkasına göre mükemmel 
değildir. PTT maaşları misalini bunun için ver
dim; mantıkî oylama, diğerini içeren en geniş 
kapsamlı hangisi ise, - buradan başlarsanız bir 
mantığı vardır - en fazla oy ıgerektiren, kabulü 
için salt çoğunluk gerektiren teklif hangisi ise; 
bunu daha önce oylarsınız bir mantığı vardır. 
Çünkü, 226 oy gerelkiren teklife rey verecek bir 
üye olsaım ben, elbette ki, 226 oy bulunacak mı 
ümidiyle, diğer tekliflerin kabulüne gayret sarf 
etmem. Beklerim ki, -sona bırakmışsanız- 226 oy, 
onu bir deneyeyim. Fakat orada da 225'te çivi
lenir kalırsak, hepsi reddedilmiş olacağı için, tur
lara devam da bizi bir mantıksızlığa götüreceği 
için; ilânihaye bu turlar devam edebileceği için; 
Meclisin üzerine «Mutlaka kabul 'edeceksin» di
ye bir baskı yapılamayacağı için, bu bizi bir çık
maz sokağa götürdüğü için; normal olan, «En 
aykırı tekliften başlanır oylamalara» tarzındaki 
mantık kuralının buraya tatbiki. Nedir? Azamî 
oy isteyen, 226 oy isteyen teklif mutlaka öne 
alınmalıdır. 

Bir şey arz «deyim arkadaşlar; 29 Ekim, 7 
Şubat münakaşası var. «7 Şubata kadar olan 
suçlar affedilsin.» diyen bir arkadaşım, «Hiç af 
yapılmasın» demiyor; ama 7 Şubata kadar olan 
suçların affı oylânmcaya kadar «226'yı bulacak 
mıyım?» diye sabredecektir c. Bu 226'yı bula
mazsa, arkadaşımızın iradesini; «29 Ekirae ka
dar işlenmiş suçlar da hiç affedilmesin.» yolun
da mı tecelli etmiştir diye yorumlayacaksınız <f 
Böyle yorumlamaya hakkınız yoktur. Siz «7 Şu
bata kadar olan suçlar affedilsin.» diyen (millet
vekili kardeşime ,arkadaşım bu soruyu sorma
dınız, «Senin 7 Şulbata kadar olan teklifin ka
bul edilmediği takdirde, azamisi olmadığı tak
dirde, bu çemberin bir içinde bulunan, ona naza
ran belki biraz daha maksadını az karşılayan, 
ama yine de bir af olan 29 Ekime kadar olan 
suçların affına oy veriyor musun?» diye sorma
dınız ve bunu sormalk fırsatını, ters bir sıra yap
tığınız için kaçırmış olacaksınız; mantıksız bir 
sıra yaptığınız için bu soruyu sormamış olacaksı
nız. Soruyu sormadığınız zaman cevap almamış 
olacaksınız. Millet Meclisinin dradesij yanlış bir 
sıra izlendiği için, serbestçe ve mantıklı bir şe

kilde tecelli etmemiş olacak. Azamisinden baş
lamanın faydası buldur. O reddedilirse, acaba 
onu kabul etmek için ıgayret sarf etmiş olan 
oylar, 225 oy, 224 oy, bakalım; «Madem bu kabul 
edilmedi, o halde tümü de kabul edilmesin,» mi 
diyor? Diğer formülleri vatan ve millet için, son 
derecede tehlikeli mi bulunuyor? Bulabilir, onla
ra da ret verebilirler. Hepsi reddedilirse kamın 
düşer. 

Burada; «Olduğu ıgibi kabule zorunludur.» 
dediği zaman, bu üç metinden birini, değişiklik 
önergesi vermeden TDU metinlerden birini olduğu 
gibi kabul etmek zorundadır. Bu anlamdadır. 
Yoksa, Millet Meclisine; «Mutlaka kabul ede
ceksin» diye Anayasa emri olur mu? Bu nihayet 
oylama. Anayasa istediği kadar böyle yazsın. 
Her üçünde de, 300 reye karşı 100 rey çıkarsa, 
Anayasa «Kabule zorunlusunuz» diyor; turlara 
devam mı diyeceğiz? Mümkün mü bu arkadaş
lar? Yani kanun yapmak hususunda bu zorlayı-
cılık; açık oy, gizli oy, yapılamaz k i ; zorlaya
mazsınız ki. Düşündüğünüz zaman, ki hukukçu 
arkadaşım Sayın Güneş'le de (bunu tartıştık, tur
lara devam etmek çıkış yolu değildir. Bu sebep
ledir ki, turlara devam çıkış yolu olmayınca, Sa-
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yın Durakoğiu'nun çıkış yolu olarak düşündüğü 
bu formül çıkış yolu olarak kabul edilmeyin
ce, -Saym Başkan da bunu kabul etmiyorlar; 
karar olarak tefhim ettiler- elimizde bir çare ka
lıyor: Bir sıra dahilinde oylayalım ki, irademi
zi, azamî derecede arzu ettiğimiz formül gerçek
leşmezse, 100'ü istiyoruz, 100'ü elde edemezsek 
99'a, 98'e, 97'ye oy vermek imkânı olsun. Ama 
96'dan başlayarak reye koydunuz mu, 100 iste
yenler 96ya hayır der, 97'ye hayır der; lOO'e 
de öbürleri hayır der veya Mecliste çoğunluk ol 
sa bile 226 gerektiği için, 225'to kalındığı için 
çıkmaz: Meclisin çoğunluğu belli bir affa taraf
tar olduğu halde bu ekseriyet tecelli ettirilme
miş olur. Maruzatım, bu mantıkî gerekçeye da
yanıyor. Bu bugün böyledir, yarın başka konu
larda böyle olabilir. 

Şimdi, çeşitli yönlerden Meclis metni ile 
Senato metnini yan yama koyduğumuzda; bemu 
226 oy azamî oy gerektirdiği içim daha öınee 
'oylanmasında >mıantıik varıdır, hem daha geniş 
(kapsamlı olduğu için, daiha azamiye götürdü
ğü için tarihler bakımından, affın kapsamı ba,-
Ikımımdan onun oylanımasında zaruret. O red
dedilirse acaba Meclis ötekine evet ımıi yoksa 
hayır mı diyor? Bunu aralamak için, nihayet 
Sayın Başkanın ortaya koydukları, birinci ma-
ruzatımda hatırıma gelmemiş olan, duruma .Sa
yın Balkanı dinleyince haık verdim; gerçekten 
'bir defa daha değerli Başkanımızın bufculk tah
liline hürmet duygusu duydum. 

'Kendileri 'bir noktayı daha ifade ettiler; 
(Senatonun, salt çoğunlulkla kabul ettiği bir hük-
ımün karşısında, Millet Meclisine salt çoğun
lukla aksi istikamette irade izhar edebilirsin 
ıdemliş Anayasa; maddenin ruhu bu.. Doğru
dur ISayın Güneş'in sözü, doğrudur Sayın Du-
rakoğlu'mun. sözıü bir yere kadar.. Millet Mec
lisi kamun yapma komusumda, son sözü söyleme 
.konusunda elbette ki, son oylama burada ol
duğu için, bir önceliğe sahip kılınmıştır. Ana
yasamız bunun bir istisnasını koymuş, diyor 
k i ; «ıSemato şayet salt çoğunlulkla bir hususta 
değişiklik- yapmışm, sem bu üstün iradeni an
cak salt çoğunlulk bulursam tescil edebilirsin 
»ey Millet Meclisi. Senatonun salt çoğunlukla 
iradesini izhar ettiği yerde, sem izafî ekseri
yetle, Meclisin tenha olduğu bir saatte, o amin 
tesadüfi ekseriyeti ile Senatomun, tam üye sa-
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yısının salt çoğunluğu Me tespit ettiği bir ira
deyi aşamazsın.» Bunu tesadüfe bir akmamış. 
Açık oy demiş, tam üye sayısının salt çoğunlu
ğu demiş. Üstünlüğü bir şarta bağlamış. 

O halde, Senatonun ımetmini, bizim izafî ek
seriyetle reddetmemiz de, - S ayın Başkanımı
zın dikkatimizi çektiği gıibi - Anayasamın ruhu
na aykırı düşecek bir durumdur. Bu gerekçe 
ile de, evvelâ, Millet Meclisinin salt çoğun
luğu İçendi metni etrafında toplanıyor mıu; 
(bunu araşıtırmıaik lâzıımJdır. Şayet kendi 
ıimetni etrafımda 226'yi bulursa Meclis, bu
na kimsenin bir diyeceği yoktur. Mecli
sin üstün iradesi (Senatomun iradesini aş
mıştır; bitmiştir mesele, 226 bulunmuştur; Se
natonun koyduğu baraj aşılmıştır. Ama 226 
bulunmadığı takdirde, o takdirde Senatomun 
metnini 226'yi bulmadan kabul etmek veya 226 
ile kabul ettmefe imkânını, Millet Meclisine; 
«Daha azına razı mısın, istediğimden, bir mlili-
ımetre, üç milimetre altına, beş santimetre altı
ma razı mısın, bir başka formüle razı mısın?» 
diye sorunuz. Bunu sormazsanız turlara de
vam gibi bir garabetle, Anayasanın ve İçtüzü
ğün dışında bir garabete gitmiş olursunuz. Tek
riri oylama, tekriri müzalkeıre gibi Genel Ku
rullarda olmayacak bir yola Meclisi sürükle
miş oluruz. Zannediyorum ki, arkadaşlar et
raflıca düşündükten sonra, ileride karşılaşabi
leceğimiz meseleleri de nazara alarak, 226'yi 
gerektiren metnin daıba evvel oylanması, di
ğerlerini içeren gieniş dairenin ömce oylanması; 
o ,geniş daire gerekli oyu toplanmazsa, içindeki 
çıemlbere ey vermek imkânımın Meclise verilme
si şılkkını tercih edeceklerdir. Bunu hukuk 
mantığına uygum bulduğumuzu bir defa daha, 
vazife icabı arz ederiz. Tabiî taifedir Yüce 
Meclisindir; dilediğiniz gibi düşünımekte ser-
Ibestsimiz, 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyzi-
oğlu. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Efendim, Adalet Partisi Gru-
pu sırada bulunuyor ve 4 mcü konuşmacı olu
yor. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sarih I.tatbilkat var. 
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BAŞKAN — Efendim, ıgöndıerdiğiniz örnek
leri okuduım; (aslımda daha önoeıki beyanımda 
da bunu <arz ©ttiim, oylamalar böyle ollmuş de
dim.. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın 
Başkan, yalnız bu noktaya müteveccih değıil, 
özür dileyerek söyleyeyim. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim, 
hatip sözünü ıbiltirsin efendim. Sayın Ülker 
bir şey mi buyurdunuz efendim ? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sarih tatbikatlara rağmen iblir uygulamaya 
gidiyorsunuz. 

BAŞKAN — Beyan ettim efenidim. Bunu 
ibeyan ettim Sayın' Ülker, ben sarih taıtibikat 
olduğunu heyan lettim.. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Nasıl olur? 
O zaman oylama yapın. 

BAŞKAN — Beyan ettim Sayın Ülker, ya
pacağımı da söyledim. 

Adalet Partisi G-rupu adına Sayın Nadir Lâ
tif İslâm, buyurunuz efendim. 

Lehte konuşacaksınız değil mi «fendim? 
A. P. GRUPU ADINA NADİR LÂTİF İS

LÂM (Sakarya) — Sayın Başkan, ievet efen
idim. 

Mesele oylama sırasına gelmiş bullunuyor. 
Oylama sırasında, umumî hükümlerdefei, hak-
ımamız gereken bazı ölçülere el tatmamız gere
kecek. Burada bakmamız gereken hükümler; 
Anayasa hükümleri, İçtüzük hükümleri teamül
ler ve 'mantık. 

Meclisin iradesi el'bettek'i tahdidedilmiş de
ğil. Ancak, Meclisin şu ana kadar, aylardan 
beri, sürdürdüğü çalışmaların da bir mana ifa
de etmeyeceği ileri sürülemez. O halde, şimdiye 
kadarki oylamalar, Mecliste olsun, Senatoda ol
sun yapılan oylamalar bir mana ifade ediyor. O 
halde, bundan sonraki çalışmalarımız, bu mâna
nın üzerine yeni katkılar olarak anlaşılmak ge
rekir. Şimdiye kadar ki çalışmalar, keenlemye-
kûn değildir, anlaşıldığına göre. Böyle olunca, 
Anayasanın güttüğü özel maksadı iyi anlamaya 
çalışmak lâzım. 

Anayasamız, tercih edilmesi gereken üç met
ne de eşit ölçüler içinde şans tanırken, bir hu
susiyet nedeniyle bu metinlerden birine, Sena
toda mevsuf çoğunluk alması itibariyle, bir özel 
şart getiriyor. Şimdi, mevsuf çoğunluğun kul-

lanılageldiği tatbikatı hatırladığımız zaman şu
nu görürüz; mevsuf çoğunluk elde edilemeyen 
ahvalde bir turdan, iki turdan sonra basit ço
ğunluğa dönüşüm vardır. Meselâ Millet Meclisi 
Başkanının seçiminde iki defa 2/3 çoğunluk 
arar tüzük; iki defa da aranan mevsuf çoğun
luk bulunamazsa, basit çoğunluğa razı olur. 

Bundan şu çıkar : Oylama sırasında evvelâ 
en zor olanları, ki en zor olmak itibariyle de şu 
üç metnin oylamasında en zor çoğunluk mevsuf 
çoğunluktur; gerekli olan bu metnin oylaması 
meselesidir, onun tezahürü meselesidir. Şu hal
de Anayasa burada bir işaret koyuyor. Tıpkı 
diğer maddelerde, diğer vesilelerle konulan 
mevsuf çoğunluk gibi bu işarete de dikkat et
mek lâzımdır.. Oylama miktarlarında, tercihle
rinde mevsuf çoğunluğu başa almak lâzım, ka
naatimize göre. Çünkü, mevsuf çoğunluk işi 
hallederse, ondan sonraki oylamalara mahal 
kalmayacaktır. 

Millet Meclisi Başkanlığı seçiminde mütead
dit turlar yapıldı. Neden ihtiyaç oldu bu turla
ra? Mevsuf çoğunlukla netice sağlanamadı da 
ondan. Faraza birinci veya ikinci oylamada 
mevsuf çoğunluk tezahür etseydi, öbür oylama
lara lüzum olmayacaktı. Şimdi burada bir af 
kanunu meselesi var; ortaya çıkacak metin bir 
af kanunu olacaktır. O halde, bu af kanununda 
eğer mevsuf çoğunluk netice verecekse öbür oy
lamalara mahal kalmayacaktır ve âmir hüküm 
de, Anayasanın âmir hükmü olmak itibariyle 
tercih edilmek lâzım, bu mevsuf çoğunluk me
selesi öne alınmak suretiyle. Ondan sonra, mev
suf çoğunluğun meseleyi halletmediği ahvalde, 
mevsuf çoğunluk sağlanmadığı ahvalde, geriye 
kalan şıklar oylanacaktır. Geriye kalan şıklar 
için Anayasanın ve İçtüzüğün özel bir hükmü 
yoksa, genel hükümlere gidilecektir. 

İçtüzüğümüzde, sadece bir halde, komisyon 
raporunun önce oylanacağı meselesi derpiş edil
miştir; «Mütaaddit önergeler verilmiş ve komis
yon bunları geri almışsa, ondan sonra, önce ko
misyon raporu oylanır.» der. Bu demektir ki, 
komisyon öbür önergeleri nazara almış, yeni bir 
değişiklik yapılıp yapılmaması gerektiğini dü
şünmüş, bu itibarla da belki komisyon raporu
nun oylanması öbür meselelerin tekrar oylan
masına mahal bırakmayacaktır diye istisnaî 
bir hüküm olarak derpiş edilmiştir. Bunun dı-
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çındaki oylama tarzı; malumunuz üzere, değiş
tirge önergeleri usulündedir ve en aksi olan 
önerge oylanır; aksi olan kabul edilirse, «Metin 
esasen onun içinde mündemiçtir» denir. 

Şimdi, bu iki metinden Cumhuriyet Senato
su metni ile komisyon metninin hangisi Millet 
Meclisine göre daha aksi, daha uzak ihtimaldir? 
Bunun tahlilini yapalım ve aksi olmak, daha 
zıt olmak keyfiyetini neye göre hesabetmek lâ
zım? Buna bakalım ve buna göre karar vermek 
lâzım. 

Millet Meclisinin kabul ettiği metin, nazarî 
olarak Millet Meclisinin hareket mebdeidir. Bu 
itibarla, öbür metinlerin hangisinin bize daha 
yakın, hangisinin daha uzak olduğu meselesin
de, hareket noktası olarak, Millet Meclisi met
nini ele alacağız. Millet Meclisine en aksi tek
lif, b'esbelliki, Cumhuriyet Senatosunun kabul 
ettiği tekliftir. Hatta, ortak 'komisyonun ku
rulması düşüncesi dahi 'bu aksiliği, zıtlığı yak
laştırmaktan doğduğuna göre, nazarî olarak 
Cumhuriyet (Senatosunun metni Millet Meclisi
nin .metnine en aykırı im etindir. Bu böyle oldu
ğu 'gibi, normal müzakere prosedüründe, aykı
rı olan tekliflerin, aykırı olan değiştirge öner
gelerinin evvelâ oylanması düşüncesine, tea
müle ve iradesine de uygun düşer. İBu itibarla, 
kanaatimize ıgöre evvelâ nrevsuf çoğunluğun te
zahür edip etmeyeceği anlaşılmalı; tezahür eder
se öbür oylamalara mahal kalmayacaktır artık. 
Oylama, kısalığına gidecektir. Daha sonra Mil
let Meclisi metnine göre en aykırı metin sayıla
bilecek olan metin, -Cumhuriyet Senatosunun 
metni gelecektir. Onun da, gerekli basit ço
ğunluğu sağlayamadığı tahakkuk ederse, azın
lıkta 'kalırsa; bunun aksi, öbür metnin çoğun
luk alacağı Imânası gelecektir. Tatbikat böyle 
oluyor. Bir önerge reddedilirse, o önergenin de
ğiştirmeyi istihdaf ettiği metin, rapor 'kabul 
•edilmiş oluyor. 'Tatbikat da bu neticeyi veriyor, 
mantık da bu neticeye dayanır. Bu ölçüler için
de, oylama sıralamasının önce mevsuf çoğunlu
ğun toplanıp toplanamayacağı meselesine has
redilmesi, mevsuf çoğunluk toplanan ahvalde 
öbür iki oylamaya mahal 'kalmayacağı şeklinde 
anlayışımız tezahür ediyor. Eğer mevsuf çoğun
luk tezahür etmez ise, en aykırı metin olarak 
da Cumhuriyet ıSenatolsu metninin oylanması 
gerekiyor. Bu metin basit çoğunluğu alamayıp 

da azınlıkta 'kalırsa, 'bunun tabiî neticesi ola
rak, kabul edilmeyen bir önergenin mefhumu 
muhalifi olarak, 'bu önergenin değiştirmeyi is
tihdaf ettiği, yahut değişik durumda olan me
tin, kala kala Karma (Komisyon raporu kalıyor 
ve ibunun oylanmasına »geçiliyor. Bunun, ciddi
yet içinde, Anayasa ve İçtüzük hükümleri için
de verilecek (bir oyda, akisinin tezahür etmesin
de matematik bir imkânsızlık mevcuttur. O iti
barla hiç, endişeye mahal yok. Bazı ahvalde bir 
oylamada, ibazı ahvalde iki oylamada biteibile-
ce'ktir. Her seferinde, her madde için üçer oy
lamaya /mahal kalmayacaktır ve oylama çatış
ması, irade çatışması da meydana gelmeyecek
tir. Kanaatimiz bu merkezdedir. 

Saygılar sunarım. 

'BAŞKAN — Teşekkür -ederim fSaym İslâm. 
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın 

Başkan, bir maruzatım var. 
BAŞKAN — Evet efendim, yerinizden lüt

fen. 
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın 

Başkanım, 92 nci maddenin bir tatbikatını bul
duk. 

BAŞKAN — Birkaç tane var efendim; evet. 
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — 226'ya 

ihtiyaç hissettiren bir tatbikat Saym Sabit Os-
ıman Avcı zamanında olmuştur. 

BAŞKAN — Ve «Tura devam olunur.» de
miş Sayın Avcı. 

SELÇUK ERYERDİ (Erzurum) — Evet. 
BAŞKAN — Daha önce bir başka tatbikat

ta da söylenmiş. Sayın Coşkun Kırca da bu kür
süden turlara devam edilmesi lâzım (geleceğini 
ifade etmiş. Bütün bunları bilerek ben görüşü
mü arz ettim efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — O zaman oy-
laymız efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bir dakikanızı rica 
ediyorum. 

(SELÇUK ELVERDİ (Erzurum) — 92 nci 
maddenin değişik tatbikatları... 

BAŞKAN — Sayın Bozbeyli, Sayın Durak-
ağlurnun isminizden bahisle beyanda bulunduk
larını ifade ile bunun yanlış olduğunu belirt
mek istiyorsunuz. Buyurunuz «fendim. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, Sayın Durakoğlu bugünkü 2 konuş
masında da ismimden bahsederek bir teklifimin 
varlığı beyanında bulundular. Benim herhangi 
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bir teklifim yoktur, Esasen dartıa evvel Meclisi
mizin, bana lâyık gördüğü görevi ifa ettiğim 
sırada, teklifte bulunmam şöyle dursun, oy ver
me ihakkına 'bile sahip değildim. Zannediyorum 
ki, Sayın Durakoğiu yanılıyorlar. Ben bir tek
lifte bulunmadım. Benim malumatım dışında 
olan iş ıbeni ilgilendirmez. Sayın Durakoğlu'nun 
(burada ifade ettiği kanaati, ne 'daha evvel be
yan ettim, ne de isimdi bu kanaatteyim. Bu 'hu
susu tavzih için arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
AHMET DURAKOĞLU (Sivafe) — Sayın 

Bozibeyli'nin zamanında Coşkun Kırca'nın tek
lifi, dedim. 

BAŞKAN — Efendim ıtamanı. Mesele anla
şıldı. 

Muhterem arkadaşlarım, müzakeresini yap
tığımız konu hakkında önergeler vardır. Öner
geleri okutup oylarınıza arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa • 
Metinlerin; 
1. Karma Komisyon metni, 
2. Senato metni, 
3. Millet Meclisi, 
Sırasıyle oya konulmasını saygıyle öneririm. 

Kocaeli 
Turan CTüneş 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
;Oya koyma: ünce Karma Komisyon, sonra 

Senato, en sonra da Millet Meclisi oya konma
lıdır. 

Teklifimiz Anayasanın 1 nci maddesine ve 
bugüne kadar yapılan tatbikata, Anayasanın 
92 nci maddesine ve bugüne kadar yapılan tat
bikata aykırıdır. 23 . 6 . 1964 günü Millet Mec
lisinde Talat Aydemir hakkındaki kanun müza
keresinde bu konu konuşulmuş ve tatbikat ola
rak önce Karma Komisyon metni, sonra Senato, 
sonra Millet Meclisi metni oya konmuştur. Bu 
yolda başka tatbikatlar da vardır. (20 . 6 1973'te 
Millet Meclisinde Orman Kanunu.) 

Bunlara rağmen başka türlü hareket etme
niz için Meclisten karar almak lâzımdır. Ya bu
güne kadar ki tatbikatı yapınız ya da bu konuda 
Meclis kararı alınız. Oylama yapılmasını öne
ririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, oku
nan önergeyi! oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, önerge kabul edilmiştir, oylama bu 
sıra içerisinde yapılacaktır. 

Oylamaya geçmeden önce bir hususu arz et
mek istiyorum (ki, bazı arkadaşlarımızın da bu 
konuda tereddütleri vardır) ; 3 ncü oylamanın 
sonunda, salt çoğunluğu aradığımız oylamanın 
sonundaki Başkanın beyanı ne olacaktır? «Mad
de kabul edilmemiş.» şeklinde olacaktır. «Tek
lifin tamamı kabul edilmemiştir.» şeklinde bir 
beyanın ne zamanıdır ne de'buna istical göster
mek için sebep vardır şimdilik efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sonra konu
şulacak. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Efendim, okuduğumuz.. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Öner

gemiz var efendim. 

BAŞKAN — Ne önergesi efendim % 
•YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Bir öner

gem var efendim. 
BAŞKAN — Sayın Yağcı, affedersiniz. 
Sayın Yağcı; «Cumhuriyet Senatosu metni

nin reddedilmesi için salt çoğunluk gereğini ka
bul ettiniz.» diyorsunuz. Aslında, Cumhuriyet 
Senatosunun kararını, metnini ret için oylarını
za sunmayacağım, kabul için oylarınıza sunaca
ğım. Ben o beyanımı şu nedenle yaptım; Millet 
Meclisi kendi metnini kabulde 226 oy bulmaya 
zorunlu bulunduğuna göre, bunun mefhumu mu
halifinden bu mâna çıkar dedim. Bu itibarla, 
Cumhuriyet Senatosunun metnini ret için oyla
rınıza sunmayacağım; kabul içlin oylarınıza su
nacağım. Vasıflı olmayan çoğunluk aranacak
tır burada. Kabul edenler çoğunlukta ise «ka
bul edilmiş»; azınlıkta ise «reddedilmiş» ola
caktır. ^ Onun için önergeyi işleme koymuyorum 
efendim, gereği yok. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan.... 

BAŞKAN — Bir daküka. 
İSayın Emre.... 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Se

nato metninin reddi için 226 oy gerekir tarzın
daki beyanınızda ısrar etmenizi1 rica edeceğiz; 
siz ısrar etmezseniz biz ısrar edeceğiz. 
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BAŞKAN — Efendim, edebilirsiniz. Ben red
dini oya koyacak değilim. 

Sayın Emre, bir... 
SÜLEYMAN ARİF EMRE (İstanbul) — Ge

ri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 
Efendim, bür açık oy istemi var, okutuyo

rum. 

Sayın Başkanlığa 
Cumhuriyetimizin 50 nci yılı dolayısıyle çıka

rılması mukarrer Genel Af Kanununun Millet 
Meclisi metninin maddelerinin açık oylanması
nın ad okunmak suretiyle yapılmasını rica ede
riz. 

Saygılarımızla. 
Kocaeli Muğla 

Sedat Akay Ahmet Buldanlı 
Rize Adana 

Cevat Yalçın Selâhattin Kılıç 
Adana Manisa 

Yılmaz Hocaoğlu Süleyman Çağlar 
Ankara Sinop 

Fikri Pehlivanlı Mustafa Kaptan 
Sakarya Eskişehir 

Nuri Bayar Seyfi Öztürk 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
önerge daha var; onu da takdlim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Halen Millet Meclisi Başkanlığı yapan Sa

yın Memduh Ekşi'nin oy kullanamayacağı husu
sunu Anayasanın 84 ncü maddesi gereği olarak 
arz ederim. 

Kocaeli 
Sabri Yahşi 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (Ko
caeli) — Kim, kim? (C. H. P. sıralarından 
«Teklif sahiibi kim?» sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, her mesele
yi Yüce Heyet halleder. Müsaade buyurunuz. 

Muhterem arkadaşlarını, okunan önergede 
tümünün oylanmasından bahis var. Tümünün 
oylanması diye bir zorunluluğumuz yok. Bu 
açık oylama önergesini bu maddeler için ancak 
kabul edebiliyoruz, tümünün oylanması bahis 
konusu değlil. 

Bütün maddeleri kapsayan, bütün maddeler 
için bir açık oy önergesi... 

SEDAT AKAY (Kocaeli) — Açık oylama
ya tabi olan maddelerde ad okunmak suretiyle 
oylama yapılması. 

• BAŞKAN — Öyle ;mi efendim? Yani, açık 
oya tabi olacak işlerin ad okunarak yapılmasını 
istliyorsunuz ? 

SEDAT AKAY (Kocaeli) — Evet. 

BAŞKAN — Zaten onun için ben Genel Ku
rula başvuracağım, bunun için önergeye lüzum 
yoktu. 

Şimdi efendim, verilen önerge dolayısıyle Sa
yın Memduh Ekşi'nin oy hakkı olup olmaması 
konusundaki mesele ile karşı karşıya bulunuyo
ruz. 

Sayın Memduh Ekşi, Millet Meclisi Sayın 
Başkanımızın rahatsız olmaları nedeniyle Millet 
Meclisi Başkanlığına vekâlet etmekte bulunmak
tadırlar. Vekâlet, Anayasanın o kişiye verdiği 
hakları ortadan kaldırır mı kardırmaz mı? Üze-
rinde düşünülmesi değer bir konudur. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) Şu anda gerçekten dü
şünmüş değilim, bu konuyu. Bunu da Yüce Mec-
liisin hakemliği ile haille mecburum efendim. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim? 
MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Vekâletten çe

kiliyorum ben, bu hususu şifahen arz ediyorum. 
BAŞKAN — Şimdi Sayın Ekşi, bir dakika; 

bu beyanınızla siz, bu vekâlet nedeniyle oy hak
kınız olmadığını, bir mânada kabul ediyorsu
nuz... (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Bir dakika efendim rica ediyorum, daha 
sözüm de bitmedi. (C. II. P. sıralarından gü
rültüler) Bir dakika efendim. 

Kaldı ki, Millet Meclisi Başkanının rahatsız
lığı nedeniyle vekâlet eden arkadaşımızın bu 
vekâletten çekilmesi caiz mi değil mi?... (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) Bir dakika efendim, 
beyefendiler karar vermiş değilim, müsaade 
ederseniz düşüncemi söyleyeyim; düşüncemi söy
leyeyim beyefendiler, rica ediyorum. Hakemli
ğinize başvuracağımı söylüyorum; ama düşün
cemi de müsaade ederseniz arz edeyim. 

Evvelâ Başkana vekâlet eden başkanvekili-
nin oy hakkı var mı yok mu? Bir bunu düşü-
neiim,. Ayrıca Başkanın çekilmesi caiz mi? Baş
kana vekâlet eden arkadaşımızın çekilmesiyle, 
Meclisimizin şu anda başkansız bulunması caiz 
mi değil mi? 
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DAVUT AKSU (Kars) — Başkan var, Baş- I 
kan. 

BAŞKAN — Başkan var gayet tabiî efendim, 
daima olsun, gayet tabiî var. 

Sayın Ekşi, bir önerimiz mi olacak efendim? 
IMEMDUH EKŞİ (Ordu) — Efendim, ve

kâletten çekildiğime dair tezkere gönderiyorum. 
BAŞKAN — Gönderiniz efendim. | 
Efendim, Sayın Ekşi, «Meclis Başkanına ve

kâletten çekiliyorum > diyorlar. Bilgilerinize su
nuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Millet Meclisi Baş
kanlığına vekâlet, Millet Meclisi Başkanlığı sı
fatını iktisap demek değildir. j 

VI. - GÖRÜŞÜLEN 

1. — Zonguldak MilletvelMi Bülent Ecevit I 
ve 134 arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nci yılı ne
deniyle bazı suç ve cezaların affı hakkında; Is- \ 
parta Milletvekili Süleyman Demirel ve 14 ar
kadaşının, Af; Bursa Milletvekili Kasım Öna- J 
dım ve 7 arkadaşının, sportif faaliyetlerle ilgili. 
cezaların affı hakkında, Konya Milletvekili Nec
mettin Erbakan'ın, Cumhuriyetin 50 nci yılı Af; 
Konya Milletvekili M. Kubilây tiner ve 3 arka
daşının, Genel Af; Ankara Milletvekili M. Ke
mal Erkovan ve 2 arkadaşının, bazı suç •ve ceza
ların affı hakkında ve Çorum Milletvekili Yasin 
Hatiboğlu ve 2 arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nci 
yılı sebebiyle çıkarılması düşünülen bazı suç ve I 
cezaların affına mütedair kanun tekliflerinin C. 
Senatosunca değiştirilen ve M. Meclisince benim
senmeyen maddeleri hakkında Karma Komisyon 
raporu ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Komisyon metinleri (M. Meclisi : I 
2/123, 2/12, 2/37, 2/78, 2/92, 2/102, 2/124; C. 
Senatosu : 2/72) (M. Meclisi S. Sayısı : 25, 25'e 
1 nci ek, 25'e 2 nci ek, 25'e 3 ncü ek, 25'e 4 ncü j 
ek; C. Senatosu S. Sayısı : 353) 

BAŞKAN — Oylamaya geçiyorum efendim. 
Karma Komisyon metnini 'oylarınıza sunuyo-
ıruım 'efendim. Kaıbul edenler lütfen işaret bu
yursunlar... Kabul 'etmeyenler... Karma Komis
yon m'etnii kabul edilmemiştir efendim. (C.H.P. 
sıralarından «Kaça kaç?» sesleri) 

Bfendim, H90 küsura 'karşı 200 küsur., (C.H.P. 
sııralaruıd'an «Küsurları» sesleri) | 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Sayın Başkan, 
bunu daha evvel söyleseydiniz ya... 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum 
Beyefendi. 

«Millet Meclisi Başkanlığına vekâlet» de
mek, Millet Meclisinin birtakım idarî 'işlerinin 
yürütülebilmesi bakımından yetkinin bir kısmı
nın devri demektir. Aslında Millet Meclisi Baş
kanı yine Sayın Kemal Güven'dir. 

Kaldı ki; Sayın Ekşi bu vekâletten de çekil
miş bulunduğunu, bana göre fuzulî olmakla be
raber, ifade ettiğine göre, ortada münakaşa ko
nusu bir husus kalmamıştır. 

ÎŞLER (Dövaim) 

Efendim rica ediyorumı, sayın divan üyesi 
'arkadaşlarım arasında neticeye müessir olma
yan bir - iki sayı farkı var. 

Aldığımız karar gereğinde Cumhuriyet Se
natosu metnini oylarınıza sunuyorum. Kalbul 
•edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul •edilmemiş
tir efendim; teşekkür ederim. 

iŞimdi muhterem (arkadaşlarım;, Millet Mec
lisine ait ilk (metnin oylamasına geçeceğiz.. 

Okunan önerge 'gereğince, (bu 'oylamanın ad 
.okunarak yapılması isteğini oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul 'edenler, (A. P. sıralarından 'gürül
tüler) 

Efendim, şekli, şekli. Açık oyun şeklini oy
luyorum. 

Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kalbul etmeseydiniz ıkupayı oya sunacaktım 

'beyefendiler. ISağlığınıza yazık, o kadar hid
detli 'olmayaılıinı, sinirli olmayalım. (O. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

/Efendim * ismini okuduğum sayın üyeler, 
isimleri okunduğunda lütfen, (en küçük bir 
yanlışlığa meydan venmemiş <olmak /bakımından 
yüksek sesle ve ayağa kalkarak; «ka'bul»v«ret»i 
veya «çekinser» kelimeleriyle 'oylarını izhar bu
yurmalarını' rica ediyorum. 

Oya koyduğumuz hususu tekrar arz ediyo
rum ; Millet Meelfoimizce kalbul edilmiş lalan ilk 
metin -açık oya konmaktadır. 

Açık oylamaya (başlıyoruz efendim. 
: (Adana millertwekilleırinden 'başlanarak ad 

okunarak oylar toplandı) 
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BAŞKAN \— 'Oylumu Ikultomıaımış sayın üye 
'var .im ;eıf emdim? Yok. • Oylama işlemıi Ibitmiiştir. 

(Oylanın tayınımı yapıldı). 

BAŞKAN — Efendim Millet Meclisimizin liılk 
kabul ottiği :me'tİTL yapılan laçık oylama somunda 
285 oyla kabul edilmiştir. (C. H..P. ve M. S. P. 
sıralarımdan, («Bravo» sesllleır'iı, ıalkı§il,a.r). 

Efendimi ısıraısı ile Karmıa Koımisyomun kabul 
ettiği 2 ineli imaiddeyi okutuyorum. 

IMadde 2. — 29 Ekim 1973 tarihine kadar 
işlleırıımiş >:i 

lA) Türk Oezıa Kanununun 125, 126, 127, 
128, 129, 13|1, 130, 13(3 ncü maddelerinde, 135 
mel ımjaddeıslinin ikinci bendinde 136, 187, 138, 
139, 147, 148, 150, 152, 156, 157, 168, 171, 172 ve 
384 ncü maddeleriyle Askerî Ceza Kanununun 
55, 56 ve 59 ıncu maddelerinde yazıtla ısu-çlardan 
dolayı 5 .yıl ıveyla daha ıaız bir ıslüne liıle mahkûm 
olanların eezalaırı, ferli ve mütemmim cezaları 
ile eeza Mahkûmiyetlerinin somuçjlaırımı da kap
samak üzene ıa/f£edilmıiştir. II anc'i maddemin (D) 
bendi hükmü ısıaklıdıir. 

Yukarıda yazılı ısuçlardaın doİlayı beş yıldan 
fazla ısiürıe ile malhkûm «dilemlerin hürriyeti bağ
layıcı ©ezalarınım beış yılı ve iparıa cezalarının 
tamlama aıffedilimişıtir. 

iB) Türk ıGeızıa (Kanununun 202, 203, 205, 
206, 207, 208, 200, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 
2117, 2118, 219, 339, 340, 841, 342, 403 ncü mad
deleri İlle 404 ncü maddesinin 1 nci bendinde ve 
406, 407, 414/1, 415, 416/2 - 3, 491, 492, 493, 495, 
4916, 497, 498, 499, 500, 503 ive 510 ncu ımıaddejlen 
ile Askerî Oezıa Kanununun 131 ve 132 Uci mad
delerinde (gösterilen. ısuçları (iışleyemleır hakkımda 
ilgili muaddelde ömıgÖTÜlen Devlet ızıanan öınceden 
ödenmek; teminat hükümleri ise saklı kalmak 
şartı Sille (bu Maddemin (A) bendi ''hükmü uyıgu-
iamır. 

C) Türk Oezıa Kanununun, yukarıdaki (B) 
bendinde .gösterilen muaddellerine atıf yapan As
kerî Ceza Kanununun 135 ve 152 mıci mıaıddele-
niınde yazılı filMıeır Ihıalkkınıda da bu madde hü-
kümlleıri uygUİJamır. 

(BAŞKAN — Cumhuriyet ıSematlosu ametalini 
olkutuyoırum, efendim. 

İMadde 2. — 29 EiMm 1973 tarihime kadar 
iişlleınımiş : 

j A) Türk Cem Kanununun 125, 126, 127, 
128, 129, 13:1, 132, ,133 mcü maddelerimde, 135 
nci imaddesliınin lilkiınci bendinde 186, İİ87, 138, 
139, 147, 148, 150, 152, 156, 157, 16-8, 17,1, 172 ve 
384 ncü maddeleriyle Aslkerî Ceza Kanununun 
55, 56 ve 59 tncu maddeleriınde yazıtla 'Sıuçlardam 
dolayı 5 yıl /veya dalhıa laız bir süne ile malhkûm 
olanlarım eezalaırı, ferli ve mütemmim ceızıaılaırı 
ile ecza mahkûmiyetlerimin .sonuçlarımı da fcap-
isiamıak üzere affıedilmiştir. 1 inci ımaddemin (D) 
bendi hükmü saklıdır. 

Yukarında yazılı ısuçilardaın dolayı )be!§ yıldan 
fazıla ısürıe ile malhkûm edlillıeınieraın hürriyeti bağ-
layıeı eezaiarımım beş yılı ve para cezaiaınnm 
tamlama affedilm%tir: 

B) Türk Ceza Kanununum 202, 203, 205, 
206, 207, 208, 200, 210, 2;12, 218, 214, 215, 216, 

I 2117, 2118, 219, 3(39, 840, 341, 342, 408 ncü mad
deleri İle 404 ncü maddesinin 1 nci bendinde ve 
406, 407, 414/1, 415, 416/2 - 3, 491, 492, 403, 495, 
496, 497, 498, 499, 600, 503 ve 510 nıcu 'mıaddefei 
ile Askerî Oezıa Kanununun 131 ve 132 inci mad
delerinde (gösterilen suçları işleyenler hakkımıdıa 
ilgili ımaddede 'ötngörüleın Devlet zararı lönceden 
ödeınmek; tazminat hükümleıri ise sıaıklı kalmak 
şartı İle bu maddemin (A) benldi hükmü uygu
lanır. 

C) Türk öeaa Kanununum;, yukarıdaki (B) 
bendinde gösterilen ımıaddelerine atıf yapan As
kerî Ceza Kanununun 135 ve 152 inci maddele
rimde yazılı fiililer ihiaikkımda: dıa bu ımadde hü
kümileıri uygulanır. 

BAŞKAN — Ef emdiım 2 nci madde İle ilgili 
olanak Millet (Meclisli ilik metnini okuyorum. 

Madde 2. — 7 4. 2 . 1074 tarihine kadar iş
lenmiş : 

A) Türk Oezıa Kamununum 127, 128, 120, 
13|1, d32, 133 mcü ımaddeleırinde^ 135 inci mıaldde-
îsiilniiını ikinci (bıeındliınide, 136, ,137, 138, 139 mcu mıiad-
deleniınde, 146 mcı imiaddeısiruim üçüncü fıkrasında, 
148 inci ımaddeısiiınde, 149 ncu ımıaıddeısiiınim üçüncü 
fıknaısıında, ,150, 152, 156, 157, 168, 171, 172 ve 
384 ncü miaddeleıriyle Asikerî Oezıa Kamununum 
55, 56 ve 59 ncu maddelerinde yazılı suçlaırdıam 
dolayı 5 yıl veya dalhıa az bir ısüre ile /mahkûm 
olanların ıcezıatlları, feır'li ve ımütemmiilm öezalıan 

I ile ıcıeızıa ımalhkûmiiıyetllleııiınim ısonuçlıarını da ıkap-
I ısamıak üzene latffednıllmiilşıtıiır. 
S Yukarıda yazılı suçlaırıdıaın dıola:yı /beş yıldan 
I fazla ısüre iilıe mıahkûm .eclilenlleırıiın hürriyetli bıağ-
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layıcı oeaall'armıaı fbıeş ytlı 've pana eezaJıaırmun 
tamamı affedilımiştir. 

B) Türk Ceza Kanunumun 202, 308, 205, 
206, 207, 1208, 209, İ2,10, !21i2, 2,13, 214, 21ö, 216, 
217, 21İI8, 2jl9, 403 ncü ımıaddeıleriyfe 404 mıcü ımad-
desıiınıin 1 neft (bendinde ve 406, 407, 414/1, 415, 
416/2 - 3, 49tt, 49-2, 493, 495, 496, 497, 498, 499, 
500, 503 ve 510 neu imıaddeierıiyle Askerî Ceza 
'Kanununun l!3(l ive 432 nci ımıadıdellleırande (göste
rilen supları işleyenler ihakıkında ilgiilii anıaddede 
öngörülen Devieıt zararı önaeden ödenmek; taz
minat hükümüıeni ise saiklı (kalmak şartıiyle bu 
mıaJdıdanıitti (A) Ibendiı ıhükmıü uygulanır. 

IC)J T ürik Ceza Kanununun, yukarıdaki (B) 
(bendinde 'göısterüleın mıaddelleırane ıaıtıf yapan As
kerî !Oeza Kaınurıunun 135 ve 152 ncd mad delile
rinde yazıilı fiiilleir hakkında 'da bu madde hü-
küımıleni uygulanır. 

BAŞKAN — Muhterem larlkadaşlarını, 2 nc;i 
madde üziertinde söz isleyen sayın üyellerim -islim
lerimi ,arz lediyorum. 

Sayın Akova?.. Vaz geçtin'iz. 
Sayın Giençoğlu?.. Vıaz geçiiyoruunuz. 
Sayın Nurettin Yılmaz?.. 
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Vaz geç

tim. 
BAŞKAN — Sayın Celâlettin Ezman?.. 

HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingöl) 
— Vaz geçtim. 

BAŞKAN — Karma Komisyon -mleıtniinli, son-
rıa yinle Cumhuriyet Senatosu metnüdi vıe üçün
cü olarak da Meclis ilk ımletuiini aylarınıza tarz 
(edeceğimi. Yalnız, Cumhuriyet Sıe-nsaitosu 'metini
nin de açık oya samulmasıyle ilg^ıi bir öuıergle 
var. Oylama sırası 'geldiğinde öntergeyii oikuta-
öağı-nl. 

2 nci madde i'lie ilgili Karmia Komisyon met
nini kabul ledenlıer lütfen işaret buyursunlar... 
Kabul etmeyenler... 

Efendim oylama sayısında ihtilâf vardır; 
Divan üyesi arkadaşlarımın beyanları birlblirine 
mutiabiik bulunmamıştır. Bu niedenle dışarıdaki 
bütün arkadaşlarımızın da içeırliye girmelerini 
ve bu oylamıada da lütfen layağa Skalkartak oy-
î'arın-ızı lişaret buyurmanıza rica edeceğimi. 

Lütf ederseniz her sırada (ilki (arkadaşımız bu
lunur (ise, bu saymaya kolaylık ve sağlıklı say-
miaya yardımcı olmuş olur. 

Efendim, Kar'mia Komisyon metnini {kabul 
edenller lütfen ayağa kalkmak surietiyle işıartet 
etsinler... Kabul letmleyenler... Efendim, Karmia 
Komisyon metni ıkabul edilmemiştir. 

Bahis konusu önergeyi okutuyorum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülen teklifin 2 ve 5 nci maddelerinin Se
nato metninin ad okunmak suretiyle açık oya 
arzını rica ederiz. 

Aydın Samsun 
Naihit Menteşe Mustafa Dağistanlı 

Kastamonu Ankara 
Sabri Keskin Orhan Alp 

Antalya Ankara 
Remzi Yılmaz İ. Hakkı Köylüoğlu 

Tokat Balıkesir 
Feyzullah Değerli Cihat Bilgehan 

'Sivas Adana 
Vahit Bozatlı Yılmaz Hocaoğlu 

Kars Ordu 
Cemil Ünal Bilâl Taranoğlu 

Adana Antalya 
Selâhabtin Kılıç Abdürrahim Erdem 

Eskişöhir Adıyaman 
-Seyfi Öztürk Halil Ağar 

Ordu Afyon Karahisar 
Kemal Şensoy Mete Tan 

Kocaeli 
Sedat Akay 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, önerge
nin ad okuma suretiyle olan fırkasını oylarınıza 
sunuyorum. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Açık oylama ad okunarak yapılacaktır. İçtü
züğümüzün ibir hükmünü de yerine getirmiş ol
mak bakımından, açılk oylamaya önce bu önergede 
isini bulunan arkadaşlarımdan başlayacağız efen
dim. 

Sayın Reşit Ülker, bir önergeniz var efendim, 
bunu işleme koymamı istiyor musunuz? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Hangisi efen
dim? 

BAŞKAN — «Örnek olmadığı için önergemi 
Anayasa Komisyonuna gitsin diye oya koymadı
nız. Emsal buldum, bu itibarla oya koyun.» diye 
buyurduğunuz. 

REŞİT ÜDKER (İstanbul) — Şimdi anla. 
mı kalmadı efendim. 

BAŞKAN — Var veya yok efendim, ben size 
soruyorum; bunu g'eri mi alıyorsunuz? 

561 — 
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REŞİT ÜLKER (İstanbul) ~ Geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Geri verilmiştir efendim. 
Efendim, açık oylamaya başlıyoruz. 
(Açık oylama istemi önergesinde imzası bulu

nan üyelerin ad okunarak oylan toplandı.) 
BAŞKAN — Arkadaşlarımızın oylamaya ka

tılmış olmaları nedeniyle açık oylamaya devam 
medburiyetinıiz doğmuştur. Ad cetvelinden y& 
Adana ilinden (başlayarak oylamaya devam edi
yoruz efendim. 'Eğer ad okunurken, oyunu kul
lanan arkadaşlarımızın ismi tekrar okunursa bi
zi mazur 'görsünler, bir yanlışlığa mahal verme
mek için olacaktır. 

(Adana milletvekillerinden başlanarak ad 
okunarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmamış, oyuna baş 
vurmadığımız Ibaşka sayın üye var mı efendim?.. 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, oyla
manın sonucunu arz ediyorum. 

Şimdi yapılan oylamada Cumhuriyet Senato
sunun 2 nci madde ile ilgili metni, Divan Üyesi 
ibir arkadaşımızın (beyanına göre 215 kabul, 221 
ret oyu ile kalbul edilmemiştir. Diğer Divan Üye
si arkadaşımızın ifadesine göre de 215 kabul, 
220 ret oyu reddedilmiş bulunmaktadır. Netice
ye müessir olmadığı için' 1 ovun üzerinde dur
madık. 

2 nci maddede de, Oumh ariyet Senatosu met
ni kaıbul edilmemiştir. 

'Şimdi 3 ncü metnin, yani Millet Meclisinin 
2 nci madde ile ilgili ilk metninin açık oylaması
na başlıyoruz. 

SELÇUK ERVERD1 (Erzurum) — Sayın 
Başkan zilleri çalar mısınız? 

BAŞKAN — Ziller çalıyor efendim, zillere 
hep alıştığnmz için çalmadığını 'zannediyoruz, ça
lıyor efendim. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Acaba 
bir yemek aralığı verilemez mi? 

BAŞKAN — Efendim Genel Kurulunuzun 
Danışma Kurulumuzun önerisine istinaden aldı

ğı karar var. Ortak bir önerge verirsiniz, ara is
tersiniz, ben gereğini yaparım. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Oylama 
sırasında ara yerilmez Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, ben ve
rilir de, verilmez de demiyorum. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sa
yın Başkan, ziller oylamaya başlanırken çalmırsa 
daha iyi olur. 

BAŞKAN — Efendim şimdi oylamaya geçe
ceğimiz için çalıyorum. Zaten 2 nci maddenin 
3 ncü oylamasındayız, bunu tamamladıktan son
ra bir öneriyi dikkate alalbilirim. 

Daha önce kararlaştırılmış idi, açık oylama 
ad okunarak yapılacak idi; yine Adana ilinden 
başlamak üzere, Millet Meclisinin 2 nci madde ile 
ilgili ilk metninin açık oylamasına geçiyorum. 

(Adana milletvekillerinden başlanarak ad 
okunarak oylar toplamdı.) 

BAŞKAN — Oyunu almadığımız sayın üye 
var ımı efendim?.. Yok. 

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

Meclisi metninin 2 nci madde ile ilgili açık oy
lama Sonucunu arz ediyorum; 233 kalbul, 199 ret 
oyu çıkmak suretiyle (O. H. P. ve M. S. P. sıra
larından alkışlar.) 2 nei madde ile ilgili Millet 
Meclisi ilk metni kaıbul edilmiş bulunmaktadır. 

Bir önerge var, okutuyorum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

3 ncü maddenin müzakere ve oylamasına geç
meden, yemedi için 1,5 saatlik bir ara verilmesini 
saygı ile arz ederim. 

Erzurum 
Selçuk Erverdi 

(C. H / P . sıralarından «1 saat» sesleri.) 
'BAŞKAN — Bir saate kakılıyorsunuz. 
Efendim, birleşime bir saat ara verilmesini 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kalbul edilmiştir efendim. 

Bir saat sonra toplanmak üzere Birleşime ara 
'veriyorum. 

Kapanış saati : 22,05 

— 602 — 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 23,08 

BAŞKAN : Başkanivekli Kemal Ziya Ö t̂ürk 

DİVAN Üyedieri : Oral Mavioğlu <içel), Enver AkövaCUSivias) 

BAŞKAN Millet Meclisinin 74 ncü Bir
leşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum. Çalış
malarınıza kaklığımız noktadan devam ediyo
ruz. 

NURETTİN OK ('Çankırı) — KSaym Baş
kan, bir ricam olacak. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ok. 
NURETTİN OK (Çankırı) — Biraz önce 

yapılan oylama üzerinde beyanda bulunmak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim 

NURETTİN OK (Çankırı) — Müsaade 
ederseniz, 2 nci madde üzerinde yapılan oyla
manın usulü üzerinde 'kısa beyanda bulunmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz yerinizden buyu
runuz efendim. 

NURETTİN OK (Çankırı) — Yerimden 
ıbiraz uzun sürer. 

BAŞKAN — Yani, bir özet olarak lütfedi
niz efendim. 

NURETTİN OK -(Çankırı) — Sayın Baş-
ikan, 2 nci maddemin biraz önce yapılan oyla
masında, önce zatıâliniz Cumhuriyet Senatosu
nun metnini oya sundunuz. Bu oylama sıra
sında, müşahede edebildiğim kadar, bazı ar
kadaşlarımız Cumhuriyet Senatosu metnini ka
bule dair oy kullandılar. 

Muhteva itibariyle 2 inci maddede, Cumhu
riyet Senatosunun değiştirmiş olduğu şekli 
kabule şayan gördüler. 

BAŞKAN — Görüldü... 
NURETTİN OK (Çankırı) — Kabul et

tiler. 
BAŞKAN — Oy veren arkadaşlarımız. Evet 

efendim. 
NURETTİN OK (Çankırı) — Oy veren 

'bazı arkadaşlarımız... 
Onu takiben Millet Meclisi metnini oyla

dığınız sırada aynı arkadaşjlarnmız, Cumhu
riyet Senatosunuın metnimi 'kabul etmiş olan 
'bazı arkadaşlarımız bu defa değişik bir irade 

— 563 

kullanmak suretiyle, çift irade kullanmak su
retiyle Millet Meclisinin Kabul etmiş olduğu 
metne oy verdiler. O zaman, Türk tarihinde 
belki de ilk defa 'görülen; Mr milletvekilinin 
aynı konuda aynı arida iki irade kullandığına 
şahit olduk. 

Zatıâlinizm oylama sırasında ifade etmiş 
olduğu bir noktadan hareket edersek; bir 'mil
letvekili oylama sırasında yanlışlıkla dahi 
olsa «Kabul» yerine «Ret» demiş ise, onu ıta-
kiben de bir diğer milletvekili oy kullanmışsa 
artık onu değiştirmek mümkün değil buyurdu
nuz. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
NURETTİN OK (Çamları) — Halbuki şu 

ahvalde, 2 nci madde üzerinde yapılan oyla
mada bir milletvekili iradesini kullandıktan 
beş dakika sonra değişik bir irade daıha kul
lanmıştır. 

Yarından itilbaren zabıtları tetkik ettiğimiz 
takdirde, aynı milletvekilinin iki oyu ile karşı 
karşıya kalmış Ibul'una cağız. Birisinde, 2 nci 
madde Cumhuriyet Senatosundan gelen şek
liyle kabul edilmiştir; bir diğerimde ise, aynı 
milletvekili tarafından, Millet Meelisinlin metni 
kabul edilmiştir. Böylece oylama çift irade 
şeklinde tecelli etmiştir. 

Za hâlinizin tutumunda da bir yanlışlık mü
şahede etmiş ibulunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ok, söylediğimiz, vakıa 
olarak doğrudur. Ancak, zaıtıâlkriizden bir 
noktada ayrılıyorum. Bu irade izharı aynı 
anda vaki olmamıştır. Ayrı ayrı yapılan iki 
oylama içerisinde vaki olmuştur. Daha önce 
de baJhsinti ettiğimiz gibi, aslında tevali eden 
oylamalardan maksut olan bir netice olarak 
bunu izah etmek mümkündür. Sayın Bahri Sav-
cı'nın da zabıtlardan okuman ifadesimdeiki de
yimi ile; bunu, bir teemmül ve tekemmül çer
çevesi içerisinde kaibul ediyoram. 

Bu itibarla ıbunun bu noktada müzakere 
konusu olması imkânını görmüyorum efen-
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dini. (O. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.)' 

Rica ediyorum elendim, rica ediyorum. 
NURETTİN OK (Çantan) — Sayın Baş

kan, bir diğer konu da, müsaade edin zabıt
lara geçmesinde fayda mütalâa ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, buyuru
nuz. 

NURETTİN OK (Çankırı) — Vâki beyanınız 
içerisinde, zaibıtları tetkik ettiğiniz zaman mü
şahede 'ödersiniz, Cumhuriyet Sematoısuındaıı 
gelen «metnin... (C. H. P. sıralaırrndan gürül
tüler. ) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, rica 
ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, ben yetkimi kul
lanarak: Sayın Olk'a müsaade ettim. Sizin mü
dahaleleriniz müsaadeyi daha çok uzatıyor. 
Rica ^ediyorum. 

Buyurunuz Sayın Ok. 
NURETTİN OK (Çankırı) — Cumhuriyet 

Senatosundan gelen metnin reddedilmesi için 
salt çoğunluğun gerekli okluğunu .bizzat zatıâ-
liniz ilfade buyurdunuz.. 

BAŞKAN — Evet ef endim. 
NURETTİN OK (Çankırı) — Bunu taki-

Iben burada yapılan oylamada Cumhuriyet Se
natosundan gelen metin, 215 oya karşı, 220 
oyla reddedilmiş olmasına rağmen, bu beyanı
nızın aksine «Cumhuriyet Senatosundan gelen 
metin reddedilmiştir» şeklinde ifade buyurdu
nuz. Bu iki ifadeniz de birbirine mübaytin bir 
mahiyet arz etmektedir. 

Lütfen çeliş killerden) kendinizi kurta nailiz. 
(A. P. sıralarından gülüşmeler). 

BAŞKAN — Sayın Ok, böyle bir beyanım 
vâlkidir, doğrudur. Ben bu beyanımı, eğer za
ibıtları tekrar tetkik inılkânını (bulur iseniz. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Yarım saat 
ara verdikten sonra geri aldınız. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın. Menteşe, 
müsâade edimiz 

Millet Meclisinin ıkemdi metnini 'kabulde 
226 oy, salt çoğunluk aramış olmanın mefhu
mu muhalifinden, karşıtından Cumhuriyet Se
natosu metninin de ancak böyle vasıflı bir 
çoğunlukla reddedilebileıceğind ifade ettim. Bu
mu, oylama sırasını tayindeki tezimi kuvvetlen
diren bir gereücçe olarak İfade ettim. Yoksa, 

«mutlaka böyle 'bir vasıflı çoğunluk arayaca
ğım» Şeklimde bir kurallı ortaya koymadım, 
bu beyanım sadece oylama sırasını tayindeki 
tercihim olan Karma Komisyon metninden 
sonra, «'Millet Meclisinin kemdi metni oylan-
malıdır.» şeklindeki görüşümü kuvvetlendireın • 
bir gerekçe olarak ifade ettim. Bunu da bu şe
kilde arz ediyorum cf emdim. 

NURETTİN OK (Çankırı) — Yani şimdi 
/bu, daha evvel izapta geçmiş olan ifadenizden 
TÜCU ımudur1? 

BAŞKAN —- Hayır, bir rücü değil, ifade 
ettim efendim. Tezimi kuvvetlendireni, değer
lendiren bir delil olarak ifade ettiğimi ifade 
ediyorum. Yoksa, «Cumhuriyet Senatosu, met
ininin kabul veya âdemi kaibulünde mutlaka 
226 oyu arayacağım» şeklinde zapta geçmiş 
kesin bir beyanım yoktur. Beyanım, «226 oyu 
şart koşan Millet' 'Meclisli ilk metninin içinde 
saklı olan mamiada bu vardır» demek sure
tiyle oylama sırasının tayimıimdeki görüşümü 
kuvvetlemdirımek bakımımdan ifade edilmiş bir 
mütalâadır efendim. 

NURETTİN OK (Çankırı) — Beın, öyle 
tespit ettim efendim. Siz görüşünüzden vazigelç-
tijniz. 

BAŞKAN — Efendim, 3 ncü maddeyi oku
tuyorum. YinL. sırasıyle .Karma Komisyon, 
'Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi metin
leri olcuna çaktır. 

Madde 3. — 29 Ekim 1973 tarihine kadar 
işlenmiş : 

Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkın
daki 1567 sayılı Kanunun şümulüne giren 10 000 
liraya kadar (on bin lira dâhil) kıymet kaçak
çılığı suçlan veya bu kanuna (göre çıkartılan 
kararname ve tebliğlere aykırı fiiller veya mik
tarı ne olursa olsun döviz veya Türk parasının 
ziyamı intaeetmemiş bilûmum fiiller veya önce
den çıkartılan kararname ve tdbliğlere göre suç 
sayılıp da sonradan çıkarılan kararname ve 
tebliğlere ıgöre suç sayılmayan fiiller, istimal 
ve istihlâk maksadı ile işlenmiş kaçakçılık fiil
leri ve ithalle ilgili olmayan tekel kaçakçılık
ları ve kaçakçılıkla ilgili olmayan tekel suçları 
kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 sayılı 
Kanunda belirtilen CİF kıymeti 20 000 lirayı 
geçmeyen (yirimi l)in lira dahil) ithal ve FOB 
değeri 20 000 lirayı geçmeyen (yirmi bin lira 
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dahil) ihraç kaçakçılığı suçları hakkında ibu 
kanunun 1 nci 'maddesi hükmü uygulanır. 

Yukarıki fikra hükümleri dışında kalan ka
çakçılığın ınıen ve takibine dair 1918 sayılı ka
nun, ek ve tadilleri ile bu kanunlara ilişkin teb
liğler ve Türk Parasının Kıym'etini Koruma 
hakkındaki 1567 sayılı kanunlar ile bunların ek 
ve tadilleri hükümlerini ihlâl eyleyen fiillerle, 
]308 sayılı Kanunla değişik 6136 sayılı Kanu
nun 12 nci maddesinin 2 ve 3 ncü; Türk Ceza 
Kanununun 264 ncü maddesinin 2 ve 3 ncü fık
ralarına giren fiillerden mahkûm olanların hür
riyeti bağlayıcı cezaların 5 yılı affedilmiştk. 
Şu kadar ki, bu fıkra hükmünden yararlananla
ra tayin edilen para cezaları af kapsamı dışın
da bırakılmıştır. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu metnini 
okutuyorum. 

Madde 3. — 29 Ekim 1973 tarihine kadar 
işlenmiş : 

Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkın
daki 1567 sayılı Kanunun 'şümulüne giren 10 000 
liraya kadar (on 'bin lira dahil) kıymet kaçak
çılığı suçları veya bu kanuna göre çıkartılan 
kararname ve tebliğlere aykırı fiiller veya mik
tarı ne olursa olsun döviz veya Türk parasının 
ziyamı intacetmemiş bilûmum fiiller veya önce
den çıkartılan kararname ve tebliğlere göre suç 
sayılıp da sonradan çıkarılan kararname ve teb
liğlere göre suç sayılmayan fiiller, istimal ve 
istihlâk maksadı ile işlenmiş kaçakçılık fiilleri 
ve ithalle ilgili olmayan tekel kaçakçılıkları ve 
kaçakçılıkla ilgili olmayan tekel suçları kaçak
çılığın men ye takibine dair 1918 sayılı Kanun
da 'belirtilen CİF kıymeti 20 000 lirayı geçme
yen (yirmi bin lira dahil) ithal ve FOB değeri 
20 000 lirayı geçmeyen (yirmi 'bin lira dahil) 
ihraç kaçakçılığı suçları hakkında bu kanunun 
1 nci maddesi hükmü uygulanır. 

Yukarıki fikra hükümleri dışında kalan ka
çakçılığın men ve takibine dair 1918 sayılı Ka
nun, ek ve (tadilleri ile bu kanunlara ilişkin teb
liğler ve Türk Parasının Kıymetini Koruma 
hakkındaki 1567 sayılı kanunlar ile bunların ek 
ve tadilleri hükümlerini ihlâl eyleyen fiillerle, 
1308 sayılı Kanunla değişik 6136 sayılı Kanu
nun 12 nci maddesinin 2 ve 3 ncü; Türk Ceza 
Kanununun 264 ncü maddesinin 2 ve 3 ncü fık
ralarına giren fiillerden mahkûm olanların hür-
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,riyeti bağlayıcı cezaların 5 yılı affedilmiş'tir. 
Şu kadar ki, bu fıkra hükmünden yararlananla
ra tayin edilen para cezaları af kapsamı dışın
da bırakılmıştır. 

BAŞKAN — Millet Meclisi ilk metnini oku
tuyorum. 

Madde 3. — 7 . 2 . 1974 tarihine kadar iş
lenmiş : 

Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkın
daki 1567 sayılı Kanunun şümulüne giren 10 000 
lira kadar (on bin lira dahil) kıymet kaçakçılı
ğı suçları veya bu kanuna göre çıkarılan karar
name ve tebliğlere aykırı fiiller veya miktarı ne 
olursa olsun döviz veya Türk parasının ziyamı 
intacetmemiş bilûmum fiiller veya önceden çı
karılan kararname ve tebliğlere göre suç sayı
lıp da, sonradan çıkarılan kararname ve tebliğ
lere göre suç sayılmayan fiiller, istimal ve is
tihlâk maksadı ile işlenmiş kaçakçılık fiilleri ve 
ithalle ilgili olmayan tekel kaçakçılıkları ve ka
çakçılıkla ilgili olmayan tekel suçları, Kaçak
çılığın men ve takibine dair 1918 sayılı Ka
nunda belirtilen CİF kıymeti 20 000 lirayı geç
meyen (yirmi bin lira dahil) ithal ve FOB de
ğeri 20 000 lirayı geçmeyen (yirmi hin lira da
hil) ihraç kaçakçılığı suçları hakkında hu ka
nunun 1 nci maddesi hükmü uygulanır. 

Yukarıki fıkra hükümleri dışında kalan Ka
çakçılığın men ve takibine dair 1918 sayılı Ka-' 
nun, ek ve tadilleriyle bu kanunlara ilişkin teb
liğler ve Türk Parasının Kıymetini Koruma 
hakkındaki 1567 sayılı kanunlar ile bunların 
ek ve tadilleri hükümlerini ihlâl eyleyen fiiller
le, 1308 sayılı Kanunla değişik 6136 sayılı Ka
nun 12 nci maddesinin 2 ve 3 ncü; T. C. Kanu
nunun 264 ncü maddesinin 2 ve 3 ncü fıkrala
rına giren fiillerden mahkûm olanların hürriye
ti bağlayıcı cezalarının beş yılı affedilmiştir. Şu 
kadar iki; bu fıkra hükmünden yararlananlara 
tayin edilen para cezaları af kapsamı dışında 
bırakılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üyelerin isimlerini arz ediyorum. 

Sayın Akovat . 
ENVEB AKOVA (Sivas) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçiyorsunuz. 
Sayın Gençoğlul. 
RİZA GENÇOĞLU (Denizli) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Saym Nurettin Yılmaz?.. 

565 — 
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NüBET'TİN YILMAZ (Mardin) — Vazgeç
tim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Efendim, 3 ncü madde ile ilgili olarak Kar

ma Komisyona ait metni oylarınıza suna'cağım,. 
Karma Komisyon metnini kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Karma 
Komisyon metni kabul edilmemiştir. 

ÜumJhüriyet Senatosu metnini oylarınıza su
nuyorum. Cumhuriyet Senatosu metnini kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etme
yenler... Cumhuriyet Senatosu metni kabul edil
memiştir. 

Millet Meclisinin ;3 ncü madde ile ilgili ilk 
metnini oylarınıza sunuyorum. Oylama açık oy
la yapılacaktır. Adana ilinden açık oylamaya 
başlıyoruz. 

(Adana milletvekillerinden başlanarak ad 
okunarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN —• Oyunu kullanmamış sayın üye 
var mı efendim?.. Yok. Oylama işlemi bitmiş
tir. 

(Oyların ayrına yapıldı.) 
. BAŞKAN — Açık oylamanın sonucunu arz 

ediyorum efendim. 234 kabul, 200 ret oyu ile 
Millet Meclisimizin 3 ncü mıadde ile ilgili ilk 
metni kabul edilmiş bulunmaktadır. 

4 ncü maddeyi aynı sıra içerisinde okutuyo
rum efendim. 

Madde 4. — A) Suçun işlendiği tarihte 
15 yaşını doldurmamış olanlar ve haklarında 
Türk Ceza Kanununun 47 ve 48 nci maddeleri 
uygulananlarla uygulanması gerekenlerin 29 
Ekim 1973 tarihine kadar işledikleri suçlar için 
takibat yapılmaz. Bunlara verilen cezalar, fer'i 
ve mütemmim cezalarla, ceza mahkûmiyetleri
nin bütün sonuçlarını da kapsamak üzere affe-
dilmiştir. 

B) Halen Başbakan, Bakanlar Kurulu üye
si, Cumlhuriyet Senatosu üyesi ve milletvekili 
olanlar ile daha önce Başbakanlık veya bakan
lık yapmış olanlar, bu af kapsamından faydala
namazlar. 

BAŞKAN — C. Senatosu metnini okutuyo
rum. 

Madde 4. — A) Suçun işlendiği tarihte 
15 yaşını doldurmamış olanlar ve haklarında 
Türk Ceza Kanununun 47 ve 48 nci maddeleri 
uygulananlarla uygulanması gerekenlerin 29 

Ekim, 1973 tarihine kadar işledikleri suçlar için 
takibat yapılmaz. Bunlara verilen cezalar, fer'i 
ve mütemmim cezalarla, ceza mahkûmiyetleri
nin bütün sonuçlarını da kapsamak üzere affe-
dilmiştir. 

B) Halen Başbakan, Bakanlar Kurulu üye
si, Cunıhuriyet Senatosu üyesi ve milletvekili 
olanlar ile daha ;önce Başbakanlık veya bakan
lık yapmış olanlar, bu af kapsamından faydala
namazlar. 

BAŞKAN — Millet Meclisi ilk metnini oku
tuyorum. 

Madde 4. — A) Suçu işlediği tarihte 15 
yaşını doldurmamış olanlarla, haklarında Türk 
Ceza Kanununun 47 ve 48 nci maddeleri uygu
lananlarla uygulanması gerekenlerin 7 .2 .1974 
tarihine kadar işledikleri suçlar için takibat ya
pılmaz. Bunlara verilen cezalar, fer'i ve mütem
mim cezalarla, ceza mahkûmiyetlerinin bütün 
sonuçlarını da kapsamak üzere affedilmiştir. 

B) Suçu işlediği tarihte 15 yaşını bitir
miş olup 18 yaşını bitirmemiş olanların 7.2.1974 
tarihine kadar işledikleri kanunların suçu tes
pit eden asıl maddesinde üst sınırı (onsekiz) yılı 
geçmeyen hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile ya
hut yalnız veya birlikte olarak para cezası ile 
cezalandırdığı veya müsadereyi yaJhut bir mes
lek veya sanatın yapılmamasını veyahut bu ce
zalardan birini veya birkaçını gerektiren fiil
ler hakkında takibat yapılmaz. 

Bu kimselerden, 7 . 2 . 1974 tarihine kadar 
işledikleri suçlardan dolayı, 18 yıl veya daha az 
hürriyeti bağlayıcı bir cezaya, yahut yalnız, 
veya birlikte olarak para cezasına veyahut mü
sadere veya bir meslek veya sanatın tatili icra
sı cezasına, veyahut bu cezalardan bii'i veya 
birkaçına mahkûm, olanlara bu cezaları, ceza 
mahkûmiyetlerinin bütün sonuçlarını da kapsa
mak üzere affedilmiştir. 

Bu bentte belirtilen kimselerden, 7 .2 .1974 
tarihine kadar işledikleri suçlardan dolayı 18 
yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı bir cezaya veya 
bununla birlikte para cezasına mahkûm edilen
lerin hürriyeti bağlayıcı cezalarının 18 yılı ve 
para cezalarının tamamı ile fer'i ve mütemmim 
cezaları affedilmiştir. Ancak, Türk Ceza Ka
nununun 450 nci maddesinin 1 ve 10 ncu bent
leri gereğince mahkûm edilenler bu bent hük
münden yararlanamazlar. 
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BAŞKAN — Muhterem. arkadaşlarım,, her üç 
metnin okunması bitmiştir. Madde üzerinde Sa
yın Akovâ, Sayın G-ençoğlu ve Sayın Yılmaz söz 
istemjşlerse de bu arkadaşlarımız söz isteklerin
den vazgeçmişlerdir. 

Bu nedenle oylamaya geçiyoruz efendim. 
4 neü madde ile ilgili Karmıa Komisyon met

nini oylarınıza sunuyorum. Karma Komisyon 
metnini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir efendim. 

4 ncü madde ile ilgili Cumhuriyet Senatosu 
metnini oylarınıza sunacağım. Cumhuriyet Sena
tosu metnini kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar... Kabul 'etmeyenler... Cumhuriyet Senato
su metni de kabul edilmemiştir. 

Millet •Meclisinin ilk metni i. i açık oylarınıza 
sunacağım. 

Açık oylamaya Adana ilinc.en başlıyoruz, 'bu
yurun efendim. 

(Adana Milletvekillerinden başlanarak ad 
okunarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN —• Başka oyunu almadığım sa
yın üye var mı efendim?.. Yok. 

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

oylamanın sonucunu arz ediyorum. 173 ret oyu
na karşılık 249 kabul oyuyla Meclisimizin ilk met
ni kabul edilmiş 'bulunmaktadır. (Alkışlar) 

5 nci maddeye geçiyoruz. 
Karma Komisyon metnini okutuyorum: 
Madde 5. — Aşağıda yazılı bentlerde gösteri

len suçlar, bu kanun hükümleri dışında bırakıl
mıştır: 

A) Türk Ceza Kanununun 141, 142, 146, 
149 ve Askerî Ceza Kanununum 148 nci madde
sinin (B) bendinde yazılı fiiller ile Türk Ceza 
Kanununun 414 neü maddesinin 2 nci ficrası ve 
416 nci maddesinin 1 nci fıkrasında yazılı suç
lar. 1 nci maddenin (D) bendi hükmü saklıdır. 

B) Türk Ceza Kanununun 2 nci kitaibınm, 
umumun sıhhatine, yenecek ve içecek şeylere 
müteallik 7 nci babının 3 ncü faslında yer alan 
hükümlere muhalefetten İzmir 5 nci Sulh Ceza 
Mahkemesine açılmış 'bulunan 1967/907 esas sa
yılı, İzmir 1 nci Ağır Ceza Mahkemesine açıl
mış Ibulunan 1967/331 esas sayılı ve bu yer Sı
kıyönetim Askerî Mahkemesine açılmış bulu
nan 1972/20 esas sayılı, davalara konu teşkil 

eden fiillerle, bu davalarla ilgili' olarak Hâkim
ler Kanununun 107 nci maddesi gereğince, ta
kibat icrasına lüzum görülenler haklarında açıl
mış veya açılacak davalara ilişkin fiiller, 

C) 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu ve 
Asarı Atika Nizaımnainıesinde belli edilen eski 
eserlerin kanuna ve nizamnamelere aykırı ola
rak yurt dışına çıkaranların veya çıkarmaya 
teşebbüs edenlerin suç teşkil eden fiilleri, 

D)1 Yukarıda (A) bendinde gösterilen Türk 
Ceza Kanununun 414/2 ve 416/1 maddelerine 
atıf yapan Askerî Ceza Kanununun 152 nei mad
desinde yazılı fiiller, 

E) Askerî Ceza Kanununun 56/1 - (D) 
maddesi 'hükmünün matufu olan 56/1 - (A) ve 
Türk Ceza Kanununun 133/1 maddelerinden hü
küm 'giymiş olan yabancıların bu kanudaki af 
hükümlerinden yararlanabilmeleri (mukabilinde 
bir Türk vatandaşının - veya Türkiye lehine suç 
işlemiş bir şahsın - mahkûm edildiği ülke tara
fından cezasının ortadan kaldırılması halinde) 
Bakanlar Kurulundan çıkarılacak kararnameye 
bağlıdır. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu metilini 
okutuyorum : 

Madde 5. — Aşağıda yazılı bentlerde gösteri
len suçlar, ibu kauun hükümleri dışında (bırakıl
mıştır: 

A) Türk Ceza Kanununun 141, 142, 146, 
149 ve Askerî Ceza Kanununun 148 nci madde 
sinin (B) bendinde yazılı fiilinr ile Türk Ceza 
Kanununun 414 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 
416 nci maddesinin 1 nci fıkrasında yazılı suç
lar. 1 nci maddenin (D) bendi hükmü saklıdır. 

B) Türk Ceza Kanununu1; 2 nci kitaibınm, 
umumun sıhhatine, yenecek ve içecek şeylere 
müteallik 7 nci babının 3 ncü faslında yer alan 
hükümlere muhalefetten İzmir 5 nci Sulh Ceza 
Mahkemesline açılmış -bulunan 1967/907 esas sa
yılı, İzmir 1 nci Ağır Ceza Mahkemesine açıl
mış ıbulunan 1967/331 esas sayılı ve bu yer Sı
kıyönetim Askerî Mahkemesine açılmış bulu
nan 1972/20 esas sayılı, davalara konu teşkil 
eden fiillerle, hu davalarla ilgili olarak Hâkim
ler Kanununun 107 nci maddesi 'gereğince, ta
kibat icrasına lüzum görülenler haklarında 'açıl
mış veya açılacak davalara ilişkin fiiller, 

C) 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu ve 
Asarı Atika Nizamnamesinde Veli i edilen eski 
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eserlerin kanuna ve nizamnamelere aykırı ola
rak yurt dışına çıkaranların veya çıkarmaya 
teşebbüs edenlerin suç teşkil eden fiilleri, 

D) Yukarıda (A) bendinde gösterilen 'Türk 
Ceza Kanununun 414/2 ve 416/1 maddelerine 
atıf yapan Askerî Ceza Kanununun 152 nci mad-
dos*indo yazılı fiillei', 

E) Askerî Ceza Kanununun 56/1 - (D) 
maddesi 'hükmünün matufu olan 56/1 - (A) ve 
Türk Ceza Kanununun 133/1 maddelerinden hü
küm 'giymiş olan yabancıların bu kanudaki af 
hükümlerinden yararlan aibilmd eri (mukabilinde 
bir Türk vatandaşının - veya Türkiye lebine suç 
işlemiş bir şahsın - mahkûm edildiği ülke. tara
fından cezasının ortadan kaldırılması halinde) 
Bakanlar Kurulundan çıkarılacak kararnameye 
bağlıdır. 

BAŞKAN — Millet Meclisinin kabul etti
ği metni okutuyorum. 

Madde 5. — Aşağıda yazılı bentlerde göste
rilen suçlar bu kanun hükümleri dışında bıra
kılmıştır : 

A) Türk Ceza Kanununun 149 ncu mad
desinin 1 nci fıkrasiyle 414 ncü maddesinin, 
'2 nci fil kr ası ve 416 nci maddesinin 1 nci fık
rasında yazılı suçlar, 

B) Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının, 
umumun sıhhatine, yenecek ve içilecek şeylere 
ımüiteallik, 7 nci babının 3 ncü faslımda yer 
alan hükümlere muhalefetten İzmir 5 nci Sulh 
Ceza Mahkemesine açılmış bulunan 1967/907 
esas sayılı, İzmir 1 nci Ağır Ceza Mahkemesine 
açılmış bulunan 1967/331 esas sayılı ve bu yer 
Sıkıyönetim Askerî Mahkemesine açılmış bulu-
man 1972/20 esas sayılı, davalara konu teşkil 
edan fiillerle, bu davalarla ilgili olarak Hâkim
ler Kanununun 107 nci maddesi gereğince, ta-
ikilbat icrasına lüzum görülenler haklarında açıl
mış veya açılacak davalara ilişkin fiiller, 

C) 1710 sayılı Esiki 'Eserler Kanunu ve 
Asarı Atika Nizamnamesinde belli edilen eski 
eserleri kanuna ve niizamınaımeliere aykırı olarak 
yurt dışına çıkaranların veya çıkarmaya teşeb
büs edenlerin suç teşkil -eden fiilleri, 

D) Yukarıda (A) bendinde gösterilen 
Türk Ceza Kanununun 414/2 ve 416/1 madde
lerine atıf yapan Askerî Ceza Kanununun 152 
nci maddesinde yazılı fiiller, 

E) Yüksek Adalet Divanınca, Türk Para
sının Kıymetini Koruma hakkındaki 1567 sa
yılı kanunlar ile ek ve tadillerine muhalefet-
ıteın dolayı hükmedilmiş olan para cezaları, 

F) Askerî Ceza Kanununun 56/1-D madde
si hükmünün matufu olan 56/1-A ve Türk Ceza 
Kanununun 133/1 maddelerinden hüküm giymiş 
olan yabancıların, bu Kanundaki af hüküm
lerinden yararlanıabilmelieri', [ımulkabilinde bir 
Türk vatandaşını (veya Türkiye lehine suç iş
lemiş .bir şahsın) cezasının ortadan kaldırılma
sı için] Bakanlar Kurulundan çıkarılacak ka
rarnameye bağlıdır. 

BAŞKAN — Meltinlıerin okunmıaisı tamam
lanmıştır efendim. 

, Madde üzerimde iSayın Akova, Sayın Gfen-
coğlu, Sayın Yılmaz, Sayım Ezman, ve Sayım 
Hasan Değer söz isteğinde bulunmalarıdır. Bu 
arkadaşlarımız söz haklarını (kullanacaklar mı 
efendim? («Vazgeçtik» sıesleni) 

Arkada şiarımız söz taleplerinden vazgeçilmiş 
bulunmaktadırlar. Bu nedenle oylamaya ge
çeceğiz. 

Bu madde ile ilgili üç oylamanın da açık: 
oy ile yapılmasını isteyen önergeler vardır, bu 
önergelerin üçü de aynı mahiyette, fakat kap
sam 'değişiklikleri nedeniyle farklılık arz et
mektedir. En geniş kapsamlı, önergeyi okutu
yorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Af kanunu teklifinin 5 nci maddesinin oy

lanmasının gerek Komisyon ve gerekse Senato 
metninin isim okunarak açıik oylama yapılması-
!nı arz ve teklif ederiz. 

Konya Ankara 
Mustafa Kubilây İmer Necdet Evliyagil 

Konya Denizli 
Faruk îSükan Sami Arslan 

Çorum Kars 
İhsan Tombuş Yasin Bozkurt 

Sakarya Diyarbakır 
Vedat Önsal Hasan Değer 

İstanbul Erzurum 
Saadettin Bilgiç Basim Cinisli 

Ankara Konya 
Cevat Önder Muzaffer Demirtaş 

Bursa Trabzon 
Mehmet Turgut Ekrem Dikmen 

Manisa • 
ıSüdeyman Tuncer 
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BAŞKAN •— Okunan önergedeki, ad oku
ma suretiyle açık oylamanın yapılması teklifi
ni oylarınıza sunuyorum. Katbul edenler... Ka-
ibul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Açık oy ad 
okunarak yapılacaktır. Açık oylamaya ilk 
defa önergede ismi bulunan arkadaşlarımızdan 
(başlıyorum efendim. (Açık oy istemi önerge
sinde imzası bulunan milletvekillerinden baş
lanarak ad okunarak oylar toplandı.) 

ıBAŞKAN — İmza sahibi sayın 15 üyenin 
toyları alınmış, 'bu suneıtle açık oylamaya devam 
imkânımız şartı da doğmuş bulunmaktadır. 

Kanma Komisyon metninin açık oylamasına 
devam ediyoruz. (Adana milletvekillerinden 
(başlanarak ad okunarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu alamamış olduğumuz 
(sayın üye var mı 'efendim?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 5 nci 
maddenin açık oylamasının sonucunu arz edi
yorum; Karma Komisyon metniyle ilgili açık 
oylamanın sonucunu arz ediyorum: 221 kabul, 
214 ret oyu çıkmak suretiyle... (D. P. sırala
rında nalkıştar, C. H. P. sıralarından, gürültü
ler) 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Kesin 
'be.. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, oyla
rın sonucuna saygılı olmaya mecburuz. 

Bu suretle 5 nci madde ile ilgili Karma 
Komisyon ımetni kabul edilmiş bulunmaktadır; 
diğer oylamalara mahal ve gerek kalmamıştır. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem (arkadaşlarım, bu 
madde Cumhuriyet Senatosunda metinden çı
karılmış olduğu için, bu madde ile ilgili ola
rak elimizde Cumhuriyet Senatosu metni yok. 
Bu nedenle iki metin üzerinde çalışma yapaca
ğız. 

Bu madde üzerinde söz isteyen Sayın 
Akova- Sayın Genç oğlu ve Sayın Yılmaz ar-
ikadaşlarımız söz isteklerini geri almış bulun
maktadırlar. 

Bu nedenle oylamaya geçiyoruz. 
Muhterem arkadaşlarım, okunan 8 nci 

•madde ile ilgili Karma Komisyon metni ile 
Millet Meclisi metni, hem taşıdığı numara ve 
hem de muhteva ve münderecat itibariyle bir
birine tıpatıp mutabık bulunmaktadır. Bu 
nedenle sıraya riayet etmek suretiyle Karma 
Komisyon metnini işarî oyunuza arz ettiğim 
ve bu şekilde oylarınızla kaibul edildiği takdir
de Millet Meclisi metni de kabul edilmiş anla
mı hasıl olacaktır. Bu nedenle ikinci bir oy
lamaya mahal kalmayacaktır. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Baş-
ikan, her ne kadar birbirine uygunsa da usul 
bakımından ayrı ayrı oylanması lâzımdır. 

BAŞKAN — Efendim, Karma Komisyon, 
Meclis metnini benimsemiş zaten. Oylamayı 
iki defa yapmamamda en küçük bir sakınca 
olsa görüşünüze iştirak ederim. Yani fuzulî 
muameleden kaçındığım için böyle davranmı
yorum. 

Efendim, Karma Komisyon metnini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... (Karma 
Komisyon metni ile Millet Meclisi metni tıpa
tıp aynıdır efendim) Kabul etmeyenler... Kar
ıma Komisyon metni kabul edilmiştir; bu itibar
la ikinci oylamaya mahal yoktur efendim. 
(A. P. ve D. P. sıralarından sürekli alkışlar) 

Karma Komisyonun kabul ettiği 9 ncu mad
de metnini okutuyorum. 

Madde 9. —- A) 1973 yılı sonuna kadar 
olan dönemlere (Beyana dayanan vergilendir
melerde 31 . 12 . 1973 tarihine kadar verilmesi 
gereken beyannamelere) ilişkin vergi ve Sos
yal Sigorta primi ve 6183 sayılı Kanunun 1 ve 
2 nci maddeleri şümulüne giren diğer amme 
alaeaklarına taallûk eden cezalar, gecikme zam
ları ve faizlerden tahsil edilmemiş olanlara ait 
vergi veya resim veya harç veya sigorta, primi 

6 ve 7 nci maddeler üzerinde ihtilâf bulun
madığı cihetle kesinleşmiş olan maddeler bulun
duğundan, bu (maddeler üzerinde oylama ya
pılmasına gerek yoktur. Muhterem arkadaşla-
trım. 
• Kanma Komisyonun 8 nci maddesini okutu

yorum efendim. 
Madd-3 8. — 16 . 6'. 1952 tarih, ve 5958 sa

yılı Kanunla tadil edilen 26 Recep 1342 ve 
3 Mant 1340 tarihli ve 431 sayılı Kanunun 2, 3, 
4 ve 5 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
Bu durumdan istifade etmek isteyen erkek 
mensuplar halkkında 431 sayılı Kantınu tadil 
idden 5958 sayılı Kanun gereğince kadın men
suplara tanınan haklar uygulanır. 
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veya 6183 sayılı Kanunim 1 ve 2 nci madde
leri kapsamına giren diğer amme alacakları, 
asıllarının hu kanunun yürürlüğe ıgirdiği tarih
ten önce veya bu talihten itibaren 8 ıay içinde 
kısımen veya tamamen ödenmiş olması halimde 
(Cebren tahsil edilenler dahili), ödemen vergiye 
veya resme veya harca veya sigorta prim bor
cuna veya 6183 isayılı Eanunun 1 ve 2 nci mad
deleri şümullüne girıen diğer amme alacakla
rıma tekabül eden cezalarım ve bunlara uygu-
llanması ıgereiken gecikme zamlarının ve faizle
rinin tamamı; 

öz'el kanunlarıma göne alınması gereken ce
za ve gecikme zamları hakkında da yulkarıki 
fıkra hükmü uygulanır. 

Af dönemleri ile ilgili olarak kesilmiş ve 
kesilecek bir vergi veya resim veya harç veya 
sigorta primi veyahut 6183 sayılı Kanunun 1 ve 
2 nci maddeleri şümulüne ıgitren diğer amme 
alacakları asıllarına bağlı olmayan tüm vergi 
ve sigorta primi ve para cezalarının tamamı; 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
henüz tahsil edilmemiş olan fer'i amım'e alacak
ları ile vergi cezalarının ve tahsili için vergi 
dairelerine gönderilen veya gönderilmesi gere
ken mahkeme harç ve giderleri ve yemeklik ve 
yiyeeıak bedelleri gibi müteferrik alaıeaklların1 

iikiyüzelli liraya kadar olanları (îkiyüzelli lira 
dahi), 6933 sayılı Kanuna göre alınan Hazine 
hisseleri, her türlü aşar bedelleri ile 31 . 7 . 1973 
tarihine kadar Maliyeye devredilmesi gerekten 
Tavizat bedellerinin bin lirası ve kadastro harç
ları affedilmiştir. 

Gümrük Kanununun giriş ve çıkış işlemle
rinle ilişkin para cezaları ile bu kanuniun ihlâ
linden doğan para cezalarının tamamı affedi
lir Ve Gümrük Vergileri ile ilgili olanları hak
kında da bu bendin ilk fıJkraısı hükmü aynen uy
gulanır. 

506 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin son 
fıkrasındaki ödeme, 26 nci maddedeki sorum
luluk hallerinin tahakkuk etmesine bağlıdır. 

B) Af dönemlerine ilişkin olarak bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kesilecek 
vergi ve sigorta primi veya 6183 sayılı Kanu
nun 1 ve 2 nci maddeleri şümulüne giren diğer 
amme alacaklarına müteallik cezalar ve gecik
me zamları ve faizleri hakkında da, vergi veya 
resim veya harç veya sigorta primi veya 6183 

14 . ö . 1974 O : 3 

isayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri şümulüme 
giren diğer amme alacakları asıllarının ilgilile
rine teibliğ edildiği tarihten itibaren 8 ay için
de ödenmesi halinde (Ödeme emri tebliği ve 
haciz tatbiki yolu ile muttali olunan amme ala
cakları dahil), yukarıdaki bent hükmü uygula
nıl'. 

C) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
ihtilaflı bulunan veya ihtilaflı hale getirilen1 

vergi, resim, harç, sigorta primi ve 6183 sayılı 
Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri şümulüne giren1 

diğer amme alacakları asıllarını ihtilâfın ke
sin hükme bağlandığı tarihten itibaren 8 ay 
içinde ödeyen mükellef Ve sorumlular hakkın
da da yukarıdaki bentler hükümleri uygula
nır. Ancak bu kanunun yürürlüğe girmiesimden 
sonra vergi, resim, harç, sigorta primi ve 6183 
•sayılı Ka/ıunun 1 ve 2 nci maddeleri şümulüne 
giren diğer amme alacaklarına müteallik ihti
lâfı sürdüren veya ihdas eden mükellef ve so
rumlulardan yetkili merciler tarafımdan kesin 
ihükmıe bağlanacak: vergi, resim, harç, sigorta 
primi ve 6183 .sayılı Kanunun 1 ve 2 ncii mad
deleri şümulüne giren diğer aımmıe alacakları 
>% 20 (Kaçakçılık cezasının uygulandığı vergi, 
;resim ve harçlar % 50) fazlası ile tahsil edilir. 

D) Bu kamun hükümleri, ıborçlülar ve 
mükelleflerin 6183 sayılı Kanunda öngörülen 
«tecil» müessesesine başvurmalarına ve bu su
retle aftan faydalanmalarına engel olmaz. 

E) Afla ilgili vergilendirme dönemlerime 
ilişkin olarak Vergi Usul Kanununun 371 nci 
maddesine göre bu kanunun yürürlüğü tari
himden itibaren bir yıl içimde pişmanlık tale-
Ibinde bulunanlara beyanları üzerine tarh ve 
tahakkuk ettirilen vergi, resim ve harçlar ha
ber verme tarihinden itibaren 8 ay içinde öden
diği takdirde, vergi cezası kesilmez ve pişman
lık zammı uygulanmaz. 

F) Blağ - Kur sigortialalarından, başvuranla 
ve basamak "sleçnue işlemlerini 1479 sayılı Ka
nunda göıstıerillen süneler geçtlüktıen sonra yapan
ların veya Bağ - Kur Kanunu kapsamınla gir
dikleri halde hiç başvurmlaımmş olanların bu ka
nunun yürürlüğe girdiği taıülhi taklip leden ıay 
başından itibaren 3 ay içinde olmak kaydıyle 
başvurma ve 'basamak sıeçme işlemleri ve hatalı 
sıeçtüklıeri baslamıalklıara dair yiazılı düzıeltmie ta
lepleri!, İra talepler sigorta yardımına hak ka-
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zandırian olaydan önce vnikubulmak vıe viarsia 
ödenımıesi geretoen kesıenıeik ve primler ödemmıek 
kaydıyle geçerli sayılır ve bu gibiler makikmda 
herhangi bir ımüeyyide vıe ceza uygulanmaz. 

1479 sayılı Kanunun geçici 2 mci ımıaddesinıe 
görie verilmesi gereken çalışma belige'leriinîi bu 
kanunun yürürlüğıe 'girdiği (tarihi taikiip teden ay 
başından itibaren üç ay ficinde Bağ - Kur 'a (in
tikal 'ettirilmesi hailimde bu belgeler 'geçerli sa
yılır. 

Bağ - Kur sigortalı lamım, bu kanunla verli-
lien başvurma sünesinin somuma kadarki prim 
borçlarına ait fark, gecikmıe zamımı ve faizleri 
takip ve tahsil ledilmıez; ödenmiş olan fark, gie-
dilkmıe zammı ve faizler geri verilmıemıekle bera
ber sigortalıların prim borçlarına mahsup edilir. 

(1) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa in-
tiibaık ederek (kongrelerini yapmış ve yinle aynı 
(kanunun 3 meü ımaddesime istinaden Itıesıciil ve 
ilânını zlamanında yaptıramadıklarından mün
fesih durumıa düşierek tasfiyeye tıabli tuitulmuş 
(kooperatifler, öemeU Af Kanununun yürürlüğe 
girdiği 'tarihten itibaren 6 ay içerisinde tescil 
ve ilânlarını yaptırdıklarınıda bir defaya maih-
sıi's ol'mia.k üzıere affedilirler. 

1630 sayılı Dermekler Kanununun geçici 1 
nci ımiaddesi uyarımca halkkmda fesih üşlieımi uy
gulanmış dermekler dçıin, İnltibalk 'Gıeniel Kural 
toplantılarını ©vvelcıe sünesinde yapanış olmala
rı şartı dle yeni tüzüklerini mahallî mülkiye 
âmirlerime vermek üziere bir aylılk 'ek süre ibannı-
mıştıı*. 

H) Deprem, sel, yangın gibi felâketlerden 
zarar gören yurttaşlarımıza 7!26l9 sıayılı Kanun 
uyarımca yapılan yardıımlardan tahalkkuik leden 
her türlü faiz, gecikme 'faizleri, anaparanın dı
şındaki bilumum masraf yüklenmeleri tıalkip ve 
tahsil lediilemlez. 

î ) Onuncu Devne T. B. M. M. üyelerinin 
ödeneklerinle müsteniden Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Banikasıma olan asıl borçlarıma yürütü
len faizler, her 'türlü ima'hkeimıe v)e icra tıalkip 
•masrafları, vekâlet ücretleri ile tahakkuk (etti
rilmiş vergiler Ikaldırı] iniştir. 

Borçluların yapmış olduğu bütün ödenmeler 
(Hangi mam iile (tahsil edilmiş olursa olsun) esas 
borçtan indirildikten sonra tolan bakiye borç
ları bu kanunun yayımı tarihlinden (itibaren % 
3 faüzle beş yıllık taksite bağlanmıştır. 

BAŞKAN — öulmıhuriiyet Senatosunun (ka
bul lettiği rmetmi öğütüyorum. 

Madde 8. — A) 1973 yılı sonuna teadar 
olan dömenılerıe (Beyanla dayaman viergilemdir-
•melerde 31 . 12 . 1973 tarihinle kadar verilımesi 
gereken beyanmamıelere) ilişkin vergi ve Sosyal 
Sigorta primi ve 6183 sayılı Kanunun 1 ve 2 
ncii maddeleri şümulüne girem diğ"er âtmimle ala
caklarına tıaıallûk eden ©ezalar, gee'iıkme zamla -
rı ve faizlerden tahsili ledilmıemiş o'lanlara ait 
vergi veya resim veya harç veya sigorta primi 
veya 6183 sayılı Kanunun 1 ve 2 nlci madde
leri ikapsaımınla giren diğer âmimie alacakları, 
asıllarının bu 'kanunun yürürlüğıe girdiği tarih
ten önele veya bu tarihten itibaren 8 ay (içinde 
kısmıen veya tamamen ödenmiş olması ihalinde 
(Cebren tahsil «dilenler dahil), ödenıen vergiyle 
veya resme veya harca veya sigorta prim bor
cuna veya 6183 sayılı Kanunun 1 ve 2 mci ımad-
deleri şümulüne giren diğler âımmıe lalacıaklarniia 
tekabül ^eden cezaların vle bunlara (uygulanması 
gereken gecilkme zamlarının ve faizlerinin ta
mamı ; 

özel kanunla rina göne (alınması gıeriekıen ce
za ve geciifkmie zamları halkkmda da yukarnlki 
fıkra hükmü uygulanır. 

Af dönemleri i'le ilgili olarak kesilmiş ve ke-
'sileodk bir vergi vieya resim veya harç veya si
gorta primi veyahut 6183 sayılı Kanunun 1 vıe 
2 nci 'maddeleri şümulüne giren diğer âmme 
.alaeaJkları asıllarına bağlı olmayan tüm vergi 
ve sigorta primi ve para defalarının taJmıalma; 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihle kadar 
heniüz tahsil iedilmemiş olan ferli âmme alacak
ları ile vergi ^sazlarının ve tahsili için vergi' 
dairelıerüne gönderilen veya ıgönderiknıesi 'gıetfe-
ken mahkeme harç ve giderleri ve yemielklilk ve 
yiyeaelk bedelleri gibi (müteferrik alacakların 
ikiyüzıelM liraya ıkadar olanları (İkiyüzlelli lira 
dahil), 6933 sayılı Kanuna ^göre alınan Hazine 
hisseleri, her türlü aşar bedelleri ille 31 . 7 . 1973 
tarihime kadar Maliyeye devnedilnnesi geıieken 
Tlavizat bedellerinin bin Mrası ve kadlasltro harç
ları aftedi'l'miştiir. 

Gümrük Kanununun giı^iş ve çıkış işlemle
rime ilişkin para ıcezaları ile bu kamunum ihlâ
linden doğan para fezalarının taimiamı affedi
lir ve (lümrük Vergileri ile ilgili olanları 'hak-
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'kında da bu bendin ilik fıkrası hükmü aynlen 
uygulanır. 

506 sayılı 'Kanunun 10 mcu /ımaddesiinim son, 
fıkrasındaki ödem'e, 26 MCU maddedeki sorumlu-
lulk hal derinim tahakkuk letmlesıiınıe 'bağlıdır. 

B) Af döme'mlerime ilişkin olarak bu kanu
nun yürürlüğle girdiği tarihten sonra kıeslilecıek 
vergi ve sigorta primli veya 6183 sayılı Kanu
nun 1 ve 2 neıi maddeleri şümulüne giren diğer 
aimımie alacaklarınla ımıüteallik cıezaliar Ve gocik-
mc zamları ve faizleri hakkında da, vergi veya 
•ml'm veya ıharç veya' sıigorta primi veya 6183 
sayılı Kamunun 1 ve 2 nci maddeleri Şümulüne 
gülen diğer ânımıe alacakları asıllarının ilgilile
rime tebliğ leclildiği tarihtem itibaren 8 ay içinde 
ödenmedi harfinde (Ödıcımie lemıü tebliği ve haciz 
tatbiki yolu ile muttali olunan âmmie alacak la -
rı dahil), yufkıardaki bent hükmü uygulıanı \ 

C) Bu kanunun yürüriüğıe girdiği tarihle 
ihtilaflı bulunan veya iiıhtilâflı bale getirilen 
vergi, resifin, harç, sigorta primi ve 6183 slaydı 
Kanunini 1 ve 2 nıci ınıaddelerii şümulüme ginen 
diğer âmme ,ala,c;akları asıllarını ihtilâfım ikesıin 
hükme bağlandığı tarihten itibaren 8 ay üçünde 
.ödeyen mükellef ve sorumlular hakkında da yu-
'karıdaki bentler hükümleri uygulanır. Ancak 
bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra vergi, 
ıiesinı, hare, sigorta primi Ve Ö183 sayılı Kanu
nun 1 ve 2 noı ımiaddeleri şümulüne ıginen diğer 
âmnıe alacaklarınla mıüıtieıalllik lihalüâfı sürdünen 
veya ihdas leden mükellef 've so'inımlulardan yet
kili ıniıerailıer tarafından kesin hülkmıe bağlana
cak vergi, resim, hare, sigorta primi ve 6183 sa
yılı Kanunun 1 ve 2 nci ımadde'leri 'şümulüme gi-
•nen diğer âmme alacakları % 20 (Kaçakçılık 
öeziasının uygulandığı vergi, reslkn ve hjarçlar 
% '50) fazlası lile tahsil ledilir. 

D) Bu kanun ihükümleri, borçlular ve mü
kelleflerin 6183 sayılı Kanunda öngörülen «te
cil» müessesesinle başvurmalarıma ve bu suretle 
aftan faydalanmalarıma lengel olmaz. 

E) Afla ilgili vergilleııdirmıe döniemlerlimle 
ilişkim olarak Vergi Usul Kamununum 371 nci 
maddesinıe göne bu kamumun yürürlüğü tarihlin
den itibaren bir yıl içinâe pişmanlık talebinde 
bulunanlara boyaıiları üzıerlime tarh ve tahak
kuk lettilıülem vergi, resim ve ıharçlar haber ver-
ınıe talihinden itıibailen 8 ay .'içinde ödendiği talk-
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dirde, vergi icezası keîslilmıez ve pişmanlık zammı 
uygulammiaz. 

F) Bağ - Kur sigortalılarımdan, başvurma 
ve basamak seçme (işlemlerini 1479 sayılı Ka
nunda gösterilen süreler geçtikten sonra ya
panlarım veya Bağ - Kur Kanunu kapsamınla 
girdikleri halde hiç b'aşvurımamış olanların bu 
(kanumım yürürlüğe girdiği tarihi talklip eden ay 
başından itibaren 3 ay liçimde olmak kaydıyle 
başvurma ve başlamak sieçmıe işlemleri vıe hatalı 
seçtikleri basamaklara dair yazılı düzeltme ta
lepleri, bu talepler sigorta yardımına halk ka
zandıran olaydan önce vuıkubulmlalk ve varışa 
ödenmesi gereken kesenek vıe primler ödenmek 
kaydıyle geçleri sayılır ve bu -gibiler hakkında 
herhangi bir müeyyide ve ceza uygulammaz. 

1479 sayılı Kanunun geçlici 2 nci ımaddesllnle 
göre verilmesi gereken çalışma 'belgelerimi bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip ıeden ay 
başından iitibaren üç ay içinde Bağ - Kur'la inti
kal ettirilmesi hallimde bu belgeler geçerli sayı
lır. 

Bağ - Kur sigortalılarının, bu kanunla veri
len başvurma süresinin sonuma fciadankii prim 
borçlarına ait fark, gecikme zıammi' ve faizleri 
takip ve tahsil edilmez; 'ödenmiş olan fark, ge-
•ailcıiTie zammı ve faizler gerii Verilmeımekle bera
ber sigortalıların prim borçlarıma mahsup tedd-
lh\ 

G) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa İn
tibak ederek kongrelerini yapmış ve yine aynı 
kanunun 3 mcü maddesimc istinaden tescil Ve 
ilânını zamanımda yaptıramadıklarından mün-
f eslik duruma düşerek tasfiyeye tabi tutulmuş 
kooperatifler, Genel Af Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde tescil Ve 
ilâmlarımı yaptırdılklarında bir defıayıa mahsus 
olmak üzere affedilirler. 

1630 sayılı Dermekler Kanununun' göçjici 1 
ııcıi maddeai uyarınca hakkında fesih işlemi uy
gulanmış dermekler için, intibak Genel Kurul 
toplantılarını evvelce süresinde yapmış olmaları 
şartı ile yeni tüzüklerimi mahallî mülkiye âmir
lerinle verirmek üzere bir aylık ek süre tanınmış
tır. 

H) Deprem, sıel, yangın gibi felâketlerden 
•zarlar gören yurttaşlarımıza 7269 sayılı Kanun1 

uyarınca yapılan yardımlardan tahakkuk ıeden 
İ her türlü faiz, geeiıkmie faiiızlerli, anaparadan di-
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şındaki bilûmum '.masraf yüklenmeleri takip ve 
tansil 'edilemez. 

t) Onuncu Devre T. B. M. M. üyelerinin 
ödeneklerine müstıemiden Türkiye Cu>m;huriyeti 
Ziiraat Bankasına olan» !asıl borçlarına yürütülen 
faizler, her türlü ımaıhkemıe ve dera takip mas
rafları, vekâlet ücretleri ile tahakkuk (ettirilmiş 
•vergiler [kaldırılmıştır. 

Borçluların yapmış olduğu bütün ödemeler 
(Hangi nam ile tıahdil edilmiş olursa olsun) e>ıas 
borçtan indlirildilkten sonra kalan bakiye borç
ları bu kanunun yiayıimı tarihinden itibaren % 
3 faizle beş yıllık taksitle bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Millet Meclisi mieitninli okutu
yorum : 

Madde 9. — A) 1973 yılı sonuna kadar 
olan dönemlere (Beyana dayanan vergilendirme
lerde 31 . 12 . 1973 tarihine kadar verilmesi gere
ken beyannamelere) ilişkin vergi ve sosyal sigorta 
primi cezaları ve gecikme zamları ve faizlerin
den tahsil edilmemiş olanlara ait vergi veya 
resim veya harç veya sigorta primi aslının, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce veya
hut bu tarihten itibaren 8 ay içinde kısmen ve
ya tamamen ödenmiş olması halinde (Cebren 
tahsil edilenler dahil) ödenen vergiye veya res
me veya harca veya sigorta prim borcuna teka
bül eden cezanın ve bunlara uygulanması gere
ken gecikme zamlarının ve faizlerinin tamamı 
: (Hileli vergi cezaları ve vergi kaçakçılığı ce
zaları hariç) 

Af dönemleri ile ilgili olarak kesilmiş ve 
kesilecek bir vergi veya resim veya harç veya 
sigorta primi aslına bağlı olmayan tüm vergi ve 
sigorta primi ve para cezalarının tamamı: (Hile
li vergi cezaları ve vergi kaçakçılığı cezalan 
hariç) 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
henüz tahsil edilmemiş olan fer'i amme alacak
ları ile vergi cezalarının ve tahsili için vergi 
dairelerine gönderilen veya gönderilmesi gere
ken mahkeme harç ve giderleri ve yemeklik ve 
yiyecek bedelleri gibi müteferrik alacakların 
ikiyüzelli liraya kadar olanları (ikiyüzelli lira 
dahil), 6933 sayılı Kanuna göre alınan Hazine 
hisseleri, her türlü aşar bedelleri ile 31 . 7 . 1973 
tarihine kadar Maliyeye devredilmesi gereken 
tavizat bedellerinin bin lirası ve kadastro harç
ları af f edilmiştir. 

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

C) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
ihtilaflı bulunan veya ihtilaflı hale getirilen ver
gi, resim, harç ve sigorta primi asıllarını ihtilâ
fın kesin hükme bağlandığı tarihten itibaren 8 
ay içinde ödeyen mükellef ve sorumlular hak
kında da yukardaki bendi er hükümleri uygula
nır. Ancak, bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra vergi, resim, harç ve sigorta primi ihtilâfını 
sürdüren veya ihdas eden mükellef ve sorumlu
lardan yetkili merciler tarafından kesin hükme 
bağlanacak vergi, resim, harç ve sigorta primi 
borçları % 20 fazlasiyle tahsil edilir. 

D) Bu kanun hükümleri, borçlular ve mü
kelleflerin 6183 sayılı Kanunda öngörülen «Te
cil» müessesesine başvurmalarına ve bu suret
le aftan faydalanmalarına engel olmaz. 

E) Afla ilgili vergilendirme dönemlerine 
ilişkin olarak Vergi Usul Kanununun 371 nei 
maddesine göre bu kanunun yürürlüğü tarihin
den itibaren bir yıl içinde pişmanlık talebinde 
bulunanlara beyanları üzerine tarh ve tahakkuk 
ettirilen vergi, resim ve harçlar haber verme 
tarihinden itibaren 8 ay içinde ödendiği takdir
de, vergi cezası kesilmez ve pişmanlık zammı uy
gulanmaz. 

F) Bağ - Kur sigortalılarından, başvurma 
ve basamak seçme işlemlerini 1479 sayılı Kanun
da gösterilen süreler geçtikten sonra yapanların 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 
ay başından itibaren 3 ay içinde olmak kaydıy-
le başvurma ve basamak seçme işlemleri ve ha
talı seçtikleri basamaklara dair yazılı düzeltme 
talepleri, bu talepler sigorta yardımına hak ka
zandıran olaydan önce vukubulmak ve varsa 
ödenmesi gereken kesenek ve primler ödenmek 
kaydıyle geçerli sayılır ve bu gibiler hakkında 
hehangi bir müeyyide ve ceza uygulanmaz. 

1479 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine 
göre verilmesi gereken çalışma belgelerini bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay 
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başından itibaren üç ay içinde Bağ - Kur'a. inti
kal ettirilmesi halinde bu belgeler geçerli sayı
lır. 

Bağ - Kur sigortalılarının, bu kanunla veri
len başvurma süresinin sonuna kadar ki prim 
borçlarına ait fark, gecikme zammı ve faizleri 
takip ve tahsil edilmez; ödenmiş olan fark, ge
cikme zammı ve faizler geri verilmemekle bera
ber sigortalıların prim borçlarına mahsup edi
lir. 

C4) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa in
tibak ederek kongrelerini yapmış ve yine aynı 
Kanunun 3 ncü maddesine istinaden tescil ve ilâ
nım zamanında yaptıramadıklarından münfesih 
duruma düşerek tasfiyeye tabi tutulmuş koope
ratifler, Genel Af Kanununun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren altı ay içerisinde tescil ve ilân
larını yaptırdıklarında bir defaya mahsus olmak 
üzere affedilirler. 

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

BAŞKAN — Her 3 metnin de okunması ta
mamlanmıştı r, efendim. 

Bu madde üzerinde, ki bu madde Millet Mec
lisi ve Karma Komisyon metinlerinde 9 sıra nu
marasını, Cumhuriyet Senatosu metninde de 8 
sıra numarasını taşımakta idi. 

Bu madde üzerinde Sayın Akova, Sayın G-enç-
oğlu ve Sayın Yılmaz söz istemişlerdir... 

- ENVER AKOVA (Sivas) — Vaz geçtim. 
RIZA GENÇOĞLU (Denizli) — Vaz geçtim. 
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Vaz geç

tim. 
BAŞKAN — Arkadaşlarımız söz istekleri

ni geriye almış bulunuyorlar. 
Aslmdabiraz önce arz ettiğim numara müba-

yeneti de, muhterem arkadaşlarım hatırlıyacak-
sınız, Cumhuriyet senatosunda bu metinde yapı
lan değişiklik nedeni ile Millet Meclisi Adalet 
Komisyonunun benimsemesi üzerine vaki olan 
müzakerelerde de dile getirilmiş, ifade olunmuş 
idi. 

Şimdi Karma Komisyon ve Cumhuriyet Se
natosu metinlerini işaret oyu ile oylarınıza arz 
edeceğim. 
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Karma Komisyon metnini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Karma Ko
misyon. metni kabul edilmiştir. Bu nedenle di
ğer oylamalara gerek kalmamıştır. 

10 ucu maddenin her üç metnini okutuyo
rum. 

Karına Komisyonun kabul ettiği metni oku
tuyorum. 

Madde 10. — 29 Ekim 1973 tarihine kadar 
yapılan malî işlemler nedeni ile Sayıştay Daire
leri veya mahkemelerce verilen tazmin veya 
zimmet hükümleri ile yetkililerce sorumluları 
adına borç yazdırılan tutarların henüz tahsil 
edilmemiş kısımları, hizmetin görülmüş veya 
malın teslim edilmiş bulunması, suç konusu teş
kil etmemesi şartı ile kurumlarca silinir. 

Ancak, haksız iktisap niteliğindeki kurum 
alacaklarının âhizlerinden takip ve tahsiline 
devam olunur. 

Ayrıca; 
A) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu

nunun 133 ncü maddesine göre, bu kanununun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar silinmesine ka
rar verilmiş olan borçlar, 

B) Kaldırılan eytam ve eramil sandıkları
nın mal sandıklarına devrolmuş alacak artık
ları, 

C) Tutarı 1 000 liradan az olan bütün borç
lar ile nedeni tespit edilemediğinden takibi ya
pılamayan borç kayıtları, 

D) 29 Ekim 1973 tarihine kadar zaman aşı
mına uğrayan zimmetler nedeniyle, Sayıştayca 
verilen tazmin hükümleri sonucu saymanlar adı
na kaydedilen borçlar, 

E) Silinmesi öngörülen borçların faizle
riyle bugüne kadar ödenmiş diğer borçların he
nüz tahsil edilmemiş faizleri silinir. 

F) Bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşla
rından burs veya kredi alarak veya bu müesse
seler adına ve hesabına parasız - yatılı olarak 
öğrenim yapanlardan, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar gerek öğrencilikleri sıra
sında burs veya kredi almaktan vazgeçenlerin 
burs veya kredisi kesilenlerin yahut her ne se
beple olursa olsun öğrenimini bitirememiş olan
ların, gerek öğrenimlerinin bitiminde mecburî 
hizmetlerini yerine getirmeyenlerin almış ol
dukları burs veya kredi veya borçlanmış bulun
duklar'! parasız - yatılı tazminatının toplam tu-
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tarım 5 yıl içinde eşit taksitlerle ödemeleri kay-
dıylc, yükümlü oldukları ve henüz ödenmemiş 
bulunan veya ödeme süresi içinde tahakkuk 
edecek faiz ve cezaî şart ve diğer para cezaları 
affedilmiştir. Yalnız zamanında ödenmeyen tak
sit muaccel hale gelir. Bu bent hükümleri ke
filler hakkında da uygulanır. 

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

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu menini 
okutuyorum. 

Madde 9. — 29 Ekim 1973 tarihine kadar 
yapılan malî işlemler nedeni ile Sayıştay Daire
leri veya mahkemelerce verilen tazmin veya 
zimmet hükümleri ile yetkililerce sorumluları 
adına borç yazdırılan tutarların henüz tahsil 
edilmemiş kısımları, hizmetin görülmüş veya 
malın teslim edilmiş bulunması, suç konusu teş
kil edilmemesi şartı ile kurumlarca silinir. 

Ancak, haksız iktisap niteliğindeki kurum 
alacaklarının âhizlerinden takip ve tahsiline 
devam olunur. 

Ayrıca; 
A) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu

nunun 133 ncü maddesine göre, bu kanununun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar silinmesine ka
rar verilmiş olan borçlar, 

B) Kaldırılan eytam ve eramil sandıkları
nın mal sandıklarına devrolmuş alacak artık
ları, 

C) Tutarı 1 000 liradan az olan bütün borç
lar ile nedeni tespit edilemediğinden takibi ya
pılamayan borç kayıtları, 

D) 29 Ekim 1973 tarihine kadar zaman ası
mına uğrayan zimmetler nedeniyle, Sayıştayca 
verilen tazmin hükümleri sonucu saymanlar adı
na kaydedilen borçlar, 

E) Silinmesi öngörülen borçların faizle
riyle bugüne kadar ödenmiş diğer borçların he
nüz tahsil edilmemiş faizleri silinir. 

F) Bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşla
rından burs veya kredi alarak veya bu müesse
seler adına ve hesabına parasız - yatılı olarak 
•öğrenim yapanlardan, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar gerek öğrencilikleri sıra
sında burs veya kredi almaktan vazgeçenlerin 
burs veya kredisi kesilenlerin yahut her ne se
beple olursa olsun öğrenimini bitiremenıiş olan

ların, gerek öğrenimlerinin bitiminde mecburî 
hizmetlerini yerine getirmeyenlerin almış o-
dukları burs veya kredi veya borçlanmış bulun
dukları parasız - yatılı tazminatının toplam tu
tarını 5 yıl içinde eşit taksitlerle ödemeleri kay-
dıyle, yükümlü oldukları ve henüz ödenmemiş 
bulunan veya ödeme süresi içinde tahakkuk 
edecek faiz ve cezaî şart ve diğer para cezaları 
affedilmiştir. Yalnız zamanında ödenmeyen tak
sit muaccel hale gelir. Bu bent hükümleri ke
filler hakkında da uygulanır. 

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

ıBAŞKAN — 'Millet Meclislinin metnini oku
tuyorum. 

iMıadde 10. — 7 . 2 . 1974 tarihine kadar ya
pılan malî işlemle/r nedeniyle ISayıştay, mahkıe-
ınıe ve yetkililerce ısoruımllıuları adına verilen taz
min veya 'zimınüet 'hükümleri sonucu iborç yazılanı 
tutarlar, isiözleşmedeıı ıdoğımıamış olması, 'hizmıe-
tin görülmüş veya mıallıın 'teslim ;edıilmiş ibukın-
ıınası v-e isuç ikoııusu teşkil «tmemesi şıaırtı ille 
kurumlarınca ısilinir. Ayrıca : 

ıA) 1050 sayılı Muihaseibe-i Umumiye Kanu-
muoun 133 ncü maddesine ,göne, bu 'kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihe 'kadar ısilinımesine kanar 
verilımiş ollan borçlar, 

IB) Kaldırılan 'eytam, ve leramiili saaıdılklan-
îiıiitı mal isandıMaimnia .dovrıolmıuş /alacak ıa(rtiık|liairı, 

C) Tutaın 1 000 lüratlaın az oîlıa>ıı bütün borç
lar ile medeni tespit ©dikımediğinden ıtafaübi ya
pılamayan borç kayıtları, 

ıD): 7 . 2 . 1974 taıü'binıe kadar zaımaın aşı
mına .uğrayan. zimmetler ınodeniyle, Sayıştayca 
•verilen tazmin .hükümleri sonucu isaymaınilaır adı
na kaydeciileın borçlar, 

E) ıSıiUiinımesi iöıugö imlen borçlarım faizleriy-
le, Ibuıgüne ikadan* ödenııniş diğer borçların 'henüz 
taihsil 'cdilmıemıiş faizleri silinir. 

ıF) Bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşla
rından burs allamak ıtalhsilini yapanlardan .geneık 
talielbeiiği sırasında burs almaktan vazgeçenlerim 
'gereik tahsillerinin Ibitiımiinden ımedbııırî hiznneitle-
•ninıi yerine ıgıetirenneyenlenin, almış oldu/kliarı burs 
toplam tutarını ödemeleri kaydıyle, yükümlü 
oldukları ve kenüz lö'deaımemıiş foukı/naın faliz vte 
diğer para cezaları affedilmiştir. 
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Bu madde 'kapsamına giren ve henüz yar
gılanmamış işlemler iiçin Sayıştayca tazmin veya 
zlmımeJt hükmü verilmez. 

BAŞKAN — Okunan metinlerle ilgili söz ta-
leıpleramli laıı-z ediyorum, $ayın Aikovıa, ıSıayın 
OıeUeoğlIu, ISıayın Nurettin Yılmaz. Arkadaşları-
ımız ısiöz listeıMbrindeın iva.zigeçmiiş ibulunduMariina 
ıgiöro loy^aimiaya ıgefeiıyonum efcndiım. 

IBu ınadde ile liıllgıiilli Kainma Komisyon met-
ııiiiırui 'oylıaırunıızia sunuyorum. Karınla Komisyon 
metıniinıi Ikâhuıl edenler lütfen (İşaret (buyursun -
lıaır.. Kabul. letmıeyeınilieır... Efendim, teşekkür ede
nim. Tereddüt olduğu için. oylamayı yenileyeee-
ğiiız. Aslında ısayıın üyelilerin sia'lıona sonradan ka
tılmış follimallarının, sımalar arasımda dolaşılmaların 
'vaki lolmiaısıının da Ibu sonuç da büyük etkıiisii ol
duğunu Ihciliiırtimıek istiyorum. Arkadaşlarımelan 
•nieıa ediyorum b'oş ısırailian'i doldurm/ak snreıtiyle 
ve lütfen dışarıda başkaca arkadaşımız varsa yö
netici arik'adaş'lanmıziin da daıvetleırıini /isteyerek 
oylliamaya yenliden başlayacağum etlendim. 

Karama ıKomlilsyon /metinlini .kıalbaıl edeıulıer lüt
fen /işaret et/sıin'ler ef emdim.. Kabul etmeyemleır.. 
Katıma Komiiısyon metni Ikalral edlilımeimıiişttir. 
Oumlbuııiyeıt ISeınatlosm /mietniuin oylanmasına ge-
edyoTfuz. 

'Cuımlliıuııiyet: iSenıatoisu ınieıtnıind oylaırınız/a su-
uıa'cağıım,. (Kialbul edenler lütfen işaret buyursun
lar... Kialbul etimieyemlleir... Onm/huriyet (Senatosu 
mıeitoi de ika'bııl edill/meımıiştiir. 

iMiMiet Meclisi metinli acık oylarımıza sunula
caktın'. Ad loknnarıa/k oylamanın yapılması da ilk 
önerge ile kalbu! edilm/iş bulunmakta, adi. Adaınıa 
/ilinden başlamak suretiyle açık oylamaya, basılı
yoruz. eif/eımdim, 

I (Adana Mıilflletvekilleırıindeıu (başılaınıaırak iad. 
okunarak oylair toplamdı.) 

BAŞKAN — Oyunu almadığımız sayın üye 
var mı Oyunun konusıunda tei'Od.lütü olan 'ar
kadaşımız var /mı efendim ? 

Oylama işlemi; bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN —; Oylama sonucunu bildiriyo
rum. 279 kabul -oyu ile Millet Meclisi metni 
«alt çoğunluğu asan sayı ile kabul edilmiş (bu
lunmaktadır. 
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11 nci maddeyi okutuyorum. 
Evvelâ Karma. Komisyon metnini okutuyo

rum . 
ıMadde .11. — . 9 . 5 . 1969 günlü ve 1177 sa

yılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun gemici 
.1 nci maddesinin (İB) bendi kapsamına giren 
arazi sahiplerine bu -geçici madde dairesinde 
itirazda bulunaıbilmeleri için ıbu kaıiımıurı yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren, .1 -yıllık yeni bir 
itiraz süresi tanınmıştır. 

Anılan geçici madde uyarınca evvelce iti
razda (bulunulmuş ve bu İtirazın tetkik ve red
dedilmiş o birası ıbu kez yapılacak itiraızlarm ka
bul ve tetkikine engel teşkil etmez. 

İnceleme kurulları tarafından, yapılan i ti im
lan itiraz tarihinden itibaren bir yıl içinde in
celeyip karara bağlarlar. 

'BAŞKAN — Oumhuriyet Senatosunun kaimi 
etti ğ i m el ui o kut uy orum. 

ÜVladde 10. — 9 . ı5 . .1909 günlü ve 1177 sayılı 
Tütün ve Tütün Tekeli 'Kanununun geçici 1 nci 
maddesinin ı(B) bendi kapsamına giren arazi 
(sahiplerine bu, geçici '.madde da:resinde İtiraz-
da İnil ılınabil mel e il için bu kanunun yürürlüğe 
•girdiği tarihten itiibaren. 1 yıllık yeni bir itiraz 

i süresi tanınmıştır. 

Anılan geçici madde uyarınca evvelce itiraz
da bulunulmuş ve bu litirazm tetkik ve redde-

| dilmış olması !bıı kez yapılacak itirazların ka
bul ve tetkikine engel teşkil etmez. 

İnceleme kurulları tarafından yapılan itiraz
ları itiraz tarihinden itibaren bir yıl içinde in
celeyip karara,'bağlarlar. 

BAŞKAN — tion olarak Millet Meclisinin 
•metnini okut uy orum. 

Madde 11. — 9 . 5 . 1969 günlü ve 1.177 sayılı 
Tütün ve Tütün 'Tekeli Kanununun geçici 1 nci. 
maddesinin (B) bendi kapsamına giren arazî 
sahiplerine bu geçici 'madde dairesinde itirazda 
bnlunaibi!meleri için, bu kanun yürürlüğe girdi
ği tarihten itiibaren, 1 yıllık, yeni bir. itira.z sü
resi tanınmıştı t*. 

Anılan geçici madde uyarınca evvelce itiraz
da bulunulmuş ve bu itirazın tetkik ve reddedil
miş olması bu kez yapılacak itirazların kabul 
ve tetkikine engel teşkil etmez, 
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Yeniıden yapılacak itirazlar da geçici mad
denin (IB) bendinde saptanan incelence kurulla
rınca incelenil* ve bu kurula Devlet daireleri ile 
kamu kuruluşlarından .katılan üyelerin özel ka
nunlarına göre bak saihi.bi 'oldukları yevmiye 
ve yolluklar 'bağlı oldukları daire ve kuruluş
larca, ödenir. 

.tncelenijC kurulları yapılan itirazları, itiraz 
tarihinden itibaren 1 yıl içinde inceleyip karara 
bağlarlar. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını, me
tinlerin okunması bitmiştir. iSö-z isteyen 'arka
daşlarını, Bayın Akova, Sayın Gençoğlu, ve Sa
yı n Yılmaz'dır. («Vazgeçtiler» sesleri) 

Arkadaşlarım söz isteklerini geri .almış bu
lunmaktadırlar. 

Oylamaya geçeceğiz. 
Muhterem arkadaşlarım, bu maddede Cum

huriyet Sena tosunun yaptığı değişiklik salt ço
ğunluğa dayanan bir değişiklik olmadığı ne
denle Millet Meclisi metninin oylanmasında da 
salt çoğunluk arama 'zorunluğıında 'bulunmuyo
ruz ; bunu ünlıgilerinize aız ediyorum efendim. 

Karmla Komisyon metnini oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Kalbul etmeyenler... Kar
ına Komisyon metni kabul edilmiştir. (C. H. P. 
sıralarından «'Gelenler var» sesleri) 

(Efendim gelenlerin sabana kadar, Genel Ku
rulu arkadaşlarımızın bekletmeye hakları yok-
ki. Bu kaçıncı efendim0 Rica ediyorum. Gelen
ler o taraftan da var, ayrıca bn taraftan da 
var. 

12 nci maddeyi okutuyorum elendim. 
Evvelâ Karma Komisyon metnini okutuyo

rum . 
Madde 12. — 29 Eıum 1973 tarihine kadar 

•keşide edilmiş olan ve 'Türkiye Cumhuriyet 
Merkez 'Bankası vasıtasıyle bankalara duyurul
muş bulunan ademî tediye protestoları, protes
tonun hukukî sonuçları açısından özel hukuk 
hükümleri saklı kalmak şartıyle kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 'Cumhuriyet Senatosu metnini 
okutuyorum. 

Madde 11. — 29 Ekim 197:5 tarihine kadar 
keşide 'edilmiş olan ve 'Türkiye •Cumhuriyet 
Merkez Bankası vasıtasıyle bankalara duyurul-
nijiış bulunan ademî tediye protestoları protes
tonun (hukukî sonuçları alçısından özel hukuk 
hükümleri saklı kalmak şartıyle kaldırılmıştır. 
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BAŞKAN — Son olarak Millet Meclisi met
nini okutuyorum. 

Madde 12. — 7 . 2 . 1974 tarihine kadar keşi
de edilmiş olan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası vasıtasıyle 'bankalara dıryurıilmuş bu
lunan ademi tediye protestoları, protestonun 
hukukî sonuçları açısından özel hukuk hüküm
leri saklı kalmak şartıyle kaldırılmıştır. 

llAŞiKAN — Metinlerin okunması tamamlan
mıştır. Söz isteyen aynı arkadaşlarımız söz ta
leplerinden vazgeçmiş bulunuyorlar, bu bakım
dan oylamaya geçiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, burada, da Cumhu
riyet '(Senatosunun yaptığı değişiklik salt ço
ğunluğa dayanmadığı nedeniyle Millet Meclisi 
metninin oylamasına geçersek salt çoğunluk 
aramayacağız. 

Karm(a Komisyon metnini oylarınıza sunu
yorum. [Kalbul edenler... Kalbul etmeyenler... 
Efendim Karma Komisyon metni kabul edilme
miştir. 

Cumjhuriyet iSenatosu .metnini oylarınıza su-
nuyorum. ıCumihuriyet Senatosu metnini kalbul 
edenler... Kabul etmeyenler... Cumhuriyet .Se
natosunun metni de kabul edilmemiştir muhte
rem arkadaşlarım, 

Millet Meclisi metnini oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... Mil
let Meclisi metni kaimi edilmiştir efendim. 

Karma Komisyonun 18 ncü madde metnini 
okutuyorum e fendim. 

Madde 18. — Bu kanun hükümleri, bir ce
za mahkûmiyeti olmasa ve faile ait bıılunm;asa 
dahi kanunen veya dış ticaret rejimi hakkında
ki kararlara göre kullanılması, yapılması, taşın
ması, bulundurulnıası, satılması ve yurda so
kulması suç teşkil elden veya inhisara tabi olan 
eşyanın müsaderesine engel değildir. 

Ancak, yukarı ki fıkra iıüknıü dışında kalan 
eşya, ithalde alman gümrük ve diğer vergi ve 
resimler ile ardiye ücreti ve sair masrafların 
öd enine si halinde sahiplerine verilir. 

Bu kanun kapsamına giren 6881 sayılı Or
man Kanununa iaykırı davranma suçlarında kul
lanılmış olan aletlerle canlı ve cansız her türlü 
taşıt araçları ve paraya çevrilmiş ise bunların 
emanet hesabındaki bedelleri, henüz kamu da
vası açılmamış işlerde C. Savcılarınca, kamu da
vası açılmış islerde mahkemelerce, hüküm ke-
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sinleşmjiş, ise hükmü veren mahkemece sahiple
rine iade olunur. Şu kada.r ki, 29 Ekim 1973 ta-
nihlnden ünce kesinleşmiş 'bir hükme konu teş
kil eden (alet, canlı taşıt ara.oları, araba, kağnı, 
traktör ve römorku hariç.) her türlü motorlu 
taşıt araçları ve bunbır satılmış ise bedelleri, 
hükümlü hakkındaki ceza bu kanun kapsamına. 
girse dahi sahiplerine dade edilmez. 

5383 ve 1615 (sayılı Gümrük kanunları, 1918 
sayılı Kaçakçılığın 'Men ve 'Takibine dair Ka
nun, 3437 ve 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli 
hakkındaki kanunlar, 3078 sayılı Tuz Kanunu, 
3788 sayılı Çay Kanunu, 1497 sayılı Çay Kuru
mu Kanunu, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İç
kiler Kaıiıunu ye 1118 sayılı Oyun Kâğıtları İn
hisarı hakkında Kanun ile bunlara ek ve tadil
leri gereğince müsadereleri kesini ey m İş olan eş
ya, madde, al ât ve taşıma vasıtaları sahiplerine 
iade edilmıcz. 

'Trafik sicilli kayıtlarına dayanılarak satın 
alınan taşıt araçlarından zapt ve müsaderesi ke-
sinleşnijemiş' olanların ardiye ve sair masraf lan 
öd'enmiek şar tiyle prim, vergi; ve resim alınmak
sızın sahiplerine verilir. 

'RAŞIKAlN •— Cumhuriyet Senatosu metnini 
okutuyorum. 

Maıdde 12. — Bu kanun hükümleri, bir ce
za mahkûmiyeti "olmasa ve faile ait bulunmasa 
dahi kanunen veya dış tica,ret rejimi hakkında
ki kararlara göre kullanılması, yapılması, taşın
ması, bulundurulmalsı, satılmjası ve yurda so
kulması suç teşkil eden veya inhisara taibi olan 
eşyanın müsaderesine engel değildir. 

Ancak, yukarıkti fıkra hükmü dışında ka
lan 'eşya,, ithalde alınan güm,rük ve diğer vergi 
ve. resimler ile andjye ücreti ve sair masrafla
rın ödenmesi halinde sahiplerine verilir. 

Bu kanun kapsamına 'giren 6831 sayılı 'Or
man Kanununa aykırı davranma, suçlarında, kul
lanılmış olan aletlerle canlı ve cansız her türlü 
Itaışııt •anaçları ve paraya çevrilmiş ise bunların 
lemanet hesabındaki bedelleri, henüz kamn da
vası açılmamış işlerde O. 'Savcılarınca, kamu 'da
vası açılmış işlerde mankeni elerce, hüküm ke
sinleşmiş ise hükmü veren mahkemece sahipleri
ne iade 'olunur. Şıı kadar ki, '29 Ekim 1973 tari
hinden önce kesinleşmiş hir hükme konu, teşkil 
eden (alet, canlı taşıt araçları, araba, kağnı, 
traktör ve römorku hariç) her türlü motorlu 

taşıt araçları ve bunlar satılmış ise bedelleri, 
hükümlü hakkındaki ceza Ibu kanun kapsamına 
girse dahi sahiplerine iade edilmıoz. 

5383 ve 1615 sayılı .Gümrük kanunları, 1918 
sayılı Kaçakçılığın Men ve Taklibine dair Ka
nun, 3137 ve 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli 
hakkındaki kanunlar, 3078 sayılı 'Tuz Kanunu, 
3788 sayılı Çay Kanunu, 1497 sayılı Çay Kuru
mu Kanunu, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İç
kiler Kanunu ve 1118 sayılı Oyun Kâğıtları İn
hisarı hakkında Kanun ile bun lana ek ve tadil
leri gereğince müsadereleri kesinleşmiş olan .eş
ya, madde, alât ve taşıma vasıtaları sahiplerine 
iade edilmez. 

'Trafik sicilli kayıtlanın a dayanılarak satın 
alman taşıt araçhırından zapt ve müsaderesi ke
sinleşmemiş olanların ardiye ve ısair masrafları 
ödenmek şartıyle prim, vergi ve resim alınmak
sızın sahiplerinle verilir. 

BAŞKAN — Millet Meclisi mçtnıini okutu
yorum. 

Madde 13. —• Bu kanun hükümleri, bir ceza 
mahkûmiyeti •olmasa ve faile ait bulunmasa da
hi kanunen veya dış ticanet rejimi hakkındaki 
kanarlara göre kullanılması, yapılması taşın
ması, bulundurulması, satılması ve yurda sokul
ması suç .teşkil .eden veya, inhisara, tabi olan eş
yanın müsaderesine engel değildir. 

Ancak, yuka.rıki fıkra hükmü dışında kalan 
ieşya, ithalde alınan gümrük ve diğer verigi ve 
resimler ile ardiye ücreti ve sair .masrafların 
ödenmesi, halinde sahiplerine verilir. 

Bu kanun kapsamına, giren 6831 sayılı On
man Kanununa aykırı davranma suçlarında kul
lanılmış olan aletlerle canlı ve cansız her türlü 
taşıt anaçları ve paraya çcvrilmiiş ise bunların 
emanet hesabındaki bedelleri, henüz kamu dava
sı 'açılmamış işlende O. Savcılarınca, kamu dava
sı açılmış işlerde mahkemelerce, hüküm kesin
leşmiş ise hükmü veren mahkemece sahiplerine 
İade (olunur. ıŞu kadar ki, 7 . 2 . 1974 tarihin
den önce kesinleşmiş bir hükme konu teşkil 
eden ı(aleit, canlı taşıt araçları, araba kağnı, 
traktör, ve römorku hariç.) her türlü motorlu 
taşıt araçları ve bunlar satılmış dişe 'bedelleri, 
hükümlü hakkındaki ceza bu kanun kapsamına, 
girse idahi sahiplerine iade edilmez. 

5383 ve 1615 sayılı Gümrük kanunları, 1918 
sayılı Kaçakçılığın Men, ve Takibine dair Ka-
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ıııın, 3437 ve 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli 
hakkındaki kanunlar, 3078 sayılı 'Tuz Kanunu, 
3788 sayılı -Çay 'Kanunu, 1497 sayılı Çay Kuru
mu Kanunu, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İç
kiler Kanunu ve 1118 sayılı Oyun Kâğıtları İn
hisarı hakkında. Kanun ile bunlara ek ve tadil
le ni 'gereğince müsadereleri kesinleşmiş olan 'eş
ya, madde, alât ve taşımıa vasıtaları sahiplerine 
iade edilmez. 

•Trafik sicilli kayıtlarına dayanılarak satın 
alınan taşıt araçlarından zapt ve müsaderesi ke
sinleşme miş olanların ardiye vcsair masrafları 
ödenmıek şartıyle prim, vergi ve resim alınmak
sızın sahiplerine ve ralli r.' 

BAŞKAN —• 'Metnin okunması tamamlan
mıştır. Madde üzerinde yeniden söz isteyen sa
yın üye yoktur. Bu nedenle oylamaya ""geçiyo
ruz. (Bu oylamada da -Cumhuriyet ^Senatosunun 
vasıflı bir nisapla aldığı karar bulunmadığı ge
rekçesiyle, Meclis metninin oylamasında saltço-
ğunluk .aranmayacaktır. 

Karma Komisyon metnini '"oylarınıza arz 
ediyorum. Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... 
Karma Komisyonun metni kabul edilmemiştir. 

Cumhuriyet iSenatosu metnini oylarınıza su
nuyorum. Kalbul edenler... Kalbul etmeyenler... 
Cumhuriyet Senatosu metni de kaıbul edilme
miştir. 

Millet Meclisi ilk metnini oylarınıza sunu
yorum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Millet 
Meclisi ilk metni kabul edilmiştir. 

Karma Komisyonun 14 neü maddesini oku
tuyorum. 

Madde 14. — Bu kanun hükümlerinin 
(taksirli suçlar dışında) ; subay, askerî memur 
ve assubaylar dahil olmak üzere; kanun, tüzük 
ve yönetmeliklere göre verilmiş veya verilecek 
idarî kararlar veya yapılmış veya yapılacak ida
rî ve inzibatî işlemlere ve suhay, askerî memur 
ve assubaylar hakkında mahkemelerce hükme
dilen cezaların hukukî sonuçlarından olan rüt-
'benin kaybedilmesi ve Türk Silâhlı Kuvvetleri
ne subay, askerî memur ve assubay olarak ka
lbul olunmamak ve askerî nispetin kesilmesi ve 
1076 sayılı Kanunun"1316 sayılı Kanunla değişik 
8 ne i maddesinin uygulanması sonucu yapılmış 
işlemlere şümulü yoktur. 

Şu kadar ki, Türk .Silâhlı Kuvvetlerinden 
yukarda (belirtilen işlemler sonucunda ilişiği 

I kesilenler diğer kamu kuruluşlarında göreve 
I alındıkları takdirde haklarında bu kanunun 
I Devlet memurları için öngördüğü hükümler uy-
I gulanır. 
I Bu kanun gereğince cezaları genel afla ta-
I m anı en ortadan kalkan askerî veya sivil kişile-
I rin emeklilik hakları geri verilir. 

I BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu metnini 
I okutuyorum. 
I Madde 13. — Bu kanun hükümlerinin 
I (taksirli suçlar dışında) ; subay, askerî memur 
I ve asisulbaylar dahil olmak üzere; kanun, tüzük 
I ve yönetmeliklere .göre verilmiş veya verilecek 
I idarî kararlar veya yapılmış veya yapılacak ida-
I rî ve inzibatî işlemlere ve subay, askerî memur 
I ve assubaylar hakkında mahkemelerce hükme-
I dilen eczaların hukukî «sonuçlarından olan rüt-
I 'benin kaybedilmesi ve Türk Silâhlı Kuvvetleri-
I ne subay, askerî memur ve assübay olarak ka-
I bul olunmamak ve askerî nispetin kesilmesi ve 

1076 sayılı Kanunun 1316 sayılı Kanunla değişik 
I 8 nci maddesinin uygulanması sonucu yapılmış 
I işlemlere şümulü yoktur. 

I Şu kadar ki, Türk ıSilâhlı Kuvvetlerinden 
I yukarda 'belirtilen işlemler sonucunda ilişiği 
I kesilenler diğer kamu kuruluşlarında -göreve 
I alındıkları takdirde haklarında bu kanunun 
I Devlet. ımemurları için öngördüğü hükümler uy

gulanır. 
•Bu kanun gereğince cezaları genel afla ta

mamen ortadan kalkan askerî veya. sivil kişile
rin emeklilik hakları ıgeri verilir. 

BAŞKAN — Millet Meclisi .metnini okutu
yorum. 

Madde 14. — A) 7 . 2 . 1974 tarihine kadar 
işlenmiş bulunan ve disiplin cezasını 'gerektiren 
fiillerden dolayı kanunlar, Bakanlar Kurulunca 
çıkarılmış 'tüzükler ve bakanlıklarca ve kamu 
tüzel kişilerince çıkarılmış yönetmelikler uya
rınca verilmiş veya verilecek olan disiplin ce-

I zaları 'bütün sonuçlarını kapsamak üzere affe-
dilmiştir. 

Bu hükümlerden yararlananlara ait sicil 
dosyalarında mevcut disiplin cezalan ile ilgili 
kayıtlar, sicil dosyalarından çıkarılır. Bu gibi
lerin karteksleri ve sicil kayıtları bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten 'başlamak üzere altı 
ay içinde Devlet Personel Dairesince yapılacak 

j yönetmeliğe göre yeniden düzenlenir. 
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-. Ancak, 'bu kanun kapsamına giren disiplin 
suçlariyle ilgili olarak kaybedilen malî ve hu-
feııkî haklar yeniden kazandırılamaz. 

Bu 'kanunun 2 nci maddesi gereğince aftan 
'kısmen yararlananların fiilleri ile, 5 nci mad
dede gösterilen fiillerin sonucu olarak verilmiş 
veya verilecek disiplin cezaları hakkında 'bu 
fıkra 'hükmü uygulanmaz. 

B) Bu kanun Ihükümleri; subay, askerî me
mur ve assuJbaylar hakkında 'kanun, tüzük ve 
yönetmeliklere !göre verilmiş ve verilecek idarî 
kararlar veya yapılmış ve yapılacak idarî işlem
lerle, bunlar hakkında mahkemelerce hükmedi
len eczaların hukukî sonuçlarından olan rütbe
nin kaybedilmesi ve Türk ıSilâıhlı (Kuvvetlerine 
sulbay, askerî 'memur, assu'bay -olarak kabul 
olunmamak ve askerî nispetin kesilmesi ve 1076 
•sayılı Kanunun 1316 sayılı Kanunla değişik 8 
nci maddesinin uygulanması sonucu yapılmış iş
lemleri kapsamaz. 

İBAŞKA'N — Madde ınüetıin'leırfıniin olaııımıaısı 
tamamlanmıştır. iSıöz lilsteyeın sayın üye yoktur. 

Oyfliaımiaya ıgeıçıecıeğiiz, Cuımlhııırıiyet iSeınıatosu 
salt ıçjO'ğıunkiık oyu dile dıeğÜişliıMiiık yapıtığı ınedenLe, 
'Millet M'ec'liisıi ilk mıeıtnliıniin lojyiliaTi.mjaisiinidıa safllt <$o-
ğunllluğu lanamiaik ımıecbııriiyetiudıe huliunduğumu-
zu amz 'ediyorum ve Karma 'Koımjisyon ınıetoiittiıij 
oylarımızla isuınuyonum. Kaibul <edıeın;!ieır... Kabul et-
mielyeınJlier... Kaibul edalimıemiilşltlir efendim, 

löuımjhurıiyet iSemıatosıU mötniini; oylarımızla su-
ouyoruım 'efendimi. 'Kaibul ledenieır... Kaibul etınue-
yenller... Kabul edillimömıişıtiir efendim. 

iMiDüet OVTıeıeliilsii ımıetnıkıii iad 'Oikuyıanalk oylarim
za isuınuyoırufmı. Adana lülı'indien baışlıyomuz eîfeın-
dÜım. 

ı (Adama ıMıilletıveikİlılielnJınden taşlama rıak ad 
okumamak: oylar toplamdı.) 

BAŞKAN — 'Oyunu alamadığımız sayın üye 
var mı efendim.. 

lOylaımıa işlleımıi bitımıişıtıir. 
^Oytlların aynımı yaıpıldı.) 
(BAŞKAN — Efendim, laçık oylama somunda 

'2124 Ikalbul oyu ıçıktmıış ve İbu suretle salt çoğum-
llüğu sıağlıayamıamıis bulunduğumuz liçiaı İbu ımad-
de iktaibıulli ledıilmiemâişitlır. 

Buyurüımız iSayım, Güneş. 
TURAN GÜNEıŞ <(Ko)ca*#) — Sayın Başkan, 

oylaimaınıın sioınucu Ihalkkında bür tavzihte fbulun-
maik iistiiyorıuim. 
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BAŞKAN — Yeraniizden ibuyurunuz. 
'TURAN GÜNEŞ .(ıKooaelii) — Ef emdim, za-

tıâlinıiziin ©aışikan isıfıaittiyle. 
«BAŞKAN — Bu madde ile mi illglilii, yoksa 

ıgemel olliarak mı ? 
TURAN GÜNEŞ '(Kocaellıi) — Efendim, «Bu 

madde düşmüştür» Ibüyuruyarsunuz. Bir madde 
226 oyu bulmiadığı ıtakdüırdie, yalnız madde dü§-
ımıez. 'MunJhasııraın miaddeılerüın düşeceği, kesinle
şen ımıadjdeilelriin yürıürfllüğe gireceği ıgöirüişünü ka-
ıbule dıınikâm (glörımiemelkteyiz. 'Şıilmdi.. 

BAŞKAN — Bunu tiamıamiliayıaın hür başka 
beyanım dalba var lefeiudiiım. Kaildi iki, '5 nci mad
demin akıibetdmde de Iböylıe Ibir litinazınız olmadı, 
oylamalara devam ettik. Kaldı iki, 'benim bu .be
yanım 'vardır, ibu (bir mütalâa olarak söylenen 
Iböyaınjljafr iaraisındadiT. Bunu "tamamlayan (bir baş
ka beyanım dalha vardır, 

TURAN GÜNEŞ ! (Kocaeli) — Yani Başkan
lık ollarak ibu «izin gömüşünüzü akiseittirımttyor 
demek ? 

IBAŞİKAN — Tek başıma etltıiırımıiyoir, ıbiirıleşti-
niı iseniz o vakıilt ıgönüışüm 'çıkar ımleydana, Buna 
mürtebit başka beyanım var efendim. 

lElvet, 15 n'ci ımıaddeye Igeıçiyo'ruz ve meti'n-
ıleıni ayrı a'yrı okumaya basılıyoruz. 

ŞENER BATTAL (Koraya) >— ıSıayın Başkan, 
Ibir öınerigıem !var maddeye ıgieçmeden önce okun
masını ırica edliyoırum efeindim. 

BAŞKAN — ıŞu anda ibania iimtikail etmiş ,b!ir 
öıneııige yok, Ibıalkayım ıefendim., 

(Mulhtıeıreım arkıadıaışlalrılm, Sıayın Hasan Aıksay 
ve ISıayın iŞemeır Baltitaili arikadişliammın Ibıiır oırtaık 
öneırlgeısıi 'vandıır, ölkutuyorum. 

Yüksek Başkanlı ğ:a 
Vaiktıiın lileırlemieisıi ve 1)3 saatlik devamlı mesai 

yapıldığıındaın ve müteakıip ımaıddelıerin de vakit 
alıcı olimıallaırıına 'biniaıen Iblır'leışlianiin bugün saat 
15,00'e e'rıteleınm'esıini aırz ve telkMıf edeniz. 

İstamibul Konya, 
Hasani Aksay Şeıner Battal 

BAŞKAN — (Şimdi sayın önerge sahibi arika-
idalşlıarımıa oevalbıen arz ediyorum; îMeclüsaimizin 
icıailhışıma saıatlerinii, •ç'aılişımia süreSıiınıi tçlüzüğümü-
ze [göre ancaik Daınışma Kurulu değişitirıelbliliyoir. 
Danışma Kurulu bunu Ibir öınerii olaırak. Yücfö He
yetin Ihuzuruna ıgctiürdi, Yüce Heyet bunu kabıull 
'etti, bunun dıeğiştıkıilimesıi yine Danışma Kurulu-
nuin İkinci bir öneriisii olursa ancak Genel Kuru-
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lun oymana tariz üddfebıMır. Bu mıedeııle fbeın îbıı 
öoangeyi lişlielmıe (koyamıyorum .sayın arkadaşım. 

ıMıadde ıMletnıinâ oikuımıaya devamı ediyoruz 
•öfıeındlitoı. iKanmıa iKoımisyoın ımeitınini okutuyoruım. 

ıMadlde 15. — ,1136 ısıayıllı Avukatlık Kamm-
•nıuııııiin 3J1 anca, im|adde)siiınde lbeMırtilmiş olup, ımeis-
îıeık oranımı iille Ibağdaişmıası ınıiiımlküm olmayan îbl'r 
işle uğraşma dnşımdaıki Ibıir .nedene dayamiiîaırak : 

'A)' Yıaıpmnış oldukları stajını .geçer-tli olmama-
sımdam dolayı 29 Etoilm 1973 /tarihinden önce aynı 
ikamuıiıun 72 aıci maddesinin (b) Ibtetııdii uyanınca 
adları fbaıro leivlhıasındam silinmiş Ibıılumamüıarla 
ısitıaj bitim belgesi almaş oldukları halde aynı ınıc-
deınlle ibaıtfo levlhasımıa yazılma isfccımllerli rıeddedi-
leımllar, 'levhaya yaızıllmıalairımıa l!-işkiim Baro Yöme-
ıtriim Kurulu kanariliarı Adalet Balkaınlığrmca omay-
lanımayamiliair veya baro levhasına yazıllmıaımış 
olamlliaır başvurdukları takdirde başfoa em,gelieıra 
yoksıa baro (lievbasunia yazılırlar. Miesiek .omura ile 
ıbağdıaşimiajyam uğraş dışımda 29 Ekim 1973 ta.ıi-
hJimjdem iömcie mevcut, stajı 'geç erişiz (kılara, aıeden-
lelrie OJevmiadaın silinımıelerli gerekenler hakkımda 
da ısıiftımıe işjleîmli yapııtaılaz. 

OB) ,29 (Ekim 1973 tıarliıhiimdem önce aldları 
staj Gjistıesiitnjdem ısiitlıinımıiş olamilaır, başkaca emıg el
leri Ibııllraınımadığı taıkdiiırdıe üç ay içinde başvur -
nualaırı (halimde yeınıidcm staj Hjs-tiasinc yazılırlar 
ve sllmie Ikaırıarımdam önce yaptıkları staj (gıeçeır-
üli ısıayılliarak kaldıklara yeridem ilk yazılma tıarli-
binde talbi dldulkları staj bükümlerine göre staj-
flianına devanı ederOier. 29 Ekim 1973 itan iihindem 
öncıe meslek omuru ile bağtlaişmiayaın bir uğraş 
dışımda ısıtajia bağdaşıması mümkün olimiayaın bir 
•görev veya işte Ibulmmımıalarımdam dolayı stıaj 
'Isiteisdındem silimımıeHetrli ıgerefaemfer hakkımda, bu 
medenin lamııllam itarffihtie oırtadam kalkmış olması 
şartiyle fcnllimıe işillemi yaipılmaz. 

C) Bu kamumun ,1 mci mıaddesindcm Haydala
narak işledikleri suçları bütün ısoın uçları ile af
fedilmiş olan avukatlar, ıbikakkım veya, nıeşru-
tıem talMiye tarihleırindeın itibaren, bu malıkûmü-
yetlteırtaim, tabiî mieticesi olam, kanunî malıeui'd-
rfydt halinde ibuılıundurıu^mıaya ve 1136 sayılı 
Avükaıtlliık iKamunumun avukatüığıa kabul cdi'l-
>mjöme ve ıruıkısaitınamıeleıri IBaro Ycıncıtüim Kıuru-
lunca ige:ri alımaırıalk liptial ive iadlıa.n ibür dalıa ya-
zdlma.maık üz(e/re ıleVhaidlam ali'knir hüküıaıloni, ya-
mıi lavıiıkiaîtlık ımeslleiğiıııi icra iedeameyeıcfeklerimıe 
dalir ıkükümdiertiı liatfeiik olummıaz. 

IBAŞEAN — CuımihuıJiyet Ben'atosu m'Oitaıîni 
akuitmyioom'in; leifemdim. 

iMadde .,14. — d'136 sayilı Avukatlık Kamu-
mumun illi imci ımiaddesamde (belirtilmiş olup, ımes-
31ek omuıru İille tağdaişnııası ımüımkün olmayan /bir 
âşle uğraşma ıdışındaikl l>ir nedeıne dayamuliaırak : 

A) Yapımiş oldııkları staj im (geçerli olmama-
snıdam ıdolayı 29 Ekim 1973 tarikindem önce aynı, 
kanunun 72 m'ci nuaıddeısinin (b) Ibcndü uyarımca 
iadlıarı Ibaıro lelvihıaismdan isıilıimmiş ibulunanllıaırla 
ısbaj ibitim belgesi alımış olduklaın ihalde aynı me-
d̂ enllie Ibaıro levibasıma yazılma ilsıteımileni reddedi-
leınjllea', levtbaya yaJzılmıal'almnıa ilişkim Baıro Yöne-
ıtiim Eurulu ıkanar-fen Adalet Balkaınîlığmca omay-
laıumayan'lar veya .baro lovbaisıma yazılimamıış 
olanlTıaır başvurduk!anı takdirde 'başka enig'elılie'ri 
y'oksıa 'ba;ro flıevihasıma. yazi!İııJlar. Mies'llek omuru ile 
bağıdaşmiayan uğmaş .dışında 29 Ekim .1973 tairi-
bimdem ömce mevcut, stajı geçersiz ikılam mıeden-
lerle ilev'badam ısiLinıım'eleim gerekenler hakkımda 
da ısilımıo işlemli vapıllimiaz. 

B) 29 Ekliım 1973 .tarıilbimidem önce adları 
staj liısitesimdem. ısıilinmiş olanlar, 'başkaca enlgel-
leni Ibıı'kıınımıadığı takdirde üç ay içlimde başvur-
malaın Ibaıliiınde iyeıniden staj lliıstıeıslime yazılırlar 
ve Biilmie ikairia.rımdan önce yaptıikları staj ıgeçer-
lii ısıayı'liaırak kaldıkları yorden ilk yazilma tai'i-
hımde talhi oldulklaın ısitıaj ibükümıleıniııe (göne stıaj-
liaruna idevann oderllıeir. 29 Ekini 1973 tarihindein 
önee .meslek omuru ile ıbağdaşmıayaın ıbıir uğraş 
dışımda ısıtajiıa bağdaşması .mümküm olimiayaın bir 
igiördv veya liste (buluımmıalanndam dolayı staj 
listesıindem silimmielıeırii ıgerekemleır (hakkımda, bu 
medeniim lamullam ,taıli'hte Oırtad;am kal'kmi'ş oilması 
işaırıtiŷ lie feıilımıe işillemi yapılmaz. 

ıC) Bu ıkaınuriium 1 mıcii mıa.ddesimd'en ftaydala.-
na,rak işledikleri suçları bütün somuçlaırı ile a.f-
fıe.dilmiş olam avukatlar, ıbı'ibakkın veya, m'eşi'u-
tem taiblıiye 'taaiblerandem litlibarem, bu maJhkûmii-
yetlerinlim tabiî ıneticesi olam, kamunî mıalheui'i-
riyet halimde bukındınr-ülımıaya ve 1136 sayılı 
Avukatlık Kamnummun laıvukatlığa kabul edil-
ımıeme ve rulhsatmamieleri Baro Yöınetiim iKmru-
lumca ıgeri almainak iptal ve adları (bir dalha ya-
zılllmıamaık üzleıre levbadam ı̂ ilJimd<r hükümleri, ya
nı i lavuıkıaitHiik ımeısilieğini .icra ^HİemıeyecıekleriinK1 

dair ihükümllieııi tatbilk olunmaz. 
(BAŞKAN — Millet Meclisi metnini okutu

yorum 'efendim. 
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iMaddo '15. — 1136 sıa,yıOı Avukatlık Katnu-
mumum 10. tnıcıi nuiadıdeisande belirtil miış olup, (nıeis-
liek omuru lüle (bağdaşması ımlüımlkün. olmıayam bür 
(işle uğras/mia dnşıudaki bâr nedenle dayamıılıarıak : 

•A), Yapmafş 'oldukları stajım <geçea'il,i olmanıa-
isından 'dolayı 7 Şulbıat ,1974 tıaırikhıden önce aynı 
kamunun 72 racıi ıruaddeısıkııkı (b) Ibeındii uyarımca 
adları Ibaır'o leivihıaısındam ısüikımiiş ıbııkıniam'laııia 
fctıaj bitlim bıeligıeisıi almaş olduklıan hailde la.ynı me-
dcmile Ibaıno levhasına yazılımla ilsıteımllerii ııeddiedii-
leınılleır, Ûlerviîna.yıa yazıllıniıalaınınıa lülıişkikı Baro Yüne-
töım Kurulu kıarıaıflıarı Adalet Balkanlı ğiitKm omıay-
'lanımıayian'liaır veya ıbario Idvlıaisıma yazılunıaınış 
ülamlliar başvurdukları takdirde 'başka engelleni 
;yoksıa baro ildvihasıınıa yazıl ır'laır. Meslek ,o,nunu ile 
'hağdaşmaiyam uğrlaş dışımda, 7 Şubat ;1'974 ıtai'i-
hlmıdem ömee mevcut, stajı 'geçersiz ikdam medem-
lerrle flicvhıadam ısilinım'eleıil gerekenler baık'kımda 
da ısıi'lımıe işlemü yapıîlmîaz, 

!B)j 7 Şühat 1974 tıaııiihimdem ünce <ad'lar.ı 
staj JBsitesimden ısiiManmıis odaıılar, başkaca emıgdl-
lıoni buluımmiadığı tıakdikıde üç tay içimde başvur-
nualiarı hallimde yieınidem staj liiıstieısikıc yazılırlar 
ve silmie kıaırlarımdıam ünce yaptıkları st:aj ıgeçetr-
Oli ısıayıliaırak kaOdikları yönden ilk yapılıma, tari
kimde tıalbıi olkluikları Isıtaj hükümlerıkıe .göıne ıstaj-
tllarıınıa davalın, iedıarılıer. 7 Şuibat 1974 tarihimden 
önce meslek 'oıımuru ile ibağdaişımlayaın .btir uğnaış 
dışımda stajla bağdaşması ımümküm «kınayanı bıir 
/görev veya üste ibulluımmlarında.11 dolayı staj 
llistelsıkıdem isilimmıeOerli ıgerekehlar hakkında, 'bu 
medemlim amılan. jtar'ihtfc ortadam kalkmış olnnası 
şaırltıiy'le ısıilliıme işllemıi yapılmaz. 

C) 13u ıkaımuıımm ,1 mel nııaddeöindem dlaydala-
ııaralk işiedlllkleıii suçları 'bütün •sonuçları ile af f ediil-
ımiiş olan avukatlar, kaklarımda bihakkın veya, me,ş-
rutıeın (tabiiye Itarihleriimden itibaren, l)iı mahkûnıi-
yietleırimin tabiî nıeıticesi ollan, kanunî muahemri-
riıyot kailinde bııılumduTuÜımıaya ve 1136 sayılı 
Avukatlık Kamiunumun lavukatilığa kabul ediıl-
ımıeımte vıe iraihiSiatınaimeleri 'Baro Yönetim Km ra
kımca ıgetfi lalımaıraik liptial ve iadlıarı 'bir d aba ya-
zıllmıamak üzıeıre levhadan siilünir hiiküimleıii, ya-
ıni lavuıkıaitkık ımeısdleğikııi iicra leidıeımıeyeoekleııimje 
ıdaür ıbükümllıeırıi tıatlbıilk olunmıaz. 

BAŞKAN — Metinlerin okunması tamamlan
mıştır. Komisyon olarak sez istiyorsunuz, bııyu-
ı unuz. 

14 . 5 . 1974 O : 3 

KAKMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Başkan, bundan 
önce oylanan maddenin metinden çıkarılmış ol
ması itibariyle kanunun tümü de oylananı aya
caktır. Binaenaleyh, bu 15 noi madde 14 ncü 
madde olarak kabul edilmesi gerekecektir. Bunu 
arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Bu madde numarasının 14 nu
marayı taşıması gerektiğini beyan İle bu şekilde 
oya sunulmasını istiyorsunuz. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ATACÜN (Kırklareli) — Evet efendim. 

HASAN CEKİT (Adana) — Sayın Başkan, 
2 metin de aynıdır. Bir tanesi oya konulsun. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon sözcüyü arka
daşımız Karma Komisyon metni ile ilgili bu mad
denin numarasının 14 numara olarak oya sunul-
ma,sı gerektiğini önerdiler. Biz de o şekilde oya 
sunacağız. 

Cumhuriyet Senatosu, bu madde üzeninde yap
tığı değişiklikte, salt çoğunlukla bir değişiklik 
yapmadığı için, biz de Millet Meclisi metninin 
oylamasında salt çoğunluk aramayacağız. 

Karma Komisyon metnini, komisyon, sözcüsü 
arkadaşımızın düzeltameısi şekliyle birlikte oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler.. Kabul ediimemıiştir efendim. 

Cumhuriyet Senatosu metnini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler. Etmeyenler.. Cumhuri
yet Senatosu metni de kabul edilmemiştir. 

Millet Meclisinin ilk metnini 14 ncü madde 
olarak oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddenin her üç metnini okutuyorum 
efendim. 

Karma Komisyon metnimi okutuyorum. 
Madde 16. — A) 1974 yılı Şubat imti

han döneminin sonuna kadar geçen süre içinde 
kayıtlı bulundukları yüksek ve ortaöğretim ku
rumları ile, dışarıdan imtihanlara girenlerin de 
•hangi sebeple olursa olsun kayıtları silinmiş 
öğrencilerle kendi istekleri ile ayrılmış olanlar 
(bor derecedeki askerî okul öğrencileri hariç), 
bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç 
ay licinde eski öğrenim kurumlarına yazılı ola
rak başvurdukları takdirde ayrıldıkları sınıf ve
ya sömestede 1 yıl daha öğrencilik sıfatlarını de
vam ettirmek ve o sınıf ve sömestr ede iki defa 
ıda sınava >gimıek hakkını kazanırlar. Askerlik 
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süresi gelmiş olanlar bu haklarını kullandıkları 
takdirde tecilli sayılırlar. Şu kadar ki, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini 
yapmakta olanların üç aylık başvurma süresi 
terhis tarihinden, fiilî veya hukukî mücbir se
beplerle bu hakkını kullanamayacak durum
da olanların üç aylık başvurma süresi bu mücbir 
sebeplerin kalktığı tarihten başlar. 

Bu fıkra hükmüne dayanarak eski öğre
nim kurumlarına müracaat eden öğrencilere, ku
rumlarınca birer başvurma belgesi verilir. 

Bu madde hükmünden yararlanan öğrenci
lerden, Danıştay dan yürütmenin durdurulması 
kararı alarak öğrenim kurumlarına devanı ede
bilmiş olanlar hakkındaki davalara devam edil
mez. 

B) Her derecedeki askerî okullar ile diğer 
öğrenim kurumlarında Mıillî Savunma Bakanlı
ğı adına ve hesabına öğretim yapan askerî öğ
rencilerden ; 

29 Ekim 1973 tarihine kadar gerek disiplin
sizlik ve gerekse başka nedenlerle Türk Silâhlı 
Kuvveti eninden ilişiği kesilenlerin, okulda, geçen 
süreleri askerliklerine sayılır ve muvazzaf as
kerlik hizmetinden affedilirler. Şu kadar ki, di
siplinsizlik nedenleri dışında ilişiği kesilenler, 
istemde bulundukları takdirde muvazzaf asker
lik hizmetini yapmak üzere sevk edilirler. 

Bunların ilişik kesilmesinden doğan tazmi
nat borçları affedil mistir. Ancak, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmiş 
olanlar geri verilmez. 

Çeşitli okulları bitirerek subay ve astsubay 
nasbedilenlerden, işledikleri suçlar nedeni ile 
yükümlülük süresini tamamlamadan, 29 Elcim 
1973 tarihine kadar Türk Silâhlı Kuvvetlerin
den ilişiği kesilenlerin, öğrenim harcamaları 
karşılığı olan tazminat borçları affedilmiştir. 

C) 1973 - 1974 ders yılı için yapılan üniver
site giriş sınavları sonunda aldıkları puanlar 
itibariyle fakülte ve yüksek öğrenim kurum! a-
larma girmeye hak kazanmış lise mezunları, öıı-
kaydmı yaptırmış olsun, olmasın, bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde 
girmeye hak kazanlıkları fakülte ve yüksek 
öğrenim •kurumlarına başvurdukları takdirde 
kesin kayıtları yapılır. 

BAŞKAN — Oumhuı'iyet Senatosu metnini 
okutuyorum. 

Madde 15. — A) 1974 yılı Şubat imti
han döneminin sonuna kadar geçen süre içinde 
kayıtlı bulundukları yüksek ve ortaöğretim ku
rumları ile, dışarıdan imtihanlara girenlerin de 
hangi sebeple olursa olsun kayıtları silinmiş öğ-
rc'neiiei'le kendi istekleri ile ayrılmış olanlar 
(her derecedeki askerî okul öğrencileri hariç), 
bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç 
ay içinde eski öğrenim, kurumlarına yazılı ola
rak başvurdukları takdirde ayrıldıkları sınıf ve
ya sömestrede 1 yıl daha öğrencilik sıfatlarını 
devam ettirmek ve o sınıf ve sömestrede iki de
fa da sınava girmek hakkını kazanırlar. Asker
lik süresi gelmiş olanlar bu haklarını kullandık
la rı takdirde tecilli sayılırlar. Şu kadar ki, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik gö
revini yapmakta olanların üç aylık başvurma sü-
refsi terhis tarihinden, fiilî veya hukukî mücbir 
sebeplerle bu hakkını kullanamayacak durum
da olanların üç aylık başvurma süresi bu mücbir 
sebeplerin kalktığı tarihten başlar. 

Bu fıkra hükmüne dayanarak eski öğre
nim kurumlarına müracaat eden öğrencilere, ku
rumlarınca birer başvurma belgesi verilir. 

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

B) Her derecedeki askerî okullar ile diğer 
öğretim kurumlarında Millî Savunma Bakanlı
ğı adına ve hesabına öğretim yapan askerî öğ
rencilerden ; 

29 Ekim 1973 tarihine kadar gerek disiplin
sizlik ve gerekse başka nedenlerle Türk Silâhlı 
Kuvvetle ilinden ilişiği kesilenlerin, okulda gecen 
süreleri askerliklerine sayılır ve muvazzaf as
kerlik hizmetinden affedilirler. Şu kadar ki, di
siplinsizlik nedenleri dışında ilişiği keslenlcr, 
istemde bulundukları takdirde muvazzaf asker
lik hizmetini yapmak üzere sevk edilirler. 

Bunların ilişik keslilmesinden doğan tazmi
nat borçları affe'dilmiştir. Ancak, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmiş 
olanlar geri verilmez. 

Çeşitli okulları bitirerek subay ve astsubay 
nasbedilenlerden, işledikleri suçlar nedeni ile 
yükümlülük süresini tamamlamadan, 29 Ekim 
1973 tarihine kadar Türk Silâhlı Kuvvetlerin-
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den ilişiği kesilenlern, öğren m harcamaları 
karşılığı olan tazminat borçları affedilmiştir. 

O) 1973 - 1974 ders yılı için yapılan üniver
site giriş sınavları sonunda aldıkları puanlar 
itibariyle fakülte ve yükseli öğrenimi kurumla-
larına girmeye hak kazanmış lise mezunları, ön-
kaydmı yaptırmış olsun, olmasın, bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden, itib'aren üç ay içinde 
girmeye hak kazanlıkları fakülte ve yüksek 
öğrenim kurumlarına başvurdukları takdirde 
kesin kayıtları yapılır. 

BAŞKAN — Millet Meclisi metnini okutu
yorum. 

Madde 10. — A) 1974 yılı Şubat imtihan 
döneminin sonuna kadar geçen süre içlinde kayıt
lı bulundukları Yüksek ve Orta Öğretim Kurum
ları ile, dışardan imtihanlara girenlerin de hangi 
sebeple olursa olsun kayıtları silinmiş öğrenci
lerle kendi iistekleri ile ayrılmış «lanlar (her 
derecedeki askerî okul öğrencileri hariç), bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay 
içinde eski Öğrenim kurumlarına yazılı olarak 
başvurdukları takdirde ayrıldıkları sınıf veya 
sömestredc bir yıl daha öğrendilik sıfatlarını de
vam etirmek ve o sınıf veya sömestredc iki defa 
da sınava girmek hakkım kazanırlar. Askerlik 
süresi gelmiş olanlar bu haklarını kullandık
ları takdirde tecilli 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 bu 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 m,adde hükmünden yararlanan öğrenciler
den, Daıııştaydan yürütmenin durdurulması ka
rarı alarak öğrenim kurumlarına devam edebil
miş olanlar hakkındaki davalara devam edilmez. 

B) TTer derecedeki, askerî okullarla diğer 
öğrenim, kurumlarında Millî Savunma Bakanlığı 
adına ve hesabına öğrenim yapan askerî öğren
cilerden ; 

7 . 2 . 1974 tarihine kadar, gerek disiplinsiz
lik ve gerekse başka nedenlerle Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinden ilişiği kesilenlerin (kendi iste
ğiyle ayrılanlar hariç), okulda geçen süreleri 

askerliklerine sayılır ve muvazzaf askerlik hiz
metinden affedilirler. Şu kadar ki, disiplinsizlik 
nedenleri dışında ilişiği kesilenler, istemde bu
lundukları takdirde muvazzaf askerlik hizmeti
ni yapmak üzere sevk edilirler. 

Bunların ilişik kesilmesinden, doğan tazminat 
borçları affedilmiştir. Ancak, bu kanunun yü
rüdüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmiş olan
lar geri verilmez. 

O) Devlet hesabına yatılı olarak okuyan 
öğrencilerin çeşitli nedenlerle öğrenimlerini ta
mamlayamamalarından doğan tazminat borçla
rının, borcun aslının ödenmesi kaydıyle, faiz ve 
cezaî şart borçları af f edil mistir. 

D) 197-') - 1974 ders yılı (içinde yapılan üni
versite giriş sınavları sonunda aldıkları puanlar 
itibariyle fakülte ve yüksek öğrenim kurumla
rına girmeye hak kazanmış lise mezunları, ön-
kaydını yaptırmış olsun, olmasın, bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde gir
meye hak kazandıkları fakülte ve yüksek öğre
nim kurumlarına başvurdukları takdirde kesin 
kayıtları yapılır. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Başkan, yine 
aynı, değiıştiaımıediık., 

BAŞKAN — Aynı, madde numarası üzerin
deki durumu tekrar ediyonsunıuz; yeni. 1.5, eski 
1P> oluyor'değil mi efendilin•? 

KARMA KOMUSYON SÖZCÜSÜ MEHMET1 

ATAGÜN (Kırklareli) — Evet, 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili oylamalara 
'başlayacağız. Millet. Meclisi metininin oylanma
sına şayet gelir ise'k, burada da salt çoğîunıluik 
araımayacağız efendim, çünlkü, Cuımıhıurüyeıt Se
natosu -salt çoğunlukla bir değişiklik yapmuş de
ğildir. 

Yeni numarasiyle Karma Komisyon metnini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kaibul edilmemiştir (efendim. 

Cumhuriyet Senatoisu metnini (oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
'edilmemiştir e fendim, 

Millet Meclisinin ilik m'etnini yeni numarası 
ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Millet Meclisi metni kabul edilmiş
tir efendim. 
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Karma Komisyonun yeni 1G nei, eski 17 ne i 
maddesini -olkutuyoraim. 

Madde 17. — İstiklâl Savaşına katılmış ol
maları nedeniyle 869 sayılı Kanun uyarınca İs
tiklâl Madalyası ve 10D5 sayılı Kanun gereğince 
şeref aylığı almış olanlardan1, çeşitli nedenlerle 
•sonradan madalya beratı iptal edilmiş bulunan
lara ödenmiş şeref aylıkları .geri alınmaz. Geri 
alınmış ışeref aylıkları kanunun yürürlüğe gir-
imesinden itibaren en geç G ay içinde sa.hipleri
ne geri verilir. 

BAŞKAN —• Ouımıhuriiyet Senatosu metnini 
okutuyorum. 

Madde 16. — İstiklâl Savasına .katılmış ol
maları nedeniyle 869 sayılı Kanun uyarınca İs
tiklâl Madalyası ve 1005 sayılı Kanun gereğin
ce şeref aylığı almış ol ani andan, çeşitli neden
lerle sonradan madalya beratı ile iptal -edilmiş 
^bulunanlara ödenmiş şeref aylıkları geri alın
maz. Geri alınmış şeref aylılkları kanunun yü
rürlüğe girmesinden itibaren en geç 6 ay içinde 
sahiplerine geri verilir. 

(BAŞKAN — Millet Meclisi metnini okııtu-
y o raim. 

Madde 17. — İstiklâli Savaşma ikatilmış ol
ana! arı nedeniyle 869 sayılı Kanun uyarınca İs
tiklâl Madalyası ve 1005 sayılı Kanun gereğin
ce şeref aylığı almış olanlardan, çeşitli neden
lerle Sonradan madalya beratı ile iptal edilmiş 
.bulunanlara ödenmiş şeref aylıkları geri alın
maz. Geri alınmış şeref ayakları kanunun yü
rürlüğe girmesinden itibaren en geç 6 ay içinde 
sahiplerine geri verilir, 

BAŞKAN — Efendim, metinlerin okunun ası 
bitmiştir. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye"?.. 
Yok... 

Cumhuriyet Senatosunda yapılan değişiklik 
salt çoğunluğa dayanmamaktadır. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — 16 ncı mad.de ola-
ra'k Sayın Baş'kan. 

BAŞKAN — Sayın Ikomisyon sözcüsünün de 
talebi veçhile, Karma. Komisyon metnini 16 ıııı-
ımaralı ımadde olarak oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler,.. Kabul edil
memiştir efendim. Teşekkür ederim. 

Cumhuriyet 'Senatosunun ımetnini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 

Cumhuriyet Senatosu metni de ıkalm] edilme-
mişitir efendim. 

Millet Meclisinin yeni metnini yeni numa
rası ile. oylarınıza sunuyorum. Kaimi edenler... 
Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir efendim. 

Efendimi, eski 18, yeni 17 nei maddeyi oku
tuyorum. 

Kanma Komisyonun kabul ettiği 18 nei 
madde. 

Madde 18. — 29 Ekim 1978 tarihine kadar 
eğitim, tatbikat, atış ve diğer askerî hizmetle
rin yapılması sırasında hizmete ilişkin talksirli 
ve ihmali fiillerden meydana gelen Ha,zine za
rarları, aslkerî bir suça bağlı olsun veya olma
sın, takip ve tahsil edilmez. Ancalk, bu (kanunim 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmiş 
olanlar .geri verilmez. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun ka
ibul ettiği metni okııtuyoruım. 

Madde 17. — 29 Ekim 1978 tarihine kadar 
eğitim, tatbikat, atış ve diğer askerî hizmetle
rin yapılması sırasında hizmete ilişkin taiksirM 
ve ihmali fiillerden meydana gelen Hazine za
rarları, aslkerî bir suça bağlı olsun veya olma
sın, takip ve tahsil edilmez. Ancalk, bu kanuntun 
yürürlüğe girdiği tarihe 'kadar tatısil edilmiş 
olanlar .geri verilmez. 

BAŞKAN — Millet Meclisinin ka/bul ettiği 
ı net ni < ckut'Uy o ram. 

Madde 18. — 7 .2 .1974 tarihine .kadar eği
tim, tatbikat, atış ve diğer askerî hizmetlerin 
yapılması sırasında /hizmete ilişkin taksirli ve 
ihmali fiillerden meydana gelen Hazine zarar
ları, as/kerî bir suça bağlı olsun veya olmasın, 
takip ve tahsil edilıınez. Ancalk, bu karnımın yü
rürlüğe girdiği tarihe (kadar tahsil edilmiş olan
lar geri verilmez. 

BAŞKAN — Madde .üzerinde söz isteyen sa
yı -n üye?.. Yok. 

KARIMA KOMİSYON HöZCÜSÜ MEHMET 
ATAlGÜN (Kırklareli) — -Sayın Başkan, bu 
maddenin numarası da yeni şekle göre düzelti! -
i nesi ge r ekmekt edi'r. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü arkadaşımız 
yine İm ımadde üzerinde de 'bir numara deği
şikliği yapmak gerektiğini ifade ille 118 nei mad
denin 17 nei madde nlara.'k ioya ısunulmasını iste
mişlerdir,: 
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Karma Komisyon ile Cumihuriyet ıSematosu 
metinleri birbirine ımutaibık (bulunmaktadır. 
Karma, Komisyon, metnini oylarınıza sunuyo
rum. Kabil'i edenler... Kaibul etmeyenler... Ka-
''bıtl edilmemiştir efendim. 

Cumhuriyet Senatosunun metnini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.,.. Kaibul etm'eyen:-
ler... Lütfen ayakta durmayım, oylarnıa sırasııı-
'cla-, 'rica ediyorum. Kabul 'edilmemiştir efendim. 

(Millet Meclisi .metnini yeni 17 nci madde 
•olarak iılık metnini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
•edenler... Kaibul etmeyenler... Kaimi >c.ıli'l!mıilşti;r 
nıadde;. 

Eski 19- ncu maddeyi okutuyorum efendim. 
Karma Komisyonun 'kaibul ettiği metni oku

tuyorum. 
(Madde (19. — A) Firar haliride 'olup da 

yurt içinde ibuLunamlar İm 'kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren üç ay, yurt dışında 
(bulunanlar ıbîr yıl içimde resmî mercilere mü
racaatla teslim olmadıkları takdirde 'bu 'kanun 
hükümlerinden f aydala n am azlar. 

B ) (Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten önce kıtasından veya -görev yerinden izinsiz 
uzaklaşmış yaıhut izin süresini özürsüz geçir
miş olanlar, (baltaya, yoklama kaçağı ve saklı 
Ibııl.uııanlar ve askerlikten kurtulmak için hile 
yapanlar, hu kanunun yürürlüğe girmesinden 
itibaren yurt içinde 'bulunanlar üç ay, yurt dı
şında bulunanlar 'bir yıl içinde resımî mercilere 
başvurmak şartıyie İm kanun hükümlerinden 
faydalanıırlar. 

'O) Bu fcanun 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 
muaf tutularak yedeğe geçirilirler. 

Muvazzaf askerlik ıhizmetini tamamlamadan. 
çeşitli nedenlerle kıtalarınca 'erken terhis edil
miş 'bulunanların dışarıda geçen- sürelerinden 
üç aya kadar olanı muvazzaf askerlik hizme
tinden sayılır. 

(BAŞKAN — Cumhuriyet iSen'at osunun ka
bul ettiği metni okutuyorum., 

(Madde 18. — A) Firar halinde olup da 
yurt içinde 'bulunanlar 'bu kanunun yürürlüğe: 
girdiği tarihten itibaren üç ay, yurt dışında 
(bulunanlar 'bir yıl içlinde resmî mercilere mü-
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racaatla teslim olmadıkları takdirde ıbu kanun 
hükümlerinden faydalanamazlar. 

B) (Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten önce kıtasından veya görev yerinden izinsiz! 
uzaklaşmış yahut izin süresini özürsüz 'geçir
miş olanlar, 'bakaya, yoklama kaçağı ve saklı 
bulunanlar ve askerlikten kurtulmak için hile 
yapanlar, ıbu kanunun yürürlüğe girmesinden 
itibaren yurt içinde 'bulunanlar üç ay, yurt dı
şında 'bulunanlar 'bir yıl içinde resımî mercilere 
başvurmak şartıyie 'bu İtamın hükümilerinden 
faydalanırlar. 

fC) Bu 'kanun yürürlüğe girdiği tarihte 46 
yaşını doldurarak askerlik çağı dışına •çıkmış 
•olanlar, resmî mercilere teslim olmak İtaydı 
aranmaksızın bu kanun hükümlerinden fayda
landırılır ve fiilî askerlik yükümlülüğünden 
muaf tutularak yedeğe geçirilirler. 

Muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamadan 
çeşitli nedenlerle kıtalarınca erken terhis .edil
miş Iralunanların dışarıda geçen sürelerinden 
üç aya kadar olanı muvazzaf askerlik hizme
tinden sayılır. 

BAŞKAN — Millet Meclisinin kabul 'ettiği 
metni okutuyor um. 

(Madde 19. — A) Firar halinde olup da 
yurt içinde, (bulunanlar 'bu 'kanunun yürürlüğe 
'girdiği tarihten itibaren üç ay, yurt dışında 
ibuilımanlar Ibir yıl içıinde resmî mercilere mü
racaatla teslim olmadıkları taıkdirde 'bu kanun 
hükümlerinden faydalanamazlar. 

İB) IBu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten önce 'kıtasından veya görev yerinden izinsiz 
uzaklaşmış yahut izin. süresini özürsüz geçir
miş »olanlar, (bakaya, yioltlama kaçağı ve saklı 
(bulunanlar- ve askerlikten kurtulmak için (hile 
yapanlar, İni kanunun yürürlüğe girime simden 
itibaren yurt içinde bulunanlar üç ay, yurt dı
şında bulunanlar 'bir yıl içıinde resmî mercilere 
başvurmak şartıyie İni 'kanun hükümlerinden 
faydalaniirlar. 

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

Muvazzaf askerlik hizmetini taımaımlamıadan 
çeşitli nedenlerle kıtalarınca erken terhis edil-
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mis 'buluna ular m dışarıda geçen «ürelerinden 
üç aya kadar olanı muvazzaf askerlik hizme-
tin'den sayılır. 

(C. H. P. ve .Ar. S. P. li milletvekilleri bir
likte salonu terk ettiler) 

BAŞKAN" — Metniin okunması tamamlanmış
tır efendim. Söz isteyen sayın üye yoktur. Cum
huriyet .Senatosunda yapılan değişiklik salt ço
ğunlukla yapılmamıştır. Oylama İrana göre ya
pılacaktır. 

14 . 5 . 1974 O : 3 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — Yalnız madde numa
rası değişikliği vardır, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü arkadaşımı
zın da işaret ettiği gibi, madde numara değişik
liği dikkate alınacaktır ve Karma Komisyon 
metni 18 nci madde olarak oylarınıza sunula
caktır. 

Karına Komisyon metnini oylarınıza sunu
yorum. (O. H. P. sıralarından 10 milletvekili 
ayağa kalkarak, çoğunluğun olmadığını «ifade 
ettiler.) 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Efendim, beş kişinin ayağa 
kalkması lâzım her halde. (C.-H. P. sıraların
dan «10 kişi» sesleri) A. P. sıralarından gürül
tüler; «Oylamaya geçildi» sesleri.) Bir dakika 
efendim. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Acele af 
isteyenler dışarı çıktılar. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum,. Tanı 
ben «Kabul edenler» dediğim anda, «Çoğunluk 
yoktur» iddiası vaki olmuştur. Böylesine küçük 
şeylerle uğraşmak mümkün değil. 

10 arkadaşımız yoklama istiyorlar, yoklama 
yapacağız efendim. Adlında, bundan sonra bir 
başka madde vardı. Zaten açık oya sunulması 
mecburiyeti vardı. O vakte saklasaydmız, yine 
aynı netice hâsıl olurdu, fuzuli yorulmamış olur
duk. 

Evet efendim, şimdi «Çoğunluğun olmadı
ğını» iddia eden 10 arkadaşımızın isimlerini zap
ta geçmesi bakımından tespit ediyorum: 

İbrahim Akdoğan (Kocaeli), Cemil Erhan 
(Ağrı), Celâl Ünvcr (Malatya), Sadul'lah Usu
nu (Balıkesir), Adil Ali Cinel (Trabzon), Ka
sım Parlar (Corum), Abdullah Baştürk (İstan
bul), Vahit Çalım .(İstanbul), Şükrü Yüzbaşı-
oğlu (Afyon Karahisar), Tankut Akalın (Kırk
lareli). 

Efendim, ad okuyarak yoklama yapıyoruz. 
(Yoklama yapıldı.) 

v BAŞKAN —• Yoklama işlemi bitmiştlir efen
dim. 

Yoklama sonucunda Genel Kurul salonunda 
197 sayın üyenin hazır bulunduğu anlaşılmıştır.. 
Bu nedenle çoğunluğumuzun olmadığını sapta
mış bulunuyoruz. Alman devamlılık kararma 
göre, kaldığımız noktadan devam etmek için, 
bugün saat 15,00'te toplanmak üzere Birleşime 
ara veriyorum efendim. 

Kapanma saati : 05,25 

«*» 

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Siirt Milletvekili İdris Arıkan'm, 
Siirt'in Sason ilçesini, Muş'un Merkez ilçesine 
bağlayacak karayoluna ilişkin sorusu ve Bayın
dırlık Bakanı Erol Çevikçe'nin yazılı cevabı 
(7/122) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Sayın Bayındır

lık 'Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı-
ırılmasına delâletlerinizi saygıyle arz ederim. 

15 . 4 . 1974 
İdris Arikan 

Siirt Milletvekili 
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Soru : 
Siirt ilinin Sason ilçesini, mezkûr yere ya

kın olan Muş ilinin merkez ilçesine 'bağlaya
cak 'karayolunun, karayolları standartlarına 
uygun şekilde yapımı düşünülmekte 'midir? 

Ulu kıonuida yapılmış bir plan ve programı 
çalışması var mıdır? 

T. C. 
Baymdırlı'k (Bakanlığı 

Sayı : 532 
13 . 5 . 1974 

Konu : -Siirt Milletvekili İdris 
Arıkan'm yazılı sorusu ilk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 22 . 4 . 1974 gün ve 7/122-777/7218 

sayılı yazınız. 
iSiirt'in Sason ilçesini, Muş'un Merkez ilçe

sine bağlayacak karayoluna ilişkin Siirt Millet
vekili İdris Arıkan'm yazılı soru önergesi aşa
ğıda cevaplandırılmıştır. 

Yapılması istenen iSason - Muş yolu Devlet 
ve 11 yolları ağının dışında 'olup 5539 sayılı Ka
rayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevle
ri hakkında 'Kanunun 15 nci maddesindeki ta
rife uymadığından ağa alınması mümkün görü
lememiştir. Bu nedenle de adı ıgeçen yol üzerin
de 'Karayolları Genel Müdürlüğümüzce yürü
tülen herhaügi (bir çalışma (bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz öderim. 
Erol Çevikçe 

Bayındırlık Bakanı 
2. — Siirt Milletvekili İdris Arıkan'm, Siirt' 

in Merkez ilçesindeki manyetolu telefonların oto
matik şekle sokulmalarına ilişkin sorusu ve Ulaş
tırma Bakanı Ferda Güley'in yazılı cevabı. 
(7/126) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Sayın Ulaştırana 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl-
ımasına delâletlerinizi saytgıyle arz ederim. 

15 . 4 . 1974 
İdris Arı'kan 

Siirt Milletvekili 
Soru : 

' 'Siirt ili merkez ilçedeki manyetolu telefon-^ 
•ların, 'otomatik -şekle sokulmaları düşünülmekle 
'inidir? Bu konuda mevcut bir çalışma var mı

dır'? Varsa, merkez ilçe hangi tarihte otomatik 
telefona kavuşacaktır? 

Diyarbakır ilinde mevcut ve yerine daiha 
büyük 'kapasitede .santral 'kurulacağından sö
külecek olan 3 bin numaralı otomatik telefon 
santralinin, tamamen veya 'kıismen (bin numa
rası) Siirt ili 'merkez ilçede kurulması müm
kündür. Bu konuda ne düşünülmektedir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Haberleşme Genel Müdürlüğü 
Sayı : 12908-2074.6864 

6 . 5 . 1974 
Konu : İdris Arıkan'm soru 
'önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği Ka

nunlar Müdürlüğünün 22 . 4 . 1974 gün ve 
7/126/781/7222 'sayılı yazıları. 

Siirt Milletvekili Sayın İdris Arıkan'm Siirt' 
in Merkez ilçesindeki manüel santralın otoma
tik santralle değiştirilmesine dair Bakanlığıma 
tevcih ettikleri yazılı ısoru önergesi cenabı ili
şikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Ferda Güley 

Ulaştırma Bakanı 
Siirt Milletvekili 'İdris Arı'kan tarafından 

verilen soru önergesine cevap. 
1. Siirt Merkez ilçesinde kurulu 680 hat 

kapasiteli manuel telefon santralında halen 680' 
abone, mevcudo'lup 22 adet 'bekleyen talep bu
lunmaktadır. 

'Tespit olunan kriterlere göre abone adedi 
1 000 ve 'daiha fazla olan yerlerde kurulu sant-
rallar otomatiğe çevrilmektedir. 

Siirt'in a'bione mevcudunun ancak gelecek 
yıllarda 1 000 adede ulaşacağı naızara alınarak 
1976 yılında (mezkûr yere 1 000 hatlık bir 'oto
matik santral kurulması santraliar tevsiat prog
ramına alınmıştır. 

2. Diyarbakır iline daha büyük kapasitede 
1976 yılında otomatik santral 'kurulunasını mü
teakip mevcut 3 000 hatlık: otomatik santralın 
1 500 hatlığı Zonguldak'a, 1 000 hatlığı Malat
ya'ya ve 500 hatlığı da Balıkesir'e . kurulması 
programlaştırılmış 'bulunmaktadır. 
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Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle bazı suç ve cezaların affı hakkımda Kanun teütlÜfi Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesine yerilen oyların sonucu 

(Kabul ^edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
İl ter Çubukçu 
Mehmet Hulusi özkul 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Ünsa'l 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Şükrü. Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Mîr Rahattım Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçjkar 
V>e'hbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin ATsmıumeu 
Muamımer Alıcı 
Oğuzhan Asiltürfk 
Kemıal Ataman 
Osman Ceran 
Mustafa îımıirzalıoğlu 
M. Rauf Kattdemir 
Cahliıt Kayna 
Kâmil Kınikoğlıu 
ibrahim Saffet Omay 
Feraha Fatima öztürfc 
Önder Sav 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 435 

Kabul edenler : 235 
Reddedenler : 200 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 13 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

tlyas Seçkin 
Salbalhattıin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Fahri özçelii'k 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekreim Şadı Erdem 

AYDI>' 
İsa Ay»han 
M. Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Neeatd Cebe 
Sadullah Usumıi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H. Celâlettin Ezman 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaııeri 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eben 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Hüseyin Erçelik 
Hüdai Oıral 

DİYARBAKIR 
Reoaıi îstoenderoğlu 
Halat Kahraman 
Bahattdn Karakoç 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İlhan Işifö 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atfilâ 
ömier Nuimd Barım 
Hasan Buz 
A. Orhan Seniemoğlıı 

ERZİNCAN 
Hasan Çeltinbaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Selçuk Erverdii 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut özal 
Zelkâi YaylaJİı 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâihyaoğlu 

Ayşe Aliye Koksal 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğtlu 
Mehmet Özmen 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamı'k Tekin 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Mükâil İlcin 

HATAY 
Sabri İnce 
Mehmet İSait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malilk Yılman 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Hasan Aksay 
Abdullah Baştürk 
Orhan Birgit 
1. Fehmi Cumalıoğlu 
VaJhit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
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A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrabman Koksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özfbay 
M. Kâzım Öze,ke 
A. Doğan Öztumç 
Melhmet Emin Sungur 
Şükriye To]k 
Ali Topuz 
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 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
Isım et Ağaoğlu 
Mehmet Özdıal 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksın 
Doğan Ariaslı 
Abdülkerıim Doğru 
Kemali Okyıay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Veledi İlhan 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu 
Sclâhattln Kılıç 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 

Sabri Tığlı 
KAYSERÎ 

Tufan Doğan Avşargiil 
Cemal Cebeci 
Mdhmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Möhmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Akısoy 
Sait Şayiam 

KOCAELÎ 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 
Şevket Kazan 

KONYA 
Reşat Akisoy 
Şener Battal 
ismet Büyükyaylaeı 
Necmettin Erbalkan 
Hüseynin Keçeli 
Ali Kölkbudak 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşini Benli 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Demiz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
M. Gündüz Sevil gen 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak 

Ahmiet Türk / 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabıü Dörtkol 
Mehmet Zeki Tokiner 

NİĞDE 
Azmi Yavuz alp 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Mehmet Said Erbil 
Ferda Gül ey 

RİZFi 
O. Yılmaz Karaoöinan-
oğlu 
Sami Kumbasar 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
İlyas Kılıç 
Fuat Uysal 
irfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülbakıi Cartı 
Abdüıkerinı Zilan 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
Tevfflk Fikret öve* 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Arışlara. 

[Reddedenler] 

Ahmet Topaloğlu I AFYON KARAMSAR 
Alparslan Türkeş Mehmet Rıza Çcrçel 

ADIYAMAN Mete Tan 

Halil Ağar j Ali İhsan Ulubahşi 

Ahmet Du/ralkoğlu 
Ekrem Kangal 
M. İhsan Karaçam 
Vahiclettlin Karaçoıilu 
Mustafa Timisi '•* 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Öevat Atılgan 
ismail Hakkı Birler 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Ajrislantürk 
Âdil Alii öinel 
H. Kadri Eyüpoğlu 
Lûtfd Köktaş 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
'Süleyman Yıldırım 

URFA 
Necati Aks oy 
Abdülkadjir Öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Kadir Özpak 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
İlhami Çe'tiin 
Nedim Korfemaz 
Ömeır Lûtfi Zaraırisız 

ZONGULDAK 
Zekâi Altmay 
Kemial AnadoO. 
Bülenlfc Eceviit 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

AĞRI 
Rıza Po-lat 
Kerem Şahin 

ANKARA 
Orhan Aflp 
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Oğuz Aygün 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
Necdet Evliyağii 
I. Hakkı Ketenoğlu 
I. Hakkı Köylüoğılu 
Cevalt önder 
Hasan özçellik 
Fikri Pehlivanlı 
H. Turgut Toiker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Abdıurralhim Erdem 
Faiz Şarlar 
Remzi Yıimnaz 

ARTVİN 
Sabit Osmıatt Avcı 

AYDII^ 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behlîç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemali Alver 
İlhan AyiteHdin 
Cihat Bi3)gehan 
İbrahim Behnaun Elfaer 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tonıbuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Rıza Gençoğlu 
Hasan Koıfernazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarlioğılu 
Mahmut Kepölu 

EDİRNE 
ilhamı Ertem 
VeB Gülllkan 

ELÂZIĞ 
Rasimı Küçülkel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rasıim Oinisli 
Rıfkı Danışıman 
Güya settin Karaca 
İsmail HalHkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İbralhim Eteni Güngör 
Orhan Oğuz 
Seyfii öztürk 

GAZİANTEP 
İmam Hüsıeyin Încioğlu 
Mehmet özikaya 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Erkanen 
ibrahim Etem Kılıçoğih; 
M. Emin Turgutallp 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Baş 
İbrahim G-oktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Servet Bayramioğlu 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin Özdemir 
Osman Özer 
Mustafa Parlar 
İlhami Sancar 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
İhsan Toksan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Şinasi Osma 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Alı Zülfilkâroğlu 

KARS 
Yasdn Bozkunt 
Cemil Üruail 

KASTAMONU 
Mehdii KesMn 
âabri KesMflL- .... 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzloğlu 
Selçulk İmamoğlu 
Hayrettin Naküboğilu 
Kâmlıl özsarııyıldıız 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagünı 

KIRŞEHİR 
Meımdüh Erdemi v 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Bahrii Dağdaş 
Muzaffer Demiri aş 
Kemâileıttin 'Gökakm 
Mustafa Kubilây İmer 
M. Necatli Kalaycıoğlu 
özer ölçmen 
Faıruik Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
H. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Kara aslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
önol Sakar 
Süleyman Tıunıcel 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan! Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 
: NEVŞEHİR 

Ragıp Üner 
( NİĞDE 

Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altmsoy 
Mehmet Bıyık 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 
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Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm. 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 

AFYON KARAHİSAR 
İbrahim Elmalı 

AYDIN 
Kemali Ziiya Özt ürk 
(Bşk. V.) 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

Hilmi Türkmen 
SÎİRT, 

Idris Arikan 
Mehmet Nebil Oktay-

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit B'Ozatlt 

TEKİRDAĞ 
Haıliil Başol 
Nühan llgüri 

TOKAT, 
Feyzıulılalh Değerli 

Ali Şevki Erıdk 

TRABZON 
Ömer Çakıroğlu 
Ekrem Difonneıa 
Mejhmet özgür 

URFA 
Mehmejt Aksoy 
Mehmet öelâ'l Bucıak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kulaç 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

BOLU 
Kemal Demir 

BURSA 
Emin Acaa* 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 

İSTANBUL 
Hüsamettin Tiyanşan 

[Oya Katılmayanlar] 

KARS 
Ke;m,al Cfüven (Başkan) 

KAYSERİ 

Meıhmet Altın ışyedioğlu 

MARDİN 

İbrahim Aysoy 

[Açık üyelikler] 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Göfentaş 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Orhan Gön'cüoğlu 
Fevzi Fırat 
Sadılk Telkin Müftüogiu 

MUŞ 
Kasım Emre 

ORDU 

Mustafa Kemal Gönü], 

VAN 

Kinyas Kartal 

Amasya 
Bursa 

Yekûn 

»>G-<« 
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Cumhuriyetin 50 nci yıllı nedeniyle ibazı suç ve cezaların affı haikkınlda Kanun teklif inin Cumhuri
yet İSenaittosunca kabul edilen 2 nci maddesine verilen oyların sonuicu 

(Reddedilmiştir.) 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlıı 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi Özkul 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Haldi Ağar 
Abdurrahman Unsal 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Basım Hancıoğilu 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçkar 

ANKARA 
Hüsamettin Akmıumcu 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
Necdet Evliyagl 
î. Hakkı Ketenoğlu 
î. Hakkı Köylüoğlu 
Cevait önder 
Hasan Özçellik 
Fikri Pehlivanlı 
H. Turgut Toker 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler i 43'5 

Kıabul edenler : 215 
Reddedenler : 220 

Çe'kinseirler : 0 
Oya katılmayanlar : 13 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

i ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Abdurraihkn Erdem 

1 Faiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Sabit Osmaa Avcı 

AYDIN: 
Muıtılu Menderes 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behiiıç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçjeel 
Mustafa Kemali Alver 
İlhan Aytekiin 
Cihat Billgehan 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİTLİS 
Abiclin İman Gaydalı 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 1 
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1 ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Rıza Gençoğlu 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
AbdüHâtâf Ensadiıoğlu 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
İlbami Ertem 
Veli Güflikan 

ELÂZIĞ 
Rasiim Küeüfcel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasiım OinislUi 
Rıfkı Danışman 
Gıyasettikı Karaca 
Zekâi Yaylalı 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İbralhim Etieon Güngör 
Orhan Oğuz 
Seyfii öztürk | 

3 — 

1 GAZİANTEP 
imam Hüseyin İncioğlu 
Mehmet özkaya 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
M. Eımin Turgutaılp 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HATAY 
(Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Ali Yılmaz 

1 İSPARTA 
ı Ali İhsan Balım 

Mustafa Cesur 
Süleyman Demirci 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Baş 
İıbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin Özdemir 
Osman Özer 
Mustafa Parlar 
İlhami Sancar 
Cemal Suer 
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İsmaiil Hakkı TeMnel 
İhsan Toksan 
öerail Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
ıŞinasi Osma 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Ahmet Tevfik Paksu 
Ali Zülfiilkâroğlu 

KARS 
Yasin Bozlkurtt 
ÖemiU Ünal 

KASTAMONU 
Mehdi Keskim 
Sabri Keskin 
Hilmi Öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Cemal Cebeci 
Turnam, Feyzioğlu 
Selçuk İJmamoğilu 
Hayrettin Nafeiboğlu 
Kâmlil özsarııyılldıız 

KIRKLARELİ 
Mohmueıt Atagüm 

KIRŞEHİR 
Memulun Erdemir 

ADANA 
Mehmet Oan 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çitırık 
İlter Çubukçu 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım. 

KOCAELİ 
Sedat Ak'ay 
Sahri Yahşii 

KONYA 
Mehmet Oğuz At alay 
Balını Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Kemâlleıttıin Gökakm 
Mustafa Kubilây İmer 
M. Necata Kalaycııoğllu 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
H. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 
Mehmıet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Kara asi an 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
M. Gündüz Sevil gen 
önol Sakar 
Süleyman Tümleci 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
TaLât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Bul dan! ı 
Üno.t Demir 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altmsoy 
Mehmet Bıyık 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 

SİİRT, 
İdris Arıkan 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 

[Reddedenler] 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Mir Bahaıttin Yaırdıımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Oğuzhan Asiltürk 
Kemal Ataman 
Osman Ce»ram 
Mustafa İmiırzalıoğılu 
M. Rauf Kaademir 
Cahit Kayna 
Kâlmil Kırılkoğlıu 
İbrahim Saffet Omay 

M. İhsan Karaçam 
Vahidettlin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
HaJlAl Başol 
Nîhan Ilgüfl 

TOKAT 
Hüseyin Ab bas 
FeyzuMalh Değerli 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
Ömer Çalloroğlu 
Ekrem Dikmen 
MeShmet Özgür 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Musliih Görentaş 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
A l Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Unsur 

ZONGULDAK 
Ahmet Nıihat Akın 
Fevzi Fırat 
Orıhan Gckncüoğlu 
Sadılk TOsiın Müftüoğlu 

Feriha Falana öz'tüdfc 
önder Sav 
İly>as Seçkin 
Salbaihattin Selek 
Yusuf Ziıya Yağcı 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Fahni özçeBk 
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ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem. Sadi Erdemi 

AYDIN 
İsa Ayihan 
M. Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Necatıi Cebe 
Sadullah Usumıi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergili 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
II. Celâlettin Ezman 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 

ÇANAKKALE 
Osıman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
Turhan Utiku 

DENİZLt 
Hüıseyüa Erçelak 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Reoad İsibenıderoğlu 
Haillt Kahraman 
BaJhattin Kara)koç 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

M. Menisi B : 74 

I ELÂZIĞ 
I Atillâ Atiilâ 
I Ömer Naimi Barım 
I Hasan Buz 
I A. Onhan Senıeımoğlu 

ERZİNCAN 
I Hasan Çetinkaya 
I Nurettin K a m ı 
I ERZURUM 
I Selçuk Er verdi 
I Mehmet Fuat Fırat 
I Korkut özaJİ 

ESKİŞEHİR 
I Murat Kâhyaoğlu 
I Ayşe Aliye Kölksal 
I Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
I Mehmet Bozgeyik 
I Mustafa Güneş 
I İbrahim Hortoğilu 
I Mehmet Özmen 
I Yusuf Öztürkmen 

GİRESUN 
I Mustafa Kemal Çilesiz 
I Hasan Vamılk Tekin 
I Orhan Yılmaz 
I GÜMÜŞHANE 
I M. Orhan Akkoyunlu 
I Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
I Mikail tlçin 

HATAY 
I Sa'bri İnce 
I Mehmet Sait Reşa 
I Mehmet Sönmez 
I Malik Yılman 

İÇEL 
I Hikmet Baloğlu 
I Oral Mavioğlu 
I Süleyman Şimşek 
I Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
I Hasam Basri Ajkkiray 
I Hasan Aksay 
I Abdullah Baştürk 
I Orhan Birgit 

14 . 5 .1974 O : 3 

I 1. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyü'boğlu 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
îlihan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan öztunç 
Mehmet Emin Sungur 
Şükriye Tojk 
Ali Topuz 
Metin Tüzüıı 
Necdet Uğuı 
Reşit Ülker 
Halûk Ül-maın 
Engin Unsal 

I İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Süleyman Genç 
Coşlkun Karagözoğiu 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
Necear Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet özjdal 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Aıiaslı 
Abdülkertim Doğru 
Kemal Okyay 
Hasan Yıldırım. 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargül 
Melhmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akallrn 
Melhmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Turian Güneş 
Şevket Kazan 

KONYA 
Reşat Aiksoy 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
Necmettin Erbalkan 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kölkbudak 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşini Benli 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Demiz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tokineı* 

NİĞDE 
Azmi Yavuzalp 
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ORDU 
Memduh Ekşi 
Mehmet Said Erbil 
Ferda Güley 

RİZE 
0. Yılmaz Karaosiman-
oğlıı 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Kenan Dıırukan 
İsmail Müftüoğlu 
Hayrettin»- Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
İlyas Kılıç 
Fuat Uysal 

AFYON KARAHİSAR 
İbrahim Elmalı 

AYDIN 
Kemali Ziya öztürlk 

BİTLİS 
Maliyettin Mutlu 

BOLU 
Kemal Demir 

M. Medliai! B : 74 

İrfan Yankutan 1 
SİİRT 

AbdülbaJkn Cartı 
Albdülkerim Zilân 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
Tevfîlk Fikret Övet 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Ansllaın 
Ahmet Duıraikoğilu 
Ekrem Kangal 
Mustafa Tiımiısi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

[Oya katı 

BURSA 1 

Emin Aciar 

ÇANAKKALE 

Murat Bayrak 

İSTANBUL 

| Hüsamettin Tiyanşan 

[Açık üy 

Amasya 
Bursa 

14 . 6 . 19?4 0 : 3 

TOKAT 
. Öevat Atılgan 

îısanaıill Haıkkı Birler 
A l Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arislautürk 
Âdil Ali Gineli 
H. Kadri Eyüboğlu 
Lûtffi Köktaş 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat SaHtıik 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Nöcati Aksoy 

Zmayanlar] 

KARS 

Kemal Güveni (Başkan) 

KAYSERİ 

Mehmet Altmışyedioğlu 

MAEMN 

İbrahim Aysoy 

elikler] 

1 
1 

Abdülikaidıir Öncel 
ö e M Paydaş 

UŞAK 
Kadir Özpak 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
İlhamı Çetin 
Nedimi Korkmaz 
Ömer Lûtfi Za^aırsız 

ZONGULDAK 
Ze'kâi Altınay 
Kemal Anadoi 
Bülenlt Eeevit 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

1 MUŞ 

Kasım Emro 

ORDU 

Mustafa Kemal Gönül 

VAN 

Kinyas Kartal 

Yekûn 

*-•«« 
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Cumhuriyetin 50 ncd yılı nddeniyle bazı suıç ve cezalajran affı (hiaMonda Kanun teikflitfiniiln 
Meclsi metninin 2 hci maddesine verilen oylfurim sonuou 

Millet 

(Kabul ^edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
İlter Çubukçu 
Mehmet Hulusi özkul 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Kemali Tabalk 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hanıcıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Mîr Bahattin Yardıımjeı 

AMASYA 
Haisan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Oğuzhan Asiltürfe 
Kemıal Ataman 
Osman Cenan 
Mustafa imirzalıoğılu 
M. Rauf ICa»ndemir 
Cahiilt Kayna 
Kâlmil Kınikoğlıu 
İbrahim Saffet Omay 
Feraha Fatlma öztürikt 
önder Sav 
llyas Seçjkin 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 432 

Kabul edenler : 233 
Reddedenler : 199 

Çekins erler : 0 
Oya katılmayanlar : 16 

Açık üyelikler : 2 

[Kabıtil edenler] 

Salbalhattin Selek 
Ynlsuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Deniz Bayikal 
Ömer »Buyrukçu 
Fahni özçelik 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Necata Cebe 
Sadullah Usumd 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H. Celâlettin Ezman 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi özkö.k 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasam Esat Işık 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 

ÇORUM 
Cahit Angın 

— m 

Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Hüıseyıâa Erçdlik 
HüçLai Oral 

DİYARBAKIR 
Reoad îslkenderoğtlu 
HaiMt Kahraman 
Bahattdın Karalkoç 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İlhan Işık? 
Cevat Sayın 

ELAZIĞ 
Atillâ Atfilâ 
ölmer Naiıml Bann 
Hasan Buz 
A. Onhan Seneımoğılu 

ERZİNCAN 
Hasan Çdtinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut özal 
Zdkâd Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Alıiye Köfesaü 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 

)7 — 

İbrahim Hortoğlu 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal' Çilesiz 
Haisan Vamık Teldn 
Orhan Yulnraz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Erdi Tuneer 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Safcri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet iSönmez 
Malik Yılman 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Hasan Aksay 
AbdullaJh Baştürk 
Orhan Birgit 
t. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
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İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan Öztunç 
Mehmet Emin Sungur 
Şükriye To|k 
Ali Topuz 
Metin T üzün 
Necdet Uğur 
Reşiit Ülker 
Halûk Ulunan 
Engin Unsal 

İZMÎR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Süleyman Genç 
Coşikun Karagözoğlu 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
Neccar Türikcan 
Mahmut Türikmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
Isımet Ağaoğlu 
Mehmet öadıal 
Ahmet Tevfik Paksıı 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksuı 
Doğan Ariaslı 
Abdülberdm Doğru 
Kemali Olkyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi ilhan 
Sabri Ti'ğıla 

KAYSERİ 
'Tufan Doğan Avşargfil 
Cemali Cebecli 
Mdhmet Yüceler 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Melhmet Dedeoğiu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
İbraihiım Akdoğan 
Turan Güneş 
Şevket Kazan 

KONYA 
Reşat Alksoy 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
Necmettin Erbakan 
Hüseyiin Keçeli 
Ali Kölkbudak 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşini Benli 

MALATYA 
Mehmet Turhan A'kj 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ün ver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
M. Gündüz Sevil gen 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Halil Dere 
AH Döğerli 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Oerçe.l 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabrı Dörtkol 

I
Mehmet Zeki Teikiner 

NİĞDE 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Mehmet Said Erbıil 
Ferda Güley 

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

SİİRT 
Abdülbakıi Car ti 
Abdülkerim Zıilân 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
Tevfük Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Aralan 
Ahmet Duıralkoğlu 
Ekrem Kangal 

AĞRI 
Rıza Po'lat 
Kerem Şahin 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 

M. İhsan Karaçam 
Vahidettlin Karaçorlu 
Mustafa Timiısii 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Oevat Atılgan 
İsmail Haikkı Birler 
Alii Kurt 
Haydar Ulusöy 

TRABZON 
Mehmet Adslantürk 
Âdil Alıi öinei 
H. Kadri Eyüpoğlu 
Lûtfii Köktaş 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltik 
Süleyman Yıldırım 

URFi* 
Necati Aksoy 
Abdülkadir öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
llhami Çetin 
Nedim Korkmaz 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Zekâi Altınay 
Kemal Anadoi 
Bülent Ecevüt 
Cahit Kar ak aş 
Mehmet Zekıi Okur 

Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
Necdet EvMyağil 
İ. Hakkı Kotenoğlu 
İ. Haikkı Köylüoğdu 
Cevait önder 
Hasan özçellik 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal 

rol SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
İlyas Kılıç 
Fuat Uysal 
irfan Yankutan 

[Reddedenler] 
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Fikri Pehlivanlı 
H. Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Abdtorraftıitaı Erdem 
Falız Şarlar 
Remzıi Yıkmaz 

ARTYİN 
Sabit Osımatı Avcı 

AYDIN 
Muıtlu Menderes 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behiiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan Ayteikün 
Cihat Büllgehaın 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİTLİS 
Ab idin İnan Gaydalı 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 

Rnza Gençoğkı 
Hasam Kotrkmıazcıan 

DİYARBAKIR 
Mahmut Kepoiu 
Hasan Değer 
Abdülllâtif Ensaıriioğkı 

EDİRNE 
İlhami Ertem 
Veli GüÜJkan 

ELÂZIĞ 
Rasıim Küçükel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Raslim CinMd 
Rıfkı Danışman 
Gıyasettan Kafraea 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Eteım Güngör 
Orhan Oğuz 
Seyffi öztürk 

-GAZİANTEP 
imam Hüseyin 'İneioğlu 
Mehmet özfkaya 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Erişmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞHANE 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah-Çilli 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Nilüfer Gürsoy 

Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin Özdemir 
Osman Özer 
Mustafa Parlar 
İlhami Sanear 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
İhsan Toksan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Şinasi Osma 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Ali Zülfîkâroğlu 

KARS 
Yasin Bozlkurtt 
Öemlil Ünal 

KASTAMONU 
Mehdii Kesikfin 
Sabri Kesklin 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzdoğlu 
Selçulk İJmamoğilu 
Hayrettin Nakilboğilu 
Kâmıii]| özsarıyıldıss 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Miamduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sedat Afeay 
Sabd YahşS 

KONYA 
Mehmet Oğuz Altalay 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Kemâilettlin Gökakm 
Mustafa Kubilây tiner 
M. Necati Kalaycıoğllu 

özer ölçmen 
Faruik Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
H. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
önol Sakar 
Süleyman Tumıcel 

MARDİN 
Seyfi Güneştaıı 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altmsoy 
Mehmet Bıyık 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taraııoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 
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SİİRT 
Idris Arikan 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP* 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlt 

TEKİRDAĞ 
Haildi Başol 

AFYON KARAHİSAR 
İbrahim Elmalı 

ANKARA 
Hüsamettin A'kmıumcu 

AYDIN 
Kemal Ziya öztürlk 
(Bşk. V.) 

BİTLİS 
Milliyettin Mutlu 

Nıiftıan İlgüfl 
TOKAT 

Feyzuljlalh Değerli 
Ali Şevki ErıeSk 

TRABZON 
Ömer Çalkı<roğlu 
Ekrem Dikmen 
Mehmet özgür 

URFA 
Mehmet Aksoy 

Mehmet Ceılâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih G örenttaş 
Mehmet SaJlıih Yıldız 

[Oya Kahlmayanlar] 

BOLU 
Kemal Demir 

BURSA 
Emin Aea/r 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 

İSTANBUL 
Hüsamettin Tiyanşan 

KARIŞ 
Kemiall1 Güven (Başkan) 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 

[Açık üyelikler] 

Amasya 
' Bursa 

Yekûn 

1 
1 
2 

YOZGAT 
İhsan Aralan 
Ala Fuat Eyüpoğılu 
Mustafa Asri Unsur 

ZONGULDAK 
Ahımet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Orhan Göncüoğlu 
Sadık Tekdn Müftüoğlu 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 

MUŞ 
Kasım Emre 

ORDU 
Mustafa Kemal Gönül 

VAN 
Kimyas Kartal 
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Cumhuriyetin 50 nei yüı nedeniyle bazı suıç ve cezailarım ıaffı Ihaflckuadıa IRamun tleküfi Millet Mecüsi 
raiötaıiiiılîn 3 noü maddesinle veriılıeın 'oylanın skmuou 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 434 

Kabul edenler : 284 
Reddedenler : 200 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 14 

Açık üyelikler : 2 

[KabıÜ, edenler] 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
İ İter Çubukçu 
Mehmet Hulusi özkul 
Emin Bilen Ttimer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Mir Bahattin Yan'dınıeı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçjkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Abmıumcu 
Muammer Alıcı 
Oğuzhan Asiltürk: 
Kenmal Ataman 
Osman Cenan 
Mitstafa îmiırzalıoğlu 
M. Rauf Kaudemir 
Cahıiit Kayna 
Kâmil Kırılkoğlıu 
IbnaMm Saffet Omay 
Feriha Fatma öztürik 
Önder Sav 

İlyas Seçjkin 
Sabahattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Deniz Bayfcal 
Ömer Buyrukçu 
Fahni Özçeliik 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Sadi Erdemi 

AYDİNİ 
Isa Ayhan 
M. Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Ahmet Akçe el 
Necati Cebe 
Sadullah Usumıi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazeııcir 
II. Celâlettin Ezman 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
'Turhan Utku 

DENİZLİ 
Hüseyin Eırçelik 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Recıad İskender oğlu 
HalMt Kahraman 
'Bahattin Karakoç 
Mahmut Uıyanıik 

EDİRNE 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atilâ 
Ömer Naimli Bann 
Hasan Buz 
A. Orhan Seniemoğılu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Selçuk Ervıerdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut özıal > 
Zefkai Yayladı 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 

Ayşe Alijye Kötksall 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğılu 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çiile'aia 
Hasan Vamik Tekin 
Orhan Yıılm'az 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Saibri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasara. Basri Ajkkiray 
Hasan Aksay 
Abdullah Baştürk 
Orhan Birgit 
1. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
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Orhan Eyüboğlu 
Ab dur rahman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özlbay 
M. Kâzını Özeke 
A. Doğan Öztunç 
Mehmet Emin Sungur 
Şükriye Tojk 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Ülıman 
Engin Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Süleyman Genç 
Coş/kun Karagözoğlu 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
Necear Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
ismet Ağaoğlu 
Mehmet öadıal 
Ahmet Tovfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Akstt 
Doğan Arasılı 
Abdüllkerim Doğru 
Kemal Olkıyıay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi ilhanı > 
Sabri Tığlı 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargiil 
Cemal Cebeci 
Meihnıet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Afaallin 
Melhmet Detteoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Akfeoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş d 
Şevket Kazan 

KONYA! 
Reşat Aksoy 
Şener Battal 
İsmet Büyü'kyaylacı 
Necmettin Erbalkan 
Hüseytin Keçeli 
Ali Köıkbudiak 
Mustafa Üstündağ . 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşini Benli 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Demiz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
M. Gündüz Sevil gen 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim. Adak 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Halil Dere 
Ali .Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Meamet Sab'l Dörtkol 
Mehmet Zeki Tokiner 

NİĞDE 
Azmi Yavuza!p 

ORDU 
Memduh Ekşi v 
Mehmet Said Erbil 
Ferda Gül ey 

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

SAKARYA 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal. 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
İl yas Kılıç 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SÜRÜ 
Abdülbakıi Cartı 
Abdülkerim Zilân 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
Tevfilk Fikret Övet 

SİVAS 
N. Nazif Arsılan. 
Ahmieıt Duıraikoğlu 

[Reddedenler] 

Alparslan Türkeş 
ADIYAMAN 

Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Mete Tan 

Ali İhsan Ulubahşi 
AĞRI 

Rıza Polat 
K e ^ n Şahin 

ANKARA 
Orhan Alp 

( Ekrem Kangal 
M. İhsan Karaçam 
Vahidettün Karaçorlu 
Mustafa Tiımisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
öevat Atılgan 
İsmaâll Hakkı Birler 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arlslamtüık 
Âdil Ali Cinci 
H. Kadri Eyüboğlu 
Lûtfi Köktaş 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
•Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Necati Aksoy 
Abdülkadıir Öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
İlhami Çetin 
Nedim Korkmaz 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Zekâi Altınay 
Kemal Anadoil 
BülenJt'Eeevat 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zetei Okur 

Oğuz Aygün 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
Necdet Evliyagil 
İ. Hakkı Ketenoğlu 
İ. Hakkı Köylüoğılu 
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Cevait önder 
Hasan özçelik 
Fikri PehÛJivank 
H. Turgut Toiker 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Abdurraftıiım Erdem 
Faiz Şarlar 
Remzi Yıkmaz 

ARTVÎN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIM 
Mutlu iMenderets 
Nahit Menteşe, 
İsmet Sezgin 
Bebliiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan Ayltelkiin 
Cihat Bilgehaın 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet Ihsıan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
H, Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen *; 

Refet Sezgin 
ÇANKIRI 

Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 

Fuat Avcı 
Rıza Gençoğlu 
Hasan Koılkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
AbdüUâtıif Ensariîoğltu 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
İlhami Ertem 
Velii Gülkan 

ELÂZIĞ 
Rasiim Küçülkel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rasiim Oinilslü 
Rıfikı Danışman 
Guyasettiin Karaca 
İsmail Hakiki Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Ib rallim Eteni Güngör 
Orhan Oğuz 
Seyffi öztürk 

GAZİANTEP 
İmam Hüsıeyin încioğlu 
Mehmet özikaya 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Erkımen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
ıM. Emin Turgutallp 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HATAY 
'Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Musltafa Cesur 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nâzım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 

Ferruh Boabeyli 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin Özdemir 
Osman Özer 
Musıtafa Parlar 
İlhami Sancar 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
İhsan Toksan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Şinası Osma 
Orhan Demir Sorguç 
ismail Taşlı 
Cemal Tercan 
KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Alii Zülfükâroğlu 

KARS 
Yasin Bozfkurlt 
Cemiilı Ünal ' 

KASTAMONU 
Mehdi Keskim 
Sabri Keıskıin 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzâoğlu 
Selçuik îımamoğlhi 
Hayrettin Nakiilboğılu 
Kâmü] özsarijyıRdılz 
, KIRKLARELİ 

Mehmet Atagünı -
KIRŞEHİR ^ 

Memduh Erdemir 
KOCAELİ 

Sedat Afeay 
Sabri Yahşfi 

KONYiI 
Mehmet Oğuz Atalay 
Bıahni Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Kemâleıttin Gö*kakm 

Mustafa Kubiiay tmer 
M. Necatli Kalayeıoğilu 
özer ölçmen 
Faıruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
H. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet RaUkıan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
önol Sakar 
Süleyman Tutncel 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldan!ı 
Ünat Demir 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altmsoy 
Mehmet Bıyık 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taran-oğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
(levat Yalçın *, >• 
i SAKARYA r 

Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 
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SÜRT 
İdnis Arakan 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enve>r Akova 
Vahit Bozatlı 

TEKİRDAĞ 
Haılıil Başol 

AFYON KARAHÎSAR 
ibrahim Elmalı 

AYDIÎİ 
Kemal Ziya öztürik 
(ÎBşık. V.) 

BİTLİS 
Milliyettin Mutlu 

Nıilhan Ilgün 
TOKAT 

Feyzaılılaîh Değerli 
Ali Şevkd Er<dk 

TRABZON 
öımer Çalkuroğlu 
Ekrem Dilfenıen 
Meihmet özgür 

URFA 
Mehmet Aksoy 

Mehmet Celâl Buçaik 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
ihsan Bedir'hanoğlu 
Muslih Görentaş 
Mehmet Salldh Yıldız 

[Oya katılmayanlar] 

BOLU 
Kemal Demir 

BURSA 
Emin Aoaır 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 

İSTANBUL 
Hüsamettin Tiyanşan 

KARS 

Kemal Güven (Bıaşjkan) 

KAYSERİ 

Me/hmet Altmışyedioğlu 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 

[Açık üyelikler] 

Amasya 
Bursa 

1 
1 

YOZGAT 
ihsan Aralan 
Aid Fuat EyüpoğMu 
Mustafa Asri Unsur 

ZONGULDAK 
Ahmet Nlihat Akın 
Fevzi Fırat 
Orhan G-öncüoğlu 
Sadılk Telkin Müftüoğiu 

MUŞ 
Kasım Emre 

ORDU 
Mustafa Kemal Gönül 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 

VAN 
Kinyas Kartal 

Yekûn 
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Cumhuriyetin 50 noi yılı nedeniyle bazı suç ve cezal'arm ıat£fı Ihaikkında Kanun teklifi Mliaiöt Meclisi 
[mıetnüinüin 4 nıdi maddesine verilen oyların sonucu 

(Kabul ledalmiştür.) 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
llter Çubukçu 
Mehmet Hulusi Özkul 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Oğuzhan Asiltürk 
Kemal Ataman 
Osman Ceran 
Mustafa İmirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
Kâmil Kırıkoğiu 
İbrahim Saffet Omay 
Feraha Fatma Öztürk 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 423 

Kabul edenler : 249 
Reddedenler : 173 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 26 

Açık üyelikler : 2 

[Kab'dl edenler] 

Önder Sav 
tlyas Seçkin 
Sabahattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Fahri Özçelik 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç, 

BALIKESİR 
Atomiet Akçjec'li 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan Aytekin 
Necati Cebe 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abdullah Bezencir 
Hasan Celâlettin Ezman 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 

Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Hüseyin Erçelik 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Recai Iskenderoğlu 
Halit Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELAZIĞ 
AtJİMâ Atdiâ ' 
Ömer Naimi Barın 
Hasan Buz 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Selçuk Erveırdi 

Mehmet Fuat Fırat 
Korkut Özal 
Zekâi Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
ibrahim Hortoğlu 
Mehmet Özmen 
Yusuf Öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamık Tekin 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Erol Tunderı 

HAKKÂRI 
Mikail llçıin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
MaMk YıÜmain 
Ali Yılmaz 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Bıasrii Akk&rav 
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Hasan Aksay 
Abdu l l ah B a ş t ü r k 
Orhan Bir git 
1. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahi t Çalın 
Süleyman Arif E m r e 
A. Bahi r Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
A b u d u r r alım an Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
Al i Neja t Ölçen 
İ l han Özbay 
M. Kâzım Özelce 
A. Doğan Öztunç 
Mehmet Emin Sungur , 
Şükrüye Tok 
İhsan T o k s a n 
Ali Topuz 
Metin Tüzüıı 
Necdet Uğur 
Reşi t Ülker 
H a l û k Ülman 
E n g i n Unsal 

İZMİR 
K a y a Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakımı r 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal Önder 
Remzi Özen 
Neeear Türkcan 
Mahmut Türkmenoği u 

K A H R A M A N MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet Özdal 
A h m e t Tevfik P a k s u 
Mehmet P a m u k 
Oğuz Söğüt lü 

K A R S 
D a v u t Aksu 
Doğan Araslı 

Abdülkomm Doğru 
Kemal Ok yay 
Cemil Ünal. 
Hasan Yıldırım, 

KASTAMONU ' 
Vecdi İ lhan 
Sabr i Tığlı 

K A Y S E R İ 
Tufan Doğan Avsargi l 
Cemal Cebeci -, 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ: 
Tanku t Akal ın 
Mehmet Dedeoğlu 

K I R Ş E H İ R 
Mustafa. Aksoy 
Sajit Şayiam 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
T u r a n Güneş 
Şevket Kazan 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Şener Ba t ta l 
İsmet BüyükyayJacı . 
Necmett in E r b a k a n 
Hüseyin .Keçeli 
Ali Köle budak 
Mustafa Üst i indağ 

» K Ü T A H Y A 
Ahmet Ha sim Benli 

MALATYA 
Mehmet Tu rhan Akyol 
Mehmet Dcî ikaya 
Hüseyin Deniz 
H a k k ı O ökçe 
Cehli Ünver 

MANİSA 
Veli Bakir l i 
Mustafa Ok 
Gündüz Sevil gen 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehmi A d a k • 
Ahmet T ü r k 
Nure t t in Yılmaz 

MUĞLA 
Ürıat Demir 
Halil. Dere 
Ali Döğerli 

. MUŞ 
Ahmet Ham di Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 

N E V Ş E H İ R 
.Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 

N İ Ğ D E 
A/, m i Yavuza 1]) 

ORDU 
Memduh Eksi 
Mehmet Said Erbil. 
F e r d a Güley 
Kemal Şensoy 

RİZL1 

Osman Yflnıaz Karaos-
manoğlu 
Sami. Kum basar 
Sikli Reşat S a m b a n 

SAKARYA' 
Kenan Durukau 
Nad i r Lâtif İs lâm 
İsmail Müfiüoğlu 
Hayre t t i n Uysal 

SAMSUN 
Ali. Acar 
F a h r i Birer 
I lyas Kılıç 
F u a t Uysal 
İ r fan Y a n k u t a n 

SİİRT 
Abdülbak i CVıı-tı 
Abdülker im Zihin ' 

S İNOP 

ı \ I i a i e m u g u z 
Tevfik F ikre t Övet 

SİVAS 
Ahmet Arılcan 
N. Nazif Ars lan 
Ahmet Durakoğ 1 u 
Ek rem Kanga l 
Mehmet İhsan K a r a ç a m 
Vahidet t in Karaçor lu 

T E K İ R D A Ğ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer K a h r a m a n 

TOKAT 
Oevat At ı lgan 
İsmail H a k k ı Birler 
Feyzul lah Değerl i 
Ali Kur t 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mchn ı et A rslantü rk 
Âdil Ali Cin el 
Ömer Çakıroğlu 
H. Kadri Eyüpoğhı 
I J ut fi Kökta;ş 
Ahmet Şener 

•TUNCELİ 
Nihat Sal t ık 
Süleyman. Yıldırım 

U R F A 
Necati Aksoy 
Abdü lkad i r öncel 
"(.VIAl P a y d a ş • 

UŞAK . 
Kadir Ö/pak 
Ahmet Yılmaz' 

YOZGAT 
İlhami Çetin 
N e d i m Ko rk m az 
Ömer Lûtf i Zararsız 

ZONGULDAK. 
Zekâi A l t m a y 
Kemal A.nadol 
Bülent Ecevit 
Cahit Kara kaş 
Mehmet Zeki Okur 

A D A N A 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhat t in Kılıç 

[Jicddedcnl ev] 

| Alpars lan Türkeş 

| ADİYAMAN 
Ahmet Topaloğtıı | Halil Ağar 

ba t ta l Koksal 
İbra İri m. Tekin 

\ AFYON K A R A U İ S A R t, 
İŞ 

I Meh.net Rıza Oereel 
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AĞRI 
Rıza Po.lat 
Kerem Şahin 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumcu 
Orhan Alp 
Oğuz: Aygün 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
Necdet Evliyagil 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 
İsmail Hakkı Köylüoğhı 
Cevat Önder 
Hasan Özçelik 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Abdurrahim Erdem 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Kasım Önadım 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin. 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
ihsan Tombuş 

DENİZLÎ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Rıza Gençoğlu 
Hasan Korkmazean 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
İlli a mi Ertem 
Yeli Gülkan 

•ELÂZIĞ 
Rasim Küçükel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rasim Cinisli 
Rıfkı Danışman 
Gıyasettin Karaca 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Eteni Güngör 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Özkaya 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Eteni Kılıeoğiu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Turigııt Yücel 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirci 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nâzım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Fcrruh Bozbeyli 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin Özdemir 
Osman Özer 
Mustafa Parlar 
İlhami Sancar 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Yücel Dinik 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Şinasi Osma 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 

KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
Yasin Bozkurt 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Hilmi Öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Selçuk İmam oğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Kâmil Özsarıyıldız 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdcmir 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Kemâlettin Gökakm 
Mustafa Kııbilay İmer 
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M. Necati Kalaycıoğlıı 
Özer Ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Necmi Özgür 
Süleyman Tuncel 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altınsoy 
Mehmet Bıyık 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Cevat Yalcın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
M. Vedat unsal 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 

SİİRT 
İdris Arıkan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozath 



TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan İlgiin 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

AFYON KARAHİSAR 
İbrahim Elmalı 

ANKARA 
Fikri Pe'hlivanlı 

AYDIN 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Kemal Demir 

M. Mi&ffM B : 74 

Mehmet Özgür 
ITRFA 

Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

14 . S . 1974 0 : 3 

VAN 

İhsan Bedirlıanoğlu 

Muslih Görentaş 

Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İhsan Arslan 

[Oya Katılmayanlar] 

BURSA 
Emin Acar 
Cemal Külâhlı 
Hüseyin Suat Sungur 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 

GAZİANTEP 
İmam Hüseyin İncioğlu 

İSTANRTTL 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Adil Demir 

KARİŞ 
Kenual Güveni (»Başkam} 

[Açık üy 

Amasya 
Bursa 

KASTAMONU 
Mehdi Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 

KÜTAHYA 
; Ahmet Mahir Ablum 

Hüseyin Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 

MANİSA 
önol Sakar 

elikler] 

1 
1 

Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Unsur 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 

Fevzi Fırat 
Orhan Göncüoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 

MUŞ 
Kasım Emre 

ORDU 
Mustafa Kemal Gönül 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

'SİVAS 
Mustafa Tim/isi 

VAN 
Kin yas Kartal 

Yekûn 

»>•-<« 
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Cumhuriyetin 50 ncd yılı nedeniyle «bazı suç ve cezaların affı hakkında (Kanun tıöMilIaim 
Kcanisycmca kabul edüütem ımiel̂ oiMtn; 5 noi maî̂ dlesiaıe verüfea »oyların ısonucu 

Kanma 

(Kabul «dlilnıiştiir.) 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğiu 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi Özkul 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Rasim Hancıoğlu 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Rıza Pulat 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçkar 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumcu 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
Necdet Evliyagil 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Cevat Önder 
Hasan Özçelik 
Fikri Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

üye sayısı : 450 
Oy verenler : 435 

Kabul edenler : 221 
Reddedenler : 214 

Çekinserler : O 
Oya katılmayanlar : !<) 

Açık üyelikler : 2 

[Kabıtl edenler] 

Abdurrahim Erdem 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akç^el 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Emin Acar 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Hüseyin Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkcl 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Aııif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Rıza Gençoğlu 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
İlhami Ertem 
Yeli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Rasim Küçükel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasim Ciriisli 
Rıfkı Danışman 
Gıyasettin Karaca 
Zekâi Yaylalı 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Eteni Güngör 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
İmam Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Özkaya 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirci 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nâzım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin Özdemir 
Osman Özer 
Mustafa Parlar 
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Ilhami Sanear -
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
İhsan Toksan 
Cemil Yavaş 

""" İZMİR-""""" " 
Talât Asal 
Adil Demir 
Yücel Dirıik 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Şinasi Osma 
Orhan Demir Sorguç 
ismail Taşlı 
Cemal Tercan 

KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Ahmet Tevfik Paksu 
Ali Zülfikâroğîu 

KARS 
Yasin Bozkıırt 
Cemil Ünal 

KASTAMONU 
Mehdi Keskin 
Sabri Keskin 
Hilmi Öztiirk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Cemal Cebeci 
Turhan Feyzioğlu 
Selçuk Imamoğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Kâmil Özsanyıldız 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

M. Meclisi B : 74 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdcmir 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Kemâlettin Gökakm 
Mustafa Kubilay İmer 
M. Necati Kalaycıoğhı 
üzer Ölçmen 
Faruk Sükan 
Yefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablıım 
Hüseyin Cavit Erdemir 
ilhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan . 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Necmi Özgür 
Gündüz Sevil gen 
Önol Sakar 
Süleyman Tuncel 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldaıılı 
Ünat Demir 
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MUŞ . 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Ragıp ün er 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altmsoy 
Mehmet Bıyık 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat Öıısal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı I 
Hüseyin Özalp I 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Mehmet Nebi! Oktay 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova I 

I Vahit Bozatlı 
I Mehmet İhsan Karaçam 
I Vahidettin Karaçorlu 
I TEKİRDAĞ 

Halil Başol 
1 Nihan İlgim 

TOKAT 
I Hüseyin Abbas 
I Feyzullah Değerli 

Ali Şevki Erek 

TRABZON 
I Ömer Oakıroğhı 
I Ekrem Dikmen 
l Mehmet Özgür 

URFA 
| Mehmet Aksoy 
I Mehmet Celâl Bucak 
I Necmettin Cevheri 
I Mustafa Kılıç 

UŞAK 
i Orhan Dengiz 

VAN 
i İhsan Bedirhanoğlu 
I Muslin Görentaş 
I Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
I İhsan Arşları 
I Ali Fuat Eyüpoğlu 
I Mustafa x\sri Unsur 

ZONGULDAK 
I Ahmet Nihat Akın 
I Fevzi Fırat 
I Orhan Göneüoğlu 
I Sadık Tekin Müftüoğlu 
I Mehmet Zeki Okur 

Feniha Fatma Öztürk 
Önder Sav 
İlyas Seçkin 
Sabahattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı • 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Fahri Özçelik 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
İlter Çubukçu 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 

[Reddedenler] 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Oğuzhan Asiltürk 
Kemal Ataman 
Osman Ceran 
Mustafa İınirzalıoğhı 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
Kâmil Kırıkoğiu 
İbrahim Saffet O m ay 

- 610 -



M. Mee 74 14 . 5 . 1074 O 
ARTVİN 

Turgut Altuııkaya 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Necati Cebe 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Er gül 

BİNGÖL 
Abdullah Bezencir 
Hasan Celâlettin Ezman 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Ay kul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Oaneri 
Hasan Sever 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Hüseyin Erçelik 
Hüdai O rai 

DİYARBAKIR 
Recai İskenderoğlu 
Hali t Kahraman 
Bahattiıı Karakoç 
Mahmut'Uyanık 

EDİRNE 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

{ELAZIĞ 
Atillâ Atilâ 
Ömer Naimi Barın 
Hasan Buz 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkay.ı 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 
•Mehmet Fuat Fırat 
Korkut Özal 

ESKİŞEHİR 
.Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
Mehmet üzmen 
Yusui' ü ztürkmerı 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Yamık Tekin 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M, Orhan Akkoyunlu 
Erol Tunç or 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
M'aMk Yılman 

İÇEL 
Hikmet Bal oğlu 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan U.asri Ak1 ki ray 
Hasan Aksay 
Abdullah Baştürk 
Orhan Birgit 
İ. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
AbuduiTahman Koksal 
oğlu 
Necdet Öle inen 
Ali Nejat ölçen 
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İlhan. Özbay •• 
M. Kâzım özeke . 
A. Doğan Özlüne 
.Mehmet Emin Sungur 
Şükrüye Tok 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk LTman 
Engin Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal önder 
Remzi Özen 
Necear Türkean 
M ahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet Özdal 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Araslı 
Abdülkenim Doğru 
Kemal Okyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Altsoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 
Şevket Kazan 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylaeı 
Necmettin Erbakan 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 
Mustafa .Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşini Benli 

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

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
Hasan Zengin 

MARDİN" 
Fehim Adak 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğcrli 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çejebi 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekin er 

NİĞDE 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Mehmet Said Erbil 
Ferda Güley 

RİZE 
Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA! 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğhı 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Fahri Birer 
İlvas Kılıç 
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Fuat Uysal 
irfan Yankutan 

SÜRT 
Abdülbaki Cartı 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
N. Nasif Aralan 

AFYON KARAHİSAR 
İbrahim Elmalı 

A T T T \ T \ T 
AYDIN 

Kemal Ziya Öztürk 
(IRşjk. V.) 

BİTLİS 
Milliyettin Mutlu 

Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Mustafa Timasi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
ismail Hakkı Birler 
Ali Kurt 

1 Haydar Ulusoy 

| TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Âdil Ali Oinel 
H. Kadri Eyüpoğlu 
Lûtfi Köktaş 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Necati Aksoy 
Abdülkadir öncel 

[Oya Katılmayanlarj 

BOLU 
Kemal Demir 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

İSTANBUL 
Hüsamettin Tiyanşan 

[Açık üy 

Amasya 
Bursa 

KARS 

Kemal Gütyan (Başkıaoı) 

KAYSERİ 

Mehmet Altmışyedioğlu 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 

elikler} 

1 
1 

1 Celâl Paydaş 
UŞAK 

i Kadir Özpak 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
llhami Çetin 
Nedim Korkmaz 

ZONGULDAK 
Zekâi Altmay 

i Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 

; Cahit Karakaş 

| ORDU 

Mustafa Kemal Gönül 

VAN 

Kinyas Kartal 

YOZGAT 

Ömer Lûtfi Zararsız 

Yekûn 

»>••««»—-• 4-
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Cumhuriyetin 50 noi yılı nedeniyle bazı suç ve cezaların affı ihaMonida. Kamun teklifi MUDat Meclisi 
aMatniiniim 10 ncu maddesine verilen o y t a n sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtııık 
İlter Çubukçu 
Mehmet Hulusi özkul 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 

AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Mir Bahattiıı Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumcu 
Muammer Alıcı 
Oğuzhan Aailtürk 
Kamıal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman Oeran 
Mustafa Imirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra t ı 
Kâmil Kırılkoğlıu 
1. Hakkı Köylüoğılu 
İbrahim Saffet Omay 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 4tLl 

Kabul edenler : 279 
Reddedenler : 130 

Çekinserler : 2 
Oya katılmayanlar : 37 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

Ferıiha Fatma Öztürk' 
önder Sav 
Ilyas Seejkin 
Saibaihattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv jeu sMl 

Ömer Buyrukçu 
Fahni özçelük 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osmaa Avcı 
Ekrem Şadıi Erdöm 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Ahmet Akçee'l! 
Mustafa Kemali Alver 
İlhan Aytebin 
Necati Cebe 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumd 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abduliah Bazencir 
II. Celâlettin Ezman 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar . 

BURDUR 
Osman Aykul 

Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Cahit Anığın 
Etem Eken 
Yâsiin Hafciboğlu 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Hüisey!u ErçeMk 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Reöaıi îakıenderoğkı 
Haıllit Kahraman 
Bahattin Karalkoç 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İlhama Ertem 
Veli Gü&kan 
ilhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
At l lâ Atâlâ 
Ömer Naimıi Barın 

Hasan Buz 
A. Orhan Seaüemoğılu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çötinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut ÖzaA 
ZekM Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
ibrahim Etem Güngör 
Muırat Kâhyaoğlu 
Ayşe AMye Koksal 

GAZlÂNTEB, 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
ibrahim Hotrtoğılu 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemali Çilesin 
Hasan Vamık TeMn 
Orhan Yıim'az 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Mikail Ilçin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 
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.::••. I S P A R T A 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğltı 
Süleyman Şimşek 

L Çetin Yılmaz 
İSTANBUL 

Hasan Basri Ajkkiray 
Hasan Aksay 
1. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A, Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Kara 
AJbdurralıman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özibay 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan Öztunç 
Melhmet Emin Sungur 
İsmail Hakkı Tekinel 
Şükriye To[k 
Ali Topuz 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Ülıman 
Engin Unsal 
Cemil: Yavaş 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Yılmaz Ergenckon 
Süleyman Genç, 
Coşkun Karagözoğlu 
ıŞinasi Osma 

I '.A. Kemal Önder . . . . . . 
Remzi Özen ^ 
l.'imail Taşlı 
Cemal Tercan 
Neccar Türkean 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
İsime t Ağaoğlu 
Mehmet özdıal 
Ahmet Tcvfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Arasılı 
Abdülkenim Doğru 
Kemail Okyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Veıcdl İlhan 
Mehdi Kesiklin 
Sabrı Keskin 
Sabrı Tığlı 

KAYSER î 
Tufan Doğan Avşargil 
Cemal Cebeci 
Selçuik imamoğılu 
Hayrettin Nakilboğlu 
KâmJil özsarıyıldız 
Melhmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Sait Şayiam 

KOCAELt 
Sedat Akay 
Şevket Kazan 
Sabri Yahşi 

KONYA1 

Reşat Aksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
ismet Büyükyaylacı 
Necmettin Erbakan 
Hüseyirii Keçeli 

Ali Köikbudak" 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Ahmet Haşim Benli 
II. Cavit Enle mir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökço 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
Necini özgür 
M. Gündüz Sevilgen 
Hasan Zencin 

MARDİN 
Fehim. Adak 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Baldan!ı 
Ünat Demir 
AH Döğerli 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabni Dörtkol 
Mehmet' Zeki Tekiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Mehmet Said Erbil 
Ferda Gül ey 
Kemal Şensoy 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosman-
oğiu 
Sami Kumbasar 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA . 
K e n a n D uruk a n 
İsmail Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
I Ali Acar 

Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
11 yas Kılıç 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SÜRT, 
Abdülbakıi Cartı 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
Tevfilk Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Arsilaın 
Vahit Bozatll 
Ahmet Duralkoğlu 
Ekrem Kangal 
M. İhsan Karaçam 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nman İlgünı 
öımer Kahraman 

TOKATJ 
Hüseyin Abbas 
Oovat Atılgan 
İsm-aıi'l Hakkı Birler 
Feyzulilalh Değe idi 
Ali Şev'ki Erek 
Alıi Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ömer Çaikıroğlu 
I I , Kadri Eyüpoğlu 
Lûtfi Köktaş 
Melhmet özgür 
Ahmet Şener 
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Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

UEFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 

ANKARA 
Orhan Alp 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
Necdet Evliya gil 
1. Hakkı Ketenoğlu 
Cevait önder 
Hasan özçeılik 
Fikri Pebliivanlı 
H. Turgut Toiker 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Abdıırrahiım Erdem 
Faiz Şarlar 

AYDIH 
Mutlu Menderes 
Nah.it Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behıiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehaın 
İbrahim Behram Eker 

Mustafa-Kılıç 
Abdülkadir öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 

llhami Çetin 

Nedim Korkmaz 

Mustafa Asri Unsur 

Ömer Lûtfi Zararsız 

[Reddedenler] 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

, BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
Halil Karaatlı 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Rıza Gençoğkı 
Hasan Konkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğkı 
Mahmut Kepoilu 

ELÂZIĞ 
R asli m Küçüikel 

ERZURUM 
Rasıira Ginisld 
ismail Hakiki Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 
Seyffi öztürk 

GAZİANTEP, 
Mehmet özlkaya 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Erkımen 
İbrahim Etem Kılıçoğluj 
M. Emin Turgutailp 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Baş 

İSTANBUL 
Servet Bayramoğhı 
Sadettin Bilgiç 
Fer ruh Bozbeyli 
Nilüfer Gürsoy 
Fatma Gülhis Mankut 
Osman Özer 
Mustafa Parlar 
llhami Sancar 
Cemal Suer 

İZMİR 
Talât Asal 
Ali Naili Erdem 
Orhan Demir Sorguç 
KAHRAMAN MARAŞ 
Ha üt Evliva 
Alii Zülfiikâroğlu 

KARS 
Yasin Bozlkurlt 
Cemıil Ünal 

KASTAMONU 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzdoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehnıeıt Atagüm 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Kemal Anadofl 
Bülent Eoevit 
Cahit Karakaş 
Mehmet Ze'kd Okur 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemi r 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Kemâileittin Gökakm 
Mustafa Kubilay İmer 
M. Necati KalaycıoğJu 
özer ölçmen 
Fa*ruik Sükan 
Yefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mehnıeıt Ersoy 

MALATYA 
Ahmet • Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
önol Sakar 
Süleyman Tümleci 

aVlARDlN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş, 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Bilâl Taranıoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Cevat Yalcın 
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SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 

AFYON KARAIIİSAR 
İbrahim Elmalı 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koejkar 

AYDIN 
Kemali Ziya öztürik 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Orhan Üretmen 

BİTLİS 
Muhyettin Mhıtlu 

BOLU 
Kemal Demir 
Abdi özkök 

BURSA 
Emin Acar 

Hilmi Türkmen 
SİİRT 

îdııis Arıkan 
Mehmet Nebil Oktay 

TEKİRDAĞ 
Halil Baş-ol 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

TJRFA 
Mehme't Celâl Buçaik 
Necmettin Cevheri 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
ihsan Bedkhanoğlu 
Muslin Görentaş 

MUĞLA 
Halil Dere 

[ÇekinserlerJ 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 

[Oya Katılmayanlar] 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ERZURUM 
Gııyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Niyazi On al 

GAZİANTEP 
İmam Hüseyin Incioğlu 
Mehmet özmen 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 

İSTANBUL 
Abdullah Baştürk 
Orhan Birgit 

Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Metin Tüzün 

HABİS 
Davut Aksu 
Kemal Güvıen (Başkan) 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu; 

KOCAELİ 
ibrahim Akdoğan 
Turan Güneş (B.) 

İMARDIN 
ibrahim Aysoy 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 

[Açık üyelikler] 

Mehmet Salâh Yıldız 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
Ali Fuat Eyüpoğlu 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Onhan Gön-clioğlu 

Kasım Emre 
Mehmet Bıyık 

ORDU 
Mustafa Kemal Gönül 

SİİRT 
Abdülkerim Zilân 

SİVAS 
Vahidettün Karaçorlu 
Mustafa Tknisi 

TRABZON 
Âdil Alii Gineli 

VAN 
Kinyas Kartal 

ZONGULDAK 
Zekâi Altınay 
Sad^k Tedain Müftüoğlu 

Amasya 
Bursa 

Yekûn 

*>•<« 
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Cumhuriyetin 50 noi yıüı nedeniyle ıbaa suç ve cezaların affı hakkında Kanun teklifi Millet Meclisi 
metninin 14 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmemiştir.) 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
llter Çubukçu 
Mehmet Hulusi Özkul 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 

AFYON KARAH1SAR 
Rasim Hancıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Mh* Rahattım Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Oğuzhan Asiltürk 
Kemal Ataman 
Osman Cenan 
Mustafa tmirzalıoğlu 
M. Rauf Kaudemir 
Cahit Kajyna 
Kâmil Kırılkoğlıu 
İbrahim Saffet Omay 
Feıiiha Fatma öztürto 
önder Sav 
llyas Seçkin 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 414 

Kabul edenler : 224 
Reddedenler : 190 

Çekiııserler : 0 
Oya katılmayanlar : 34 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

Salbalhattin Selek 
Yuisuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Fahri özçelifc 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Necat: Cebe 
Sadullah TJsumi 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H. Celâlettin Ezman 

BOLU 
Harun Aytaç. 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 

ÇORUM 
Cahit Angın 
E t em Eken 
Yasin Hatiboğlu 

Kasım Parlar 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Hüseyiı Erçeliik 
Hüdai O rai 

DİYARBAKIR 
Reoaâ îalkıenderoğlu 
Halit Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Uyanıık 

EDİRNE 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atilâ 
Ömer Naimd Barın 
Hasan Buz 
A. Orihan Sen'emoğdu 

ERZİNCAN 
Hasan Çettinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Selçuk Er lerdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut özal 
Zdkâi Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe A % e Koksal 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğılu 

Mehmet özmera 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesi* 
Hasan Vamı'k Tekin 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Mikadl ÎTçin 

HATAY 
Saibri İnce 
Meiımet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasam Basri Ajkkiray 
Hasan Aksay 
Abdullah Baştürk 
Orhan Birgit 
İ. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan özbay 
M. Kâzını özeke 
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A. Doğan Öztıınç 
Meihmet Emin Sungur 
Şükriye Tojk 
Ali Topuz 
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 
Neccar Türikcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet özıcM 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamulk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksiî 
Doğan Araştı, 
Abdülkemm Doğru 
Kemal Oikyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Cemal Cebeci 
Mdlmuet Yüeeler 

ADANA 
Yılmaz Hoeaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Meihmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 
Şevket Kazan 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
Necmettin Erbakan 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kölkbudak 
Mustafa Ustündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşini Benli 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celal Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
M. Gündüz Sevil gen 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 

ANKARA 
Orhan Alp 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri .Dörtkol 
Mehmet ZeK îe.kiner 

NİĞDE 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Mehmet Saicl Erbil 
Ferda Gül ey 

RİZE 
0. Yılmaz Karaosıman-
oğln. 
Sami Kumbasar 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
11 yas Kılıç 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

ŞİİRİM 
Abdülbabi Cartı 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
Tevfilk Fikret övet 

•• SİVAS 
AJımet Arıkan 
Ahmet Duıralkoğlu 
Ekrem Kangal 

Oğuz Ay gün 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
Necdet Evliyagil 
1. Hakkı Kctenoğiu 
1. Hakkı Köylüoğılu 
Cevalt önder 
Hasan özcelik 

M. İhsan Karaçam 
Mustafa Tknisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Öevat Atılgan 
îsmaril Haıkkı Birler 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Âdil AM öinel 
H. Kadri Eyüpoğlu 
Lûtfi Köktaş 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
.Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Abdülkadir öncel 
Celâli Paydaş 

UŞAK 
Kadir Özpak 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
İlhamı Çetin 
Nedim Korkmaz 
Ömer Lûtfi Zaraırsız 

ZONGULDAK 
Zekâi Altınay 
Kemal Anadoıl 
Bülemt Ece vat 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

Fikri Pehlivanlı 
H. Turgut T o t o 

ANTALYA 
İhsan Ataöv (Çarıklı) 
Abchırrahim Erdem • 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Sabit Osman' Avcı 

[Reddedenler] 
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.AYDINI- : 
Mutlu Menderes 
Nakit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behiıç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemali Al ver 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
İbrahim Bchranı Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLÜ 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 

BURDUR' 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Halil. Karaath 
Cemal Külfhh 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türk el 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğl ıı 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş 

DENİZLE 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Rıza Genç oğlu 
Hasan Korjkmazean 

DİYARBAKIR 
Alrdüllâtif Ensalioğiu 
Mahmut Kepoilu 

EDİRNE 
İlhami Ertem 

M. MÖOJİSL B : 74 

ELÂZIĞ 
Rasiim Küçüikel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rasiim Cuıisili 
Rıfkı Danışman 
Gıyasettin Karaca 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Ebem Güngör 
Orhan Oğuz 
Seyfâ Öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Özkaya 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Erişmen 

GÜMÜŞHANE 
Turgut Yü('el 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Bas 
İbrahim Göktepc 
Rasim Gür soy 

İSTANBUL 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin Öz d e mir ı 
Osman üzer 
Mustafa Parlar 
İlhami Sanca:* 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
İhsan Toksan 
Cemil Yavaş 
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1 İZMİR 
Talât Asal 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Şinasi Osm a 

1 Orhan Demir Sorguç 
5 İsmail Taşlı 
i Cemal Te.rcan 
| KAHRAMAN MARAŞ 
; Halit Evliya 

Ali Zülflkâroğlu 
j KAR;* 

Yaslin Bozkuıit 
Cemıil Ünal 

KASTAMONU 
Mehdi Keskin 
Sabri Keskin 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzıioğlu 
Selçuk İJma.moğlu 
Hayrettin Nakifooğlu 
Kâmil Özsarıyi'ldiiZ 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
M'emduh Erdemir 

KOCAELÎ 
Sedat Akay 
Sabri Yalışii 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 

' Bahri Dağdaş 
Muzafrer Demirtaş 
Kemâleıttıin Gökakm 
Mustafa Kubilây İmer 
M. Necati Kalaycıoğ'lu 
Faıruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir A blum. 
II. Cavit Eı-ılemir 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslaıı 

MANİSA 
I Ahmet Balkan 
1 Süleyman Çağlar 

Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
önol Sakar 

i Süleyman Tuncel 
MARDİN 

| Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
I Adnan Akarca 

Ahmet Buklânlı 
üııat Demir 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE -
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şcnsoy 
Bilâl Taranıoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Cevat Yalcın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat önsal 

SAM:SUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savarşcı 
Hilmi Türkmen 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Mehmet Nehil Oktay 

SİNOP 
Mustafa, Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
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TEKİRDAĞ 
HaJliil Başol 
Nıühan îlgüıl 

TOKAT 
Feyzulilalh Değerli 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
Ömer Çaikıroğlu 

AFYON KARAHİSAR 
İbrahim Elmalı 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçjkar 

ANKARA 
Hüsamettin Alömıumcu 

AYDIN 
Kemaıl Ziya öztür'k 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Orhan Üretmen 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Kemal Demir 

Efkrem Dikmen 
Mehmet özgür 

URFA 
Necati Aksoy 
Mehmet Celâl Bucalk 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç. 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Ilışan Bedirhanoğlu 
Muslin Görentaş 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İhsan Arslan 

[Oya Katılmayanlar] 

Abdi Özkök 
BURSA 

Emin Aca/r 
ÇANAKKALE 

Murat Bayrak 
ÇANKIRI 

Mehmet Ali Arsan 

DİYARBAKIR 
Halsan Değer 

EDİRNE 
Veli Güilıkan 

GAZİANTEP 
İmam Hüseyin Încioğlu 

GİRESUN 
İbrahllm Etem Kılıçoğlıı 
•M. Emin Tur^utallp 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Mustafa Karaman 
(1. Ü.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İSTANBUL 
Hüsamettin Tiyanşan 

KARS 
Kemal Güvien (Başkan) 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 

KONYA 
özer ölçmen 

MARDİN 
İbrahim Ay s oy 

[Açık üyelikler] 

Amasya 
Bursa 

Yekûn 

Ali Fuat Eyüpoğılu 

Mustafa Asri unsur 

ZONGULDAK 

Ahmet Nihat Alan 

Fevzi Fırat 

Orhan Gönteüoğlu 

Ahmet Türk 
MUŞ 

Ahmet Haımdi Çelebi 
Kasım Emre 

NİĞDE 
Mehmet Bıyık 

ORDU 
Mustafa Kemal Gönül 

SİİRT 
Abdülkerim Zilân 

SİVAS 
N. Nazif Aralan 
Vahidettiin Karaçonlu 

VAN 
Kinyas Kartal 

ZONGULDAK 
Sadılk Tefelin Müftüoğhı 

»m<i 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

74 NCÜ BİRLEŞİM 

14 . 5 . 1974 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
«ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 

SEÇİM 

4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Cumhuriyetçji Güven Partisi Grubu adı
na Grup Raşikanvekiili Siirt Milletvekilliı M, Ne-
tol Oktay il© Van Milletvekilli Salih YMız'ın; 
Hayv&ncıflığın geliştirilmesini sağlamak ve hay
vancılıkla geçinen yurttaşların refaha kavuş
ması için gerekil kanunî ve iıdarî tedbirleri tes
pit etmek üzere Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 1Ö2- ve 103 neü maddeleri uya
rımca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
•önergesi (10/9) 

6 

SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Ekeırin, tuz 
fiyatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Te
ke r Bakanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Manisa Milletvekili Süleyman TunceP 
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) (*) 

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

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

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

6. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, 
Urf a - Suruç ilçesi Aligöz köyünde meydana ge
len olaya dair içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/24). 

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

8. — Ankara Milletvekili1 Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

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

10. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi' 
nıin, geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmen* 
lerine daâr Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/28) 

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

12. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan 
Çanıeri'nin, peynir üretim ve tüketimine dair 
Ticaret Bakanından sözlıü seni önergesi (6/31). 

(*) İçtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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13. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 

toprak tevzii komiısyomlarııııa dair Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakamımdan sözlü som önergesi 
(6/32). 

14. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
teminindeki güçdıülk zamanıma dair Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/33). 

15. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
MİT Teşkilâtına dadr Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/34). 

16. — Bingöl Milletvekili Abdullah. Bazen-
cir'in, Bingöl ilime aymlan ümaım kadrolarına 
dair Devlet Bakanımdan sözlü soru önergesi 
(6/35). 

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

18. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nm, 
Türkiye Şeker fabrikalarında uygulanan ihale 
yöntemine dair ıSanayi ve Teknoloji Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/42) 

19. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/118) (*) 

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 Milletvekilli Sedat Akay'm, 
Orman Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mute
metlerine dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/47) 

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

24. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dal1* Maliye ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü 
soru önergesi (6/51) 

25. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
İşçi dövizlerine dair Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/52) 

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

27. — Samsun Milletvekili tlyas Kılıç'm,. 
Samsun'da kurulacak televizyon istasyonuna 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/54) 

28. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın,. 
iSivas iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair 
Bayındırlık Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/95) 

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

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

31. — Kars Milletvekili1 Hasan Yıldırım'ın,. 
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 Ünsal'm,. 
Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında olup 
emekliliğe hak kazanan işçilere dair Çalışma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/60) 

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

35. — Kars Milletvekili Yâsiln 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 İhsan Arslan'ın, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk 
iddialarına dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/66). 

39. — İçel Milletvekili Nâzım. Baş'm, Dev
let Su İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müte
ahhidine ilişkin Enerji ve Tabiî ICaynaklar-
Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/116)* (*) 



40. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, 
içel köylerinde yapılan ilkokullara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/69). 

41. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, 
içel Valisine iliişlkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/70) 

42. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in Kastamonu'da bukıınan vakıf mallara 
ilişkin Biaşbakaın'dam sözlü soru önergesi (6/72) 

43. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'im, köylerim ilçelerle telefon bağlantısına 
ilişkin İçişleri Bakannıdan sözlü soru önergesi 
(6/73) 

44. — Kastamonu M'iHetvekili Mehdi Kes-
kim'im, Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ
lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/74) 

45. — 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) 

46. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Erfkovam'm, teşvik tedıbdnlerinden yararlandırı
lan projelere ilnşkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/117) (*) 

47. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'uıı, 
et taban fiyatına ilişkim Gıda Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

48. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
yurtlarda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/77) 

49. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, 
Cumhuriyetim 50 noi yılı münasebetiyle İstan
bul'da dilküen heykellere ilişkin İçişleri Baka
nımdan sözlü önergesi. (6/78) 

50. — İstanbul Milletvekili Doğan öztumç-
un, Amerikalı ikd parlamemterdm haşhaş ekimi 
île ligim Türkiye'ye gelmelerim© ilişkim Dışişle
ri Bakanımdan sözlü soru önergesi. (6/79) 

51. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağ-
lar'ın, kuru üzüm fiyatlarıma ilişkin Köy İşleri 
v© Kooperatifler BaJkanımdan sözlü soru öner
gesi. (6/80) 

52. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
Sivas illimin televizyona kavuşturulmasına iliş
kim Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/81) 

53. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz' 
in Türk vatandaşlarınım Suriye^deki arazilerine 
iÜşkaıı Dışişleri Bakanımdan sözlü soru önerge
si. (6/82) 

54. — Hatay Milletvekili1 Mehmet Sönmez' 
in, Hatay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayın
larına ilişkim Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/83) 

55. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son 
günlerde meydana gelen gençlik olaylarıma iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

56. — Ankara Milletvekili Necdet Evliya-
gil'in, Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Tür
kiye ile ilgili yayınına ilişkim Turizm ve Tanıt
ma Bakamından sözlü soru önergesi (6/85) 

57. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Devlet dairelerimde çalışan personelle 
yeni ımüşavdr kadrolarına ilişkim Majlâye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/86) 

58. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı-
mn, TRT programlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/87)1 

59. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm'ın, sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mah-
kemelerindeki davalara i lşkin Millî 'Savunma 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/88) 

60. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'm, 
merhum Menderes, Polaıtkam ve Zorlu'nun naaş-
larmın nakline ilişkin Başbakandan sözlü, so
ru önergesi (6/89) 

61. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, 
Ankara - Kızılay meydanındaki panonun kal
dırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/90) 

62. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete 
Tan'm, hellimlerin rotasyonuna ilişkim Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/91), 

63. — Diyarbakır Milletvekili1 Hasan Değer' 
in, Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel afetine 
ilişkim Başbakan ve İmar ve İskân bakanlarım
dan sözlü soru önergesi (6/92) 

64. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
mim, C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki 
gazete haberine ilişkin Köy İşleri ve Koopera
tifler Balkanından sözlü soru önergesi (6/93) 

65. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/94). 

66. — Niğde Milletvekili Mehmet Bıyık'ım, 
Yunanistan'da Türkiye aleyhine başlatılan kam
panyaya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/95) 



4 — 
67. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 

'Sivas'ın - Kangal ilçesindeki linyit kömürü ya
taklarına ilişkin Enerji ve Taibî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sora önergesi. ('6/916) 

68. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Türkiye mason ve siyonist teşkilâtına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/97) 

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

70. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen' 
in, «Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiş
tirmesine ilişkin Adalet ve İçişleri bakanların
dan sözlü soru önergesi. 06/99) 

71. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'm, Kon
ya'nın, Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretme
nine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so-
tru önergesi (6/100) 

72. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı-
nm, İçişleri Bakanının Bütçe Komisyonundaki 
beyanlarına ilişkin İçişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/101) 

73. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kcs-
kin^itn, Kastamonu'da Sosyal .Sigortalar Kuru
mu şubesinin açılmasına ilişkin Çalışma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/102) 

74. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 
Kocaeli hudutları içindeki trafik kazalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/103) 

75. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-. 
lı'nın, Meteoroloji Grene! Müdürünün yerinden 
alınmasına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancı
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/104) 

76. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete 
ITan'ın, haşhaş ekicilerinin durumla rina iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/105) 

77. —• Hatay Milletvekili Sabrı Ince'nin, ye-
mleklik margarinlere ilişkin Ticaret ve Sana
yi ve Teknoloji Bakanlarından sözlü soru öner
gesi (6/106) 

78. — Manisa Milletvekili Süleyman Tun-
eel'in, üzüm üreticilerine ilişkin Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi 
•(6/1Ö7) 

79. — Balıkesir Milletvekili İlhan Ayte-
kin'in, ilçe müftülüklerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/108) 

80. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, Kastaımıonu'da bir fakülte açılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/109) 

81. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurul
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/110) 

82. — Bundur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, 
Türk Medenî Kanununun değiştirilmesinle iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/111) 

83. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nm, 
fındık ürününe ve üreticisine ilişkin G-ıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/112) 

84. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, 
fındık taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Köy 
İşleri ve Kooperatifler bakanlarından sözlü so
ru önergesi (6/113) 

85. — Muğla Milletvekili Ahmet Buklan-
lı'nm, Başbakan Yardımcısının çalışma oda
sında bulunduğu iddia edilen parti bayrağına 
ilişkin Devlet Bakanından (Başbakan Yardım
cısı) sözlü soru önergesi (6/114) 

86. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
ılı'nın, Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/115) 

7 
KANUN TASABISI VE TEKL1FLEBİYLE 

KOMİSYONLABDAN GELEN DlĞEB 
İŞLEB 

1. — Avukatlık Kanununun 7 nei maddesi
nin kaldırılması ve 114 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair Kanunun Anayasanın 93 ncü 
maddesi gereğince bir da'ha görüşülmek üzere 
Cumhurbaşkanlığınca Türkiye Büyük Millet 
Meclisine geri gönderme tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/10) (S. Sayısı : 30) 
(Dağıtma tarihi : 29 . 4 .1974) 

X 2. — Millî Sınırlar Dışındaki İstasyonlar Ta
rafından Yapılan Badyo Yayınlarının Önlenme
sine Dair Avrupa, Ani aşma sının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu raporu (.1/41) (S. Sayı
sı : 31) (Dağıtma tarihi : 6 .5 .1974) 



Toplantı : ı MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 25 e 2 nci ek 

Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 134 arkadaşının, Cumhu
riyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında; 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 14 arkadaşının, Af; 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 7 arkadaşının, Sportif Faa
liyetlerle İlgili Cezaların Affı Hakkında; Konya Milletvekili Nec
mettin Erbakan'ın, Cumhuriyetin 50 nci Yılı Af; Konya Milletvekili 
M, Kubilây İmer ve 3 arkadaşının, Genel Af; Ankara Milletve
kili M. Kemal Erkovan ve 2 arkadaşının, Bazı Suç ve Cezaların 
Affı Hakkında ve Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 2 ar
kadaşının, Cumhuriyetin 50 nci Yılı Sebebiyle Çıkarılması Düşünü
len Bazı Suç ve Cezaların Affına Mütedair Kanun Teklifleri
nin C. Senatosunca değiştirilen ve M. Meclisince benimsenmeyen 
maddeleri hakkında Karma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon metinleri (M. Meclisi : 

2 /123, 2 /12, 2/37, 2/78, 2 /92, 2/102, 2 /124; C. Senatosu : 2 / 7 2 ) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 353) 

Kanma Komisyon (raporu 

Karma, Komisyonu 
Esâs No. : 2/123 11.5.1974 

Karar No. : 2 

Ytöksek Başkanlığa 

«Cumhuriyetin 50 inci yılı nedeniyle (bazı suç ve defaların affı hakkında kanun teklifi» ni 
görüşmek üizere kurulmuş Ibulunan Karma Komisyonumuz; 10 . 5 . 1974 Cuma >günü saat 15,00'te 
toplanmış, OBaşkan, ısazeü ve kâtip seçimim yaptıktan sonra teklifin müzakeresine .geçilmesi husu
sunu kararlaştırmıştır. 

Hükümet temısilmlerinin de hazır (bulunduğu müzakerede; Karma Komisyonumuz Cumhuriyet 
Senatosunun 1, 2, 3, 4 ve 5 nci maddelerini aynı numaralarla ve aynen kalbul etmiştir. 

6 vo 7 nci maddeler esasen kesinleşmiş 'bulunduğundan Ibu maddeler üzerinde hiç foir işlem ya
pılmamıştır. 

ıCumhuriyet Senatosunda metinden çıkarılan Millet Meclisinin 8 nci maddesi, Karma Komisyo
numuzca aynen ve 8 nci madde olarak kabul edilmiş ve ibundan sonraiki maddelerin numaraları bi
rer artırılmak suretiyle Cumhuriyet (Senatosunun 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22 ve 28 ncü maddeleri Karma ıKomisyonumuzcave ısırasiyle 0, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23 ve 24 ncü maddeler olarak aynen kaıbul edilmiştir. 
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Millet ıMeoliısinin 21 nci maddesini 20 nci madde olarak düzenleyen Cumhuriyet Senatosu metni

nin; Milflet Meclisinin !21 nci maddeısini esasen metinden çıkarmış (bulunmadığı cihetle, Millet Mec
lisinin 21 nci 'maddesinin ayrıca müzakere edilip oylanmaısı (gerektiğine dair verilen önerge Karma 
Kömiisyonumuaca reddedilmiştir. 

Netlice olacak şöyîe öz&\fteyM!mz : 

MADDE 1. — C Senatosunun 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — C. Senatosunun 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — C. Senatosunun 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — C. Senatosunun 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir-. 

MADDE 5. — C. Senatosunun 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 7. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisinin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — C. Senatosunun 8 nci maddesi 9 nen madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — C. Senatosunun 9 ncu maddesi 10 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — C. Senatosunun 10 ncu maddesi 11 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — C. Senatosunun 11 nci maddesi 12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — C Senatosunun 12 nci maddesi 13 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — C. Senatosunun 13 ncü maddesi 14 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — C. Senatosunun 14 ncü maddesi 15 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — C. Senatosunun 15 nci maddesi 16 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — C. Senatosunun 16 nci maddesi 17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — C. Senatosunun 17 nci maddesi 18 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — C. Senatosunun 18 nci maddesi 19 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — C. Senatosunun 19 ncu maddesi 20 ııci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — C. Senatosunun 20 nci maddesi 21 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — C. Senatosunun 21 nci maddesi 22 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — C. Senatosunun 22 nci maddesi 23 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — C. Senatosunun 23 ncü maddesi 24 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (25'e 2 nci eik) 
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Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Sözcü 
Kırklareli Milletvekili 

M. Atagün 

Karma Komisyon Başkanı 
C. S. Bursa Üyesi 

Ş. Kayalar 

C. S. Malatya Üyesi 
N. Akyurt 

C. S. Tabiî Üye 
Bazı maddelerine muhalifim. 

M. Ataklı 

Kâtip 
C. S. Samsun Üyesi 

R. Rendeci 

C. S. Hatay Üyesi 
M. Deliveli 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
N. Erim 

C. S. istanbul Üyesi 
Millet Meclisi metninin kabulü 

reyindeyim. 
F. H. Esatoğlu 

C. S. Artvin Üyesi 
Bazı maddelerine muhalifim. 

R. Kocaman 

Çorum Milletvekili 
Bazı maddelerine muhalifim. 

Y. Hatiboğlu 

İstanbul Milletvekili 
Bazı maddelerine muhalifim. 

D. öztunç 

Mardin Milletvekili 
T. Oğuz 

Muş Milletvekili 
T. t. Dikmen 

Sinop Milletvekili 
1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 18, 21, 22 nci 
maddelerine muhalifim. 

Y. Oğuz 

Sivas Milletvekili 
V. Bozath 

Konya Milletvekili 
Komisyonun toplantı, tarih, teşkil ve metin üzerin
den müzakeresine usul ve bazı madde fıkralarına 

muhalifim ve şerhim eklidir. 
M. K. İmer 

M. Meclisi (25'e 2 nci ek) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı hakkında Kanun teklifi 

MADDE 1. — 7 . 2 . 1974 tarihine kadar işlenmiş suçlardan : 
A) Kanunların suçu tespit eden asıl maddesinde, üst sınırı (12) yılı geçmeyen hürriyeti bağ

layıcı bir ceza ile yahut yalnız veya birlikte olarak para cezasıyle cezalandırdığı veya müsadereyi 
yahut bir meslek veya sanatın yapılmamasını veyahut bu cezalardan birini veya birkaçını gerek
tiren fiiller hakkında takibat yapılmaz. 

B) (12) yıl veya daha az hürriyeti bağlayıcı bir cezaya yahut bu miktarı aşmayan hürriyeti 
bağlayıcı bir ceza ile birlikte veya müstakillen hükmedilmiş para cezasına mahkûm olanlar veya
hut mahkemelerden başka mercilerce haklarında para cezası tayin edilenler, «9 ncu madde hük
mü sakh kalmak şartıyle» fer'i ye mütemmim cezalanyle ceza mahkûmiyetlermin sonuçlarını da 
kapsamak üzere affedilmişlerdir. 

C) Müstakillen (12) yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı bir cezaya veya bununla birlikte para ce
zasına mahkûm edilenlerin hürriyeti bağlayıcı cezalarının (12) yılı ve para, cezalarının tamamı af-
fedilmiştir. 

D) Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı suçlardan dolayı ölüm cezasına mahkûm 
edilenlerin bu cezaları (30) yıl ağır hapse, müebbet ağır hapse mahkûm edilenlerin cezaları da 
(24) yıl ağır hapse çevrilmiştir. 

E) Yüksek Adalet Divanı tarafından mahkûm edilmiş olanların 78 sayılı, 218 sayılı ve 780 
sayılı 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 hükümilieri ayırt 
edilmeksizin bütün neticeleriyle birlikte ortadan kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — 7 . 2 . 1974 tarihine kadar işlenmiş : 
A) Türk Ceza Kanununun 127, 128, 129, 131, 132, 133 ncü maddelerinde, 135 nci maddesinin 

ikinci bendinde, 136, 137, 138, 139 ncu maddelerinde, 146 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, 
148 nci maddesinde, 149 ncu maddesinin üçüncü fıkrasında, 150, 152, 156, 157, 168, 171, 172 ve 
384 ncü maddeleriyle Askerî Ceza Kanununun 55, 56 ve 59 ncu maddelerinde yazılı suçlardan 
dolayı 5 yıl veya daha az bir süre ile mahkûm olanların cezaları, fer'i ve mütemmim cezaları ile 
ceza mahkûmiyetlerinin sonuçlarını da kapsamak üzere affedilmiştir. 

M. Meclisi (25'e 2 nci âk) 
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OUMHURtYıET (SENATOSUNUN KABUL i 
ETTİĞİ METİN 

Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle bazı suç ve 
cezaların affı hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 29 Ekim 1973 tarihime kadar 
işlenmiş suplardan : 

A) Kamunliarın suçu tespit eden asıl mad
desinde, üst simin (12) yılı geçmeyeni hüıViyeti 
•bağlayıcı bir ceza ille yahut yalnız veya birlikte 
olarak parla oezaisıyle ceızalamıdııidığı veya mü
sadereyi yahut bir mleslek veya sanatın yapıl
mamasını veyahut bu cezalardan birlini veya 
birkaçını gerektiren fiiller hakkında takibat 
yapılmaz. 

B) (12) yıil veya daha az hürriyeıtü bağla
yıcı bir cezaya yahut bu miktarı aşmayan hür
riyeti bağlayıcı bir ceza 53le biı'Ikte veya müs-
taıkillen hükmedilmiş para cezasınla mahkûm 
olanlar veyahut mahkemelerden başka merci
lerce halklarında para cezası tayin «dilemler, «8 
nci madde hükmjü ısaklı kalmak şlartıyle» feri 
ve mütemmim cezalanyle ceza mahkûmiyetle
rinin sonuçlarını da kapsamak üzere affedil-' 
mislerdir. 

C) MüstakiMen (12) yıldan fasla hürriyeti 
bağlayıcı bir cezaya veya bununla bhfl'ikte para 
cezasına mahkûm edilenlerim hürriyeti bağlayı
cı cezaların (12) yılı ve para cezalarının taııma-
<mji affediilmilşltir. 

D) Türk Oeza Kamunu ile diğer kaımmilaa'-
dıa yazılı suçlardan, dolayı ölüm cezasına mah
kûm edilenlerin bu cezaları (30) yıl ağır hap
se, müebbet ağır hapse mahkûm edilenlerim ce
zaları ıda (24) yıl lağır hapse çevrilnıiştir. 

E) Yüksek Adalet Divanı tarafımdan mah
kûm e'dliOimülş olanların 78 sayılı, 218 sayiilı ve 
780 sayılı Af (kanunları ffile Anayasanın 97 mcd 
maddesi uyarımca cezaları küsmem veya tama
men laffedüüıenllerle bu aflaram idışında kalanla
rın, aslı ve fer'i cezalan dayandıkları kanun 
hükümleri ayırdedilmeksizim bütün meticelkri 
üe bdıriilkt© ortadan (kaldırılmııştır. 

MADDE 2. — 29 Ekim 1973 tarihine kadar 
işlenmiş : 

A) Türk Ceza Kanununun 125, 126, 127, 
128, 129, 131, 132, 133 ncü maddelerimde, 135 
nci maddesinin öüdnıdi benldinde, 136, 137, 138, 
139, 147, 148, 150, 152, 156, 157, 168, 171, 172 

M. Meclisi (î 

KARMA KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
MET3ÜN 

Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle bazı suç ve 
cezaların affı hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. *— 29 Ekim 1973 tarihime kadar 
işlenmiş suçlardan! : 

A)1 Kanunların isuçu tespit leden asıl mwU 
desinde, üslfc sının (12) yıflk getçmeyen hürriyeti 
bağlayıcı bir ceza »üe yahut yalnız veya birlikte 
olarak para cezasıyle cezlaJlanıdırdığı veya (müsa
dereyi yahut bir ııneslek veya sanatın yapılma
masını Veyahut (bu ıcezalardan birM veya bir
kaçımı ıgerektürem fiiller hakkımda (takibat yapıl
maz. 

B) (12) yıl (veya (daha az hürriyelti bağla
yıcı bir cezaya yahut 'bu ımjiktıarı aşmayan hür
riyeti bağlayıcı bir ceza ile birlikte veya Imüs-
takillen hükmeldilmjiş para cezasına mahkûm 
olanlar 'veyahut mahkemelerden başka merci
lerce haklarında para cezası tayin edilenler, «8 
nci madde hükmü saklı kalmak şartıyle» fer'd 
ve mütemmim cezalasrıyle ceza mahkûmi'yeltilleri-
nıin somuçlarımı 'da (kapsatmak üzere affediUmliş-
lerdir. 

C) MüsıtakiHeaı (12) yıldan fazla hürtriyeiti 
bağlayıcı bir ceızaya veya bununla birlikte para 
cezasına mahkûm edilenlerin hüVriyeıti bağlayı
cı lO&aalarının (12) yılı ve para cezalarının tamia-
mı affedlimiştlir. 

D) Türk löeza 'Kanunu ile diğer kaaıunlaır-
da yazılı suçlardan idolayı ölüm ciezasıma mah
kûm edilenlerin (bu cezaiları (30) yıl sağır hapse, 
müebbeit ağır hapse mahkûm edilenlerin oem-
ları da (24) yıl ağır hapse çevrâm%tar 

E) Yüksek Adalet Divanı tarafımdan «mah
kûm leküüljmüjş olanların 78 ©ayık, 218 sayılı ve 
780 sayılı :Af kanıunla^ı ile Anayasamın 97 and 
maddesi (uyarımca /oezajlan (kısmen veya itamıa-
men affedilenlerle bu aflarım (dışımda kalanların 
aislı ve fer'i cezaları 'daiyandılklan kamum hüküm
leri ayırdeidilmejköizam Mltiüm meltıiceleri ile bir
likte ortaldam (kaldırılimıştır. 

MADDE 2. — 29 Ekimi 1973 tarihine ka-
dar işlenmiiilş : 

A)1 Türk Ceza Kamununum ,125, 126, 127, 
128, 129, 131, 132, 133 mcü maddelerimde, 135 
nci maddesinlim ikinci bendimde 136,137,138,139, 
147, 148, 150, 152, 156, 157, 168, 171, 172 ve 384 

5'e 2 mci ek) 
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Yukarıda yazılı suçlardan dolayı beş yıldan fazla süre ile mahkûm edilenlerin hürriyeti bağ
layıcı cezalarının beş yılı ve para cezalarının tamamı affedilmiştir. 

B) Türk Ceza Kanununun 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 
217, 218, 219, 403 ncü maddeleriyle 404 ncü maddesinin 1 nci bendinde ve 406, 407, 414/1» 415, 
416/2-3, 491, 492, 493, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 503 ve 510 ncu maddeleriyle Askerî Ceza 
Kanununun 131 ve 132 nci maddelerinde gösterilen suçları işleyenler hakkında ilgili maddede ön
görülen Devlet zararı önceden ödenmek; tazminat hükümleri ise saklı kalmak şartıyle bu madde
nin (A) bendi hükmü uygulanır. 

C) Türk Ceza Kanununun, yukarıdaki (B) bendinde gösterilen maddelerine atıf yapan Askerî 
Ceza Kanununun 135 ve 152 nci maddelerinde yazılı fiiller hakkında da bu madde hükümleri uy
gulanır. 

MADDE 3. — 7 . 2 . 1974 tarihine kadar işlenmiş : 
Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun şümulüne giren 10 000 lira

ya kadar (onbin lira dahil) kıymet kaçakçılığı suçları veya bu kanuna göre çıkarılan kararname 
ve tebliğlere aykırı fiiller veya miktarı ne olursa olsun döviz veya Türk parasının ziyamı intaç et
memiş bilumum fiiller veya önceden çıkarılan kararname ve tebliğlere göre suç sayılıp da, sonra
dan çıkarılan kararname ve tebliğlere göre suç sayılmayan fiiller, istimal ve istihlâk maksadı ile 
işlenmiş, kaçakçılık fiilleri ve ithalle ilgili olmayan tekel kaçakçılıkları ve kaçakçılıkla ilgili olma
yan tekel suçları, Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 1918 sayılı Kanunda belirtilen CİP kıymeti 
20 000 lirayı geçmeyen (yirmibin lira dahil) ithal ve FOB değeri 20 000 lirayı geçmeyen (yirmibin 
lira dahil) ihraç kaçakçılığı suçları hakkında bu kanunun 1 nci maddesi hükmü uygulanır. 

Yukarıki fıkra hükümleri dışında kalan Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 1918 sayılı Kanun, 
ek ve tadilleriyle bu kanunlara ilişkin tebliğler ve Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 
1567 sayılı Kanunlar ile bunların ek ve tadilleri hükümlerini ihlâl eyleyen fiillerle, 1308 sayılı Ka
nunla değişik 6136 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 2 ve 3 ncü; T. C.~ K. nun 264 ncü maddesi
nin 2 ve 3 ncü fıkralarına giren fiillerden mahkûm olanların hürriyeti bağlayıcı cezalarının beş 
yilı affedilmiştir. Şu kadar ki; bu fıkra hükmünden yararlananlara tayin edilen para cezaları af 
kapsamı dışında bırakılmıştır. 

M. Meclisi (25'e 2 nci ek) 
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ve 384 ncü maddleleiiiyle Askerî «Ceza Kanunu
nun 55, 56 vıe 59 ncu maddelerinde yazılı suç
lardan, 'dolayı 5 yıl veya daha az biir süre ile 
ımfiMsmn, olanların cezalan fer"! ve mütenımjiim 
cezalan üe ceza ı^alhldimi^tileariııiın sonuçllarıını 
da üsaıpsıaimiaik üzere affedilmişltir. 1 ııoi madde
nin (D) "bendi hükmü saklıdır. 

Yufkamda yazılı suçlardan dolayı beş yıldan 
fazla ısüre Üle mahkûm edilenlerin (hürriyetti bağ
layıcı ©ezaların beş yılı ve para cezalarının ta
mamı ajffteıdliümıiıştir. 

B) Türk 'Ceza Kanununum 202, 203. 205, 
206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 
217, 218, 219, 339, 340, 341, 342, 403 noü tmad-
deleru ile 404 ncü maddesinin 1 nci bendinde 
ve 406, 407, 414/1, 415, 416/2 - 3, 491, 492, 493, 
495, 496, 497, 498, 499, 500, 503 ve 510 ncu {mad
deleri iü'e Askerî Geıza Kanununun 131 ve 132 
noi malddefllerinlde gösterilen suçları işleyenler 
halkfkınlda Ügüli maddîde öngörülen Devlsit za
rarı önıceıden oidenımıek; tazminat hükümleri ise 
«aklı (kalmak; şartı üle bu maddenin (A) bendi 
hükmü uygulanır. 

O) Türk 'Gaza Kanununun, yukandaiki (B) 
bendimlde gösterilen maiddeierine atıf yapan As
kerî Oeza Kanununun 135 ve 152 nci maddele
rimde yazıla fuller hakkında ıda bu madde hü
kümleri uygulanır. 

MADDE 3 . - 2 9 EMım 1973 tarihine kadar 
işlenmiş : 

Türk; Parasının Kıymetini Koruıma halkkın-
dakli 1567 sayılı Kanunun şümulüne giren 10 000 
liraya kaJdar (on bin lira dahil) kıymet kaçak
çılığı suçları veya bu kanuna göre çıkartılan 
kararname ve töelblliğlere aykm fiiller veya mük-
taru ne olursa olsun döviz veya Türk parasının 
ziyama dıritacetmeımiış bilûmum fiiller veya önce
den çıkartılan (kararname ve tebliğlere göre BUÇ 
sayılıp da sonradan çıkarılan (kararname ve teb
liğlere »göre suç sayılmayan fiiller, istihsal ve 
istihlâk maksaıdı ile işlenmiş (kaçakçılık fülferi 
ve itihalle ilgi! olmayan telkel kaçakçılıktan v& 
kaçakçılıkla ilgili olmayan telkel suçlan kaçak
çılığın ımen ve takiiibine dair 1918 sayılı Kanunr 
da belirtilen CİF kıyımeltd 20 000 İrayı geçme'-
yen (yirtmi bin lira ıdalhil) ithal ve FOB değeîil 
20 000 lirayı geçmeyen (yirmi bin lira dahil) 

M. Meclisi 
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ncü maddeleriyle Askeri Ceza Kanununun 55, 
56 ve 59 ncu maddelerinde yazılı suçlaridan do
layı ö yıl veya «Daha (aiz bir ısüre ile mahkum. 
olanların cezalan, fer'i ve mütemmim cezalan 
ile ceza mahküıttsjyeitlerinlin isoinıuçlannı da kap
samak 'üzere affeidillmlilşltdir. 1 nci maddenin (D) 
bendi hükmü saiklıdır. 

Yukarıda yazılı suçlardan idolayı beş yıldan 
fazla ısüre ille (mahkûm eidilenlerin hürriyeti bağ
layıcı ceızala/ının beş yılı ve para cezalarının 
tamaönı affedümiştair. 

B) Türk Ceza Kanununun 202, 203, 205, 
206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 
217, 218, 219, 339, 340, 341, 342, 403 ncü ımad-
deûjeri ile 404 ncü maddesinin 1 nci benlddnde Ve 
405, 407, 414/1, 415, 416/2 - 3, 491, 492, 493, 495, 
496, 497, 498, 499, 500, 503 ve 510 ncu maddeleri 
ile Askerî Ceza Kanununun 131 ve 132 nci mad
delerinde gösterilen suçlan işleyenler hakkanda 
ilgili (maddede öngörülen Devlet zaran öncelden 
ödenmek; (tazminat bükümleri ise ısaküı kaüımak 
şartı ile bu (maddenin (A) bendi hükmü uygu
lanır. 

C) Türk Ceza Kanununun, yukarıdaki (İB) 
bendinde gföslterilen maddelerine aıtıf yapan As
kerî öeıza Kanununun 135 ve 152 nci ımaddelie-
riinde yazılı fiiller (hakkında da bu <madde bü
kümleri (uygulanır. 

MADDE 3. — 29 Ekim 1973 tarihine kajdar 
işlenmiş : 

Türk Parasının .Kıymetini Koruma hakkın
daki 1567 (sayılı Kanunun ışümnlüne giren 10 000 
İraya kadar (on bin lira ıdalhil) (kıymjeit kaçak
çılığı suçlan veya bu kanuna (göre çıkartılan 
kararname <ve tebliğlere laykın fiiller veya anjik-
tan ne olunsa olsun döviz veya Türk parasının 
zilyaımı (inıtacetmelmiş bfflûmıiim nmier veya önc©-
dlen çıkartılan kararname 've tebliğlere göre f̂ uç 
ısayılıp (da sonradan çıkanlan ikararnamie ve 
tebliğlere göı'e suç sayılmayan fiiller, istimal 
ve isitihlâk maksadı üje imlenmiş kaçakçılık fiil
leri ve ithale ilgili olmayan tekel kaçakçılık-
lan ve kaçakçılıkla ilgili olmayan tekel suçları 
kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 sayılı 
Kanunda belirtilen CİF kıymeti 20 000 lirayı 
geçmeyen (yirmi bin lira dahil) ithal ve FOB 
değeri 20 000 lirayı geçmeyen (yirmi bin İ ra 

(25'e 2 nci ek) 
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MADDE 4. — A) Suçu işlediği tarihte 15 yaşını doldurmamış olanlarla, haklarında Türk Ceza 
Kanununun 47 ve 48 nci maddeleri uygulananlarla uygulanması gerekenlerin 7 . 2 . 1974 tarihine 
kadar işledikleri suçlar için takibat yapılmaz. Bunlara verilen cezalar, fer'î ve mütemmim ceza
larla, ceza mahkûmiyetlerinin bütün sonuçlarını da kapsamak üzere affedilmiştir. 

B) Suçu işlediği tarihte 15 yaşını bitirmiş olup 18 yaşını bitirmemiş olanların 7 . 2 . 1974 
tarihine kadar işledikleri kanunların suçu tespit eden asıl maddesinde üst sınırı (onsekiz) yılı geç
meyen hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile yahut yalnız veya birlikte olarak para cezası ile cezalandır
dığı veya müsadereyi yahut bir meslek veya sanatın yapılmamasını veyahut bu cezalardan birini 
veya birkaçını gerektiren fiiller hakkında takibat yapılmaz. 

Bu kimselerden, 7 . 2 . 1974 tarihine kadar işledikleri suçlardan dolayı, 18 yıl veya daha az 
hürriyeti bağlayıcı bir cezaya, yahut yalnız, veya birlikte olarak para cezasına, veyahut müsadere 
veya bir meslek veya sanatın tatili icrası cezasına, veyahut bu cezalardan biri veya birkaçına mah
kûm olanlara bu cezaları, ceza mahkûmiyetlerinin bütün sonuçlarını da kapsamak üzere affedilmiş
tir. 

Bu bentte belirtilen kimselerden, 7 . 2 . 1974 tarihine kadar işledikleri suçlardan dolayı 18 yıl
dan fazla hürriyeti bağlayıcı bir cezaya veya bununla birlikte para cezasına mahkûm edilenlerin 
hürriyeti bağlayıcı cezalarının 18 yılı ve para cezalarının tamamı ile fer'i ve mütemmim cezaları 
affedilmiştir. Ancak, Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 1 ve 10 ncu bentleri gereğince 
mahkûm edilenler bu bent hükmünden yararlanamazlar. 

MADDE 5. — Aşağıda yazılı bentlerde gösterilen suçlar bu kanun hükümleri dışında bırakıl
mıştır : 

A) Türk Ceza Kanununun 149 ncu maddesinin 1 nci fıkrasıyle 414 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrası ve 416 nci maddesinin 1 nci fıkrasında yazılı suçlar, 

B) Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının, umumun sıhhatine, yenecek ve içilecek şeylere 
müteallik, 7 nci babının 3 ncü faslında yer alan hükümlere muhalefetten İzmir 5 nci Sulh Ceza 
Mahkemesine açılmış bulunan 1967/907 esas sayılı, izmir 1 nci Ağır Ceza Mahkemesine açılmış 
bulunan 1967/331 esas sayılı ve bu yer Sıkıyönetim Askerî Mahkemesine açılmış bulunan 1972/20 
esas sayılı, davalara konu teşkil eden fiillerle, bu davalarla ilgili olarak Hâkimler Kanununun 
107 nci maddesi gereğince, takibat icrasına lüzum görülenler haklarında açılmış veya açılaoak 
davalara ilişkin fiiller, 

M. Meclisi (25'e 2 nci ek) 
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ihraç kaçakçılığı suçları hakkında bu kanunun 
1 noi maddesi hükmü uygulanır. 

Yukanki fıkra hükümleri dışımda kalam ka
çakçılığım mem ve takffibime di&ir 1918 sayılı Ka
mum, ek ve tadilleri. İle bu kanunlara ilişkin teb
liğler ve Türk Parasamım Kıymi&tâmi Korunma 
hakkımdaki 1567 sayılı kanunlar ile bunlarım fek 
ve tadilleri hüküınleîtoi ihlâl eyleyen fiillerle, 
1308 sayılı Kamumla değişik 6136 sayılı Kamu-
mum 12 moi mlalddesimlim 2 ve 3 mcü; Türk Ceza 
Kamununum 264 mcü maddesdımin 2 ve 3 mcü fık
ralarıma güirern fiillerden mahkûm olanların hür
riyeti bağlayıcı cezalanmam 5 yılı affedilmiştir. 
Şu kadar ki, bu fıkra hükmümden yararlananla
ra tayin edilen para cezalan af kapsamı dışın
da bırakılmıştır. 

MADDE 4. — A) Suçum 'işlendiği tarihte 
15 yaşımı doMuAİmamiiş olanlar ve haMarımda 
Türk Ceza Kanununun 47 ve 48 nci maddeleri 
uygulaniamlarla uygulamaması gerekenlerim 29 
Ekim 1973 terimime Ikaldar İşledikleri suçlar için 
takibat yapılmaz. Bunlara verilen cezalar, fer'i 
ve mütemmim cezalarla, ceza mahkûmiyetleri
nin bütün sonuçlarımı da kapsamak üzere affe-
ıdilmişitir. 

B) Halen 'Baişbalkam, Bakamlar Kurulu üye
si, Cumhuriyet Senatosu üyesi ve milletvekili 
olamlaî' ile 'daha önce Başbakanlık veya bakan
lık yapmış olanlar, 'bu af kapsamından faydala
namazlar. 

MADDE 5. — Aşağıda yazılı bentlerde gös
terilen, suçlar, bu kanun hükümleri dışında bı
rakılmıştır : 

A) Türk Ceza Kanunumun 141, 142.. 146, 
149 ye Askerî Ceza Kanumunun 148 nci madde
sinin (B) bendimde yazılı fuller ile Türk Ceza 
Kamumumum 414 mcü maddesimim 2 mci fıkrası ve 
416 mcı maddesinin 1 mci fıkrasında yazılı suç
lar. 1 mci maddemin (D) b'emdi hükmü saklıdır. 

B) Türk Ceza Kamumumum 2 mci kitabının, 
umumııum sıhhatime, yenecek ve alçülecek şeylere 
müteallik 7 mci babınım 3 mcü faslımda yer alan 

(Karma Komisyonun kabul ettiği metin) 

dahi) ihraç kaçakçılığı suçlan hakkımda bu 
kanunum 1 nci maddesi hükmü uygulanır. 

Yukanki fıkra hiikümleri dışında kalan ka
çakçılığın mnem ve fcaMbime dair 1918 sayıh Ka
mum, ek ve tadilleri ile bu kanunlara ilişkin teb
liğler ve Türk Parasının Kıymuetami Koruma 
hakkımdaki 1567 sayıh kanunlar ile bunların ek 
ve tadilleri hükümleatjıi ihlâl eyleyen fiillerle, 
1308 sayıh Kamumla dleğiş'ik 6136 sayıh Kamu
mun 12 mci mialddesinüm 2 ve 3 ncü; Türk öeza 
Kanununun 264 mcü maddesinin 2 ve 3 mcü fık
ralarıma gürem MMieınden mahkûm olanların hür
riyeti bağlayıcı cezalarımın 5 yılı affeıdihnıişftdr. 
Şu kadar ki, bu fıkra hükmünden yararlamamla-
ra tayin edüllem. para cezalan af kapsamı dışın
da bırakılmıştır. 

MADDE 4. — A) Suçun 'işlendiği tarihte 
15 yaşını dolduflmamıiş -olamlar ve haManmda 
Türk Ceza 'Kamumumum 47 ve 48 mci maddeleri 
uygulamalılarla uygulanması gerekenlerin 29 
Ekim 1973 tarihimle kadar imledikleri suçlar için 
takibat yapılmaz. Bunlara verilen cezalar, fer'i 
ve mütemmim cezalarla, ceza mahkûmiyetleri
min bütün sıonuçlarımı da kapsamak üzere aff'3-
dümiştir. 

B) Halen Başbakan, Bakamlar Kurulu üye
si, Cumhuriyet iSemaitosu üyesi ve milletvekili 
olanlar ile ıdaha 'önce 'Başbakanlık veya bakan
lık yapmış olanlar, bu af kapsamınldan faydala-
namazlar. 

MADDE 5. — Aşağıda yazılı bentlerde gös
terilen 'suçlar, bu kanun hükümleri dışımda toı-
rakılınışıtır : 

A) Türk Ceza Kamumumum 141, 142, 146, 
149 ve Askerî Ceza Kanununun 148 mci madde>-
aimin (B) bendinde yazılı fiiller ile Türk Ceza 
Kanununun 414 mcü maddesinin 2 mci fıkrası ve 
416 nci maddesinin 1 mci fıkrasında yazılı suç
lar. 1 nci maddenin (D) bendi hükmü saklıdır. 

B) Türk Ceza Kamumunun 2 nci kitabının, 
umumum sıhhatine, yemiecek ve içilecek şeylere 
müteallik 7 mci babımın 3 mcü faslımda yer alam 
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C) 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu ve Asarı Atika Nizamnamesinde belli edilen Eski Eserleri 
Kanuna ve nizamnamelere aykırı olarak yurt dışına çıkaranların veya çıkarmaya teşebbüs eden
lerin suç teşkil eden fiilleri, 

D) Yukarıda (A) bendinde gösterilen Türk Ceza Kanununun 414/2 ve 410/1 maddelerine atıf 
yapan Askerî Ceza Kanununun 152 nci maddesinde yazılı fiiller, 

E) Yüksek Adalet Divanınca, Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 1567 sayılı kanun
lar ile ek ve tadillerine muhalefetten dolayı hükmedilmiş olan para cezaları, 

F) Askerî Ceza Kanununun 56/1-D maddesi hükmünün matufu olan 56/1-A ve Türk Ceza 
Kanununun 133/1 maddelerinden hüküm giymiş olan yabancıların, bu Kanundaki af hükümlerin
den yararlanabilmeleri, [mukabilinde bdr Türk vatandaşını (veya Türkiye lehine suıç işlemiş 
bir şahsın) cezasının ortadan kaldırılması için] Bakanlar Kurulundan çılkarılacak kararnameye 
bağlıdır. 

MADDE 8. — 16 . 6 . 1952 tarih ve 5958 sayılı Kanunla tadil edilen 26 Recep 1342 ve 
3 Mart 1340 tarihli ve 431 sayılı Kanunun 2, 3, 4 ve 5 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Bu 
durumdan istif ade etmek isteyen erkek mensuplar hakkında 431 sayılı Kanunu tadil eden 5958 sa
yılı Kanun gereğince kadın mensuplara tanınan haklar uygulanır. 

MADDE 9. — A) 1973 yılı sonuna kadar olan dönemlere (Beyana dayanan vergilendirmeler
de 31 . 12 . 1973 tarihine kadar verilmesi gereken beyannamelere) ilişkin vergi ve sosyal sigorta 
primi cezalan ve gecikme zamları ve faizlerinden tahsil edilmemiş olanlara ait vergi veya resim 
veya harç veya sigorta primi aslının, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce veyahut bu ta
rihten itibaren 8 ay içinde kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde (Cebren tahsil edilenler 
dahi!) ödenen vergiye veya resme veya harca veya sigorta prim borcuna tekabül eden cezanın ve 

M. Meclisi (25'e 2 nci ek) 
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hükümlere muhalefetten İzmir 5 nci Sulh Ceza 
Mahkemesine açılmış "bulunan 1967/907 esaıs sa
yılı, tamir 1 ncd Ağıa* Ceza Mahkemesine açıl
mış bulunan 1967/331 esas sayılı ve bu yer Sar 
kıyönetiım Askerî Mahkemesine açılmış bulu
nan 1972/20 esas sayılı, ıdaıvaliara konu 'teşkil 
eden fiillerle, bu davalarla ilgili olarak Hâkim
ler Kanununun 107 nci maddesi gereğince, 'ta
kibat icrasına lüzum görülenler haklarında. açıl
mış veya açılacak davalara ilişkin fiiller, 

C) 1710 sayılı Esiki Eserler Kanunu ve 
Asarı Atika Nizamnamesinde belli edilen eski 
eserlerin kanuna ve nizamnamelere aykırı ola
rak yurt dışına çıkaranların veya çıkarmaya 
teşebbüs edenlerin suç teşkil eden fiilleri, 

D) Yukarıda (A) bendinde gösterilen Türk 
Ceza Kanununun 414/2 ve 416/1 maddelerine 
atıf yapan Askerî Ceza ıKanununun 152 nci 
maddesinde yazılı fiiller, 

E) Askerî Ceza Kanununun 56/1 - (D) 
maddesi hükmünün matufu olan 56/1 - (A) ve 
Türk Ceza Kanununun 133/1 maddelerinden 
hüküm giymiş olan yabancıların bu kanundaki 
aif hükümJıeranden yararlanabilmeleri (mukabi
linde bir Türk vatandaşının - veya Türkiye le
hine suç işlemiş (bir şahısın - mahkûm edildiği 
ülke tarafından cezasının ortadan kaldırılması 
halinde) Balkanlar Kurulundan çıkarılacak ka
rarnameye bağlıdır. 

MADDE 6. — A) 1973 yılı sonuna kadar 
olan dönemlere (Beyana dayaman vergilendir
melerde 31 . 12 . 1973 tarihine kadar verilmesi 
gereken beyannamelere) ilişkin vergi ve Sosyal 
Sigorta primi ve 6183 sayılı Kanunun 1 ve 
2 nci maddeleri şümulün© giren diğer âmme ala
caklarına taallûk eden cezalar, gecikme zamla-

M. Meclisi 
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hükümlere muhalefetten lamdır 5 nci Sulh Ceza 
Mahkemesine açılmış (bulunan 1967/907 esas sa
yılı, İzmir 1 ncd Ağır Ceza Mahkemesine açıl
mış bulunan 1967/331 esaıs sayılı ve bu yer Sı
kıyönetim Askerî Majhkemesine açılmış bulu
nan 1972/20 esas sayılı, davalara konu teşkil 
eden fiillerle, bu davalarla ilgili olarak Hâkim
ler (Kanununun 107 nci maddesi gereğince, ta
kibat icrasına •lüzum görülenler haklarında açıl
mış veya açılacak davalara ilişkin fiiller, 

C) 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu ve 
Asarı Atika Nizamnamesinde belli edilen eski 
eserlerin kanuna ve nizamnamelere aykırı ola-
üak yurt 'dışına çıiksuramilaruı veya çıkarmaya 
teşebbüs edenlerin suç teşkil eden fiilleri, 

D) Yukarıda (A) (bendinde (gösterilen fTürk 
Ceza Kanununun 414/2 ve 416/1 maddelerine 
atıf yapan Askerî Ceza (Kanununun Ü52 nci 
maddesinde yazılı fiiller, 

E) Askerî Ceza (Kanununun 66/1 • <D) 
maddesi hükmünün (matufu lolan 156/1 - (A) (ve 
Türk (Ceza Kanununun 133/1 maddelerinden 
hüküm giymiş olan yabancıların (bu (kanundaki 
aif (hükümlerinden (yararlanabilmeleri /(mukabi
linde bir Türk vatandaşının <- (veya 'Türkiye le
bine (suç işlemiş bir galasın >. (mahkûm edildiği 
ülke tarafından cezasının lortadan (kaldırılması 
halinde) (Bakanlar (Kurulundan ıçıkanlacak {ka
rarnameye bağlıdır. 

HADDE 6. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 7. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 8. — 16 . 6 . 1952 ıtarih ve 5958 sa
yılı Kanunla /tadil edilen 26 Recep 1342 ve 
3 Mart 1340 tarilıli ve 431 saylh (Kanunun 2, 3, 
4 ve 5 nci maddeleri (yürürlükten kaldırılmıştır. 
Bu durumdan istif adıe etmek isteyen erkek men
suplar hakkında. 431 sayılı Kanunu tadil eden 
5958 Baydı Kanun gereğince kadın mensuplara 
tanınan İnaklar uygulanır. 

MADDE 9. — A) 1973 yılı sonuna kadar 
olan dönemlere (Beyana dayanan vergilendir
melerde 131.112.1973 tarihine kadar gerilmesi 
gereken beyannamelere) İlişkin vergi ve Sosyal 
Sigorta primi ve 16183 sayılı (Kanunun 1 ye 
2 inci (maddeleri şümulüne jgiren (diğer amme ala
caklarına taallûk .eden cezalar, jgecikme samfla-

(25'e 2 nci ek) 
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bunlara uygulanması gereken gecikme zamlarının ve faMeMb tamamı : (Hüeli vergi cöızlalllara ve 
vergi kaçjalkçılığı oezalları hıaırtic) 

Af dönemleri ile ilgili olarak kesilmiş ve kesilecek bir vergi veya resim veya harç veya sigorta 
primi aslına bağlı olmayan tüm vergi ve sigorta pirimi ve para cezailairanın taımama : (Hile! veırgi 
cezaları ve vergi kaçakçılığı cezaları hariç) 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar henüz tahsil edilmemiş olan ferU âmme alacakları 
ile vergi cezalarının ve tahsili için vergi dairelerine gönderilen veya gönderilmesi gereken mah
keme harç ve giderleri ve yemeklik ve yiyecek bedelleri gilbi mütetfıeırrdk lailacaklarin ikijyüzell li
raya kadar olanları (ikiyüzelli lira dahil), 6933 sayılı Kanuna göre alman Hazine hisseleri, her 
türlü aşar bedelleri ile 31 . 7 . 1973 tarihine kadar Maliyeye devredilmesi gereken tâvizat bedel
lerinin bin lirası ve kadastro harçları affedilmiştir. 

B) lAf dönteımlıerffinıe lüşkütn olarak, bu kaMuinun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kesilecek vergi 
ve sigorta primi cezaları ve gecikme zamları ve faialeri hakkında da, vergi veya resim veya harç 
veya sigorta primi borcu aslının ilgililerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 8 ay içinde ödenmesi 
hailinde yukarıdaki bent hükmü uygulanır. (Hileli vergi cezaları ve vergi kaçakçılığı cezaları hariç.) 

0) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ihtilaflı bulunan veya ihtilaflı hale getirilen vergi, 
resim, harç ve sigorta primi asıllarını ihtilâfın kosin hükme bağlandığı tarihten itibaren 8 ay için
de ödeyen mükellef ve sorumlular hakkında da yukardaki bendler hükümleri uygulanır. Ancak, 
bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra vergi, resim, harç ve sigorta primi ihtilâfını sürdüren 
veya ihdas eden mükellef ve sorumlulardan yetkili merciler tarafından kesin hükme bağlanacak 
vergi, resim, harç ve sigorta primi borçları % 20 fazlasıyle tahsil edilir. 

D) Bu kanun hükümleri, borçlular ve mükelleflerin 6183 sayılı Kanunda öngörülen «tecil» 
müessesesine başvurmalarına ve bu suretle aftan faydalanmalarına engel olmaz. 

E) Afla ilgili vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak Vergi Usul Kanununun 371 nci madde
sine göre bu kanunun yürürlüğü tarihinden itibaren bir yıl içinde pişmanlık talebinde bulunanla
ra beyanları üzerine tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, resim ve harçlar haber verme tarihinden 
itibaren 8 ay içinde ödendiği takdirde, vergi cezası kesilmez ve pişmanlık zammı uygulanmaz. 

F) Bağ - Kur sigortalılarından, başvurma ve basamak isieçms işlemlerini 1479 ©ayılı Kanunda 
gösterilen süreler geçtikten sonra yapanların bu kanunun yürürlüğe (girdiği tarihi taikiıp «den ıay 
başımdan jiltilbaıren (3 ıay fi'çinlde (olanak kaydıyle başvurma ve İbaisaimıatk ıseçme işlemleri ve 'hatalı (seç
tikleri (basamaklara Idaıiır (yazılı düzeltme talepleri,bu Itaılıepler sigorta yardımıma nak (kazandıran 
olaydan iönoe vukrubulmak ve 'varsa ödenmesi gereken Otaıenelk ve primler lödenjmıek kaydıyle ıge-
çjerli (sayılır ve fbu ıgilbiler hakkında herhangi îbir müeyyide ve ceza uygulanmaz. 

1479 isayaJla IKanunun (geçici 2 nci maddesine göre verilmesi ıgereken çalışma (belgelerini (bu (ka
munun yürürlüğe (girdiği tarihi talMp eıden ay başından itibaren üç ay içinde Bağ - Kur'a intikal 
ettirilmiasi halinde ıbıu belgeler (geoerla isayılır. 

Bağ - İKur Isdlgortailılajrının, !bu kanunla verilen başvurma süresinin ıstonuna kadar ki prim borç
larına lait fıaırk, (gecikme zammı ve faizleri takip ve foahöiil leidilımez; ödenmiş >olan f ark, gecikme 
zammı ve (faizler geri verilmemekle Iberaber sigortalıların prim ibarçlaırına ınuaihsıup edilir. 

'(*•) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa intföaik eldJeırelk kongreleıinli yapmış ve yünıe (aynı Ka
nunun 3 noü maddesine istinaden tescil ve ilânım zamanında yaptıramadıklarından münfesih duru
ma düşerek tasfiyeye tabi tutulmuış Ikoopetfatifiıer, Gemstt Af Kaniumıuaaiun yüırfürllüğe girdiği ttoiı-
fcen ifâbaneın aütı ıay içeriilsinlde tescil ve ilânlarını yaptırMManinda bir ıdeiflaiya imalhsus oton/ak üzıeîre 
affedilirler., 

H) Deprem, sıell, yangın giıbi felâketlerden zamaır göneln yurttaJşilıalnmıza 7269 saiyılh Kamıun uya
rınca yapılian yaridımilardlan tahakkuk elden her tfüirfliü faiz» g^cikmie faizleri!, aniapacranan dopoıdlaM 
bilumum mlalsınaf yülkllömellera taJkffip ve talhslil edilmez. 

M. Meclisi (25'e 2 nci ek) 
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rı ve faizlerden tahsil edilmemiş olanlara ait 
vergi veya resim veya harç veya sigorta primi 
veya 6183 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci madde
leri kapsamına giren diğer âmme alacakları, 
asııllaırının hu kanunun yürürlüğe girdiği tarih-
ıten \önıce veya hu itariıhten itibaren 8 ay içinde 
kısmen veya tamamen ödenmiş olması hailinde 
(Cehren tahsil edilenler dahil), ödenen vergiye 
veya resme veya harca veya sigorta prim bor-
cuna veya 6183 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci mad
deleri şümulüne giren ıdiğer âmıme alacaklarına 
tekabül eden cezaların. ve hunlara uygulanması 
gıereken gecikme zamlarının ve faizlerinin tama
mı; 

Özel kanunlarına göre alınması gereken ce
za ve gecikme izamları hakkında da yukanUri 
fıkra hükmü uygulanır. 

Af dönemleri ile ilgili olarak kesilmiş ve 
kesilecek bir vergi veya resim veya harç veya 
sigorta primi veyahut 6183 sayılı Kanunun 1 ve 
2 nci maddeleri şümulüme giren diğer âmme ala
cakları asıllarına bağlı olmayan tüm vergi ve 
sigorta primi ve para cezalarının tamamı; 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
henüz tahsil edilmemiş olan fer'i âmme alacak
ları ile vergi cezalarının ve tahsili için vergi 
dairelerine gönderilen veya gönderilmesi gere
ken mahkeme harç ve giderleri ve yemeklik ve 
yiyecek bedelleri gibi müteferrik alacakların 
ikiyüzelli liraya kadar olanlan (ikiyüzelli lira 
dahil), 6933 sayılı Kanuna göre alınan Hazine 
hisseleri, her türlü aşar .bedelleri' ile 31 . 7 . 1973 
tarihime kadar Maliyeye devredilmesi gereken 
Tavizat bedellerinin bin lirası ve kadastro harç
ları affedilımiştir. 

Gümrük Kanununun giriş ve çıkış işlemle
rine ilişkin para cezaları ile bu kanunun ihlâ
linden doğan, para cezalarının tamamı affedi
lir ve Gümrük Vergileri ile ilgili olanları hak
kında da bu bendin ilk fıkrası hükmü aynen uy
gulanır. 

506 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin son 
fıkrasındaki ödeme, 26 nci maddedeki sorumlu
luk hallerinin tahakkuk etmesine bağlıdır. 

B) Af dönemlerine ilişkin olarak bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kesilecek 
vergi ve sigorta primi veya 6183 sayılı Kanu
nun 1 ve 2 nci maddeleri şümulüne giren diğer 

M. Meclisi 
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rı ve faizlerden tahsil edilmemiş olanlara ait 
vergi veya resim veya Iharç (veya sigorta primi 
veya (6183 sayılı Kanununun 1 ve 2 mci madde
leri kapsamına giren ıdiğer lamme alacakları, 
asıllarının bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten önce veya (bu tarihten itibaren 8 ıay içinde 
kısmen veya tamamen ödenmiş olması (halinde 
(Cebren tahsil ledilenier dahil), ödenen vergiye 
veya resme veya Iharca veya sigorta prim (bor
cuna veya ı6183 sayılı (Kanunun 1 (ye ]2 snıci mad
deleri şümulüne giren (diğer âmme alacaklarına 
tekabül eden (cezaların ve (bunlara (uygulanması 
gereken gecikme izamlarının ve (faizlerinin tama
mı; 

Özel (kanunlarına göre alınması gereken |ce-
za ve gecikme izamları hakkında <la Jyukarıki 
fıkra hükmü uygulanır. 

Af dönemleri ile ilgili olarak kesilmiş ve 
kesilecek Ibir vergi veya resim veya harç veya 
sigorta primi veyahut 0183 sayılı (Kanunun (1 ve 
2 nıci maddeleri şümulüne giren Idiğer amme ala
cakları taşıllarına (bağlı [olmayan (tüm yergi ve 
sigorta primi ve para (cezalarının (tamamı; 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği (tarihe kadar 
henüz tahsil edilmemiş olan (fer'i amme alacak
ları ile vergi cezalarının İve (tahsili için vergi 
dairelerine ıgönderilen veya gönderilmesi gere
ken ımahkeme (harç ive (giderleri tve yemeklik ve 
yiyecek bedelleri giibi (müteferrik lalacaklann iki
yüzelli liraya ikadar (olanları (İkiyüzelli üra Ida-
hil), İ6933 isayıh (Kanuna göre alman (Hazine his
seleri, (her türlü 'aşar bedelleri üe 31.7.1973 ta
rihine kadar Maliyeye devredilmesi (gereken Ta
vizat (bedellerinin (bin Harası /ve (kadastro (harçları 
affedilmiştir. 

Gümrük Kanununun giriş ve çıkış işlemle
rine »ilişkin para cezaları İle (bu kanunun İhlâ
linden doğan para (cezalarının (tamamı affedi
lir ve IGümrük Vergileri ile ilgili olanları hak
kında da Ibu (bendin ilk fıkrası (hükmü aynen hıy-
gulanır. 

506 ısayılı Kanunun 10 (ncu /maddesinin son 
fıkrasındaki ödeme, 26 nci (maddedeki (sorumlu
luk hallerinin tahakkuk etmesine bağlıdır. 

B) Af dönemlerine ilişkin olarak bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra (kesilecek 
vergi ye sigorta primi veya >6183 sayılı Kanu
nun 1 ve 2 nci maddeleri ışümulüne giren diğer 
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- 14 — 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

M. Meclisi (25'© 2 nci ek) 



— 15 — 

(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

amme alacaklarına müteallik cezalar ve gecik
me zamları ve faizleri hakkında da, vergi veya 
resim veya harç veya sigorta prâmi veya 6183 
sayılı Kanunun 1 ve 2 nci (maddeleri şümulüne 
giren diğer amme alacakları asıllarının ilgilile
rine (tebliğ edildiği tarihten itibaren 8 ay içinde 
ödenimesi halinde (ödeme emri tebliği ve haciz 
tatbiki yolu ile muttali olunan amme alacakları 
daM), yukardaki bent (hükmü uygulanır. 

C) Bu kanunun yürürlüğe gitfdiği tarihte 
ihtilaflı bulunan veya ihtilaflı hale getirilen 
vergi, resim, 'harç, sigorta primi ve ©183 sayılı 
Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri şümulüne giren 
diğer âmme alacakları asıllarını ihtilâfın kesin 
hükme bağlandığı Itarilhten itibaren 8 ay iiçinde 
ödeyen mükellef ve sorumlular hakkında da yu
karıdaki bentler (hükümleri uygulanır. Ancak 
bu kanunun ytürürlüğe girmesinden ısonra vergi, 
resim, harç* sigorta primi ve 6183 sayılı Kanu
nun 1 ve 2 nci maddeleri Işjümulune giren diğer 
âmme alacaklarına müteallik ihtilâfı sürdüren 
veya ilhdas eden mükellef ve sorumlulardan yet
kili merciler tarafından kesin hükme bağlana
cak vergi, resim, harç, sigorta primi ve 6183 sa-
yıU Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri şümullüne gi
ren diğer amme alacakları % 20 (Kaçakçılık 
cezasının uygulandığı vergi, resim ve harçlar 
% 50) faızlası ile tahsil edilir. 

D) Bu kanun hükümleri, borçlular ve mtü-v 

kelleflenim 6183 sayılı Kanunda öngörülen «tecil» 
müessesesine başvurmalarına ve bu suretle aftan 
faydalanmalarına engel olmaz. 

E) Afla ilgili vergilendirme dönemlerine 
ilişkin olarak Vergi Usul Kanununun 317 nci 
maddesine gıöre bu kanunun yürürllüğtü tarihin
den itibaren bir yıl içinde pişmanlık talebinde 
bulunanlara beyanları üzerine tarh ve tahakkuk 
ettirilen vergi, resim ve harçlar haber verme ta
rihinden (itibaren 8 ay içimde ödendiği takdirde, 
vergi cezası kesilmez ve pişmanlık zammı uy
gulanmaz. 

F) Bağ - Kur sigortalılarından, başvurma 
ve (basamak seçme işlemlerini 1479 sayılı Kanun
da gösterilen süreler geçtikten sonra yapanla
rın veya !Bağ - Kur Kanunu kapsamına girdikle
ri halde hiç başvurmamış olanların bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından 
itibaren 3 ay içinde olmak kaydıyle başvurma ve 

(Karma Komisyonun kabul ettiği metin) 

amme alacaklarına müteallik cezalar ve gecik
me zamları |ve faizleri hakkında |da, vergi veya 
resim veya harç veya (sigorta ıprimi veya B183 
sayılı Kanunun (1 ve 2 inci maddeleri şümulüne 
giren diğer amme alacakları asıllarınım, ilgille-
rine tebliğ edildiği tarihten itibaren 18 ay içinde 
ödenmesi (halinde (Ödeme emri tetbliği ve haciz 
tatbik yolu ile muttali olunan amme alacakları 
dahil), yukarıdaki (bent (hükmü.uygulanır. 

C) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
ihtilaflı bulunan veya ihtilaflı hale getirilen 
vergi, resim, harç, sigorta primi ve 6183 sayılı 
Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri şümullüne giren 
diğer âmme alacakları asıllarını ihtilâfın kesin 
hükme bağlandığı (tarihten itibaren 8 ay içinde 
ödeyen mükellef ve sorumlular hakkında da yu
karıdaki bentler (hükümleri uygulanır. Ancak 
bu kanunun yürürfllüğe girmesinden ısonra vergi, 
resim, (harç, sigorta primi ve 6183 sayılı Kanu
nun 1 ve 2 nci maddeleri şümulüne giren diğer 
amme alacaklarına müteallik ihtilâfı sürdüren 
veya ihdas eden mükellef ve sorumlulardan yet
kili merciler tarafından kesin hükme bağlana
cak vergi, resim, harç, sigorta primi ve 6183 sa
yılı Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri şümullüne gi
ren diğer amme alacakları % 20 (Kaçakçılık 
cezasının uygulandığı vergi, resim ve harçlar 
% 50) fazlası ile tahsil edilir. 

D) Bu kanun hlüfcümlteri, borçlular ve mü
kelleflerin 6183 sayılı (Kanunda (öngörülen «tecil» 
müessesesine başvurmalarına ve bu suretle aftan 
faydalanmalarına engel olmaz. 

E) Afla ilgili vergilendirme dönemlerine 
ilişkin olarak Vergi Usul Kanununun 317 nci 
maddesine göre bu kanunun yurürOlüğü tarihin
den itibaren bir yıl içinde pişmanlık talebinde 
bulunanlara beyanları üzerine tarh ve tahakkuk 
ettirilen vergi, resim ve harçlar haber verme ta
rihinden itibaren 8 ay içimde ödendiği takdirde, 
vergi cezası kesilmez ve pişmanlık zammı uy
gulanmaz. 

F) Bağ - Kur sigortalılarından, başvurma 
ve basamak seçme işlemlerini 1479 sayılı Kanun
da gösterilen süreler geçtikten sonra yapanla
rın veya IBağ - Kur Kanunu kapsamına girdikle
ri halde (hiç başvurmamış olanların bu (kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından 
itibaren 3 ay içimde olmak kaydıyle başvurma ve 

M. Meclisi (25'e 2 nci ek) 
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basamak seçme işlemleri ve hatalı seçtikleri ba
samaklara dair yapılı düzeltme talepleri, bu ta
lepler sigorta yardımına hak kazandıran olay
dan önce vukubulmak ve varsa ödenmesi gere
ken kesenek ve primler ödenmek kaydıyle geçer
li sayılır ve bu gibiler hakkında herhangi bir 
müeyyide ve ceza uygulanmaz. 

1479 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine 
göre verilmesi gereken çalışma belgelerini bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay 
başından itibaren üç ay içimde Bağ - IKur'a inti
kal ettirilmesi halinde bu belgeler geçerli sayı
lır. 

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

G) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa in
tibak ederek kongrelerini yapmış ve yine aynı 
kanunun 3 noü maddesine istinaden tescil ve 
ilânını zamanında yaptıramadıklarından mün
fesih duruma düşerek tasfiyeye tabi tutulmuş 
kooperatifler, Genel Af Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde tescil ve 
ilânlarını yaptırdıklarında bir defaya mahsus 
olmak üzere affedilirler, 

1630 sayılı Dernekler Kanununun geçici 1 nci 
maddesi uyarınca hakkında fesih işlemi uygu
lanmış dernekler için, intibak Genel Kurul top
lantılarını evvelce süresinde yapmış olmaları 
şartı ile yeni tüzüklerini mahallî mülkiye âmir
lerine vermek üzere bir aylık ek Süre tanınmış
tır. 

H) Deprem, sel, yangın gibi felâketlerden 
zarar gören yurttaşlarımıza 7269 sayılı Kanun 
uyarınca yapılan yardımlardan tahakkuk eden 
her türlü faiz, gecikme faizleri, anaparanın dı
şındaki bilumum masraf yüklemeleri takip ve 
tahsil edilemez. 

i) Onuncu Devre T. B. M. M. üyelerinin 
ödeneklerine müsteniden Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasına olan asıl borçlarına yürütülen 
faizler, her türlü mahkeme ve icra takip mas
rafları, vekâlet ücretleri ile tahakkuk ettirilmiş 
vergiler kaldırılmıştır. 
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basamak seçme işlemleri ve hatall seçtikleri ba
samaklara dair yazılı düzeltme talepleri, bu ta
lepler sigorta yardımına hak kazandıran olay
dan önce vukubulmak ve varsa ödenmesi gere
ken kesenek ve primler ödenmek kaydıyle geçer
li sayılır ve bu gibiler hakkında herhangi bir 
müeyyide ve ceza uygulanmaz. 

1479 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine 
göre verilmesi gereken çalışma belgelerini bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip elden ay 
başından itibaren üç ay içinde Bağ - Kur'a inti
kal ettirilmesi halinde bu (belgeler geçerli sayı
lır. 

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

G) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa in
tibak ederek kongrelerini yapmış ve yine aynı 
kanunun 3 ncü maddesine istinaden tescil ve 
ilânını zamanında yaptıramadıklarından mün
fesih duruma düşerek tasfiyeye tabi tutulmuş 
kooperatifler, Genel Af Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde tescil ve 
ilânlarını yaptırdıklarında 'bir defaya mahsus 
olmak üzere affedilirler. 

1630 sayılı Dernekler Kanununun geçici 1 nci 
maddesi uyarınca hakkında fesih işlemi uygu
lanmış dernekler için, intibak Genel Kurul top
lantılarını evvelce süresinde yapmış olmaları 
şartı ile yeni tüzüklerini (mahallî mülkiye âmir
lerine vermek üzere bir aylık ek süre tanınmış
tır. 

H) Deprem, sel, yangın gibi felâketlerden 
zarar gören yurttaşlarımıza 7269 sayılı Kanun 
uyarınca yapılan yardımlardan tahakkuk eden 
her türlü faiz, gecikme faizleri, anaparanın dı
şındaki bilumum masraf yüklemeleri takip ve 
tahsil edilemez. 

i) Onuncu Devre T. B. M. M. üyelerinin 
ödeneklerine müsteniden Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasına olan asıl borçlarına yürütülen 
faizler, her türlü mahkeme ve icra takip mas< 
rafları, vekâlet ücretleri ile tahakkuk ettirilmiş 
vergiler kaldırılmıştır. 
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MADDE 10. — 7 . 2 . 1974 tarihinle -kadar yapılan (malî lişkınlsr nedeniyle Sayıştay, rnahke-
mıe ve yetkililere© sorumluları >adına verilen tazmin veya zirnm'et hükümleri sonucu borç yazılan 
tutarlar, |sMe$meden doğmamış olması, hizmetin görülmüş veya analın teslilm edilmiş bulunması 
ve suç konusu teşkil etmemesi şartı ile kurumlarınca silinir. Ayrıca : 

A) 1050 sayılı ff&ııhassbe-i umumiye Kanununun 133 noü ımaddasine göm, bu kanunun yü
rürlüğe »girdiği Itarihe kadar silinmesine karar verilmiş olan borjlar, 

E) Kaldırılan eytam ve leramil sandıklarının mal sandıklarına idevrolnmş (alacak artıkları, 
G) Tüten 1 000 liradan saz olan bütün borjlar -jSLs medeni toput ladüemediğkijden takibi yapı-

lamıyan Jborc kayıtları, 
D) 7 . 2 . 1974 tarihine kadar zaman asınıza uğrayan ziimGnofcîer nedenliyle, Sayış tayca ve-

nfüen itaamin Mikümfei sonucu (saymanlar adına kaydadilen (borçlar, 
E) Silnmesi öngörülen borçların MzJzriylz, bı^güne (kadar (ödenmik diğer borçların henüz 

tahsil ©dilimeımiş tfıaıiısieri silinir. 
F) Bakanlıklar ve diğar kamu kuraluşlanndan burs alarak tahsilini yapanlardan gerek ta

lebeliği şurasında burs ialmaktan vasg^eçenleriıı gerek tahlillerinin Podıtâminde «mecburî hikmetle
rini yıasimıe (getiremeyenlerin, alınış oldukları (burs toplam tutarını ödemeleri kaydıyle, yükümlü 
oldukları ve îıemüz ödenmaıııdş bulunan faiz ve diğer para cezaları affedilmiştir. 

Bu madde kapsamına giren ve henüz yargılanmamış işlemlier için Sayıştayca tazmin veya zim
met hükmü verilmez. 
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Borçluların yapmış olduğu 'bütün ödemeler 
(Hangi nam üe tahsil edilmiş olursa olsun) esas 
borçtan inıdirİLÜdikten sonra kalan bakiye borç
lan bu kanunum yayımı tarihinden itibaren % 3 
faizle beş yıllık taksite bağlanmıştır. 

İffiADDE 9. — !29 Hoilm 1973 « h ü n e kadar 
yapılan 'malî Sışkıaılter aıecbanll âüıe Saıyıg'ıaıy Ds£re-
'bri ıveyü, ınJJh'kıa-ntâLtercıe vıartaı taaaıin ıveya 
ziımımıet hülkülmM d e yaMiIıare© sonuünQuk>n 
ajdma focırç yaadurıGlsun tutarların hemiiz tahsil 
ıöcMkn.»2inîii§ kusımliaırı, hizaıiatlkı görüînııüıs, 'vaya ima
lın tsoli'm iâ5iîaıCi3 MmiLnası, suç flaoaıusu itebil 
etmemesi şartı d'.la kurumlarca s i M r . 

Aneaik, haksız ilkîüaaıp nıI'öeı'lî linldleCsi kuruım 
lalacaJklarının âhizlerinıcLan talk&p ve taLsiliıiıe 
devam olunur. 

Ayrıca; 
A) 1050 sayılı Mulhaselbte-i Uarauımsiye Ka

n/ununun 133 nefü ımaddeısinfa göne, 'bu Ikacıunun 
yürürCIoğe Sildiği taıriha kadar iSİlilnım^line ka
nar v&riûıniş olan borçlar, 

B) Kalldıırılan ey itam v& «rûimcil sıanıkjainnaiîi 
mail saradıiköarma davroluınmuış lalacıaik artı'Mları, 

O) Tutarı IICOO liradan ;az olan 'bültıün /borç
lar ile nedenli tespit edlilöınıeidiiğinidlen UMItd ıya-
pSajmayan borç Baajyılûaffi, 

D) 29 Ekim 1973 tarûihlinie kadar csa/mıan aişı-
mnımla uğrayan ıztilmmıeıtGlar nıadenilylle, Sayuştayoa 
verilen taamtin hülküımiari &cnueu. saymanliar aıdı-
na.llîayd'81'dilleaı borçlar, 

E) SGIinıırfesi öngcırüflen borçSlaırnı fajizlferiy-
1© fbugünıe kajdlar iö!d«njmtilş dBğer Iborçffların thfemniız 
taJhsdl edllmemliş £aiz3emi süitaiiir. 

F) EBsüksunlMsLaır ve ıdiğer Ikatmıu !kııirıüu§ıla-
nndlajn tars veya kneldi ıaCbiülk veiya (bu Imüfssaa-
sieler iadınıa <vıa folamibma. parasız - yatılı lOİiaraik 
öğrenliım yaparOaıidan, !bu kanunim yüriMTdğe 
ıgindLlği taırdhe kadıar gıarfclk ogrendiTIMaîri BIIU-
smldla (burs Iraya ikröü aîmalktiaaı vaagagemlaılitıı 
buırs v#ya tadkü (kasfeiSedlm yalhuJt her ne se-
bispla olursa folusum löğııtoiiımlM 'bitclreanecrig olan
ların, gıana'k ıcğrcnıilnıkainiiln ıMtJîanıîjüiie mractaî 
hiametladnii iyerimla g i tmeyenle r in alınış cDduk-
î an ibuıra veya EflıUdli vaya borçliamniis bulunduk
ları ptaınaistua r- yaJtıîı taamlimiatînın töopülalm, tuta
nını 5 yıtt âigfltnıdfe eşit t a M t M e Ödlsianjetei ıkay-
(dıyîs, yüfeiimilü oldujkları ve henüz ödenm-ecn^ 
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Borçluların yapmış olduğu bütün ödamelıer 
(Hangi nam iüe tahsil edilmiş olursa olsun) esas 
borçtan indirildikten sonra kalan bakiye borç
ları bu kanunum yayımı tarihinden itibaren % 3 
faizle beş yıllık taksite bağlanmıştır. 

MADDE 10. — 29 Ekim 1973 tarihine kadar 
yapılas (inalı işLâmlar nec&anil! ile Sayi'şliıay Dalire-
Clxi vzrjı (Klühkeimtellsröe vcuuSe-n taaıniın vieya 
aüarcv.'si hültülnıliiri fire yaMlülanae soruımClulian 
adma bicırç yaaidıniîaaı tutarların ihenıüz 'tahsil 
edîHiüeımîüş tasımlan, hiamjsitüm ^örüllmıüş t̂ eyıa ıma-
l?a tsülîm eiüilmlüş buü'uaaTniaj.Ti, ısug Ikıonaıısu tlsglıül 
öîiTi'öjîî'Ssi şatfü 'İCİ3 kurumlaiüa siüiiiLlr. 

Anoaik, GnaJk3is ikıOaap DiM'i|timdıdki Ikuruım 
a'iacatelaa-smn âhialıeriİEidieıı tafidp ve ijaihaüEMiö 
devcünı oHunıır. 

Ayrıkta; 
A) 1050 .sayılı Mutofcfij'e-d: Umıuaniye Ka-

îiıni'unuaı 133 nüü imıaı-âdlaöbJe ^ötüe, bu Ikaiıuuııun 
yiir'd'rQığ'e ıgûı«diği taırUhe (kadar sildiîiımjesün'e ka-
••rajr 'VeriOrniş olan feorçlar, 

B) Kaldırılan eytamı v?e ccnamcll samukülairmıaı 
mail s a n d i k t a n a dövrolunmaış alacalk 'aırtılklian, 

O) Tutarı 1 ıGOO ISradiain las oîlan Ibültün^ Toiotrç. 
lar üe nedeni tespit !ödliİ!âm|8ldlll|!İnıâeın müCslatü ya* 
planıayan borç kayıtflajrı, 

D) 29 Ekiını 1973 'taıilMrue kaıdar ızajmlan ıaip-
mımia uğrayan zânamıeitflsır ij^deniiyle, Saiyaşjtayca 
viorileca taamiin hülküımHsıri ısonıucıı ^aynısanüar adı
na ikaydlcJdiıîlea borçlar, 

E) ®:rdnım|eai önı^örüöen borçllairün laiMeıiy-
le bulg'üne kald!ar ödenımll^ diğer bor^lajnn heaiüz 
tahsil edüDmiamliş t akllani öDüialiır. 

F> iBailsamilaklıaır ve (diğer Iksjmnı kumuluşla-
rmiâan Ibuırs ıveya teldi laîünteik vaya Ibu ımülassa-
aaHar ladma vie îhldsalbınıa parasız - yatılı lol'analk 
öğrenüun yapaEfJajridıSiu, fou !kteüQmnnaa yimıik'îiüğ'e 
gii'dlüğu taıüıhe kadlajr ^aıtek lögiiiaaiicûlIUkülsri Isn^-
snuâla (burs 'veya teradi aîmaktian va3gie$iao!ilöiil!n 

I bara vaya Bsnıa-jüsi üüaırbüîı&ifo. (yaikifc Ihier ne se-
•baplıe oluTsıa loîeıun löğıiamlinıl'Gii rDİtLİrenıeımiş o3an>-
iarın, gıar'cik löğrıcınâmil'aa'iaaljnı biilli!m!İ33ide nneelbıiirî 
hizmetlariinli ıyiûrilrİ3 giatiınmıey^nleıin alimiş endufc-

I l an ibu^s velya ilsılddli tyieya borçliammiş IboBıuınduSs-
ları püatoıa <- yaJtılı taâmlünaitnuıı ffeopTlajm tııtia-
trrm 5 yıü üidimidle ©§t;li takatlerle ödJElırlaSaini ıkay-

I 'dıyle, yüküimliü oMııikları ve hsaıûz ödenmearâş 

(25'e 2 nei ek) 
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MADDE 11. — 9 . 5 . 1969 güinllü ve 1177 sayılı Tütün ve Tütün TeEkıeOÜ Kahulnunım geçici 
1 mel miaddesdınliın (B) bemıdi kapsamanla giretn arazi sıaihiipleırüinie hu geçici madde dairesinde Mtrazda 
bulunabilmeleri için, bu kanun yürürlüğe girdiği tiarlhfien iftilbaren, 1 yıHMk yemi bir itliraz süreM 
taaıınaniftır. 

Anılian geçici madde uyanınca evvelice itirazda bulunulmuş ve bu itirazın tetkik ve reddedilmiş 
olması bu kez yapılacak itirazların kabul ve tetkikine engel teşkil etmez. 

Yeniden yapılacak: itirazlar da geçici maddemin (B) bendinde saptanan inoelisme kurulların-
ca incelenür ve bu Icurula Dievlet dairıeileri ile kamu kuruluşlarından katılan üyelnrin özel kanun-
Danna göre hak sahibi oldukfliarı yevmiye ve yolluklar <baiğlı oldukları dalüre ve kuruluşlaröa öde
nir. 

incelme kurulları yapilan ittir&zliarı, iîtüraz tarfihiiiden itibaren 1 yıl içinde inceleyip kanara 
bağlarlar. 

MADDE 12. — 7 . 2 . 1974 tarihine kadar keşide edilmiş tolasn ve Türkiye Cumhuriyet Mer
kez -Banlkası vasıtasıyle bankalara duyurulmuş bulunan ademi tediye protestoları, protestonun 
hukukî sonuçta açısından özel hukuk hükümleri sakin kalmak ,şartıyle kandırılmıştır, 

MADDE 13. — Bu kanun hükümleri, bir ceza mahkûmiyeti olmasa ve faile ait bulunmasa da
hi kanunen veya dış ticaret rejimi hakkındaki kararlara göre (kullanılması, yapılması, taşın
ması, bulundurulması, satılması ve yurda sokulması suç teşkil ©den veya inhisara tabi olan eş
yanın müsaderesine engel değildir. 

Ancak, yuikarıki fıkra hükmü dışında kalan eşya, ithalde alman gümrük ve diğer vergi ve 
resimler ile tardiye ücreti ve sair masrafların ödenmesi halinde sahiplerine verilir. 

Bu kanun kapsamına giren 6831 sayılı Orman Kanununa laykırı (davranma suçlarında kullanıl
mış 'olan aletlerle canlı ve cansız her türlü taşıt araçları ve paraya çevrilmiş ise bunların emanet 
hesabındaki bedelleri, henüz kataıu davası açılmamış liglerde 0. Savcılarınca, kamu davası (açılmış 
işlerde imahkemelierce, hüküm kesinleşmiş ise İLifömü veren "mahkemece sahiplerine iade elunur. 
Şu kadar ki, 7 . 2 . 1974 tarihinden önce kesinleşmiş bir hükme konu teşkil eden (alet, canlı ta
şıt .araçları, araba, kağnı, traktör ve römorku hariç) her türlü motorlu -taşıt araçları ve bunlar 
satılmış lise "bedelleri, hükümlü hakkındaki cesa bu kanun kapsamına girse dahi sahiplerine iade 
edilmez. 

M. Meclisi (25'e 2 nei ek) 
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bulunan veya ödeme şifresi iiejinide tahakkuk ddıe-
dek faiz ye ©ezaî ışaırt ve ıdliğer para cezaları ıaf-
fadlmiştir. Yalnız zamfajnınldfa ödenmeyen tak-
siit muaccel haille ıgielir. Bu bent hükümlerli ke
filler ihakkmda da uygulanır. 

Bu umajdldie kapsamına giren ve henlüz yargı-
îanımıajmış lişleimfJer öjoin Sayıştayca tazlmüm veya 
zimımlet hükmıü verilmez. 

MADDE 10. — 9.5.1989 günlü ve 1177 sayılı 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun. ıglöçiıoi 1 nci 
miajdıdesiiınin (B) bendi kaplamına ıg-iren arazi 
,sialh!iplerin!e bu gıeçjici ımıaddie !daiılelsliinıd)e itiüraz-
id'j, !bulunıaiMllm!eleri gjçin bu Ikanunıujn (Sürürlüğe 
^ürdiği Itarihtlen ütilbaran, 1 yıllık yeni bir itiraz 
süresi ıtanınımıştır. 

AnUlan geçici m'adde uyananca 'evvelce itiraz
da bulunulmuş v!e (bu öltfrazrn (tetiklik ve redde
dilmiş olması bu ıkez yapılacak 'itirazların ka
bul ve tetkikine engel teşkil «etmez. 

İnceleme kurulları tarafından yapılan itiraz
ları itiraz tarihlimden itibaren bir yıl içiilndıe m-
ciefleyjip karaıra bağlarlar. 

MADDE 11. — İ29 Ekim 1973 tarihimle (kadar 
keşide edilmiş olan ve Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası vaısıtaisiyle bfankalana ıduyurul-
muş bulunan iademi tediye protestoları, protes-
tonun hulkulkî sonuçları taçlısından özel hukuk 
hüküjm3ari saklı kalmak şartâyle kjaMıırılmışjtir. 

MADDE 12. — Bu kanun hükümleri, bir ce
za mahkûmiyeti olmasa ve faile ait bulunmasa 
dahi kanunen veya dış ticaret rejimi hakkında
ki kararlara göre kullanılması, yapılması, taşın
ması, bulundurulması, satılması ve yurda so
kulması suç teşkil eden veya inhisara tabi olan 
eşyanın müsaderesine engel değildir. 

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

Bu kanun kapsamına giren 6831 sayılı Or
man Kanununa ayları davranma suçlarında kul
lanılmış olan aletlerle canlı ve cansız her türlü 
taşıt araçları ve paraya çevrilmiş ise bunların 
emanet hesabındaki bedelleri, henüz kamu davası 
açılmamış işlerde C. Savcılarınca, kamu davası 
açılmış işlerde mahkemelerce, hüküm kesinleş
miş ise hükmü veren mahkemece sahiplerine 

M. Meclisi 

J (Karma Komisyonun kabul ettiği metin) 

'bulunan veya ödeme ısüıresi içlinde tahakkuk ede-
öek faiz vte oez&î ışjart ve ıdiğer para cezaları laf-
ftedilimiştiır. Yalnız zamiananidta ödenmıeyen tak
lit mulacdel hale gtelir. Bu bent hükümleri ke
filler Ihalkkmdla da uygulanır. 

Bu (madde kapsıamınıa ıgiıren ve Shamiüz yargı-
tfanımıajmış IşflelmlUer Üçün Sayıştayca taamiin veyu 
zimımlet hükmü verilmez. 

MADDE 11. K- 0.5.1969 ıgünlü *ve 1177 süıyılı, 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun ıgteıçıici 1 noi 
mJaJddesîınin (B) bendi kıapstoıma giren aram 
Sahiplerinle 'bu gteçdici imiaddle dairasiiinıd|e ittiraz-
dU bulunabilmeleri için bu kanumuin [yürürlüğe 
güirdiğl îtarllhtlen Sltilbarten, 1 yıllık yeni bir itiraz 
süresi tamnmıştır. 

AnıH'an ,g*eçJioi mlaıdde uyananca levvelee itiraz
da bulunulmuş ye !bu dltiriazm teitkilk vie redde
dilmiş 'olması ibu kez yapılacak 'itlirazların ka
bulü ve tetkikinle engtel teşkil letmez. 

înoelemle Ikuırullları 'tarafımdan yapılan itiraz
ları Ütfraz tarihâniden itibaren bir jû içjinıde in-
deCÜeyjip karaıra bağlarlar. 

MADDE 12. — 29 Ekim 1973 tarihine kadar 
keşjide edilmiş olan ve Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası valsitasiyle bankalara duyurul
muş buluniaın (ademi tediye protestoları, protes
tonun hukukî sıonuçları laçıısınidan (özel hukuk 
hükülmEteri saklı kalmak şartiyle kaJMmlmıstıır. 

MADDE 18. — Bu kanun hükümleri, bir ce
za mahkûmiyeti olmasa ve faile ait bulunmasa 
dahi kanunen veya dış ticaret rejimi hakkında
ki kararlara g"öre kullanılması, yapılması, taşın
ması, bulundurulması, sıatılması ve yurda so
kulması suç teşkil eden veya inhisara tabi olan 
eşyanın müsaderesine engel değildir. 

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

Bu kanun kapsamına giren 6331 sayılı Or
man Kanununa aykırı davranma suçlarında kul
lanılmış olan aletlerle canlı ve cansız her türlü 
taşıt araçları ve paraya çevrilmiş ise bunların 
emanet hesabındaki bedelleri, henüz kamu davası 
açılmamış işlerde C,. Savcılarınca, kamu davası 
açılmış işlerde mahkemelerce, hüküm kesinleş
miş ise hükmü veren mahkemece sahiplerine 

(25'c 2 nöi ek) 
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5383 ve 1615 sayılı Gümrük kanunları, 1918 sayılı Kaçakçılığın Meaı ve Taldbînıe dair Kanun, 
3437 ve 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli hakkındaki kanunlar, 3078 sayılı Tuz Kanunu, 3788 
sayılı Çay Kanunu, 1497 ©ayılı Çay Kurumu Kanunu, 4250 sayılı tspiırto ve İspirtolu îçkaflıer Ka
nunu ve 1118 sayılı Oyun Kâğıtları iı »hisara hakanda Kanun ile bunlara ıek ve tadilleri gereğin
ce müsadereleri kesinleşmiş lolan eşya, madde, âl̂ fc ve taşıma vasıtaları 'sahiplerine iade edümıez. 

Trafik !S3billii kayıtlaniıa dayanılarak satın tılman taşıt araçlarından zapt tve müsaderesi kesiaı-
leşmemis 'olanların ardiye vesair masrafları ödenmek ş&rtıylie prim, vergi ve resim alınmaksızın 
sahiplerine veriilr. 

MADDE 14. — A) 7 . 2 . 1974 tarihine kadar işlenmiş bulunan ve disiplin cezasını gerektiren 
fiillerden dolayı kanunlar, Bakanlar Kurulunca çıkarılmış tüzükler ve bakanlıklarca ve kamu tü
zel IkişiOıenince çıkarılmış yönetmelikler uyarınca verilmiş veya verilecek olan dMplüı cezaları bü
tün sonuçlarını kapsamak üzere affedilmiştir. 

Bu hükümlerden yararlananlara ait Jicil dosyalarında mevcut disiplin cezaları ile ilgili kayıt
lar, siciE dosyalarından çıkarılır. Bu gibilerin kariöksleri ve sicil kayıtlan bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten başlamak üzere altı ay içinde Devlet Personel Dairesince yapılacak yönetmeliğe göre 
yeniden düzenlenir. 

Ancak, bu kanun kapsamana giren disiplin suçlanyle ilgili olarak kaybedilen malî ve hukukî hak
lar yeniden kazandınlamaz. 

Bu kanunun 2 nci maddesi gereğince aftan kısmen yararlananların fiilleri ile, 5 ned maddede 
gösterilen fiillerin sonucu olarak verilmiş veya verilecek disiplin cezalan hakkında bu fıkra hükmü 
uygulanmaz. 

B) Bu Kanun hükümleri; subay, a-skerî mrnur ve astsubaylar hakkında kanun, tüzük ve yö
netmeliklere göre verilmiş ve verilecek idarî kararlar veya yapılmış ve yapılacak İdarî işlem
lerle, bunlar hakkında mahkemelerce hükmedilen cefaların hukukî sonuçlarından olan rütbenin 
kaybedilmesi ve Türk Silâhlı Kuvvetlerine ısubay,pskerî memur, astsubay olarak kabul olunmamak 
ve askerî nispetin îkesitosi ve 1076 sayılı Kanunun 1316 sayılı Kanunla değişik 8 nci maddesinin 
uygulanması ponucu yapılmış işlemlıeri kapsamaz. 

M. Meclisi (25'e 2 nei ek) 
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iade olunur. Şu kadar ki, 2t' EMm 1973 tari
hinden önce fafoHeşmiş bir hükme konu taşteil 
eden (alet, canlı taşıt araçları, araba, kağnı, 
traktör ve römorku hariç) her türlü motorlu ta
şıt araçlan ve bunlar satılmış ise bedelleri, hü
kümlü hakkındaki ceza bu kanım kapsamına 
girse dahi sahipleri iade edilmez. 

5383 ve 1615 sayılı Gümrük kanunları, 1818 
sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine dair Kanun, 
3437 ve 1177 sayılı Tütün ve Tütün tekeli hak
kındaki kanunlar, 3078 sayıl! Tuz Kanunu, 3788 
sayılı Çay Kanunu, 1497 sayılı Çay Kurumu Ka
nunu, 4250 saydı İspirto ve ispirtolu İçkiler Ka
nunu ve 1118 sayılı Oyun Kâğıtları İnhisarı hali
kında Kanun ile bunlara ek ve tadilleri gere
ğince müsadereleri kesinleşmiş olan eşya, mad
de, âlat ve taşıma vasıtaları sahiplerine iade 
edilmez. 

Trafik sicilli kayıtlarına dayanılarak satın 
alman taşıt araçlarından zapt ve müsaderesi ke-
sMeşmemiş olanların ardiye ve sair masrafları 
ödenmek şartıyle prim, vergi ve resim alınmak
sızın sahiplerine verilir. I 

MADDE 13. — Bu kanun hükümlerinin 
(taksirli suçlar dışında); subay, askerî memur 
ve astsubaylar dahil olmak üzere; kanun, tüzük 
ve yönetmeliklere göre verilmiş veya verilecek 
idarî kararlar veya yapılmış veya yapılacak ida
rî ve inzibatî işlemlere ve subay askerî memur 
ve astsubaylar hakkında mahkemelerce hükme
dilen cezaların hukukî sonuçlarından olan rüt
benin ükaybeldıilımıesi ve Tüzfc Silâhlı Kuvvetleri
ne subay, askerî memur ve astsubay olarak ka
bul olunmamak ve askerî nispetin kesilmesi ve 
1076 sayılı Kanunun 1316 sayılı Kanunla değişik 
8 nci maddesinin uygulanması sonucu yapılmış 
İşlemlere şümulü yoktur. 

Şu kadar ki, Türk Silâhlı Kuvvetlerinden 
yukarda belirtilen işlemler sonucunda ilişiği 
kesilenler diğer kamu kuruluşlarında göreve 
alındıkları takdirde haklarında bu kanunun 
Devlet memurları için öngördüğü hükümler uy
gulanır. 

Bu kanun gereçince cezalan genel afla ta
mamen ortadan kalkan askerî veya sivil kişile- I 
rin emeklilik hakları geri verüir. 

I (Karma Komisyonun kabul ettiği metin) 

iade olunur. Şu kadar ki, 29 Ekim 1973 tari
hinden 'önce feeöiııieıınîîiş (bir 'Mukime konu teşlkül 
eden (alet, camlı taşıt araçları, araba, kağnı, 
traktör ve römorku hariç) her türlü motorlu ta
şıt araçları ve bunlar satılmış ise bedelleri, hü
kümlü hakkındaki ceza bu kanun kapsamına 
girse dahi sahipleri iade edilmez. 

5383 ve 1615 sayılı Gümrük kanunları, 1918 
sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine dair Kanun, 
3437 ve 1177 sayılı Tütün ve Tütün tekeli hak
kındaki kanunlar, 3078 sayılı Tuz Kanunu, 3788 
sayılı Çay Kanunu, 1497 sayılı Çay Kurumu Ka
nunu, 4250 sayih ispirto ve ispirtolu İçkiler Ka
nunu ve 1118 sayılı Oyun Kâğıtları inhisarı hak
kında Kanun ile bunlara ek ve tadilleri gere
ğince müsadereleri kesinleşmiş olan eşya, mad
de, âlat ve taşıma vasıtaları sahiplerine iade 
edilmes. 

Trafik sicilli kayıtlarına dayanılarak satın 
alınan taşıt araçlarından zapt ve müsaderesi ke
sinleşmemiş olanların ardiye ve sair masrafları 
ödenmek şartıyle prim, vergi ve resim ahnmsak-

I sızın sahiplerine verilir. 

MADDE 14. — Bu kanun hükümlerinin 
(taksirli suçlar dışında); suba/v, askerî memur 
ve astsubaylar dahil olmak üzere; kanun, tüzük 
ve yönetmeliklere göre verilmiş veya verilecek 
idarî kararlar veya yapılmış veya yapılacak ida
rî ve inzibatî işlemlere ve subay, askerî memur 
ve astsubaylar hakkında mahkemelerce hükme
dilen cezaların hukukî sonuçlarından olan rüt-
ıbeniin îkayfbeıdifeüssi ve Türk Silâhlı Kuvvetleri
ne subay, askerî memur ve astsubay olarak ka
bul olunmamak ve askerî nispetin kesilmesi ve 
1076 sayılı Kanunun 1316 sayılı Kanunla değişik 
8 nci maddesinin uygulanması sonucu yapılmış 
işlemlere şümulü yoktur. 

Şu kadar M, Türk Silâhlı Kuvvetlerinden 
yukarda belirtilen işlemler sonucunda ilişiği 
kesilenler diğer kamu kuruluşlarında göreve 
alındıkları takdirde haklarında bu kanunun 
Devlet memurları için öngördüğü hükümler uy
gulanır. 

Bu kanun gereçince cezalan genel afla ta-
I mamen ortadan kalkan askerî ve3ra sivil kişile

rin emeklilik hakları geri verilir. 

M. Meclisi (25'e 2 nci ek) 
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MADDE 15. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 11 nci maddesinde (belirtilmiş olup, fineslek 
onuru ile 'bağdaşması mümkün olmayan !bir i§3ie uğraşma dışındaki bir ımedemıe dayanılarak : 

A) Yapmış oldukları stajın igeçerl, iolmıaamsından dolayı 7 iŞubat 1974 tarihinden önce aynı 
Kanunun 72 ttıci maddeisııniin (b) bendi uyarınca adları baro levhasından (silinmiş bulunanlarla Staj 
bitim belgıesüj laltan'ş oldukları Ihallde aynı anedleaıle baro levhasına yazılma d'sltemleri reddedilenler, 
levhaya yazılmalarına ild̂ Maı IBaro Yönetim Kurulu kararları Adıatet Bakanlığınca tonaylanmayaın-
lar veiya ,'bairo levhasUnıa yazılmamış olanlar ibıaşvundukları takdimde başka (engelleri yoksa foaro 
levhasına yazılırlar. Melsilıelk 'omuru ile ^bağdaşmayan uğraş dışımda 7 §ufbat 1974 tarihinden lönoe 
ınlevcut, (stajı Igeçersiiz falan nedenlerle levhadan, silimnleleri g^enekenler hakkında ıda isiltme işlemi 
yapılmaz. 

B) 7 Şubat 1974 tarihinden önce adları staj listesinden silinmiş olanlar, başkaca engelleri 
bulunmadığı takdirde üç ay içinde başvurmaları hallinde yenliden staj listesine yazılırlar ve silme 
kararından önce yaptıkları staj geçerli sayılarak kaldıkları yerden ilk yazılma tarihinde tabi ol
dukları staj hükümlerine göre stajlarına devam ederler. 7 Şubat 1974 tarihinden önce meslek 
onuru ile bağdaşmayan bir uğraş dışında stajla bağdaşması mümkün olmayan bir görev veya işte 
bulunmalarından dolayı staj listesinden sDinmeleri gerekenler hakkında bu nedenin anılan tarihte 
ortadan kalkmış olması şartıyle silme işlemi yapılmaz. 

C) Bu kanunun birinci maddesinden faydalanarak işledikleri suçları bütün sonuçlarıyle affe
dilmiş olan avukatlar haklaraınıdıaı, bihakkın veya meşruten tahliye tarihlerinden itibaren, bu 
mahkûmiyetlerinin tabiî neticesi olan, kanunî mahcuriyet halinde bulundurulmaya ve 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununun avukatlığa kabul edilmeme ve ruhsatnameleri Baro Yönetim Kurulunca geri 
alınarak iptal ve adları bir daha yazılmamak üzere levhadan silinir hükümleri, yani avukatlık 
mesleğini icra edemeyeceklerine dair hükümleri tatbik olunmaz. 

HADDE 16. — A) 1974 yılı Şubat (imtihan döneminin Isonuna kaidar (geçen süne içjinldie kayıtlı 
bulundukları Yükslelk ve Orta öğretim Kurumları 53e, dışardan liımtihanlara girenlierüln 'de lıaoıgi se
beple olursa olsun 'kayıtları silinmiş öğrencilerle kendi istekleri ile ayrılmış olanlar (her derece-

M. Meclisi (:T)'o 2 nci ök) 
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MADDE 14. — 1136 sayılı Avukatlık Kanu
nunun 11 nci maddesinde belirtilmiş olup, mes
lek onuru ile bağdaşması mümkün olmayan bir 
işle uğraşma dışındaki bir nedene dayanılarak: 

A) Yiapmış oldukları stajın geçerli olmama
sından dolayı 29 Ekim 1973 tarihinden önce aynı 
kanunun 72 nci maddesinin (b) bendi uyarınca 
adları baro levhasından silinmiş bulunanlara staj 
bitim belgesi almış oldukları halde aynı neden
le baro levhasına yazılma istemleri reddedilen
ler levhaya yazılmalarına ilişkin Baro Yönetim 
Kurulu kararları Adalet Bakanlığınca onaylan
mayanlar veya baro levhasına yazılmamış olan
lar (başvurdukları takdirde ıbaşka engelleri yok
sa baro levhasına yazılırlar. Meslek omuru ile 
bağdaşmayan uğraş dışımda 29 Eldin 1973 tari-
hinden önce mevcut, stajı geçersiz 'kılan neden
lerle levhadan silinmeleri gerekenler hakkında 
da silme işlemi yapılmaz. 

B) 29 Ekim 1973 tarihinden önce adları 
staj listesinden silinmiş olanlar, başkaca engel
leri bulunmadığı takdirde üç ay içinde başvur
maları halinde yeniden staj 'üstesine yazılırlar 
ve silme kararından önce yaptıkları staj geçer
li sayılarak kaldıkları yerden ük yazılma tari
hinde tabi oldukları staj hükümlerine göre staj
larına devam ederler. 29 Ekim 1973 tanhinden 
önce meslek onuru ile bağdaşmayan bir uğraş 
dışında stajla bağdaşması mümkün olmayan bir 
görev veya fişte bulunmalarından dolayı staj 
listesinden silinmeleri gerekenler hakkında, bu 
nedenin anılan tarihte ortadan kalkmış olması 
şartiyle silme işlemi yapılmaz. 

C) Bu kanunun 1 nci maddesinden faydala
narak işledikleri suçları bütün (sonuçları ile af
fedilmiş olan avukatlar, bihakkın veya meşru-
ten tahliye tarihlerinden itibaren, bu mahkûmi
yetlerinin ttabiî neticesi olan, kanunî mahcuri-
riyet halinde bulunduruılmaya ve 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununun avukatlığa kabul edil
meme ve ruhsatnameleri Baro Yönetim Kuru
lunca geri alınarak iptal ve adları bir daha ya
zılmamak üzere levhadan silinir hükümleri, ya
ni avukatlık mesleğini icra edemeyeceklerine 
dair hükümleri tatbik olunmaz. 

MADDE 15. — A) 1974 sayılı Şubat imti
han döneminin sonuna kadar geçen süre içinde 
kayıtlı bulundukları yüksek ve ortaöğretim ku-

M. Meclisi 
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MADDE 15. — 1136 sayılı Avukatlık Kanu
nunun 11 nci maddesinde belirtilmiş olup, mes
lek onuru ile bağdaşması mümkün olmayan bir 
işle uğraşma dışındaki bir nedene dayanılarak: 

A) Yapmış oldukları stajın geçerli olmama
sından dolayı 29 Ekim 1973 tarihinden önce aynı 
kanunun 72 nci maddesinin (b) bendi uyanım 
adları baro levhasından silinmiş bulunanlara staj 
bitim; belgesi almış oldukları halde aynı neden
le baro levhasına yazılma istemleri reddedilen
ler levhaya yazılmalarına ilişkin Baro Yönetim 
Kurulu kararları Adalet Bakanlığınca onaylan
mayanlar veya baro levhasına yazılmamış olan
lar başvurdukları takdirde başka engelleri yok
sa baro levhasına yazılırlar. Meslek onuru ile 
bağdaşmayan uğraş dışında 29 Ekim 1973 tari
himden önce mevcut, stajı geçersiz kılan nedem-
lerle levhadan silinmeleri gerekenler hakkımda 
da silme işlemi yapılmaz. 

B) 29 Ekim 1973 tarihinden önce adları 
staj listesinden silinmiş olanlar, (başkaca engel
leri bulunmadığı takdirde üç ay içimde başvur
maları halinde yeniden staj listesine yazılırlar 
ve silme kararından önce yaptıkları staj geçer
li sayılarak kaldıkları yerden ilk yazılma tari-
hinde tabi oldukları staj hükümlerine göre staj
larına devam ederler. 29 Ekim 1973 tarihinden 
önce meslek onuru ile bağdaşmayan bir uğraş 
dışında stajla bağdaşması mümkün olmayan bir 
görev veya işte bulunmalarından dolayı staj 
listesinden silinmeleri gerekenler hakkında, bu 
medenin anılan tarihte ortadan kalkmış olması 
şartiyle silme işlemi yapılmaz. 

C) Bu kanunun 1 nci maddesinden faydala
narak işledikleri suçları bütün sonuçları ile af
fedilmiş olan avukatlar, bihakkın veya meşru-
ten tahliye tarihlerinden itibaren, Ibu mahkûmi-

I yetlerinin İtabiî neticesi olan, kanunî maheuri-
riyet halinde bulundurulmaya ve 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununun avukatlığa kabul edil
meme ve ruhsatnameleri Baro Yönetim Kuru
lunca geri alınarak iptal ve adları bir daha ya-

I zılmamak üzere levhadan silinir hükümleri, ya
ni avukatlık mesleğini icra edemeyeceklerine 

I dair hükümleri tatbik olunmaz. 

MADDE 16. — A) 1974 sayılı Şubat imti
han döneminin somuma kadar geçen süre içimde 

I kayıtlı bulundukları yüîssek ve ortaöğretim ku-

(25'e 2 nci ek) 
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deM askerî okul öğrencileri (hariç), bu (kanunun yürürlüğe k̂ımeısilnden itibaren üç ıay içimde esikS 
öğrenim fkurumlarına yazılı olarak başvurduklan takdirde aynldıklan şsımf veya sömestrede bir 
yıl daha öğrencilik sıfatlarını devam (ettirmek ve o «ımaf veya sömıestrede İM defa da sınava girmek 
hakkını kazanırlar. Askerlik süresi gt&foıılüş olanlar Om (haklarını kııülandlklan. takdirde tecâli sayılır
lar. Şu (kadar M, (bu (kanunun yürürlüğe girdip tarihte askerlik: görevini yapmakta olanların üç 
aylalk Ibaşvurma »üresi terhils tarihinden, fiilî veya hukukî (mücbir sebeplerle bu hakkını kullanama
yacak dumanda olanların üç aylık başvurma süresi bu mücbir sebeplerin (kalktığı tarihten (başlar. 

Bu fıkra bükmüne dayanarak eski öğr̂ nâm kurumlarına müracaat ©den öğrencilere, kurumların-
oa fbirer (başvurma (belcesi verilir. 

Bu onadde (hükmünden yararlanan öğrencilerden, Danısjtaydan yürütmenin durdurulması (kara
rı alaralc öğrenim kurumlarına devam ledebiimiış olanlar hakfkındalki davalarta devam edülmıez. 

B) HJer (derecedeki askerî okullarla diğer öğrenim kununlarında (Millî ıSavunma Bakanlığı adi-
na ve hesabına öğrenim. yapan askerî öğren eterden; 

7 . 2 . 1974 tarihine (kadar, gıerek dMplinsizMk ve gerekse (basjka nedenlerle Türk Siâhlı Kuv
vetlerinden Sidiği 'kesilenlerin (kendi SlsteğSiyle ayrılanlar (hariç), ©kulda geçen süreleri askerlkle-
rünıe sayılır ve muvazzaf laskerlük hiznjetLtLden affedilirler. Şu (kadar fkü, disiplinsizlik nedenleri dı
şında (ilişiği kesilenler, istemde bulundukları takdirde muvazzaf askerlik İhdametani yapmak üzere 
sevkediülflrler. 

Bunların dlişiJk kesilmesinden doğan tazminat (borçlan aff edilmiştir. Ancak, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihe (kadar tahsil edilmiş olanlar getri verilmez. 

0) Devlet hesabına yatılı olarak okuyan öğrencilerin çeşitli mıedenlerle löğrenimlerM tamam
layamamalarından doğan tazminat borçlarının, borcun aslının ödenmesi kaydıyle, faiz ve cezaî 
şart borçlar! affediOmiştlir. 

D) 1973 - 1974 ders yılı için yapılan üniversite giriş sınavları »onunda aldıkları puanlar ffitâ-
bamyle fakülte ve yüksek öğrenim (kurumlarına girmeye hak kazanmış lise mezunları, önkaydımı 
yaptırmış ofeun> olmasın, bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde girmeye hak 
kazandıkları fakülte ve yüksek öğrenim (kurumlarına başvurdukları takdirde (kesin kayıtlan ya
pıla*. 

H, Mdelljii (25> 2 uei tV) 
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ruamları ile, dışarıdan imtihanlara girenlerin de 
hangi sebepte olursa olsun kavutları silinmiş öğ
rencilerle kendi istekleri üe ayrılmış olanlar 
(her derecedeki askerî okul öğrencileri hariç), 
bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç 
ay içinde eski öğrenim kurumlarına yazılı ola
rak başvurdukları takdirde ayrıldıkları sınıf ve
ya sösmeistrede 1 yıl daha öğrencilik sıfatlarını de
vam ettirmek ve 10 sınıf ve sömestrede iki defa 
da sınava girmek hakkını kazanırlar. Askerlik 
Süresi gelmiş olanlar bu haklarını kulandıklan 
takdirde tescilli sayılırlar. Şu kadar ki, bu 'ka
munun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik göre
vini yapmakta olanların üç aylık başvurma sü
resi terhis tarihinden, fiilî veya hukukî mücbir 
sebeplerle bu hakkını kullanamayacak durum
da olanların üç aylık başvurma süresi bu mücbir 
sebeplerin kalktığı tarihten başlar. 

Bu fıkra hükmüne dayanılarak eski öğre
nim kurumlarına müracaat eden öğrencilere, ku
rumlarınca 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 okullar ile diğer 
öğrenim kurumlarında MİM Savunma Bakanlı
ğı adına ve hesabına öğrenim yapan askerî öğ
rencilerden; 

29 Ekim 1973 tarihine kadar gerek disiplin
sizlik ve gerekse başka nedenlerle Türk •Silâhlı 
Kuvvetlerinden ilişiği kesilenlerin okulda geçen 
süreleri askerliklerine sayılır ve muvazzaf as
kerlik hizmetimden affedilirler. Şu kadar ki, di
siplinsizlik nedenleri dışında ilişiği kesilenler, 
istemde (bulundukları takdirde muvazzaf asker-
Mk (hizmetini yapmak üzere sevk edilirler. 

Bunların ilişik kesülmesinden doğan tazmi
nat borçlan affediOimiştir. Ancak, bu kanunun 
yürürlüğ'e girdiği tarihe kadar tahsil edilmiş 
olanlar geri verilmez. 

Çeşitli okuUan bitirerek subay ve assubay 
naabedüenierden, işledikleri suçlar nedeni ile 
yükümlülük süresini tamamlamadan, 29 Ekim 
1973 'tarihine kadar Türk Silâhlı Kuvvetlerin
den ilişiği kesilenlerin, öğrenim harcamalan 
karşılığı olan tazminat borçlan affedilmiştir. 

M. Möelki 
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rumlan ile, dışarıdan imtihanlara girenlerin de 
hangi sebeple olursa olsun kayıtlan silinmiş öğ
rencilerle kendi isıtekleri üe ayrılmış olanlar 
(her derecedeki askerî okul öğrencileri hariç), 
bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç 
ay dıçinde eski öğrenim kurumlarına yazılı ola
rak başvurduklan takdirde aynldıklan sınıf ve
ya sömestrede 1 yıl daha öğrencilik sıfatlarını de
vam ettirmek ve o sınıf ve sömestrede iki defa 
da sınava girmek hakkını kazanırlar. Askerlik 
süresi gelmiş olanlar bu haklarını kullandıktan 
takdirde tescilli sayılırlar. Şu kadar ki, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik göre
vini yapmakta olanların üç aylık başvurma sü
resi terhis tarihinden, fiilî veya hukukî mücbir 
sebeplerle bu hakkını kullanamayacak durum
da olanların üç aylık başvurma süresi bu mücbir 
sebeplerin kalktığı tarihten (başlar. 

Bu fıkra hükmüne dayanılarak eski öğre
nim kurumlarına müracaat eden öğrencilere, ku
rumlarınca 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 okullar ile diğer 
öğrenim kurumlarında Milî Savunma Bakanlı
ğı adına ve hesabına öğrenim yapan askerî öğ
rencilerden; 

29 Ekim 1973 tarihine kadar 'gerek disiplin
sizlik ve gerekse başka nedenlerle Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinden ilişiği kesilenlerin okulda geçen 
süreleri askerlilerine sayılır ve muvazzaf as
kerlik hizmetimden affedilirler. Şu kadar ki, di
siplinsizlik nedenleri dışında ilişiği kesilenler, 
istemde bulundukları takdirde muvazzaf asker
lik 'hizmetini yapmak üzere sevk edilirler. 

Bunların ilişik kesilmesinden doğan tazmi
nat borçlan affedümiştir. Ancak, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmiş 
olanlar geri verilmez. 

Çeşitli okulları bitirerek subay ve assubay 
nasıbedülenlerden, işledikleri suçlar nedeni ile 
yükümlülük »üresini tamamlamadan, 29 Ekim 
1973 tarihine kadar Türk Silâhlı Kuvvetlerin
den ilişiği kesilenlerin, öğrenim harcamalan 
karşılığı olan tazminat borçları aifedilıniştir, 

2o'« 2 aıoi ek) 
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MADDE 17. — istiklâl Savaşına katılmış ©İmaları nedenime 869 sayılı Kanun uyarınca Isihük-
lâl Madalyası ve 1005 sayilı Kanun gereğince şeref (aylığı almış lolanlardan, çeşitli nedenlerle son
radan mada%a beratı İptal ledihniş bulunanlara ödenmiş şjeref aylhlkları geri alınmaz. Geri alın
mış şeref aylıkları kanunun yürürlüğe germesinden ütlibaren en \geç 6 ay liçinjde sahiplerine gıeri 
verilir. 

MADDE 18. — 7 . 2 . 1Ö74 talihinle tea&sv eğitim, tatbikat, altış ve dtiığer askerî (hizmetlerin ya
pılması sırasında hizmete ilişkin taksirli ve ihmali fiillerden meydana gelen Hazine zararları, aske
rî bir suça bağlı olsun veya olmasın, takip ve tahsil ©dilmez. Ancak, bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar tahsil edilmiş olanlar geri verilmez. 

MADDE 19. — A) Firar halinde olup da yurt İçindi© bulunanlar ta kanunun ' yürürlüğe gir
diği tarihten iitiilbaren füç lay, yurt 'dışında bulunanlar bir yıl içjnide reomî mercilere tmüracaatlla tes
lim oHmadıkları takdirde ta kanun hükümlerinden faydalanamazlar. 

B) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önöe kıtasından iveya görev yerinden izinsiz uzak
laşmış yahut izin Isürelslinli özürsüz îgeçilrmıJş olanlar, bakaya, yoklama kaçağı ve saklı bulunanlar 
ve askerlikten kurtullnııak ligin 'hile yapanlar, bu 'kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren jyurt için
de takınanlar (üç ay, jyurt dışında bulunanlar bir yıl içimde neıslmî nılerclülerte başvurmak şartuyle bu 
kanun hükümlerinden faydalanırlar. 

C) Bu ikanun yürürlüğe girdiği tarihte 46 yaşını doldurarak askerlik çağı dışına çıkmış olan
lar, resmî mercilere teslim lolmak kaydı aranmaksızın ta kanun hükümlerinden faydalandırılır ve 
fiilî askerlik: yükümlülüğünden muaf tutularak yedeğe geçirilirler. 

Muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamadan çeşitli nedenlerle kıtalarmca erken terhis edilmiş 
bulunanların dışarıda geçen sürelerinden üç aya kadar olanı muvazzaf askerlik hizmetinden sayı
lır. 

M. Meclisi (25'e 2 noi ok) 
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C) 1973 -1974 ders yılı için yapılan üniver
site giriş sınavları somumda aldıkları puanlar 
dltibariylle fakülte ve yüiksıek öğrendim kurumla
rına girlmeye halk kapanmış lise mezunları, ön-
kaydımı yaptırmış olsun, olmasım1, bu kanunun 
yürürlüğe gıfcmıeslindem itibaren üç ay içinde 
germeye hak kazandıkları fakülte vte yüksek 
öğrenim kurumlarıma başvurdukları takdirde 
kesin kayıtları yapılır. 

MADDE 16. — istiklâl Savaşına katılmış 
ollmiaları nedeniyle 869 sayılı Kamun uyarımca 
istiklâl Madalyası ve 1005 sayılı Kanun gereğim
de şieref aylığı almış olanlardan, çieışMi nediem-
lerle sonradan madalya berata iptal eıdillmiiş bu
lunanlara ödeinmfo şeref aylıkları gıeırii alınmaz. 
Garli alınmış şeref aylıkları ktamıumum yürürlü
ğe girmılesinldem itibarlem len gieiç 6 ay içinde sa
hiplerine geri verilir. 

-MADDE 17. — 29 Ekilim 1973 fcarüMıne kadar 
eğitim, tatbikat, atış vte diğer aslkeirî hiianietile-
rin yapılması sırasında hizmete ilişkim taksirli 
ve ihmali fiillerden mielydaınıa gelen Hazinle za
rarları, askerî bir suça bağlı olsun veya ofeııa-
ısın, taklip ve tahsil leıdiiüimlelz. Ancak, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmiş 
olanilar geıri verilmiez. 

MADDE 18. — A) Firar halnide olup da 
yurt idinde bmlunamllar bu ktanunıun yürürlüğe 
gliîrdfği tarihten ittiibarein üç ıay, yurt dışında 
bulunanlar biir yıl içlinde resmî anletrcdüetre mü
racaatla teslim olmadıkları takdirde bu kanun 
hükümılerinldem faydalanamazlar. 

B) Bu ıkanulniun yürürlüğe girküği tarih
ten önce kıtasından vieiya görev yerindem izünisiz 
uzaklaşmış yahut izin süresini özürsüz geçir
miş olanlar, bakaya, yoklama Iteaçağı vie saklı 
bulunanlar ve askerlikten kurtulmak içfilm hile 
yapanlar, bu kanunuin yürürlüğe girmıeisiimdenj 
itibaren yurft içlinde bulunanlar üç ay, yurt dı
şında bulunianılar bir yıl idinde resımî mensilere 
başvurmak şartıyle bu kanum hükümleriniden 
faydalanırlar. 

C) Bu (kainlun yürürlüğe gliir*düiği tarihte 46 
yaşıma. doldurarak asikerlik çağı dışına çıkmış 
olanlar, resmî mercilere teslim olmıak kaydı 
aranmaksızın bu kanun hükümlerinden fayida-

M. Meclisi 
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C) 1973 -1974 ders yılı için yapılan üniver
site giriş sınavları sonunda aldıkları puanlar 
İtibariyle fakülte ve yüiksıek öğrenim kurumla
rına girmeye hak kazanmış lise mezunları, öm-
kaydını yaptırmış olsum, olmasımı, bu kanunun 
yürürlüğe girmlesinldeaı İtibaren üç ay içimde 
girmeye hak kazandıkları fakülte ve yüksek 
öğrenim kurumalarımla başvurdukları takdirde 
kesin kayıtları yapılır. 

MADDE 17. — İstiklâl Savaşına katılmış 
oltaıaları nedeniyle 869 sayılı Kanun uyarınca 
istiklâl Madalyası ve 1005 sayılı Kanun gereğin
ce şjeref aylığı ıafllmış olanlardan, çieşiltli neden
lerle sonradan madalya beratı iptal efdiîlmiş bu
lunanlara ödenmiş şerıef ayîhJkLarı geri alınmaz. 
Gerli alınmış şeref taylılkları kamunun yürürlü
ğe girniesimıdem itibaren iem göç 6 ay içinde sa
hiplerine geri verilir. 

MADDE 18. — 29 Ekim 1973 tarihine kadar 
ıeği1üm, (tatbikat, atış ve düğer askerî bimetleı-
rin yapılması sırasında hizmete ilişkim taksirli 

1 ve ihmalî fiiUlelrdem meydana gelen Hazıitoe za
rarları, askerî bir suça bağlı olsun veya olma
sın, takip ve tahsil edllmlez. Amcalk, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmiş 
olanlar geri verilmez. 

MADDE 19. — A) Firar halinde olup da 
yurt içinde bulunanlar bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten İtibaren üç ay, yurt dışında 
bulumanılsar bir yıl içinde resmî meircıülielre mü
racaatla teslim olmadıkları takdirde bu kanun 
hülküımffleiiiinlden faydalanamazlar. 

B) Bu kamtıfnıum yürürlüğe girdiği tarih
ten önıce kıtasından ye'ya görev yerinden izinsiz 
uzaklaşmış yahut izim süresini özürsüz geçir
miş olanlar, balkaya, yoklama kaçağı vfe saklı 
bulumamlliar ve iasikeırJilkten kurtulmak için hile 
yapanlar, bu fkamumum' Sürürlüğe girmesinden* 
itibaren yurt Içiilnde bulumamlar lüç ay, yurt dı
şında bulumamlar bir yıl İçiimde resimî mercilere 
başvurmak şartıyle bu kamum hükümlerimden 

• faydalanırlar. 

C) Bu ikaJntan yürürlüğe giiidüği tarihte 46 
yaşımı doldurarak askerlik çağı dışına çık!mı§ 
olanlar, resmî mercilere teslim olmak ikaydı 
aranmaksızın bu kanun bükümlerinden faylda-

(25'e 2 ndi ek) 
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MADDE 20. — Yargıtay ve Askerî Yargıtayca incelenmekte buulunan bir ceza davasının orta
dan kaldırılmasına karar verilmesi halinde, usulünce açılmış ve mahkûmiyetle sonuçlanmış olan 
kişisel hak davalarına ait kararlar üzerinde Yargıtay incelenmesi yapılmak üzere, dosya görevli 
Hukuk Dairesine gönderilir. Kişisel hakka ait mahkûmiyet kararı bozulduğu takdirde, dosya 
görevli ve yetkili Hukuk Mahkemesine yollanır ve mahkemece Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu gereğince dava karara bağlanır. 

Yargıtay Hukuk Dairesi ilâmından, alınacak harçlar, hukuk ilâmlarındaki harçların aynıdır. 
Şahsî hak yönünden bozulup mahalline iade olunan davalara, görevli ve yetkili hukuk mahkemele
rince 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 karan ile beraber, usulünce açıl
mış kişisel hak davalarına ait olarak verilmiş mahkûmiyet kararlanma Yargıtayca incelenmesi, 
ceza kararlarının temyizindeki şartlara göre istendiği takdirde, dosya yukarıki fıkra gereğince iş
leme tabi tutulur. 

MADDE 21. — Genöl afla taimiameto oltadan kiail&an ıniaMcûmiyet hükümOterâıe ait sicili varaka
ları Adilî SiciMen çi taıhr . Aynı mahiyetteki cezalara süit fişlerden siıcil tesis edilmemiş olanlar 
için sicil varakası tesis edilmez. Ancak 7 nci maddenin (B) bendinde yazılı suçlara ilişkin sabı
ka, kayıtlton&a bu hüküm uygul'aınmas. Ve anılan bentte gösterilen hizmetlerle ilgili olarak yet
kili mercilerce istendiği takdirde bild-rilir. 

Bu maddede öngörülen işlemlerin uygufamasmııa iılşMn husuflar Ad-ailet Bakanlığımca bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay icerüsMö düzenlenecek yönetmelikle beGüi eldüir. 

M. Meclisi (25?c 2 nci ek) 
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lanidinüır ve fliüî lâ betrOlük yükürortliüSüiğiind^ 
muaf tutularak yıedlejğie geçidirler. 

Muvazzaf askerlik hiızmıeıtliinli taınamlaima'dıan 
êşühflü aaleicieöılîieîrie kıtailarıınıoa eırken terhis edil

miş buluııanlariia dışarıda geçten sütfellleûftnden 
üç aya kadar oHamı (muvazzaf askerlülk hiaönıe-
tindeöı sayılır. 

MADDE 19. — Yargıtay ve Askerî Yargı-
tayca dmcelemıiitikte bufliunıan bir ceza davası-
sının ortadan ka^drfmlaisınia karar veoiülmıesi 
haîimidie, usulünce açıüımış ve ınaMcûanSyeitüıe so
nuçlanılmış olan {kŜStateO. hak davıaöarıııia aiüt ka
rarlar üzerinde Yargıtay InceiletntmıeBii yapılmak 
üaöre, dıö3ya görevli Hukuk Daıiıresiilnıe göndfelrS-
lir. Külşisel hakka aût ımiahkunıtiyet kararı bozul
duğu takdimde, dosya göriavli ve yeıtkiflii Hukuk 
Mahkenüesüne yolanır ve mahkemece Hukuk 
Usulü Muhaketmeflieaii Klanudu gereğince dava 
karara [bağlamı*. 

Yargıtay Hukuk Baiiresd ûJlâimEnj3ıan aûnaoak 
harçlar, hukuk SaânTİarmdaki harçlarım aynıdır. 
Şahsî hak yönlümdıen bozulup imiaMBitee iade olu
nan davalana, görevli ve yetkili hukuk aualıkje-
tmıelerittce peşÛn harç SlstteBfilanedıen baMır. Vtetfi-
len son kararla ür ikte , gen/el hükiimlleirfe göre 
karar ve ülâJm harcı tahakkuk ve tahsili olunur. 

Mahalli miahksîmsiîleırce verUtmlis bulunlaaı bir 
ceza nııahkuanlilye* kararı Ele beraber, usulünce 
açılmış kişisel hak davalarıma aüt olarak verîl-
aniş mahkûımlitytet (kararlıannın Yargıtayca dînce-
Irarmiösi, ceza kararlarımın temylzöndielkiı şartlara 
göre istendiği takdirde, dosya yukarıkÖ. fıkra 
gereğince işleim© taM tutulur. 

MADDE 20. — Bu kanun hükümlerine göre, 
haklarında takipsizlik veya kamu davasının or
tadan (kaldırılmasına karar verilenlerin, affı ka
bul etmeme haklan vardır. Bunlar, kanunun yü
rürlük tarihinden itibaren altı ay içinde başvur
dukları takdirde haklarında bu kanunun uygu
lanması sebebiyle verilen karar kaldırılarak, so
ruşturma veya kovuşturmaya kaldığı yerden de
vam olunur. Ancak, mahkûmiyet hainde, bu 
hakkra kullanılması aftan yararlanmayı engelle
mez. 

M. Meclisi 
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landırıihır ve f üBÎ eî kterllk yulrfîmiüQluğüDidıetf 
muaf tutularak yedeğe geçirüirletr. 

Muvazzaf askerlik MametM tamamlamadan 
çeşitti ııisdemMö kıtalairıinm erken terhüs ödil-
ariiş buHunianHarıln dışarıda geçen sürelerinden 
üç aya kadar olanı muvazzaf askerlik hizJme-
tinden Hayıhr. 

MADDE 20. — Yargıtay ve Askerî Yargı
tayca ümcelenotndkfee buflumian bir ©eza davası-
sınım ortadan Mdırılmiasına fcarar verilîmıesi 
haBnlde, usulünce açılmış ve ınahkumiyeıtle so-

I ııuçlamimış oOlan (küşji&el hak davarlarımla ait ka
rarlar üzerinde Yargıtay incelenanesti yapıümiak 
üzere, dosya görevi Hukuk Datitfesatoe göndelrö-
lir. Kişisel hakka «Jilt mablkûın%ıelt kararı bozul
duğu takdirde, dosya görevi ve yetki! Hukuk 
Mahketoıeaüne yolanır ve (mahkemece Hukuk 
Usulü Muhaketmielera Kanunu gereğince dava 
karara [bağlanır. 

Yargıtay Hukuk Dialkiesd iilâmiflmjdan ahmaoak 
harçlar, hukuk llâmlarındaki harçların aynıdır. 
Şahsî hak yöcfüaıdem. bozulup ıraiahallilne iade olu
nan davalara, görevli VÖ yeîkil hukuk mıahke-
nıelerince peşiün harç Sstenfilmedleîa bakılır. Veri
len son kararla bMk&e, gemıel hülkümSleıne göre 
karar ve ilâan hareı tahakkuk ve tahsfil olunur. 

Mahallî nı)ahkleim!eil'eirc(e verümli§ ıbulunJata Us* 
oeaa mahkûımaiyet kararı İ e beraber, uöuliüaıce 
açılnuş kişisel hak davalarımla aüit olarak vetrfl-
tmiş mahkûimiifyet kamrlarının Yargıtayca oJnce-
îenmıesi, ceza kararlaninıoı temyizcindlekii şartlara 
göre üstendiği takdirlde, dosya yuüflarılkü fıkra 
gereğünce işlelmle tabi tutullıur. 

MADDE 21. >— Bu kanun hüıMiımlerin© göre, 
haklarında takipsizlik veya kamu davasının or
tadan kaldırılmasına karar verilenlerin, affı ka
bul etmeme haklan vardır. Bunlar, kanunun yü
rürlük tarihinden itibaren altı ay içinde başvur
dukları takdirde haklarında bu kanunun uygu
lanması sebebiyle verilen karar kaldırılarak, so
ruşturma veya kovuşturmaya kaldığı yerden de
vam olunur. Ancak, mahkumiyet halünde, bu 
hakkın kullanılması aftan yararlanmayı engelle
mez. 

(25'e 2 noi ak) 
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(MiJlot Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 22. — Bu kanun hükümlerimıden faydalanacak tutuklu ve hükümlülerin salıverilme 
işleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 20 gün içinde tamamlanır. 

MADDE 23. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 24. — Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 

M. Meclisi (25'e 2 nci ek) 
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(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

MADDE 21. — Bu kanun hükümlerinden 
faydalanacak tutuklu ve hükümlülerin salıveril
me işleri, kanunun yürürlüğe girmesinden iti
baren 30 gün içinde tamamlanır. 

MADDE 22. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 23. — Bu Kanunun 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

hükümlerini 

(Karma Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 22. — Bu kanun MiMiimleriniden 
faydalanacak tutuklu ve hükümlülerin salıveril
me işleri, kanunun yürürlüğe girmesinden iti
baren 30 gün içinde tamamlanır. 

MİADDE 23. — Bu (kanun fayımı tarfhünidfe 
yürürlüğe girer. 

MADDE 24. — Bu ıkjanunun hükümlerini 
Bakanlar Kuruttu yürütür. 

M. Meclisi (25'e 2 nei ek) 





S k L : ı MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 2 5 © 3 ^ C Ü © ^ 
Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affr 
hakkında Kanun teklifi ve Karma Komisyon raporuna ek Konya 
Millet Vekili M. Kubilay İmer'in muhalefet şerhi (Millet Meclisi : 

2/123, 2/12, 2/37, 2/78, 2/92,2/107, 2/124) 

Millet Meclisi Adalet ve Senato Anayasa - Adalet komisyonlarından kurulu Karma Komisyonun 
Umumî Af Kanunu teklifi metni üzerindeki karar ve raporuna Komisyonun D. P. Grubu Kontenja

nından, üyesi olan D. P. Konya Milletvekili Mustafa Kubilây İmer'in muhalefet şerhidir 

Karma Komisyonun Anayasanın 92 nci maddesi gereğince ve Millet Meclisi Tüzüğünün 24 ncü 
maddesi hükümlerine göre teşkil edilmesi sebebiyle Millet Meclisi Tüzüğü bükümlerine uygun faali
yet göstermesi gereklidir. Nitekim 24 ncü maddenin 3 ncü fıkrası: «Karma komisyonlar, Millet Mec
lisi Başkanlığınca denetlenir.» hükmünü koymuştur. 

Komisyon İçtüzüğün 27 nci maddesinin 2 nci maddesine göre «Zorunluluk» gerekçesine dayanıla
rak, ilk teşekkül etmesi münasebetiyle, Millet Meclisi Başkanı tarafından 10 Mayıs 1974 Cuma günü 
toplantıya çağırılmıştır. Bu çağırıya sebep, Karma Komisyonun, Başkanlık Divanının henüz teşek
kül etmemiş olmasıdır. Nitekim normal faaliyet süreleri 2 yıl olan komisyonlar Başkanlık divan
larının teşekkülü için Millet Meclisi Başkanı tarafından toplantıya çağırılır. 

Ancak: İçtüzüğün 25 nci maddesi hükmüne göre Millet Meclisi komisyonları, Başkan, Baışkanve-
kili, Sözcü ve Kâtipten kurulu Başkanlık Divanı seçmeye mecburdurlar. 

Bu durumda: Meclis İçtüzüğüne göre faaliyet gösterecek olan, Karma Komisyonumuz, ©aşkauve-
kili seçmediğine nazaran, İçtüzük âmir hükmü yerine getirilmemiş, hattâ ihlâl edilmiştir. 

Bu cihet: Millet Mecisi Başkanlığı tarafından re'sen nazara alınacağı gibi, bu vazife yerine geti
rilmese dahi, Senato Başkanlık Divanı seçimi 'gibi, Anayasa 'mahkemesi bu hususu usuli bozma sebe
bi kabul edecektir. 

Af Kanunu tahliye ile tatbik edileceğine göre, bir Anayasa Mahkemesine müracaat halinde tahli
ye (salıverme) işlemleri biteceğinden, pratik sonuç sağlamayacağı bilhassa iktidar kanaldı C. H. P. ve 
M. S. P.'lilerce ileri sürülmektedir. 

Aslında bu, olup bittiye getirilmek istenen komünist affı için, tâbiri caizse, hilei şer'iye emsali 
garip bir tutumdur. Bu hukuka bağlı Devlet ile bağdaşamaz. 

Böyle bir tutum: Açıkça Anayasaya ve İçtüzük hükümlerine aykırılığı sebebiyle Anayasayı ihlâl 
ve hakkın suiistimalidir. Hukuk kaideleri bu tarz bir hareket fiilî netice verse bile çiğnenmiş olur. 

I I - Komisyonun Millet Meclisi Başkanı tarafından aynı gün idinde ve sözde radyo kanalıyle, ajans
ta haber yoluyle davet edilmesi usule aykırıdır .-

1. Dolaplara davet yazısı atılarak, tebligat icra edilmemiştir. 
2. Yazılı toplantıya davet, imza mukabili olmamıştır. 
3. Cuma günü, % 99 müslüman bir ülkenin milletvekillerinin Cuma Namazına gidişi nazara alı

nırsa, radyo neşriyatından haberdar olmanın imkânsızlığı aşikârdır. 
4. Kanunların ve Millet Meclisi İçtüzüğünün zorunlu saydığı (tebligat hükümleri yerine getirilme-

miş/tii'. 

Bu durumda, İçtüzüğün 27 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre - bunun da münakaşası caizdir -
«zorunluluk» gerekçesiyle davet, biran için haklı olsa bile, usulüne uygun davet yapılmamıştır. 

Bu sebeplerle : Komisyonun toplantı saatinde, toplantıya katılmama maddeten imkân sağlanma
mıştır. Aynı gün saat 16,45'te evimle telefon görüşmesi ve bunun neticesi Meclisle telefon görüş
mesiyle 17,00'de ancak komisyonun toplantı salonuna yetişmem mümkün olmuş; bu saatte, saat 
18,00'e kadar ara verildiği için, 18,00'den itibaren toplantıya katılmam mümkün olmuştur. 
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I I I - Toplantıda bu hususu, itirazen beyan etmiş isem de, İsrarımla karara bağlanan bir nakıs 

görüşle, toplantıya artık başlandığı için geriye dönüş yapılamayacağı gibi bir mesnetsiz karar 
alınmıştır. 

IV — Yine toplantı aşağıdaki itirazı yapmış bulunmaktayım : 
1. İçtüzüğün 37 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 1 nci cümlesine göre «Komisyonlara havale 

edilen işlerin görüşülmesine, havale tarihinden itibaren kırksekiz saat sonra başlanabilir». 
2. Bu durumda geçersiz «lan Başkanlık Divanı seçimi - eksik teşkil edilmiştik - yapılmış sa

yılsa bile, diğer komisyon toplantılarında olduğu gibi, aynı gün havale edilen hususun görüşülme
sine imkân ve mesağ yoktur. 

3. Havale 10 Mayıs 1974 günü öğleye doğru yapıldığına göre, bu itirazım gayet yerlinde ve 
haklıdır. Burada açıkça bir usul hatası yapılmıştır. 

4. Bu durumda : Görüşmenin derhal geri ve 48 saat sonraya bırakılması gerekir. 
5. Aynı 37 nci maddenin son fıkrası hükmü iise, ihtisas komisyonları veya bir mevzu için teşek

kül etmiş, hazırladığı metin Mecliste müzakere edilmiş, göreve önceden başlamış ve görevi böy
lece sürdürülen komisyonlar için geçerlidir. Bu yolda ileri sürülen veya sürülecek itiraz, bu 
sebeple yersiz ve yolsuzdur. 

B) Maalesef : Bu haklı usulî itirazım ve ikazım dahi, kanun teklifinin acele ele alınması gibi, 
cnfüsd ve indî mütelâa ile oylanarak kabule şayan bulunmamıştır. 

Burada hemen belirtmeliyim ki, itirazlarım müzakere mevzuu yapılmış, oylanmış olup, komis
yonca tutulması içtüzük 34 neti madde 1 nci fıkrası gereğince tutanak özetinde yer almış olma
lıdır. Tam tutanak için teklif ve karar yoktur. Şayet bu durumun, yani itirazlarımın mevcudiyeti 
tutanak özetinde yer almamış ise, üyelerin ve hatta oradaki görevlilerin şahadetine müracaat zaru
reti doğacaktır. 

IV — Bu hususlar her ne suretle olursa olsun, kabule şayan ve mazhar olmadan, bu kanun ik
tidar kanadının istekleri de gereçekleşerek veya gerçekleşmiş sayılarak çıkarsa, Cumhurbaşkanı 
dçin Anayasanın 93 ncü maddesi işletilerek «bir daha görüşülmek üzere» bu kanun teklifinin geri 
gönderilmesi için bütün gerekli şartların doğacağına inanmaktayım. 

Zira : Son Anayasa değişikliğiyle Anayasanın 147 nci maddesinin 1 nci fıkrasına göre, Anayasa 
değişikliklerinde şekil şartını inceleme hakkı, Anayasa Mahkemesinin görevi olarak bırakılmış
tır. Kanunlarda ise Anayasaya uygunluk kadar bu şekil inceleme şartı evlovi'yetle mevcuttur. 

Anayasa Mahkemesinin kararların geri işlememesi ve tahliyelerin karardan önce kısa sürede 
yapılması gibi bir kaptıkaçtıcılıkla ele alınması, bu hususta Cumhurbaşkanını şimdiden uyarmamı
za sebebolmaktadır. 

IV. — Ayrıca : iMillet Meclisi [Başkanlığından, üzerinde müzakere yapılacak (bir metin dahi gön
derilmemiştir. IBu durumda : 

1. — Komisyon, bu müzakereyi elinde mesnet olacak metin olmadan yapmıştır. 
2. — Bu durumda Komisyon neyi müzakere etmiştir? 
13. — Biöylece : Açıkça esas ve usul hatası ve noksanlığı vardır. 

V. —• Komisyonda Mecliste olduğu (gibi kader mahkûmlarından dem vurularak, mevzu ilgisi 
olmayan ıbir mesnede dayatılmak istenilmiştir. 

1. — Kader : Dinî bir terimidir. 

2. — Kader : Müslümanlıkta Allah'ın takdirinin tecellisidir. 
3. — Ancak : Allah İslâmiyet hükümlerine göre; ıhiçbir (kulunu peşinen cennetlik ve eelhennem,-

lik diye yaratmamış; hayır ve sevap işleyen cennnete, şer ve günah işleyen Cehenneme gider bu
yurmuştur. Ahiretini bu, dünyadan tâyin ve tespit eden kul için, bu dünyada 'başa gelen kendi ef'a-
li, yani fiili sebebiyledir. Filhaihika : i«aHer millet lâyık olduğu idareye kavuşur, yaşar» mealinde
ki ilâhî nâs, toplumları dahi amelleri, fiilleriyle ibaşbaşa (bırakmıştır; hem de, bu dünyada.. 
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4. — Milletimiz % 99'u ile Müslüman ve üstelik ehl-i sünnet mezhehindendir. Gerekeni yapar, 
Hazreti BasuFün sözüyle («Deveyi sağlam kazığa bağlar, öyle tevekkül eder» m,üslümanlar. «İyi 
olursa Yordan'dan, kötü olursa Allah'tan» sözü, hıristiyanmdır. 

5. — OBu kader kurbanları sözü, kaderiye mezhebinin sapık igörüşüdür. Ne Ikaderiyun, ne irâdi-
yun; ehli sünnet bunları kaJbul ve ıtec/viz etmez. Hattâ Şia bile.. 

Komünistleri affettirmek için, diğer suçluların affını bir satranç piyonu gibi ileri süren sol ik
tidar, oyun sonunda şah - mat yapsa hâle, bu, hileli olacaktır. 

VI. — Eski milletvekillerinin af şümulüne sokulması, mükerrirlerin de affedilmeleri, tahliye 
(şartla salıverme) de iyi hal şartlarının nazara alınmaması, kararda prensip olarak hükümlerde 
eksik bulduğum, kabul edilmemesine muhalif olduğum hususlardır. Bu ciheti, iSenatodan Millet 
Meclisine gelen metin üzerinde Millet Meclisi Adalet Komisyonunun basılı raporunda, muhalefet 
şerhinde de zikretmiştim. 

Netice olarak : Benim iştirakimden sonra yeniden oylanan Senato değişikliğine dair hükümlerin 
urn^umî prensiplerine iştirak etmekle 'beraber, yukarıdaki belirttiğim usul, Anayasa ve İçtüzük ih
lalleriyle yapılan müzakere ve karara bu yönleriyle muhalifim ve Ibu raporun Mecliste görüşüleme
yeceğine ve keenlemyekün olmasa bile mutlak butlanla iptali gerektiği hukukî mjütalaasmdayım. 

Bu Ordu - Millet, kapkaççı usulle çıkarılmak istenen ve komünistlerin affını hedef alan, Or
duya ve Millete rağmen çıkarılacak hir affı kabul etmeyecek, İktidarın tasarı değil teklifle çıkar
maya çalıştığı bu teşriî tasarrufta onların silâhlarının 'geri tepeceği, H2 Marttan daha feci vasatta 
bir iç savaşa sürüklenmek istediğimiz maalesef lortaya çıkacaktır sözüyle hu muhalefet şerhimi 
tamamlıyorum. Allah Vatan, Millet ve Devletimizin muini olsun. 

D. P. Konya Milletvekili 
Mustafa Kıubüây İmer 
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