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5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER
1. — Seyhan Milletvekili Rcşad Güçlü'nün,
Basın Kanununun 36 ncı maddesindeki (Basın
yoliyle islenmiş bulunan suçlar) tâbirinin yo
rumlanması hakkında önergesi ve Adalet ve İç
işleri komisyonlarından kurulan Karma Komis
yon raporu (4/199)
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ KÖYMEN (Bursa) -— Geçen birleşimde bu yorum
raporu üzerinde müzakere başlamış ve devamı
bugüne talik buyurulmuştu. Adalet Bakanı ra
hatsızlığını haber verdi. Bu itibarla kendisinin
huzuru mümkün olmıyacaktır. Bu sebeple Tü
züğün de müsait hükmüne istinaden Hükümet
adına bunun müzakeresinin gelecek birleşime
talikini rica ediyorum.
BAŞKAN — Adalet Bakanının rahatsızlığı
Hükümet tarafından Yüksek Heyetinize arzedilmiş bulunuyor. Raporun görüşülmesini gele
cek birleşime bırakıyorum.
3. — Af Kaımnunun
7 nci
maddesindeki
(Vergi cezaları) tâbirinin muhtevasına Gümrük
Kanununda yazılı bulunan (para cezaları) nm
da dâhil olup olmıyacağının
yorumlanmasına
dair Başbakanlık
tezkeresi ve Adalet, ' Maliye,
Bütçe ve Gümrük ve Tekel komisyonları
rapor
ları (3/180) [1]
BAŞKAN — Bu meseleye dair Adalet Komis
yonu Sözcüsü tarafından verilmiş bir önerge var
dır, okutuyorum :
Yüksek Başkanlığa
1. Af Kanununun (7.) maddesindeki (Vergi
cezaları) tâbirinin muhtevasına Gümrük Kanu
nunda yazılı (Para cezaları) nm dâhil olup olmı
yacağının yorumlanması Hükümet tarafından is
tenilmiş ve hâdise Adalet, Maliye, Bütçe komis
yonları ile Gümrük ve Tekel komisyonu tarafın
dan incelenerek gerekli raporlar Yüksek Meclise
sunulmuştur. Ancak dört komisyon tarafından
tanzim kılman raporlar münderecatı tearuz et
mektedir,
2.

Af Kanununun münhasıran

[1] 25 e ek sayılı
nundadır.

basmayazı

Adalet Ko-

tutanağın so-

misyonunda görüşülmüş bulunması itibariyle İç
tüzüğün (124.) maddesi gereğince müzakeresi
lâzımgelen rapor Adalet Komisyonunun raporu
olmakla beraber,
3. Mevzuunun etrafiyle ve toplu olarak tet
kiki ve bu esas dairesinde Yüksek Meclise arzı,
müzakereyi teshil edeceği cihetle bu işe ait dos
yanın Adalet Komisyonuna tevdi Duyurulmasını
arzederim.
Adalet Komisyonu Sözcüsü
Balıkesir
Vacid Asena
(Doğru, doğru sesleri)
REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Efendim, Af
Kanununun vergi cezalarını da istihdaf edip et
mediği mevzuunun görüşülmesi için Sayın Ada
let Bakanının Mecliste hazır bulunması lâzımdır.
Kendileri burada hazır değillerken bü mevzuu
burada görüşemeyiz. (Doğru, doğru sesleri)
BAŞKAN — Efendim arkadaşımızın müta
lâasını dinlediniz, demin, Adalet Bakanının ra
hatsızlığı da haber verildi. Komisyon da raporu
geri istiyor.
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI SITKI
YIRCALI (Balıkesir) — Efendim; biz, Gümrük
ve Tekel Bakanlığı adına Adalet Komisyonunun
teklifine iştirak ediyoruz. Esasen muhtelif komis
yonların raporlarında tezat halinde verilmiş olan
kararlar vardır. Tümünün bir elden nazarı dik
kate alınıp ona göre işin tezekkür edilebilmesi
için bu işin Adalet Komisyonuna havalesini biz
de rica ediyoruz. (Reye, reye sesleri)
ADALET KOMİSYONU ADINA VACİD
ASENA (Balıkesir) — Adalet Komisyonu, ra
porun geri verilmesini afzetmiştir. Adalet Baka
nının huzuruna ihtiyaç yoktur. Çünkü dört ko
misyondan çıkan raporların muhtevası tamamiyle birbirine zıttir. Bunu telif ederek müşte
rek bir rapor halinde tekrar Meclise sunacağız.
Bu itibarla dosyayı geri istiyoruz.
BAŞKAN — Adalet Komisyonu \ sözcüsü,
takrirlerindeki noktai nazarı, arzetmiş bulunu
yorlar. Takriri reyinize
arzediyorum : Kabul
edenler. . . Etmiyenler . . . Yorum isteği Ada
let Komisyonuna gönderilmiştir.

