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2. — Gelen kâğıtlar 2:3 

3. — Yoklamalar 3,38 

4. — Başkanhk Divanının Genel Ku
rula sunuşları 3 

1. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, yolluklarının yetmemesi yüzün
den ilk öğretim müfettişlerinin görevlerini 
gerektiği şekilde yerine getiremediklerine 
dair demeci ve Millî Eğitim Balkanı Orhan 
Dengiz'in cevabı 3:4 

2. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesi hakkında Başkanlık tezkeresi 
(3/422) 4 

3. — Yapılan çağrılar üzerine Sovyet 
Birliğini ve Polonya'yı ziyaret edecek 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurul
ları ile ilgili Millet Meclisince seçilenlere 
ait listelerin okunması 4:5 

5. — Görüşülen işler 5 
1. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkın-

Sayla 
da kanun tasarısı ile Cumhuriyet Sena
tosu Bursa Üyesi Cahit Ortaç ve 9 arka
daşının, Vergi suç ve cezalarının affı 
hakkında; Cumhuriyet Senatosu Kasta
monu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nm, Bâzı 
orman suçlarının affına ve tazminatın ter
kinine dair; Kastamonu Milletvekili İs
mail Hakkı Yılanlıoğlu ve 7 arkadaşının, 
Bâzı siyasi suçlarla basın suçlularının ve 
bunlarla ilgili olarak mahkûm olmuş di
ğer suçluların cezalarının affına dair; 
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî 
Mahkemesince mahkûm edilen 67 eski 
Kara Harb Okulu öğrencisinin affı hak
kında Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
nm, Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
ve Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan ve 8 arkadaşının, 21 - 21 
Mayıs olayları ile ilgili suçlular ile di
ğer bir kısım suçluların affına ve bir kı
sım idari işlemlerin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/117, 2/81, 114, 2/174, 1/101, 2/207, 
2/223) (S. Sayısı : 79) 5:38,39:42 

Sayfa 
Geçen tutanak özeti 2 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

BİRİNCİ OTURUM 
Erzurum Milletvekili Nihat Diler, Hınıs ve 

Varto'da vuku bulan ve 14 kişinin ölümüne 
sebebolan deprem dolayısiyle evi yıkılanlara 
ve zarar görenlere kış gelmeden önce yardım 
yapılmasına dair bir demeç verdi. 

Bir süredir yurdumuzda çalışmalarda bu
lunan ve Meclisi ziyareti sırasında kordiploma-
tilk locasındaki yerini alan Jose Suarez da Fon-
seca başkanlığındaki NATO Parlömanterleri 
kuruluna «'Hoş geldiniz»1 denildi. 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki ka
nun tasarısı ve tekliflerinin maddeleri üze
rindeki görüşmelere devam olundu. 

Saat 15,50 de toplanılmak üzere Birleşime 
5 dakika ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Ferruh Bozbeyli Ağrı 

Abdülbâri Akdoğan 
Kâtip 

Bilecik 
Sadi Binay 

ÎKİNCÎ OTURUM 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki ka
nun tasarısı ve tekliflerinin maddeleri üzerin
deki görüşmelere bir süre daha devaım olundu, 

Görüşmeler sırasında Başkanlığa karşı olan 
usul dışı tutumunda direnen Konya Milletvekili 
Yunus Koçak'a iki ihtar cezası verildi. 

.15 Temmuz 1966 Cuma günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,55 te son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Ağrı 

Abdülbâri Akdoğan 

Kâtip 
Bilecik 

Sadi Binay 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 

1. — Emlâk Yergisi kanunu tasarısı (1/246) 
(içişleri, Mialiye ve Plân komisyonlarına) 

2. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (1/247), (Karma Bütçe Komisyonuna) 

3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
(1/248) (Sayıştay Komisyonuna) 

4. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1964 yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı (1/249) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

Teklif 
5. — Balıkesir Milletvekili Zeki Yücetürk 

ve beş arkadaşının Muazzez Peksoy'a vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında 
kanun teklifi. (2/350) (Maliye ve Plân komis
yonlarına) 

Tezkere 
6. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzıoğ-

lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/421) (Ana

yasa ve Adalet komisyonlarından 
Karma Komisyona) 

mürekkep 

Raporlar 
7. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 

Mehmet Ali Demir ve on arkadaşiyle İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve onbir arkadaşının, 
Tarım Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı 
maddelerin eklenmesi ve bu kanunun bir .mad
desinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ti
caret, Maliye ve Plân komisyonları raporları, 
(2/75) (Gündeme) (S. Sayısı : 132) 

8. — Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai 
Etütler Merkezinin kurulması hakkındaki And-
laşma ile elkî protokollerinin olaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Ta
rım, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/115) (Gündeme) (S. Sayısı : 133) 

9. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 22 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/145) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 134) 

_ 2 —• 
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10. — Cezaların infazı sırasında ve infazdan 
sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 135) 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, sayın üyelerin anahtarları çevirip 
kabul düğmelerine basmalarını rica ederim. 

1. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'ın, 
yolluklarının yetmemesi yüzünden ilköğretim mü
fettişlerinin görevlerini gerektiği şekilde yerine 
getiremediklerine dair demeci ve Millî Eğitim 
Bakanı Orhan Dengiz'in cevabı 

BAŞKAN — Bir çok arkadaşlarımız gün
dem dışı söz istemişlerdir. Sadece Mahmut Boz
doğan arkadaşımıza gündem dışı söz vereceğim. 

ALİ KARCI (Adana) — Zaptı sabık hak
kında söz istedim Sayın Başkan, bu dileğimi 
bir yazı ile de bildirmiştim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozdoğan. 
MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Değerli 

Başkan, kıymetli arkadaşlarım, toplum kalkın
masında, yurt kalkınmasında eğitimin çok bü
yük önem taşıdığını takdir edersiniz, öğretmen
lerimizle beraber omuz omuza âdeta cansipe
rane çalışan ilköğretim müfettişlerinin bugün
kü durumda teftiş, rehberlik, denetleme gibi 
vazifelerini bihakkin yapamadıkları anlaşılmak
tadır. 1966 yılında Millî Eğitim Bakanlığımızın 
ilköğretim müfettişlerinin yollukları için şim
diye kadar 1 500 liralık bir meblâğın ilgili 

11. — Otuzbir kişiye vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/64) tGündeme) (S. Sayısı : 131) 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

mal müdürlüklerine veya muhasebe müdürlük
lerine gönderildiği bilinmektedir, ilköğretim 
müfettişleri bu gönderilen paralarla ancak yedi, 
sekiz aylık bir öğretim ve eğitim süresi içinde 
ancak yüz gün bile çalışma imkân ve fırsatı 
bulamamaktadırlar. Millî Eğitim Bakanlığının 
ilköğretim müfettişleri için gönderdiği 1 500, 
liranın üzerine daha bir miktar yolluk göndere
ceği tahmin edilebilir. Ancak valiliklere ve 
millî eğitim müdürlüklerine bu hususta şu za
mana kadar, şu kadar para gönderileceği hu
susu bildirilmediği için, ilköğretim müfettişleri 
bu mevzu üzerinde biraz kötümser düşünmek
tedirler. Ve bu kötümser düşünceleri de mat
buata aksettirmektedirler. Millî Eğitim Baka
nımızın bu mevzu ile ilgilenip bizleri aydınlat
masını rica eder, hepinize saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ali Karcı sizin talebiniz 
nedir ? 

ALİ KARCI (Adana) — Zaptı sabık hak
kında. 

BAŞKAN — Tavzih ediniz biraz. Zaptı sa
bık hakkında söz istemek şudur Sayın Karcı; 

BÎRÎNCI OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Abdülbâri Akdoğan (Kars), Sadi Binay (Bilecik) 

— «t» • 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 112 nci Birle fjimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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geçen celsede sizin tarafınızdan kürsüde yapı
lan bir konuşmanın zapta yanlış geçmiş olması 
dolayısiyle bu sabık zabıttaki hatalı kaydın 
tashihi zımnında söz istemektir. Siz geçen 
celse kürsüden bir konuşma yaptınız, bu da 
zapta yanlış mı geçti efendim. 

ALI KARCI (Adana) — Geçen celse bu kür
süden konuşma yaptım. 6 ncı maddenin 4 ncü 
fıkrasına dair verdiğim değiştirge önergesi hak
kında konuşma istemimi bir kâğıda iliştirdim. 
Bu nazarı itibara alınmaksızın o celsede söz 
istediğim halde bir ilkokul talebesini azarlar şe
kilde Başkan beni yerime zorla oturttu. Bu 
bakımdan zaptı sabık hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bu ifade ettiğiniz şekil zaptı 
sabık hakkında bir söz talebi hakkını doğur
maz; Sayın Ali Karcı. Bu, başka bir şikâyet 
şeklidir. Bu sebeple size söz veremiyeceğim. 

ALI KARCI (Adana) — Sayın Başkan, bu 
istemim zaptı sabık hakkında söz hakkını do
ğurur. Çünkü, ben yerimden söz söylemek is
temediğim halde, içtüzüğün açık hükümlerine 
rağmen Başkan bana engel olmuştur. Bu ba
kımdan söz hakkım doğmuştur. (Mahiyeti an-
laşılmıyan bir müdahale) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 
ALI KARCI (Adana) — Yazılı müracaatım 

var... 
BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz, ne hakkın

da Sayın Bakan? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak) — Gündem dışı konuşma hakkın
da... 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN

GİZ (Uşak) — Çok Sayın Başkan, ve muhterem 
milletvekilleri; Adana Milletvekili Sayın Mah
mut Bozdoğan arkadaşım şimdi ıgündem dışı 
yaptığı bir konuşmada, ilköğretim müfettişleri
ne, her biri için 1 500 er- lira ödenek, yolluk, va
zifelerini yaparken sarf edecekleri yolluklara 
karşılık olmak üzere 1 500 er lira gönderildiği
ni ve bunun kâfi gelmediğini, daha gönderil
mesi lâzımgeldiğini ifade ettiler. Bu konu Ba
kanlığımızca da bilinmektedir. Mevcut müfet
tişler ödeneği her yıl olduğu gibi bu yıl da ye
ter değildir. Bunun için bütçeye konulan bu 
ödeneğin biraz daha artırılması lâzımdır. Bu 
hususta çalışmalarımız vardır ve ilköğretim 

müfettişleri yeter ölçüde bölgelerinde teftişle
rini yapabilecek şekilde imkânı sağlamak^ 
için daha ödenek gönderilecektir. Bu vesile ile 
Yüksek Meclise durumu arz ederim. 

MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Teşek
kür ederim. 

2. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Başkanlık tezkeresi (3/422) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri
nin hizalarında gösterilen müddetle izinleri Baş
kanlık Divanının 14 . 7 .1966 tarihli toplantısın
da kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Ferruh Bozbeyli 

Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer, 20 
gün, hastalığına binaen 12 . 7 .1966 tarihinden 
itibaren. 

Afyon Milletvekili Mustafa Akalın, 15 gün, 
hastalığına binaen 1 1 . 7 .1966 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup 'oylarınıza 
arz edeceğim. 

Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer, 20 
gün, hastalığına binaen 12 . 7 .1966 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Afyon Milletvekili Mustafa Akalın, 15 gün, 
hastalığına binaen 1 1 . 7 .1966 tarihinden itiba 
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

3. — Yapılan çağrılar üzerine Sovyet Birfo 
ğini ve Polonya'yı ziyaret edecek olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Kurulları ile ilgili Millet 
Meclisince seçilenlere ait listelerin okunması 

BAŞKAN — Gruplar seçtikleri arkadaşların 
isimlerini Riyasete bildirmişlerdir. Bu isimleri 
Heyeti Umumiyenize arz ediyoruz. 
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S. S. C. Birliği tarafından Türkiye Büyük Mil
let Meclisinden 15 kişilik bir Parlâmento Heye
tinin Sovyet Rusya'yı ziyaret maksadiyle teşkil 

edilen heyete ait liste 

Adı ve soyadı, (Partisi) Teşriî niteliği : 

Lâtif Aküzüm (A. P.) Kars Milletvekili, 
Faik Kırbaşlı (A. P.) Burdur Milletvekili, 
İsmet Angı (A. P.) Eskişehir Milletvekili, 
Cevat Yalçın (A. P.) Rize Milletvekili, 
Mustafa Ertuğrul (A. P.) îstaribul Milletvekili, 
İsmail Boyacıoğlu (A. P.) Burdur Milletvekili, 
Ali İhsan Göğüs (O. H. P.) Gaziantep Milletve
kili, 
Ali Cüeeoğlu (C H. P.) Giresun Milletvekili, 
Osman Yeltekin (C. H. P.) Kars Milletvekili, 
Sami Binicioğlu (M. P.) Manisa Milletvekili, 
Kemal Nebioğlu (T. İ. P.) Tekirdağ Milletvekili, 
Kasım Küfrevi (Y. T. P.) Ağrı Milletvekili, 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
arkadaşlarımız, isimlerini Heyeti Umumiyenize 
arz ettiğim andan itibaren seçilmiş sayılmışlar
dır. 

Şimdi, Polonya Hal'k Cumhuriyetinin Millet 
Meclisi Başkanı tarafından, Türkiye Büyük Mil-

Bâzı suç ve cezaların affı hakkında kanun 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Bursa Üye
si Cahit Ortaç ve 9 arkadaşının, Vergi suç 
ve cezalarının affı hakkında; Cumhuriyet Se
natosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'-
nın, Bâzı orman suçlarının affına ve tazminatın 
terkinine dair; Kastamonu Milletvekili İsmail 
Hakkı Yılanlıoğlu ve 7 arkadaşının, Bâzı siyasi 
suçlarla basın suçlularının ve bunlarla ilgili 
olarak mahkûm olmuş diğer suçluların cezala
rının affına dair; Ankara Sıkıyönetim Komu
tanlığı Askerî Mehkemesince mahkûm edilen 
67 eski Kara Harb Okulu öğrencisinin affı 
hakkında Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkında ve Cum
huriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 
8 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs olayları ile ilgili 
suçlular ile diğer bir kısım suçluların affına 
ve bir kısım idari işlemlerin değiştirildiğine 
dair kanun teklifleri ve Adalet Komisyonu 

let Meclisinden 15 kişilik bir heyetin Polonya'
yı ziyareti maksadiyle vâki davete Meclisimiz
ce seçilmiş olan üyelerin isimlerini okutuyo
rum : 
Polonya Halk Cumhuriyeti Millet Meclisi Baş
kanı tarafından Türkiye Büyük Millet Mecli
sinden 15 kişilik bir parlâmento heyetinin Po
lonya'yı ziyaret maksadiyle teşkil olunan heyete 

ait liste 

Adı ve soyadı (Partisi) Teşriî niteliği : 

Tahir Akman (A. P.) Çankırı Milletvekili, 
Süleyman Çağlar (A. P.) Manisa Milletvekili, 
Recai Ergüder (A. P.) Ankara Milletvekili, 
Tahir Yücekök (A. P.) Adana Milletvekili, 
Saıbri özcansan (A. P.) Gümüşane Milletvekili. 
Sadık Kutlay (C. H. P.) İçel Milletvekili, 
İhsan Kabadayı (C. H. P.) Konya Milletvekili, 
Raf et Eker (O. H. P.) Antalya Milletvekili, 
Necati Güven (M. P.) Erzurum Milletvekili, 
Yahya Kambolat (T. İ. P.) Hatay Milletvekili, 
İrfan Aksu (Y. T. P.) İsparta Milletvekili, 

BAŞKAN — Bu arkadaşlarımız da, He
yeti Umumiyeye arz edildikten sonra dış müna
sebetleri tanzim eden kanun gereğince seçilmiş 
sayılmışlardır . 

raporu. (1/117, 2/81, 114, 2/174, 1/101, 
2/207, 2/223) (S. Sayısı: 79) (1) 

BAŞKAN — Tasarının (müzakeresine geçi
yoruz. 

8 nci madde üzerinde görüşmeler devam edi
yordu. -Grupları adına iki üye konuştu . 

Sayın Diler, Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Ali Karahan'm ismi yazılmış buraya. Bu
nu silecek miyiz? Bunun yerine siz mi konuşa
caksınız efendim? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Burada olma
dıkları için ben konuşacağım. 

ALİ KARAHAN (Hakkâri) — ©en bura
dayım efendim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Dün yoktu 
da onun için. 

(1) 79 S .Sayılı basmayazı 11 . 7 . 1966 ta
rihli 108 nci Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 



M. Meclisi B : 112 

BAŞKAN — Efendim şimdi Ali Karahan 
bey mi, siz mi konuşacaksınız? 

NtHAT DİLER (Erzurum) — Ben ne bile-
y im. 

BAŞKAN — Beyefendi, ben bilir miyim kim 
konuşacak? Yeni Türkiye Partisinin grup sözcü
sü kimdir diye soruyorum, efendim. 

ALİ KARAHAN (Hakkâri) — Ben konuşa
cağım efendim. 

BAŞKAN — Siz konuşacaksınız. Buyurun 
Ali Karahan. 

ALt KARAHAN (Hakkâri) — 7 nci madde 
değil mi? 

BAŞKAN — 8 nci efendim. 
BARKAN — Nihat Diler mi konuşacak? 
NtHAT DİLER (Erzurum) — Evet, ben ko

nuşacağım grup adına. 
BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına 8 nci 

madde üzerinde Sayın Diler, buyurun. 
Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 

(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; tasarının, Hükümet teklifinin 6 nci mad
desi Geçici Komisyonda 8 nci madde olarak ka
leme alınmıştır ve Hükümetin teklifine nazaran 
daha iyi kaleme alınmıştır.' Ancak 3 ncü fıkrası 
kanunun 1 nci maddesi ile mütenakis vaziyette
dir. Şövle ki 3 ncü fıkrada «Ancak, ihtilâfın hal
linde tamamen veya kısmen haksız çıkan mü
kelleften haksız çıkılan vergi aslı yüzde 10 zam
la tahsil olunur» demektedir. Burada kendi hak
kını doğrudan doğruya ariyan ve hak yolunda 
vergi cezasına çarpılmadığını ispat etmek isti-
yen kimsenin âdeta cesaretini kırıcı bir durum 
vardır. 1 nci maddede, her hangi bir kimse affı 
kabul etmediği takdirde bir ay, ve her halde al
tı ay içinde bu haklarını kullandıkları takdirde 
soruşturma ve kovuşturmaya devam olunur de
mektedir. Demek ki, 8 nci maddenin son fıkrası 
ile 1 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki tanınan 
hak, birbirine benzemektedir. Ancak 8 nci mad
denin son fıkrasında, eğer haksızlığı tebeyyüm 
©derse ihtilâf halindeki bir dâvada, o zaman 
yüzde 10 zamla vergisi tahsil olunur, denmekte
dir. Bu durum karşısında bir kimse haklı oldu
ğu bir meselede vergi meselesinde ihtilâfını hak 
yolunda müdafaa etmek cesaretini göstermiye-
cek, affın gölgesine sığınmış olacaktır. Bu çelişik 
bir durumdur. Birinci madde ile bu yönden 
8nci maddenin son fıkrasının metinden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. Bu yolda bir önerge ver-
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miş bulunuyorum. Kabul edilmesini istirham 
ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
buyurun Sayın Halil İbrahim Çop. 

A. P. GRUPU ADINA HALİL İBRAHİM 
COP (Bolu) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bâzı suç ve ©ezaların affına dair olan kanun 
tasarısının 8 nci maddesi, vergi cezaları ve ge
cikme zadlarının affına mütedair hükümler ge
tirmektedir. Filhakika mükellefleri 'adına kesil
miş olup da '29 Ekim 1965 tarihine kadar olan 
kesinleşmiş vergi cezaları ve gecikme zamları 
vergi aıslı ödenmek kaydiyle veyahut da altı ay 
içinde ödenmesi kaydiyle bu maddenin 1 nci 
fıkrası hükmüyle affedilmektedir. Prensip iti
bariyle maddeyi yerinde görmekteyiz. Ancak 
kanaatimizce maddede 'bâzı eksiklikler bulun
maktadır. (Şöyle ki, bir defa bütün vergi kon-
trolları bir dönem itibariyle tetkike taibi tutul
duğu gibi, keza mükelleflerin hesapları ve def? 
terleri de dönem itibariyle bir bütün ifade et
mektedir. Takdir buyurursunuz iki, 29 Ekim 
tarihi malî yılda sene ortasına, sene sonuna doğ
ru raslıyan lalettayin bir gündür. Gerek mükel
leflerin defterleri, ıgerek mükelleflerin defter
lerinin tetkike tabi tutulması esasında tetkika-
tm 29 Ekim 1965 tarihi itibariyle yapılması ya
hut da ondan sonra yapılması pratikte birçok 
güçlükler arz edecektir. Bu itibarla grupumu-
zun kanaati odur ki, bu tarih malî yıl başı ola
rak yani 81 Aralık 1965 tarihi olarak tashih 
edilmelidir. 

Yine kanaatlimize e noksan ıgördüğümüz ikin
ci bir husus da, madde hükmü 29 Ekim 1966 
tarihine kadar olan kesinleşmiş vergi cezaları
nı ve ıgecikme zamlarını affa taibi tutmaktadır. 
Keza ihtilaflı olanlar da bâzı kayıt ve şartlarla 
hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Ancak 
bu tarihe kadar kesinleşmemiş veyahut da her 
hangi bir muamele mevzuu olmamış ve fakat 
zamanaşımına da uğramamış bulunan dosyala
rın durumu yarın tetkik mevzuu olduğunda, 
takdir buyurursunuz ki, bir adaletsizlik ola
caktır ve affın şümulünde de muadelet pren
siplerine uymamak gibi Ibir durum hâsıl olacak
tır. Komisyonla yaptığımız temas neticesinde, 
komisyonun da 'görüşümüz istikametinde bu
lunduğunu ve hu yönde bir takrir hazırlamış 
bulunduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Bu itibar-



M. Meclisi B : 112 15 . 7 . 1966 0 : 1 

lıı ayrıca bir takrir vermeye lüzum görmeden, 
bu iki değişikliğin madde üzerinde yapılmasını 
grupumuz arz ve istirham «der; Yüce Heyeti
nize hürmetlerimi sunarım ©fendim. (A. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — 'C. -H. P. Grupu aklına Sayın 
Şefik İnan, buyurunuz efendim. 

C. II. P. GRUPU ADINA ŞEFİK İ N A r 
(Çanakkale) — Sayın Başkan, sayın milletve 
killeri, müzakeresini yapmakta olduğumuz ika 
nun tasarısının Hükümet tasarısında 6 ncı, ko 
misyonun teklifinin 8 nei maddesi verigi ceza 
larının affı ile ilgilidir. Bu madde ile kaderi 
bahis konusu olan Hazine hakkı tutarı tam 29F 
milyon liradır. Bilindiği üzere vergi usulü ka 
nunumuzun 331 nci -maddesiyle vergi suç ve 
cezalarının kast unsuruna esas olarak: 

1. — Kaçakçılık 
2. — Kusur 
3. — Usulsüzlük 
4. — Diğer cezalar olmak üzere dört grup: 

ayırmıştır. 
Hükümet tasarısı vergi suç ve cezalarındık" 

bu hiyerarşiyi mahfuz tutan ve affı bu suretle 
kastın mevcudolup' olmadığını göz önünde bu 
lundurmak suretiyle derecelendiren bir esar 
kabul etmiştir. 

Şöyle k i : Usulsüzlük halinde, kesilmiş, fa 
kat kanunun' yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
tahsil edilmemiş cezaların tamamı affedilmek 
tedir. 

Kaçakçılık ve kusur cezalarında ise, 
1. — İtiraz veya dâvadan vazgeçilmek, 
2. — Yergi aslının tamı ile birlikte vergi ce 

zasmın dörtte *birini kanunun yürürlüğe girdi 
ği tarihten itibaren ilk üç ay içinde ödemek 
şartiyle dörtte üçünü affetmektedir. 

3. — İtiraz ve dâvadan vazgeçilmek ve ver
ginin aslının tamamı ile cezanın üçte birinin. 
kanunun yürürlüğe girmesini takibeden ikinci 
üç ay içinde ödenmesi kaydiyle geri kalan üçte 
ikisi affedilmektedir. 

Görülüyor ki, Hükümet tasarısında usulsüz
lük halinde çünkü usulsüzlükte hiçbir kasıt 
yoktur, vergi cezasının tamamı affedilmekte
dir. Çünkü bu suçta mükellefin her hangi bir 
kastı yoktur. Bu bakımdan uygun bir tedbirdir. 
Kaçakçılık ve kusur hallerinde ise itiraz ve 
dâvadan vazgeçilmek kaydiyle (ki bu şart da 

yerindedir, çünkü malî- itiraz ve kaza mercileri
nin ellerinde bulunan pek çok dosyanın bu su
retle tasfiyesi mümkün 'olacaktır.) Vergi aslı
nın tamamı ile birlikte cezanın 1/4 ü kanunun 
yürürlüğe giriş tarihinden itibaren ilk üç ayda 
ödenmek şartiyle 'bakiyesi yani 3/4 ü affedil
mektedir. Aynı şartlar dâhilinde 1/3 ü ikinci üç 
ay içinde ödenmek 'kaydiyle geri kalan 2/3 ü 
affedilmektedir. 

Hükümet teklifi biraz önce de işaret ettiğim 
üzere, vergi «uçlarındaki kast unsurunu hare
ket noktası ittihaz ederek usulsüzlükte ceza
nın tamamının affını, kaçakçılık ve kusur ce
zalarında ise kısmî bir >affı öngörmüştür. Hal
buki : 

Komisyon teklifi Hükümet tasarısındaki ayı
rımları yani kastı esas olan ayırımları kaldır
mış, usulsüzlük ile kaçakçılık, kusur ve diğer 
suç ve cezaları tamamen aynı muameleye tabi 
tutmuş, hattâ buna bir de mülga vergi kanun
larına göre kesilmiş ve henüz tahsil 'edilmemiş 
olanlar için de bir sarahat eklemiştir. 

Komisyon teklifi ayrıca tarafların malî ve
ya idari kaza mercilerine müracaatları veya ih
tilâfı devam ettirmelerini mükelleflerin aftan 
istifadelerine bir engel olmaktan çıkarmıştır. 
Yani hem vergi cezası affolunacak, hem de ih
tilâf devam edecek; ihtilâf dosyaları açık kala
bilecek. 

Hükümet teklifi aftan istifadeyi, itiraz veya 
dâvadan vazgeçme şartına bağlamak suretiyle, 
bir taraftan mükellefin vergi cezasını tamamen 
veya kısmen mühim ölçüde affederken bir ta
raftan da malî itiraz ve kaza mercilerinin iş 
yükünü hafifletmeyi ve pek çok sayıda dâva 
dosyasının tasfiyesini de öngörmüştür. 

Halbuki komisyon teklifi, mükellefin vergi 
cezasını kaçakçılık halinde dahi kısmen değil 
tamamen affederken, malî itiraz ve kaza merci
lerinin işyükünü olduğu gibi devam ettirmek 
yolunu tutmuştur. 

Bütün bu bakımlardan biz C. H. P. grupu 
olarak Hükümet tasarısındaki (6) ncı madde
nin kaJbul edilmesinin malî nizam ve nasafet 
takımından daha uygun olacağı kanısındayız. 

Bu maksatla da bir önerge sunuyorum. İlti
fat göstermenizi rica ediyorum. Saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — T. 1. P. Grupu adına Sayın 
Âdil Kurtel, buyurunuz. 

- 7 — 
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T. t. P. GRUPU ADINA ÂDÎL KURTEL 
(Kars) — Muhterem arkadaşlar, tasarının 8 nci 
maddesi, üzerinde T. I. P. Grupu adına görüş. 
tenkid ve temennilerimizi arz etmek için hu
zurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Muihterem arkadaşlar, vergi cezalan, ve ge
cikme zamları için Hükümet tasanısında kade
meli bir af, kısmî bir af yoluna gidilmiş oldu
ğu halde, komisyon tasarısı Hükümet teklifin
den tamamen ayrılmış, Hükümet teklifinin dr 
dışına çıkarak, bütün vergi cezalarını ve ge
cikme zamlarını affın şümulü içerisine almış
tır. Hükümet 6 ncı maddeyi 'bu şekilde kaleme 
alırken, bunun gerekçesini tasarı m'etninde gös 
termiş bulunuyor. Fakat komisyon Hükümet 
tasarısında, Hükümetin getirmiş olduğu 8 nci 
madde üzerinde bu şekilde bir değişiklik yapar
ken ve affın kapsamını daha da genişietirkeri, 
'bunun mâkul, objektif kıstaslarını ölçülerini ve 
gerekçesini ortaya koyabilmiş değildir. Bu ba
kımdan sadece bu noktayı işaret etmekle geçe
ceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, buıgün Türkiye'miz
de şümullü bir vergi kaçakçılığının olduğu he
pimizce malûmdur. Gerçekten her yıl asgari 
2 milyar lira civarında bir vergi 'ziyama sebelbo-
lunduğu asgari 2 milyar lira civarında bir ver 
gi ziyamın olduğu bizzat resmî raporlarla, res<< 
mî kuruluşların ortaya koyduğu raporlarla 
meydana çıkmış bulunmaktadır. Devlet Plân
lama Teşkilâtının bir raporunu hatırlıyorum. 
Bu raporda 10 yıl içerisinde sadece dış ticaret 
yolu ile asgari iki milyar lira civarında 'bir ver
gi kaçakçılığının mevcudolduğu, bizzat bir Ana
yasa müessesesi olan Devlet Plânlama Teşkilâ
tının raporlariyle ortaya çıkmış bulunmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de vergi ka
çakçılığını, vergi ziyamı önlemek için muhte
lif yollar vardır. Bunlardan 'birisi kontrola tafbi 
mükelleflerin hesap uzmanlarının, maliye yetki
lilerinin kontrolundan geçirilmiş olmasıdır. 

Fakat, bugünkü imkânlarımızla ve bugünkü 
tatbikatımızla kontrola tabi mükelleflerin an
cak yüzde ikisini kontrol süzgecinden geçirebil-
nıekteyiz. Bu itibarla, vergi zıyaı ve vergi ka 
çakçılığmı önlemek için görülüyor ki, vergi 
mevzuatı ile getirilmiş olan kontrol ve muraka
be mekanizması kontrola tabii mükelleflerin an
cak yüzde ikisi için işliyebilmektedir. Bunun 

dışında muhterem arkadaşlarım, vergi ziyamı 
vergi kaçakçılığını, çeşitli vergi suçlanın önle
mek için C. H. P. iktidan zamanında vergilerin 
mükelleflerin ödemiş olduikları vergilerin gaze
telerle ilânı ve aynca, •mükelleflerin Gelir Ver
gisi Kanununa tabi mükelleflerin servet beya
nında bulunmaları, ve bunun yanında servet 
beyanının kontrolünü sağlıyabilmek için bir 
gider beyannamesine taJbi tutulmalan, çıkarı
lan bir kanun ile kabul edilmişti. Ama, Adalet 
Partisi Hükümeti bu kürsüden Hükümet prog
ramını okuduğu zaman, servet beyanını kaldı
racağını, aynca vergilerin gazeteler yolu ile 
ilânına da karşı olduğunu açıkça ortaya koy
muştur ve hattâ bunun hazırlıklan içerisine de 
girmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, kontrola tabi mü
kelleflerin ancak % 2 sini1 kontrol edebilmekte
yiz. Kontrola tabi mükelleflerin % 98 i kon
trolümüz dışında kalmaktadır. Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidan zamanında getirilen servet be
yanını; ki, bunlar da vergi ziyamı önlemek, 
vergi suçlarını ve vergi kaçakçılığını önlemek 
için bir âmil olduğuna göre,; bir yol olduğuna 
göre bunlara da karşı olduğumuza göre, bunla
rı da kaldırmak karannda olduğumuza göre, 
bunun dışında Türkiye'de vergi suçlannı önle
mek ve her yıl asgari iki milyar lira civannda-
ki vergi ziyamı, vergi kaçakçılığını önlemek 
için elimizde sadece bir tek. müeyyide kalmak
tadır. Bu da vergi mevzuatı içerisinde yer al
mış bulunan cezai müeyyidelerdir. Muhterem 
arkadaşlarım, gerçekten de çeşitli vergi suçlan 
vergi mevzuatı içerisinde cezai müeyyideye 
bağlanmış bulunmaktadır. Servet beyanına kar
şı olan ve Ibunu kaldırmak için 'bu kürsüden 
programında taahhütte bulunan ve bunun yeri
ni alacak bir müesseseyi de bugüne kadar orta
ya koyamamış olan, hattâ bu müessesenin ne 
olacağını bu kürsüden ifade etmek imkânlarını 
dahi bulamıyan bir Hükümet sadece eEmizde 
kalan bir tek önleme yolunu yani cezai müey
yideleri vergi suçlannı affın şümulü içine al
makla, elimizde kalan bir tek ıbu yolu da kapa
mış, vergi mükellefleri için, vergi suçlan için 
önlemiş ve ortadan kaldırmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, Devlet bünyesi içe
risinde yer alan Anayasa müessesesi, ve diğer 
yetkili kurullar Türkiye'de asgari her yıl 2 mil-
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yar lira tutarında bir vergi kaçakçılığının mev-
cudolduğunu ortaya koymaktadırlar, ki, bu bir 
vakıadır. 

Muhterem arkadaşlarım, (gerçekten de bu
gün Türkiye'de büyük, küçük G-elir Vergisi Ka
nununun çerçevesinde mütalâa edilmesi lâzım-
gelen mükellefler berece derece, vergi kanun
larını ihlâl etmekte, derece derece ama az ama 
çok vergi ziyama sebebolmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'nin el'bet
teki çeşitli proplemleri, yığınlarla birikmiş me
seleleri vardır. Ama, bu meselelerin bu birikmiş 
problemlerin halledilmesi içim her şeyden önce 
Türkiye'de kendi kaynaklarımızı harekete ge
çirmek, kendi imkânlarımızı seferber etmek, hir 
tek kuruşun dahi ziyama meydan, vermemek 
mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, hatırlıyorum, 'Sayın 
Hükümet Başkanı, ,!bugün çoluk çocuğunu terk 
edip Almanya'da ikibin metre toprağın altına 
inip maden ocaklarında çalışan, yamyamların 
dahi çalışmadıkları maden ocaklarında çalışan 
işçilerimizin, işçi kardeşlerimizin 'vatanperver
lik duygularına hitab etmişti'. Biz Türkiye'nin 
bu birikmiş meselelerini plân hedefleri çerçeve
sinde halletmek için, bunları çözümlemek için 
çoluk çocuğunu terk edip yamyamların bile ça
lışmadıkları maden ocaklarında işçilik yapan 
işçi kardeşlerimizden fedakârlık isterken, onla
rın vatanseverlik duygularına hitabedenken, 
ama memleketimiz içinde, kendi yurdumuzun 
imkânlarının âzami ölçüde zıyaa uğraması için 
göz yummakta buna âdeta seyirci kalmaktayız. 
Hattâ zaman zaman çıkarmakta olduğumuz af 
kanunları ile bu gibi suçların üzerine de bir sün
ger çekmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, malî suçların vergi 
cezalarının affın şümulü -dışında bırakılması ge
rektiği için ve bu mâkul ve inandırıcı gerekçe
ler olduğu içindir ki, gerek 27 Mayıs İhtilâlin
den sonra çıkandan 118, 134 ve 218 sayılı af ka-
mumlan içinde vergi suçlan, vergi' cezalan, ge
cikme zamları 'affın kapsamı içine alınmamış
tır. 

Muhterem arkadaşlar, hu konudaki görüşle
rimizi arz ettikten sonra şimdi de tasannm ko
misyon tarafından kaleme alınan 8 nci maddesi
nin üzerinde birkaç kelime ile durmak istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, 8 nci maddenin tetki
kinden hemen anlaşılacağı üzere, komisyon ta
rafından teklif edilen 8 nci maddede sadece 
vergi cezaları ve tahakkuk etmiş olan, kesilmiş 
bulunan gecikme zamlan affın şümulü içerisi
ne alınmıştır. 8 nci maddeden her hangi 'bir ver
gi mükellefinin istifade edebilmesi için evvelâ 
hakkında kesilmiş olan bir vergi cezası olacak, 
ayrıca kesilmiş olan hu vergi cezası 
29 Ekim 1965 tarihine kadar kesinleşmiş olacak
tır. Diğer taraftan bu süre içerisinde tahsil edil
memiş olacak. 

Muhterem arkadaşlar, görülüyor ki, tasan 
metninde vergi suçlan, henüz cezai müeyyideye 
bağlanmamış olan vergi suçları affın şümulü 
dışında bırakılmış, af kapsamı içerisine alın
mamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, bu şekildeki bir met
ni, bir maddeyi ilk defa görmüş bulunuyoruz. 
Düşünün, kontrola tabi mükelleflerin ancak 
% 2 sini kontrole tabi tutabilm<ekteyiz. Kont
rola ttfbi tutulmuş, defterleri incelenmiş ve bu
nun neticesinde vergi cezasına mâruz kalmış ve 
bu cezası kesinleşmiş ve ayrıca bu cezasını mu
ayyen bir müddet içinde ödemediği için affın 
şümulü içine, biz bu gibi cezaları almaktayız. 
Ama bir mükellef ve kendisinin hiçbir kalbahati 
ve günahı olmadığı halde, çünkü biz Devlet ola
rak sadece kontrola tabi mükelleflerin ancak 
% 2 sini kontrola tabi tutabilmekteyiz, kontro
la tabi olduğu için hesap uzmanlan, maliye yet
kilileri her hangi bir vergi mükellefinin defte
rini tetkik edemediği için, onun işlemiş olduğu 
suç hakkında henüz bir cezai müeyyide tertibi 
cihetine gidilmediği için hu vatandaş, bu ver
gi mükellefi affın şümulü dışında kalmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, -af kanunları çerçe
vesinde ben zannetmiyorum ki, sadece cezalar 
için bir af düşünülsün ve 'bunun dışında aynı 
neviden 'olan suçlar sırf cezai müeyyideye bağ
lanmadığı için affın şümulü dışında bırakılsın. 

Muhterem arkadaşlar, bu görüşün hiçbir 
mâkul, ohjektif ve hukukî bir mesnedi mevcut 
değildir. Kaldı İd, bu görüş, tasarımın 8 nci 
maddesi bu şekilde çıktığı takdirde, bu büyük 
adaletsizliklere sebeb olacaktır ve mükellefler 
sırf kontrol edilmedikleri için aynı neviden 
suçlan işlemiş olmalarına rağmen kontrola tabi 
tutulan mükelleflerden farklı muameleye tabi 
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tutulacaklar ve affın kapsamı dışımda kalacak
lardır. 

Muhterem arkadaşlar, vergi cezaları ve ge 
cikme zamları dışında kalan, henüz müeyyideye 
bağlanmamış olan vergi suçlarının 8 nci mad
denin incinde mi, dışımda mı olduğunu komis
yonun sayın sözcüsü zannediyorum ki, bu kür
süden daha güzel ve daha açıik bir şekilde izah 
edecektir. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimi 'bitirmeder 
önce bir nokta üzerimde de kısaca durmak isti
yorum. 8 nci maddemin gerekçesinde, vergi iti
raz komisyonlarının ve vergi temyiz komisyon
larının yüklerini hafifletmek, vergi mükellefle
rini maddi ve mânevi huzura kavuşturmak, <m-. 
l an daha büyük bir şevk ve heyecan içinde ça
lışmaya sevk etmek için, tasarınım 8 nci mad
desinin tasarı metnine alındığı ifade edilmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlar, biz ancak kontrola 
tabi mükelleflerim % 2 sini kontrol etmekteyiz, 
zaten kontrola tabi mükelleflerin % 98 i kon
trolün ve murakabenin, Maliye yetkililerinin 
murakabesinin dışında kalmaktadır. Kontrol 
etmiş olduğumuz, kontrol etme imkânlarıma ka
vuştuğumuz % 2 içimde çeşitli vergi suçlarını 
tesbit etmiş olduğumuz mükelleflerini de <affm 
şümulü içine alıyoruz, sırf şu gerekçe ile, vergi 
itiraz komisyonlarının, temyiz komisyonları
nın ve diğer kaza mercilerinin yükünü hafiflet
mek için. 

Ben komisyondan şu hususu öğrenmek isti
yorum; halihazırda bugüne kadar kontrola ta-
hi tutulan mükellefler içerisinde suçları tesbit 
edilenler arasımdan kaç vergi mükellefinim dos
yası, dâvaları muhtelif itiraz komisyonlarına 
intikal etmiştir de geçmiş olan süre içerisinde 
vergi itiraz komisyonları, temyiz komisyonlar] 
bunları halletmek, neticelendirmek imkânları
nı bulamamıştır, biz bu mercilerin yüklerini ha
fifletmek için bir af kanunu getiriyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, vergi itiraz komis
yonlarımın diğer kaza mercilerinin, vergi tem
yiz komisyonlaırnın vazifesi % 2 çerçevesi içe
risinde kalsa bile kendisime intikal eden ihtilâf
ların- en kısa zamanda, en süratli yollardan ha
reket ederek neticeye bağlamaktır. Yoksa biz 
af kanunları çıkarmakla vergi itiraz komisyon
larının yükünü hafifletmek cihetine gidemeyiz. 

— 10 
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Eğer böyle bir yola gidersek bu, kaza mercileri* 
nin kuruluş maksatlarının ve görevlerinin dışı
na çıkmış oluruz. 

Muhterem arkadaşlar, biz kusur ve usulsüz
lük cezaları dışındaki bu gibi suçlarda, hattâ 
usulsüzlük cezasında, suçlarında bir vergi ziyaı 
dahi bahis mevzuu olmadığına göre ve kusur 
suçlarında ise mükelleflerde bir ahlâki redaet 
mevcudolmadığma göre, münhasıran kusur ve 
usulsüzlük cezalarıma mahsus olmak üzere, sırf 
kusur ve usulsüzlük cezalarına inhisar etmek 
üzere hazırlamış, olduğumuz bir önergeyi Yük
sek Başkanlığa takdim edeceğiz, bunun dışın
daki vergi suçlarının, vergi cezalarınım esasem 
affın şümulü içine alınması kamum tekniği ba
kımından da mahzurludur. Zira malî suçlar da
ha ziyade teknik meselelerdir. Eğer mutlaka 
bu malî suçların şimdiye kadar cezai müeyyide
ye çarptırılmış olan mükelleflerin cezalarının, 
gecikme zamlarının affı ' düşünülüyorsa bu af 
kanunu dışında getirilecek bir tasarı ile pekâ
lâ bunlar üzerimde daiha teferruatlı ve daha de
rinliğine durmak imkânlarını bulabiliriz. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet, progra
mımda 40 bin köyden % 90 nınım 'elektrikten, 
% 60 mim okuldan, % bilmem kaçının sudan 
mahrum olduğunu beyan etmiştir, bu kürsüde. 
Bugün bu 40 bin köy' iç erişimde Türkiye Cum
huriyet Hükümetlerinim, ama bugüne kadar 
gelmiş geçmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümet
lerinin bu 40 bin köy içerisinde tek çivi dahi 
çakmadıkları köyler vardır muhterem arkadaş
lar. Elbette ki, bunun sorumluluğumu, bunun 
mesuliyetini biz sadece bugünkü Hükümete, bu
günkü Adalet Partisi Hükümetime yükliyecek 
değiliz. Bunda eğer 40 bin köye biz suyu götür-
memişsek, eğer 40 bim köye... 

BAŞKAN — Sayım Âdil Kurtel köye su gö
türmek meselesi ve 8 nci madde... Rica ederim, 
saded dışına çıkmayım.. 

ÂDİL KURTEL (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Yalnız Hükümet programımda, en kısa za
manda 40 bin köyün % 90 mm elektriği ve su
yu olmıyam köye... 

BAŞKAN — Sayın Kurtel devam ediyorsu
nuz, saded dışı konuşmalara devam ediyorsu
nuz. 

ÂD.ÎL KURTEL (Devamla) — Niçin saded 
dışı olmadığını izah ©deceğim. Niçin suya ka-
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yuşturulmadığını, niçin okulu bu köylere götü-
remediğimizin sebeplerini izah ediyorum. 

Hükümet diyor k i ; biz köyleri okula, yola, 
suya, köprüye kavuşturacağız. Ne ile? Her se
ne 2 milyar lira bir vergi ziyama göz yuman 
bir Hükümet, hangi imkânlarla, ne ile bu 40 bin 
köyü en kısa zamanda suya, elektriğe, yola 
okula ve köprüye kavuşturacaktır? Bunun yolu 
her halde Almanya'da, Hollanda'da Belçika'da 
2 bin metre toprak altına inip yamyamların bi
le çalışmadıkları maden ocaklarında çalışan... 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kurtel, saded dışı ko
nuşmada ısrarlısınız. Riyasetin ikazına lütfen 
riayetkar.olunuz efendim. Ben size 8 nci madde 
için söz verdim. Ne falan yerdeki 2 bin metre
deki derinlikte işçinin çilesini anlatmak için, 
ne 40 bin köyün su meselesini anlatmak için. 
İkinci defa saded dışına çıktınız, ikaz ediyo
rum. Çok rica ederim, 8 nci madde hakkındaki 
görüşünüze devam edin. 

ÂDİL KURTEL (Devamla) — Muhterem 
Başkan, bir Divan Üyesi olarak Başkanımızın 
görüşlerine saygım vardır. Ben 8 aydan beri bu 
çatının altında bulunan ve bu kürsüde yapılan 
bütün konuşmaları dinliyen bir arkadaşınız 
olarak tüzük dışına çıktığım kanısında değilim. 
Ben, sebeplerini arz ediyorum, vergi ziyamı ön
leyin, bu 2 milyar liranın Hazineye intikal et
tirmenin yolunu bulun. İşte o zaman bu köyleri 
suya, yola, köprüye, elektriğe kavuşturmanın 
imkânların} bulacaksınız, demek istiyorum. 
Yoksa af kanunları getirmekle Türkiye'de bir 
sene 2 milyar liralık bir vergi ziyama göz yum
mak, aradan 4 sene değil, 400 sene daha geçse, 
değil ki 40 bin köyü dahi ne ısuya, ne okula, ne 
de yola kavuşturmak imkânlarına sahip değil
siniz. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimi bitiriyo
rum, tekrar ediyorum, Türkiye İşçi Partisi ola
rak biz, usulsüzlük ve kusur cezalarının dışın
daki bütün vergi cezalarının ve vengıi suçlarının 
'affın şümulü dışında kalması kanaatindeyiz. Bu 
hususta 'bir önerge takdim etmiş bulunuyoruz. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bakan adına temsilci Ahmet 
Tevfik Alpaslan. 

MALÎYE BAKANI ADINA MALİYE BA
KANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRÜ AH
MET TEVFİK ALPASLAN — Sayın Başkanım, 

muhterem milletvekilleri, 'Sayın Maliye Bakanının 
meşguliyeti hasebiyle, kendileri yerine muhterem 
parti sözcülerinin, af kanununun malî hususları 
ile ilgili maddesine müteveccih tenkidlerini ve 
mütalâalarını cevaplandırmakla vazifelendirilmiş 
bulunuyorum. Bu sebeple yüksek huzurunuzu bir 
müddet işgal edeceğim. 

Tasarının bu maddesiyle ilgili olarak ilk söz 
alan Millet Partisi Sözcüsü Sayın Sami Binicioğlu 
Beyefendi iki hususa temas buyurdular. Bunlar
dan birincisi vergi aslının ödenmiş olması veya 
altı ay içinde ödenmesi şartının aftan istifade 
için bir kayıt olara*k, bir şart olarak konulmasını 
mahzurlu bulduklarını belirttiler. Ve bunun altı 
ay içinde vergi asılını ödiyemiyecek mükellefler 
aleyhine bir tatbikata müncer olacağını tebarüz 
ettirdiler. Kanaatimizce bu fikre katılmak kolay 
olmamaktadır. Bilâkis aksini düşünmek ve tat
bikatta aksini müşahede etmek mümkün olacaktır. 
Çünkü, mühim olan husus bizim fikrimize göre, 
6 ay içinde vergi aslını ödemek imkânını bulmak 
suretiyle aftan istifade eden veya aynı müddet 
içinde bu imkânı bulamamak yüzünden aftan 
istifade edemiyen mükelleflerin durumunu muka
yese etmekten ziyade, bu Af Kanununun yürür
lüğe girmesinden evvel rıza en veya cebren vergi 
cezaları tahsil edilmiş mükelleflerle aftan istifa
de edecek olan mükelleflerin, ceza muhataplarının 
durumlarını mukayese etmek bizi daha salim bir 
neticeye götürecektir. Bu muhakeme sonunda 
6 aylık süre içinde vergi aslını ödemek şartının 
mâkul, mantıkî ve yerinde olduğu ancak tezahür 
etmektedir. Tasavvur buyurunuz ki, birbirine bi
tişik üç dükkânda aynı ticareti yapan üç mükel
lefimiz olsun ve bunların aynı vergi ödemesine 
ait, aynı çeşit vergiden dolayı nezdlerinde yapılan 
vergi incelemesi sonunda her üçüne de ayrı ayrı 
500 er lira vergi ve 250 şer lira da kusur cezası 
kesmiş bulunalım. Bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten önce şu üç mükellefimizden 1 ncisi 
vergisini ve 250 lira cezasını rızaen ödemiş, 2 nci
si rızaen ödememiş, haczen malları satılmak su
retiyle vergi ve cezası tahsil edilmiş, henüz 3 ün
cüsü ne vergi aslını, ne de cezasını ödememiş bu
lunsun. Şimdi bu durumda 3 ncü mükellefe yani, 
vergisini ve/ ona bağlı olan cezayı Af Kanununun 
yürürlük tarihinden önce ödememiş olan mükel
lefe ilânihaye bir ödeme süresi vermek veya af
tan istifadesini vergi aslını ödemesi kaydına bağ-

11 — 



M. Meclisi B : 112 15 . 7 . 1966 O : 1 

lamamak suretiyle tanınacak geniş hareket serbes
tisi, öteki iki mükellefimizin aleyhine bir durum, 
onlar muvacehesinde gayet eşitsiz ve müsavatsız 
bir vaziyet yaratacaktır. Çünkü, takdir buyuru-
lacağı üzere, malî cezaların diğer cezalarla, bu ka
nunun şümulüne giren ve -affedilen cezalarla bil
hassa cismani cezalarla mühim bir farkı vardır. 
Bu kanunla affedilecek olan diğer cismani ceza
ların suçluları veya muhatapları tarafından çe
kilmiş olup olmaması mümasili durumda olan va
tandaşları şahsan ilgilendirmez. Şöyle arz edeyim; 
aynı fiili islediklerinden dolayı 6 ay hapse mah
kûm olmuş olan iki vatandaştan birisinin ceza
sının bilfiil hapishanede yatmak suretiyle çek
memiş olması, aftan istifade etmiş olması, öteki
nin hapiste yatmış olmasından mütevellit ıstıra
bını ve zararını artırmaz aksi hafifletmez. Halbu
ki bizim malî cezaların tahsilatının bilfiil ifa edi
lip edilmemesi, mükelleflerin karşılıklı biribiriyle 
irtibatına müessir bir durum husule getirir. Çün
kü onların ekonomik münasebetlerine, rekabet 
şartlarına müessir bir vaziyet ihdas eder. Bu iti
barla malî aftan istifade edebilmek için vergi as
lının daha önce, bu kanunun yürürlük tarihinden 
önce ödenmiş olması veya altı ay içinde ödenme
si şartı, komisyonun da kabul buyurduğu üzere 
yerindedir. Bunun aksine (mütalâanın Yüksek 
Meclisinizce kabule şayan bulunmamasını Hükü
met adına, şu arz ettiğim esbabı mucibe muvace
hesinde istirham ederim. 

Yine Sayın Binicioğlu, tasarıda yer alan di
ğer bir hükümden bahsettiler. İhtilâfın devamı 
halinde haksız çıkılan miktar için mükelleften yüz
de 10 zamlı olarak, bu haksız çıkılan miktarın 
yüzde 10 u zamlı olarak tahsil edilecektir şeklin
deki hükmü, bir nevi ceza şartı olarak nitelendir
diler. Ve bir taraftan cezayı affediyoruz, öte ta
raftan yeni bir ceza ihdas ediyoruz buyurdular. 
Bu düşünceye ve kanaate iştirak etmek cidden 
mümkün değildir. Çünkü hakikaten Af Kanunu 
bütün şümulü ve neticeleri ile tatbik yerini bul
maktadır. Bu kanun bu şekilde yürürlüğe girdi
ği takdirde, devam edecek ihtilâflarla iligli usul
süzlük, kusur, kaçakçılık cezaları hakikaten sili
necek, kayıtlardan terkin edilecektir. İhtilâfın 
devamı halinde bilâhara vergi aslına eklenecek 
olan yüzde 10 bir ceza değil, nevama tâbir caizse, 
bir nevi gecikme faizi mahiyetini iktisaibedecek-
tir ki, bir yönden haklıdır ve aynı zamanda mü

kelleflerimizin seve seve, istiyerek katılacakları 
bir miktardır, haklıdır. Çünkü ticarette, ekono
mik hayatta belirli bir miktar paranın muayyen 
bir süre bir ticarethanenin, bir mükellefin, bir 
tüccarın nezdinde kalmasının onun bir faiz öde
meye tabi olmasını icabettireceği alışılmış, gayet 
normal bir keyfiyettir. Miktarı ise, takdir buyu-
rulacağı üzere, çok düşüktür. Çünkü hiçbir mü
kellef, hiçbir borçlu, değil dışarıdan bankalardan 
bile hu fiyata, bu faize 'bir miktar para tedarik 
etmek ve onu belirli bir süre nezdinde tutmak im
kânına mâlik değildir. O itibarla miktar da fa
hiş değildir. Binaenaleyh bu yüzde 10 zam şar
tına müteallik ikinci mütalâanın da yerinde ol
madığını, kabule şayan bulunmadığını arz etmek 
isterim efendim. 

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi adına Sa
yın Kemal Aytaç keza iki hususta temas buyur
dular. Bunlardan ikincisi biraz evvel değindiğim 
bu yüzde 10 ceza şartı ile ilgili ve aynı mütalâa
dır. Bunu tekrar etmek suretiyle kıymetli vakit
lerinizi almak istemiyorum. Yalnız 1 nci mütalâa
larına arzı cevabedeceğim. O da vergi aslının 6 
ay içinde ödenmesi şartının mükellef veya vergi 
sorumlusu tarafından yerine getirilmesi bazan 
mümkün olmıyabilir, bu takdirde 6183 sayılı Ka
nunun 48 nci maddesi, yani tecil ve taksitlendir-
me imkânı bu borçlulara tanınsın, şeklinde bir 
mütalâa ileri sürdüler. Bu mütalâaya da Hükü
met olarak maalesef katılmak imkânını bulama
dık. Çünkü takdir buyurulacağı üzere, 6183 sa
yılı Kanunun 48 nci maddesi normal hallerde 
tatbik edilen genel bir usul hükmü taşımaktadır. 
Halbuki şu Af Kanununun bahis konusu madde
sinde yer alan altı aylık süre nevama aftan isti
fadenin bir şartı mahiyetindedir. Binaenaleyh, 
bu şart süresini tamamen normal zamanlara ve 
normal hâdiselere göre tedvin edilmiş bir umumi 
usul kanununun prosedürü dâhilinde uzatmanın 
idarenin yetkisine bırakılması kabule ve tervice 
şayan bir keyfiyet olmasa gerektir diye düşünü
yoruz. 

iSayın Nihat Diler Beyefendi, Y. T. P. Gru-
pu adına keza % 10 cezanın ıbu kanun tasarı
sının umumi ruhuna uymadığını ve hattâ 1 nci 
ımadde ile de bağdaşmadığım tebarüz 'ettirdiler. 
Bu bususla ilgili cevap verdiğim için telkrar 
'etmiyorum ©fendim. 

A. P. Grupu adına Saym İbrahim Cop Beye
fendi üç noktadan metni tenkid ettikten sonra, 
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komisyonun bu tenkidlere muvazi olarak yeni 
•bir metin hazırladığını, onu sunacağını ve Yük
sek Meclisçe bunun kabul edilmesinin uygun 
olacağını tebarüz ettirdiler. Bu fikre Hükümet 
olarak aynen iştirak ediyoruz. Filvaki tasarı 
metninde bâ-zı noksanlıklar olduğu bilâhara mü
şahede •edilmiş ve 'böyle bir metin ıhazırlanimış-
tır. Bu metin yüksek tasviplerinize mazlhar ol
duğu takdirde Hükümetin de arzusu yerine gel
miş olacaktır. 

Sayın Şefik İnan, € . H. 'P. Grupu adına yap
tıkları konuşmada, Hükümet tasarısındaki met
nin komisyondan gellen metne nazaran daha ter
cihe şayan olduğunu tebarüz ettirdiler. Bu hu
susta Hükümet temsilcisi olarak bendenizin bir 
tercih mütalâasında bulunamryac ağımı takdir 
buyurursunuz. Elbette Yüce Kqmisyonunuz bu 
metinlerden 'binisini tercih etmek durumunda
dır ive en iyisini seçecektir. 

T. 1. P. adına Sayın Âdil Kurtelrin görüş
mesi, şahsi kanaatimce daha ziyade genel ve 
politik düşünceler mahiyetinde oldu. Bir genel 
müdür sıfatiyle maalesef bunları cevaplıyamı-
yacağım. Yalnız bir tek teknik mütalâada bu
lundu, buna cevap arz etmekle iktifa edeceğim. 
Dediler ki ; elimizdeki metin belli bir tarihe 
kadar kesilmiş ve hattâ kesinleşmiş vergi ceza
larını kapsamına almaktadır. Halbuki bilindiği 
üzere bizde vergi inceleme nisbeti yüzde ikidir. 
Bakiye % 9® in bu kanunun yürürlüğe girme
sinden sonra vergi incelemesine tabi olması (ha
linde, kesilecek cezalar af dışında 'kalıyor, bu
yurdular. Bu mütalâaları doğrudur ve biraz 
önce bahsettiğim, Sayın Komisyon tarafından 
hazırlanmış, Riyasete verilmiş veya verilmek 
üzere olan tadil tasarısı ibu noksanı doldurmak
tadır efendim. Bu tasarının son kısmına bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra evvelki 
dönemler için tesbit edilecek suçlar hakkında 
ne yolda muamele yapılacağına dair hüküm 
konmaktadır. Bu suretle tasarının boşluğu dol
durulmuş olacaktır. Saygılarımla arz ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Nuri Kodamanoğlu?.. 
Yok. 

Sayın Orhan Bingit. 
•ORHAN BİRG-İT (İstanbul) — Vazgeçtim 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Rıfat BaykalL Yok. 
Sayın Uğrasızoğlu. Buyurun. 
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MEHMET FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) 
— Muhterem Başkan, sayın milletvekilleri; bu 
sekizinci madde tedvin edilirken iki hususun 
gözden kaçtığı kanısına varmış bulunuyorum. 
Bu durumu arz etmek üzere huzurunuza gel
dim. 

Bunlardan birisi şudur; 8 nci maddenin bi
rinci fıkrasına 'göre; mükellefler veya sorum
lular adına 'kesilmiş olup da 29 Ekim 1965 «ta
rihine kadar 'kesinleşmiş ve henüz tahsil edil
memiş bulunan bütün vergi cezalariyle gecikme 
zamları affediliyor. Fakat idarenin elinde olan 
veya olmıyan sebepler yüzünden bu tarihe ka
dar henüz kesilmemiş olan ve kesinleşmemiş 
bulunan vergi cezaları 'gecikme 'zamları ve bu 
durumda olan mükelleflerin bulunduğu bir va
kıadır. Bunun da ıgöz önüne alınması gerekir. 
Sayın Komisyon Başkanlığı ile yaptığım temas 
neticesinde, böyle bir açıklığın bulunduğu ve 
bunun üzeninde komisyon tarafından da düşü
nülmekte dlduğu ifade buyurulmuşitu. Binaena
leyh, bu madde tedvin edilirken bu tarihe ka
dar henüz kesilmemiş ye kesinleşmemiş olan 
vergi cezalarının da bu madde içellisinde affa 
tabi tutulması hakkın bir ifadesi olacaktır. Bi
rinci busus budur. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci husus şu
dur v,e bendeniz bu hususu önemli telâkki et
mekteyim. Yalnız teklifimi yaparken hukukla 
iştigal 'etmiş olan muhtelif arkadaşlarımla da 
görüştüm, onların da düşüncelerini aldım; ka
bul buyurduğunuz son tarihe göre yani 5 Ha
ziran 1966 tarihine kadar her hangi bir se
beple Devlet okullarında öğrenci iken, yani as
kerî veya sivil orta dereceli veya yüksek okul
larda ilişiği kesilmiş bulunan öğrenciler hak
kında veya bunları taahhüt etmiş bulunan 
kimseler hakkındaki zamların affedilmesinin 
pek doğru olmıyacağı kanaatine vanmış bu
lunuyorum. Bu sebeple bunların yani parasız 
yatılı okuyan öğrencilerin okulla ilişkileri 
kesildikten sonraki tazminatlarının affedilme
mesi gerektiğine ben de inanmış bulunuyo
rum. Ancak bu tarihe kadar bu tazminatların 
ödenmesi ile ilgili 'gecikmelerden dolayı vergi 
cezalarının ve 'gecikme zaımlarınnn affı bir hak
kaniyetin ifadesi olacaktır. Bu hususun da bu 
madde içinde mütalâa edilmesini lüzumlu gör
düğümü Yüksek Heyetinize arz ediyorum. 11-
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tifat görmüş ıbulunursa teklifim, ibu da bir 
atıfet ^ olacaktır. Ve bundan bir 'kısım elinde 
olmıyan sebeplerle .o/kuldan ayrılmış olan fakir 
aile çocukları ve aileler istifade etmiş olacak
tır. Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Uki tane kifayet önergesi var, 
okutuyorum. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sizi çağırdık efendim, Sayın 
Kodaımanoğlu, yoktunuz burada. 

NURÎ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Kifa
yetin aleyhinde söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Kifayetin aleyhin de mi? Pe
ki efendim. 

Başkanlığa 
Müzakeresi yapılan 8 :nci maddenin kifa

yetini ara ve teklif 'ederim. 
Afyon Karaıhisar 

Şevki Güler 

Sayın Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır. Kifayeti arz ve 

teklif ederim. 
•Samsun 

Namık Kemal Tülezoğlu 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu kifayet 
aleyhinde buyurun efendim. 

NURÎ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sa
yın Başkan, sayın- milletvekilleri; Devlet ge
lirlerinden 300 milyona yakın bir önemli meb
lâğın terkinini tazamımun eden bir maddeyi 
müzakere ediyoruz. Bu madde üzerinde şah
san bendenizin Yüksek Heyetinize arza lâyık 
gördüğüm birtakım düşüncelerim vardı, bir 
aksi 'tesadüf salonda, bulunamadım, bu fırsatı 
kaçırdım. Fakat kifayeti müzakere takririnin 
aleyhinde oy kullanma lûtfunda bulunursanız 
parti sözcümüz Yüksek Meclise gerçekten bir
kaç hususu anlatmaya fırsat bulacaktır. Bun
lardan ıbir tanesini kısaca söylemek suretiyle 
gerçekten bunları /dinlemenin Yüie Meclis için 
faydalı olacağını belirtmek isterim. 

Plânın bütünlüğünü korumakla ilgili ka
munun 3 ncü maddesi, devlet gelirlerini azalt
mayı veya çoğaltmayı tazamımun eden kanun 
tasarılariyle ıbunlarla ilgili maddelerin Plân 
Komisyonunda müzakeresini mecburi kılmak
tadır. 300 milyon liraya yakın bir Devlet geliri 

I terkin edilirken bu maddenin plân komisyo
nunda, plânın ımüstalkbel icraatını ne derece 
aksatacağı ve millete plânla vaadedilen hiz
metlerin ne derece yürüyeceği ya da yürümi-
yeceği hususunun ciddî surette tetkiki lâzım-
gelir. Bu konuyu daha fazla tafsil etmek iste
miyorum. Sayın sözcümüz Yüksek Meclise im
kân lütfettiğiniz takdirde, daha geniz izaihat 
verecektir. 

I Bu madde birtakım eşitliği zedeleyici ma
hiyet iktisaıbet/miştir. Bu mahiyetten kurtar
maya şiddetle ihtiyaç 'vardır. Bundan ötürü 
de kifayetin aleyhinde bulunuyoruz, 

Sayın arkadaşlarım, bu kanun tasarısı Dev
let gelirlerinde ve (birtakım suçluların mutlaka 
ifa etmeleri lâzımgelen cezalarda öylesine ge
niş aflara imkân vermiştir ki, kamu oyunda 
millet hizmetlerinin bundan böyle ciddiyetle 
yürüyüp yürümiyeceği hususunda 'birtakım te
reddütler hâsıl olmuştur. Bu tereddütleri gi
derebilmek için de kifayet aleyhinde oy ve
rilmesine ihtiyaç vardır. Bu sebepten ötürü 
kifayeti reddetmenizi diler saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Kifayet önergelerini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi bu madde ile ilgili olarak verilmiş 
bütün önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
8 nci madde, (298) milyon liralık bir Dev

let 'gelirinden vazgeçilmesi nıânasındadır. Plâ
nın 'bütünlüğünü koruma hakkındaki Kanunun 
3 ncü maddesi gereğince konunun Plân Komis
yonundan geçmesi icabeder. Halbuki ibu tasa
rı Plân Komisyonundan geçmemiştir. 

Bu bakımdan, Plân Komisyonuna havalesi
ni arz ve rica ederim. 

C. H. P. Grupu adına 
Çanakkale 
Şefik İnan 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Af kanun tasarlısının 8 nci maddesinin Hü

kümet teklifinin 6 nci maddesinde yazılı ol
duğu şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede-

I rim. 
C. H. P. Grupu Adına 

Çanakkale 
Şefik İnan 
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Sayın Başkanlığa 

7 nci madde olarak (görüşülen tasarının 
8 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederimin. 

Antalya 
Ahmet Torgay 

MADDE 7. — Mükellefler veya sorumlu-
lar adına kesilmiş olup da 5 Haziran 1966 ta
rihine kadar kesinleşmiş ve henüz tahsil .edil
memiş bütün vergi cezaları ile gecik
me zamları (Mülga Vergi kanunlarına 
göre kesilmiş olanlar dâhil) vergi aslı
nın ödenmiş olması veya bu kanunun yü
rürlük (tarihinden itibaren 6 ay içinde ödenme
si halinde a£fedilmiştir. 

Bu tarihe kadar bilcümle muamelâtta ma
liyece yapılmış veya yapılacak kontrol neti
cesinde tahakkuk edecek ihtilaflı vergilerde; 
tarafların malı veya idari kaza mercilerine* 
müracaatları veya ihtilâfı devanı ettirmeleri 
mükelleflerin aftan istifadelerine engel olmaz. 

Ancak, ihtilâfın hallinde tamamen veya 
kısmen haksız çıkan mükeleften haksız çıkı
lan vergi aslı, kesinleşmenin tebliğinden iti
baren 12 ay içinde zamısız olarak tahsil olu
nur. 

* Millet Meclisi Başkanlığına 
8 oıci maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki 

yazılı şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

«Mükellefler veya sorumlular adına kesil
miş olup da, 5 Haziran 1966 tarihine kadar 
kesinleşmiş ve henüz tahsil edilmemiş vergi 
cezaları ile gecikme zamları (Mülga Vergi ka
nunlarına göre kesilmiş olanlar dâhil) affedil-
miştir. 

Altı ay içinde ilgililer müracat iederlerse 
asıl vergi borçlarını, birinci taksiti peşin öde
mek şartiyle, 3 seneye ve dört 'müsavi taksite 
bağlatabilirler. 

Taksitlerden birini vadesinde ödemiyenler 
ile taksitlendirmeye müracaat etmeyip de 
6 ay için asıl vergi borcunu ödemiyenler 
bu maddenin sağladığı aftan faydalanamazlar. 

Hatay 
Talât Köseoğlu 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarıdaki 8 nci maddenin aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini teklif ederim. 
Kars 

Âdil Kurtel 

MADDE 8. — Mükellefler ve sorumluların 
5 Haziran 1966 tarihine ıkadarki, muamele
lerinden ötürü kesilen ve kesilecek olan usul
süzlük ve Ijusur cezalarının, vergi aslı hu ko
nunun neşri tarihinden itibaren 3 ay içinde 
ödenmesi şartiyle affedilmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
8 nci maddenin aşağıda yazılı şekilde değiş

tirilmesini arz ve teklif ederim. 
Manisa 

Sami Binicioğlu 

MADDE 8. — Mükellefler veya sorumlu
ları adına kesilmiş olup da 29 Ekim 1965 ta
rihine kadar kesinleşmiş ve henüz tahsil edil
memiş bütün vergi cezaları ile gecikme zam
ları (Mülga Vergi kanunlarına göre kesilmiş 
olanlar dâhil) affedilmişlerdir. 

İhtilaflı vergilerde tarafların malî 'veya ida
ri kaza mercilerine müracaatları veya ihtilâfı 
devam ettirmeleri mükeleflerin aftan istifade
lerine engel olmaz. 

Yüce Başkanlığa, 
Metindeki 8 nci maddenin 1 nci fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesi, üçüncü fık
rasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Muş 
Kemal Aytaç 

MADDE 8. — 1. Mükellefler ve sorumlular 
adına kesilmiş olup da bu konunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar, teminat olarak para 
alınmış olsa dahi, henüz tahsil edilmemiş vergi 
cezaları ile gecikme zamları (Mülga Vergi ka
nunlarına ıgöre olanlar dâhil) gecikme zamları 
vergi cezaları, aslının bu kanunun yürürlük 
tarihinden itibaren bir yıl içinde ödenmesi 
halinde affedilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
8 nci maddenin 1 nci fıkrası sonuna aşa

ğıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

ITşak 
Fahri Uğrasızoğlu 
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Ek fıkra : 
Sindi veya askerî, orta dereceli Dev

let okullarının her hangi birinde öğrenci 
iken, 5 Haziran 1966 tarihine kadar okulla-
rdyle ilişiklerinin kesilmesi yüzünden, hakla
rında tazminat tahkikatı açılanlardan veya 
açılacak olanlardan bu tazminatlarının öden
mesi ile ilgili gecikme zam ve cezaları bininci 
fıjkra hükmüne tabidir. 

(Sayın Başkanlığa 
Kürsüden ifade ettiğim sebeplerle 8 nci 

maddenin son fıkrasının metinden çıkarılma
sını arz ve teklif ederim. 

Y. T. P. Grup Adına 
Erzurum 

Nihat Diler 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki Ka

nunun 8 nci maddesine son fıkra olarak aşağı
daki hükmün -eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Bolu 
Nihat Bayramoğlu 

Ecnebi memlekete 'gönderilen talebe ile mec
cani leylî talebenin mecburi hizmetlerine ıdair 
1237 Nolu Kanun ve ek kanunlar hükümlerine 
göre ftaahhütlere riayetsizlik veya yükümlü 
oldukları hizmeti 'görememek yüzünden 1966 
malî yılı başına kadar masraf ve tazminata 
mahkûm olanların tahsil edilemiyen harçlarının 
asılları ödenmek şartiyle ceıza ve faizleri Mali
ye Dairelerince usulüne göre terkin olunur, 

Sayın Başkanlığa 
Sosyal Sigortalarla ilgili Sigorta Primleri

ne ve vergisine ait cezaların diğer vergi ceza
larında olduğu gibi affı hususunun dâhil edil
mesinin temini için aşağıda teklif edilen husu
sun 8 nci maddeye ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

«5006 sayılı Sosyal Sigortaları Kanununun 
80, 82, 83 ve 140 nci maddelerde derpiş olunan 
prim, teminat ve cezai müeyyideden mütevel
lit para cıezaları.» 

Bolu 
Nihat Bayramoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki ka

nun. tasarısının 8 nci maddesine (Toprak Mah
sulleri Ofisi Memuru olmıyan Eksperler mari

fetiyle 1938 - 1955 yıllarında satm alınan Af
yonlarda tesbit edilen tasnif hatalarından mü
tevellit borçlar affedilmiştir.) Fıkrasının ilâ
vesini arz ve teklif ederiz. 

Burdur Afyon' Kara/hisar 
Faik Kınhaşlı Şevki Güler 

Afyon Karahisar Afyon Karahisar 
Mehmet Göbekli Osman Attila 

İsparta Afyon Karahisar 
Ali İhsan Balım A, İhsan Ulubahşi 

Edirne Burdur 
Nazmi Özoğul İsmail Boyaoıoğlu 

Konya Kütahya 
Ziyaeddin İzerdem Kemal Kaçar 

Eskişehir Denizli 
ismet Angı Z. Nihat Özel 
Balıkesir Kütahya 

Mevlût Yılmaz 1. Hakkı Yıldırım 
Antalya Tokat 

Ahmet Torgay Osman Hacılbaloğlu 
Van Antalya 

Kinyas Kartal İhsan Ataöv 
Antalya İzmir 

Hasan Akçahoğlu O. Zeki Efeoğlu 
Antalya Aydın 

Osman Yüksek Nahit Monıteşe 

Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 8 nci maddesi, ,mükelefle,r veya 
sorumlular adına kesilmiş olup da 29 Ekim 
1965 tarihine kadar kesinleşmiş ve henüz tah
sil edilmemiş bütün vergi cezaları ile gecikme 
zamlarını affın kapsamı içine almaktadır. 

Halbuki bu tarihe kadar her hangi bir (se
beple kesilmemiş ve kesinleşmemiş olan vergi 
cezalarının bulunduğu da bir vakıadır. Bu du
ruma konu teşkil eden mükellefler veya so
rumlular affın kapsamı dışında (bırakıldığı 
takdirde, bunların ellerinde olmıyan sebepler 
yüzünden, ımağdur olacakları ve bir haksızlı
ğın tezahür etmiş olacağı aşikârdır. Böyle bir 
mağduriyeti ve haksızlığı önlemek üzere, 8 nci 
maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın eklenme
sini arz ve teklif ederim. 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

8 nci maddenin sonuna eklenecek fıkra : 
5 Haziran 1966 tarihine kadar mükellefler 

veya sorumlular adına her hangi bir sebeple 
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kesilmemiş ve kesinleşmemiş olan vergi ceza
ları ile gecikme zamları da birinci fıkra hük
müne tabidir. 

Millet Mec'lisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 8 nci 

maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Aydın 
Reşat 'uzarda 

S nci ımaddeye ek f ılkra : 
Askerî ve sivil okullardan başarısızlık sebe

bi ile çıkarılanların tahsil borçları, faiz ve (mas
rafları ile birlikte af edilmiştir. 

Gerekçe ; l i se ve Orta dereceli askerî ve 
sivil yatılı okul ve meslek okullarına çoğun
lukla Anadolunun falkir çocukları girmektedir. 
Bunların elinde oknıyan sebeplerle ve bütün 
gayretlerine rağmen başarısızlık sebebiyle okul
lara ilgileri kesildiğinde, çok fakir olan veli
leri, yüksek tahsil masraflarını ödemek zorun
lusunda kalmaktadır. 

Ekseriya bu paraları ödeyecek imali kudret
leri olmadığından 'bu dosyalar Hazine için do 
bir külfet teşikil etmektedir. 

Çdk daha ağır olan vergi cezaları affedilir
ken, bu masum vatandaşların da büyülk bir 
yükten kurtarılmaları, hak ve nasafet (kaidele
rine uygun olacaktır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
8 nci maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Nevşehir 
İbrahim Boz 

Ek Fıkra : 
Orta ve lise derecesinde olan okullarda 

Devlet hesabına okuyanların her hanıgi bir 
selbeple disiplin kurulu karariyle' çıkarılan
lar hakkında alınması gereken tazminatlar af-
fedilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim .takrirleri (komisyon 
istiyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL (HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — İstiyoruz. 

BAŞKAN — Bütün önergeler komisyona 
verilmiştir. 

Maddeyi ayrıca istiyor musunuz? Yoksa sa
dece önergeleri mi istiyorsunuz? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sade
ce önergeleri istiyoruz. 

BAŞKAN — Bütün önergeler komisyona 
verilmiştir. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Benim öner
gemin komisyona havalesi meseleyi halletmez. 

BAŞKAN — Mütalâalarını beyan edecekler, 
getirecekler, takrirleri tetkik edecekler hiç de
ğilse. O kadar çok önerge var ellerinde. 

Muhterem arkadaşlarım, daha evvel (ko
misyona verilmiş olan beşinci madde ve omunla 
ilgili olarak verilen önergeler üzerine komis
yonun getirdiği yeni 5 nci maddeyi okutu
yorum. 

Millet Mec'lisi Başkanlığına 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki ka

nun tasarısının 5 nci maddesinin 4 ncü madde 
olaraik oya sunulmasını ve aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekinel 

MADDE 4. — 20 - 21 Mayıs 1963 olayla
rından dolayı : 

a) ölüm veya. müebbet ağır hapse mahkûm 
edilenlerin cezaları (20) sene muvafakat ağır 
hapse çevrilmiştir. 

b) Hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezalara 
mahkûm edilmiş olanların cezalarından (8) er 
senesi affedilmiştir. 

c) (8) sene ve daha az hürriyeti bağlayı
cı cezaya mahkûm edilmiş bulunanlar fer'i ve 
mütemmim cezaları ile ceza mahkûmiyetlerinin 
neticelerine de şâmil olmak üzere affedilmiş
lerdir. 

Ca) ve (b) bendleri hükümlerinden fayda
lananlar hakkında, bihakkın veya meşruten 
tahliye tarihinden itibaren, (bu mahkûmiyetle
rinin talbiî neticesi olan kanuni maıhcuriyet ha
linde bulundurulmaya, memuriyete alınmama
ya veya muayyen bir meslek ve sanatın icrası
nın men'ine dair hükümlerle, cezaların infazı 
hakkındaki 647 sayılı Kanunun 19 ncu madde
sinin 9 ıncu ve T. C. K. nun 173 ncü maddesi
nin son flikraları .hükümleri uygulanmaz. 

1076 sayılı Kanunun 16 nci maddesi hük
mü saklıdır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; ko
misyon bu madde ile ilgili olaraik verilmiş olan 
takrirleri de inceledikten sonra beşinci madde 
hakkında yeni bir metin getirmiştir. Bu me-
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tin muvacehesinde daha evvel önerge veren ar
kadaşlarımın isimlerini okurum. Mevcut metni 
uygun buluyorlarsa kendi önergelerini, de geri 
almak istyiorlarsa lütfen beyanda bulunsun
lar. Sayın Ahmet Tahtakılıç. 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Takl 
ririmi geri almıyorum efendim.. 
BAŞKAN — Geri almıyorsunuz. Sayın uzar

da. Yok. 
Sayın Yunus Koçalk ve Yusuf Ziya Baha-

dmlı. 
YUNUS KOÇAK (Konya) — Geri almıyo

ruz efendim. 
BAŞKAN — Geri almıyorsunuz... 
Sayın Diler.. Sayın Emin Gündoğdu.. 
EMÎN GÜNDOĞDU (Bingöl) — Geri almı

yoruz efendim. 
BAŞKAN — O. H. P. Grupu adına verilen 

önergeyi geri alıyor musunuz? 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Almıyoruz. 

BAŞKAN — Rifat Baykal, Muzaffer Özdağ. 
İ. Hakkı Yılanlı oğlu, burada yoklar. 

Abdülbâri Akdoğan, geri almıyor. 
Hilmi İşgüzar ve Bahattin Uzunoğlu, geri 

almıyorlar. 
Sami Bihicioğlu, geri almıyor.. Ahmet İhsan 

Çelikkan ve Cengiz Ekinci, sız de önergenizde 
ısrar ediyorsunuz. Reşat Özarda da önergelerin
de ıısrar ediyorlar. Bütün önergeler hakkında 
Heyeti Umumiyenin kararını alacağız. 

Bundan evvel getirilmiş beşinci madde var
dır. Bu getirilen beşinci madde hakkında 
Ahmet Tahtakılıç söz istiyor, buyurun efen
dim. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Sayın 
Başkan. Grup adına 'biz de söz istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, bir dakika:, 
komisyon galiba müzakere bitti diye bir itiraz
da bulunuyor. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANİ İS
MAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Evet. 
iş oylama safhasındadır. 

BAŞKAN — Yalnız şu var. Siz maddeyi 
geri aldığınız için, 5 nci maddeyi de Heyeti 
Umumiye kararı ile geri aldınız. Getirdiğiniz 
yeni metin yepyeni bir metindir. Bu metin 
üzerinde görüşme olmamıştır. Eğer (maddeyi 
değil de sadece önergeleri geri almış olsaydınız 
yeni getirdiğiniz metin bir tadil önergesi ola-
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çaktı. Halbuki Heyeti Umumiyede siz mad
deyi geri istediniz ve getirdiğiniz yeni madde
dir. Bu selbeple bu madde üzerinde konuşma 
olabilir, efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sayın 
Başkan usule uygun hareket edilmesini temin 
etmek için hatırlattım efendim. Takdir sizin
dir. 

BAŞKAN — O zaman siz maddeyi de isti
yoruz dediniz ve oyladık size maddeyi de ver
dik. Meselâ şimdi 8 nci maddeyi vermedik. 
Yalnız önergeleri vermiş durumdayız. 

Buyurunuz Sayın Tahtakılıç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; Adalet 
Komisyonunun eski tasarının beşinci maddesi, 
20 - 21 Mayıs olayları diye adlandırılan silâhlı 
ayaklanma suçları hakkında getirdiği hüküm 
üç bakımdan tasarının esasına, maksada ve ye
ni getirilen maddenin mucip sebeplerine uygun 
değildir. Evvelâ tasarının maddesine uygun 
değildir. Çünkü bu tasarı Türkiye'de huzuru, 
sükûnu, rejimin hiçbir şekilde üzerinde müna
kaşa cereyan etmiyecek şekilde ayakta durma
sını temin eden, etmek istiyen toptan bir af 
kanunu ımâhiyetindedir. Ve şimdiye kadar çı
karılmış parça parça af kanunlarının kifayet
sizliğinden doğmuş yeni bir af tasarısıdır. 

Sayın arkadaşlar, size ölmüş bir arkadaşı
mızın, daha evvel çıkarılmış af kanunları dola-
yısiyle gelin 'bu kanunu affın umumi prensiple
rine uygun olarak çıkaralım 'dediği zaman, 
Sayın Fuat Arna'nm biz, yaptığı ikazı dinleme
mek yüzünden, memlekette hem kanunun umu
mi prensiplerinden ayrılmanın vicdani azabı, 
hem de o af kanunlarının umumi ve küllî çık
maması prensiplere uygun olarak, çıkmaması 
yüzünden memleketin ne kadar badireli günler 
geçirdiğini ve halledilmemiş meseleler karşı
sında kalmak bakımından sosyal, siyasi buh
ranlar hâsıl olduğunu hatırlatarak söze başlı-
yacağım. Arkadaşımın ruhunu burada taziz 
eder ve sizi bu maddeyi görüşürken tasarının 
umumi prensiplerinden ayrılmamaya davet için 
bu hâtırayı bu noktayı hatırlatmak isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, demek ki, madde, 
tasarının umumi af prensiplerinden ayrılmakta, 
rejimin selâmeti ,emniyeti ile alâkalı ve Anaya
saya aykırı olarak cereyan etmiş hâdiseleri top-
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tan tasfiye etmek noktasından .ayrılmaktadır. Bu 
ayrılma yarın, da başımıza yeni bir netice geti
rir. Yani bizi yeniden af çıkarmak mevburiye-
tiyle karşı karşıya bırakır. O af vesilesiyle bir
birini kovalıyan aflar yüzünden de memlekette 
Devlet nizamı, içtimai huzur yeniden zedelenmek 
ve memleketi âdeta yeni af havası içinde sürük
lenmek gibi bir vaziyet hâsıl olur. Sözcü arkadaş
larımdan bir tanesi bize gelen mektuplardan 
bahsetti. Hakikaten arkadaşlar bir Devlette bir 
Kurucu Meclis teşekkül edip, de halk oyuna su-
sunulmuş bir Anasaya meydana geldikten sonra 
artık kanun hâkimiyeti, mutlak olarak tesis edil
miş olmak lâzımdır. Bir intikal devresi zihniye
tinden yüzde yüz kurtulmak lâzımdır. Bir inti
kal devresinden^ yüzde yüz kurtulmanın tek ça
resi de o intikal devri havasını meydana getiren 
rejim buhranı esmemesi ve estirilmemesi ve re
jim buhranına ait hâdiselerin yüzde yüz unu
tulması, unutturuknasiyle mümkündür. Şimdi 
biz 5 nci madde ile ne yapıyoruz? Geşmişte üzü
cü olaylar hâsıl olmuş bu üzücü olaylar hakkın
da adalet hükmünü vermiş. Bu hüküm gereğince 
148 kişi hüküm giymiş. İkisi kendisine göre ölüm 
cezasını akıbetine uğramış, bedbaht kaderlerin
den dolayı kendilerine acırım. Ondan sonrası 
146 tanesini dereceli (hükümlere bağlamış. Bun
lar şimdiye kadar yalnız 40 kişi bu aftan istifa
de etmek üzere hapishanede bulunmaktadırlar. 
Biz bu 40 kişiden, 20 kişi ayırıyoruz. 20 kişisi 
hakkında, rakamlarda küçük hata bulunabilir, 
ben burada istatistikî malûmat vermiyorum. İşin 
esasını izah ediyorum. 20 kişisi hakkında aftan 
istisna ediyoruz. Niçin? Ortaya konan iki sebep 
var. Birisi, disiplin sebebi. Sayın arkadaşlarım, 
Türk ordusunun disiplini 3 - 5 kişinin, 100 kişi
nin, 148 kişinin ayaklanması ile bozulmıyacak 
kadar kuvvetlidir. Bu tarihî bir vakıadır. Türk 
ordusu kadar millî hüviyeti olan bir ordu yoktur. 
Evvelâ Mehmetçik bu orduda kayıtsız şartsız 
hasbi vatani vazifesi görmek üzere gelir ve şim
diki halde dahi on lira masraflarında karşılık 
olarak maaş alır. Bu ordu bir feragat ordusudur, 
bir disiplin ordusudur, Mehmetçiği budur. 

Subayı ise, Türk ordusu subayı bakımından 
da millî bir ordudur. Ordunun tarihçesini ha
tırlarsınız... Devlet teşkilâtı içinde senelerce maaş
ları tedahüle kalmıştır, Türk subayının. Fakat 
vazifesinin başında nöbetçi Mehmetçik gibi ay
rılmamıştır. Bu ordunun disiplinini yinmi kişi

nin hapishanede kalması hiçbir vakit bunların 
unutulmaması havasının henüz memlekette ka
yıp olmadığı gibi mâna taşıyacağını akla getir
memek lâzımdır. Bu hususta 1946 dan beri mu
hafaza ettiğim bir prensibimi burada size açıkça 
söyliyeyim. 

Arkadaşlar, aslında mehmetçiğin tetikteki 
parmağın Türk Anayasasına tevcih etmeye se-
lâhiyetli hiçbir kimse, hiçbir kuvvet, hiçbir rütbe 
ve mertebe sahibi yoktur. Türk Anayasası bu de
receye kadar temelli prensiplerini ortaya koy
muş ve ebediyen Devlet kadrosu ile halkın 
vicdani emniyetiyle ve her türlü iç ve dış cere
yanlara karşı rejim yerine oturmuştur, oturmı-
yan keyfiyet; bizim birbirimize itimadımız mese
leye, oturmuş nazariyle bakmak noktasındaki 
tereddüdüm/üzdür. Bu tereddütler beyhude
dir arkadaşlar. 

Şimdi tasavvur adiniz; 20 tane subayın cezası 
20 seneye indi... Neye? Ordu disiplini. Bugün ye-
i i yaşından yetmiş yaşm'a kadar kendisini ordu
nun mensubu telâkki eden Türk Milleti içinde 
20 kişinin hapiste olması keyfiyeti ordunun di
siplinini ne takviye eder. ne de bunların aftan 
istifade etmesi, ordunun disiplinini zedeler. 

Arkadaşlar, disiplin kelimesinin de adını ko
valım. Disiplin ordu mânasiyle de medenî mâ-
nasiyle de, nihayet ordudan tart, disiplinin son 
noktasıdır. Arkadaşlar, insanlar hayal kurmak 
hakkını 'haizdirler. Mesleklerinde her mertebe ve 
dereceye yükselime arzusunla, yükselmek imkânı
na saftı'ibetmek gibi arzuya sahiptir. Bizim Ana-
vasamız insan hakları çerçevesinde bu hakları da 
temin etmiştir. Biz ordudan taırd'eıtmişiz. her tür-
lü rütbe ve mertebelerin imkânını kaldırmışız. O 
halde artık disiplin neresinde kalmış? Disiplinin 
",'eza 'hududu meslekten tarda kadar gider. M.es-
1 ekten bunlar çoktan tardedllmiş ve Türk Ana-
vasasmın mahkum ettiği insanlar olarak hapsane-
Vrde yatmış ve kâfi derecede ibreti müessire ola
cak bir cezayı çekmiştir. Şu halde disiplin diye 
^ r kevfiyeti mevzuübaıhsetmek beyhudedir, saym 
arkadaşlarım. Temenni ederim ki, bu işin ordu 
zaviyesinden bu disiplin meselesini izah ederken, 
^avm Adalet Bakanı disiplin meselesine verdiği 
mânayı söylemelidir. Disiplinin nihai hududu, 
Hır adamı meslekten tardetmekltir. Ümitlerime, ha
yalleriyle, 'emekleri ile bağlı oldukları meslekle
rinden', her türlü haklarından kendi suçları yü
künden malhrum edilmişler, disiplin meselesinin 

19 — 
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kapısı kapanmıştır. O halde geriye ne kalmış? 
Geri'ye katlan şu; acaba bu suçları unutmak, unut
turmak günü gelmiş midir? Arkadaşlar, işte 
Hükümetin kanun tasarısının birinci satırında 
diyor ki, artık günümüzde 20 nci asır prensiplerine 
uygun 'bir Anayasa yapılmıştır. Bu rejime ait 
ımavzular büsbütün tarihe 'foıtikal etmiştir. Bina
enaleyh, Ibu 'Suçların unutulması günü geldi diyen 
Hükümetıt'ir. Ne kalıyor orta yerde? Hükümet 
programındaki, Adalet Partisinin' beyanname
sindeki gerçeklere uygun .Arkadaşlar, gerçeklere 
uyıgun «özünün, müsaade ederseniz aldım tam ko
yalım. Bu işin unutulması, unutturulmaya o ka
dar gerçeklere uygundur ki, Türk (hukuk lügati 
umumi affı şöyle tarif ediyor; «Umuimi af : Ge
nel menfaat bakımından unutulması ve unuttu-
rulması lâzımgekn suçların ve takibin ortadan1 

kaldırılması.» Türkiye'de bugün unutulması lâ-
zımgelen suçlar, tasarmi'n ifa/de ettiği gibi, rejinle 
taallûk eden suçlardır. Rejime taallûk eden suç
ları toptan unutımanın günü bugün gelmedi ise, 
hamıgi gün gelecektir? 

Onun 'için arkadaşlarım, Türk Anayasasına, 30 
m'il'von Türk ve kurulmuş Devlet teşkilâtı çoktan 
sahiptir. Bir noktayı arkadaşlarıma vicdan hu
zuru içinde söylüyorum; Türkiye'de hürriyet mü
cadelesi 19G1 Anayasasına kadar romantik bir 
haıva içinde cereyan ediyordu. Hüsnüniyet for
müllü içinde, sen rejim bakımından1 hüsnüniyetli
sin, ben relim bakımından hlüsnün'iVetliviım, sen 
değilsin, bugün 'bu hava kalkmıştır. Anayasa 
Mahkemesi vardır. Meclisler millî iradeyle se
çilmiştir. Türk hakimi (vazifesinin başındadır. 
Türk vatandaşı Anayasasına sahiptir. O halde 
'bu suçların unutulmajsı ıgünü bugün gelmediy-
se ne gün gelecektir? Görüyorsunuz ki muhte
rem arkadaşlarım, artık rejim dâvası, Türkiye'
de Ali'nin, Veli'nin, Ahmet'in, Hasan'm, falan 
rütbedeki, falan mevkideki adamın kendi öz 
takdirine, kendi çıkarına veya kendi hesapları
na göre yürütülecek bir nokta değildir. Türk 
Anayasası, milletin vicdanında, Türk demok
rasisinin müesseseleriyle yerli yerine 'oturtul
muştur. Rejim suçlarını unutmak ıgünü çoktan 
(gelmiş 've geçmektedir. 'Esasen tasarının mucip 
sebebi de bu noktaya dayanmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu mevzuun asıl ince 
tarafı hapse düşmek, ne Sebeple olursa olsun 
bedbahtlıktır. Binaenaleyh, hapisteki arkadaş-
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larımızm hislerini rencide 'etmiyecek ölçülerde 
konuşmak lâzımdır. Yoksa 21 Mayıs olayları, 
ondan evvelki 22 Şubat olayları, ondan önce
ki olayları, birbirine bağlantılı münakaşa et
mek suretiyle birtakım hükümlere varabiliriz. 
Beti bundan çekmiyorum, çünkü mevzu fiilen 
hapisanede olan bedbaht birtakım vatandaşla
rımıza taallûk ediyor. İnsani ölçülerden ayrıl-
mamaJk lâzıimdır. Onun için 'münhasıran şu af 
mevzuunda unutulması, unutturulması günü 
gelmiş midir, gelmemiş midir noktai nazarıımı 
bu noktada bağlıyorum. Gelelim bir noktaya. 
Sayın. Adalet Bakanı arkadaşım dediler k i ; 
KO adisine bu hâdiselerin içinde bulunmuş bir 
şahsiyet olarak hâtıralarını bir defa daha göz
den 'geçirmesini rica ederek noktai nazarına ce
vap ıveriyorum. İyi ama, ileride yeni bir af ka
nunu çıkarılması pekâlâ mümkündür. Arkadaş
lar. bu 'Meclis şimdiye kadar yapıimıyan, mem
leketin halk oyu ile yürürlüğe girmiş bir Ana
yasadan sonra yapacağı işi toptan yapmak mev
kiindedir. föaym Bakana (haber vereyim, eğer 
af sözü bir daha 'çıkarsa elbette hırsız da affını 
bekliyecek, suiistimal saihilbi de affını befcliye-
c ektir, falanı da affını bekliyec ektir. 

Türk Parlâmentosu, birbirini fcovalıyan af
lar yüzünden TürkiyeVle teessüs odilemiyen 
kıymet hükümlerini yeniden tesis etmek gibi 
bir zaruret içinde kalacaktır. Artık bu aftan 
sonra ben temenni edeyim ki, Türkiye hiçbir 
siyasi olayla karşılaşamaz 've karşılaşmamalıdır. 
Bunu hem iradi olarak, hem temenni olarak 
söylüyorum. 

İkincisi de, Türkiye artık birbirini fcovalı
yan af kanunları sistemiyle değil, kanunlarımı
zı iyice içtimai bünyemize uydurmak suretiyle, 
kanunlarımızı yeniden göstererek suç işliyen, 
hele âdi suç işliyen (vatandaşlar karşısında ce
miyette hak sahipleri de yerli yerini almalı, af
lar 'silsilesinden kurtulmalıdır. O halde Sayın 
Adalet Bakanının, pekâlâ önümüzdeki yıl veya 
önümüzdeki yıllarda bir af kanunu düşünüle
bilir zihniyeti hem içtimai realiteye, hem mem
leketimizin şimdiye kadar geçirdiği vaziyete 
uygun değildir. O 'halde arkadaşlar işi sadeleş-
tirelim. Kanunun prensiplerine uygun değil ge
tirilen madde. Hükümet ıgerekçesinde deniyor 
ki: <«20 nci asırdayız.» Ben de aynı kanaatte
yim. Türkiye kadar demokratik idareyi, demok-
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ratik rejimi kurmakta ıgeç kalan çok büyük fe
dakârlıklarla karşı karşıya kalan tek memleket 
yoktur. Şahsi idare devri, keyfî idare devri Tür
kiye'de padişahları sınır dışına attığımız gün
den itibaren ebediyen tarihe ıgtömülımüştür. Ye
ni Anayasa da Ibunun sistemini meydana getir
miştir. O halde bu rejim suçfları keyfiyetini top
tan unutmak ve unutturmak ıgünü 'gelmiştir. 
Böyle bir zihniyetle sizlerden ricam, bu affı, bu 
silahlı ayaklanmada geri kalan 20 kişiye suç
larının tarihî mesuliyetini millî vicdanda sakla
mak üzere, fiilen hapiste olma keyfiyetlerini 
Meclisin haiz olduğu af salâhiyetini kullanmak 
suretiyle, toptan tasfiyesinden ibarettir. Tasarı
nın, önergemde de teklif 'ettiğim şekilde, kade
mesiz olarak 31 Mayıs suçlularının bu aftan is
tifade ettirmek suretiyle değiştirilmesini, ko
misyonun ve Hükümetin maruzatımı, yirmi 
yıllık bu mücadele içerisinde îbulunımuş bir va
tandaşın, Ibir milletvekilinin vicdani ıstırabı, 
vicdani kanaati olarak mütalâa etmesini ve dü
şüncelerine ıbu ölçüde değer vermesini istirham 
ederim. Hepinizi ıhürmetle selâmlarım. (Muha
lefet sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adma evvelâ 
Sayın İhsan Kabadayı'nm ismi yazılmış sonra 
da Orhan Birgit salahiyetlidir diye bir yazı var. 
iki kişi arka arkaya mı, o şekilde mi efendim? 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Bendeniz ko
nuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Orhan Bir
git. Sayın İhsan Kabadayı sizin isminizi siliyo
rum... 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Önergem 
var, önergem üzerine konuşacağım. 

C. H. P. GRUPU ADINA ORHAN BİRGİT 
• 

(istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, günlerden beri Yüce Meclis bir aî tasarısı 
üzerinde çalışıyor. Ceza evlerinde kalmış olan
lar bilirler, Ibunlardan birisi sıfatiyle şu anda 
Türkiye'mizin çeşitli ceza evlerindeki 'havayı, 
haleti ruhiyeyi çok yakından ve çok iyi biliyo
rum. Radyolar çıt çıkmadan dinlenecektir. Sa
bahleyin gelen gazeteler kapışılacaktır demir 
parmaklık arkasından. Evlerde, bilemediğimiz 
evlerde, birtakım insanlar atıfet getirecek olan 
Yüksek Meclisin değerli üyelerinin kalkacak 
parmaklarını uzaktan hayal edeceklerdir. Göz
ler tam anlamı ile Türkiye'nin tek ve en büyük 
temsilcisi Yüksek Meclisimize çevrilmiştir. Bu 
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noktayı tes'bit etmekte bu tarihî anda bir fayda 
ve zorunluluk görüyorum. İktidar partisi, taba
nı memleket gerçeklerine dayanan bir af vadet-
mişti. Tasarının tümü üzerinde konuşan sözcü
müz ve diğer maddelerde söz alan Cumhuriyet 
Halk Partili milletvekilleri bu konudaki düşün
celerimizi ortaya koydular. Biz bu tasarının ha
zırlanmasında, iktidar partisine daba çok 6 ncı 
maddenin 'hız verdiğini, bu kanunda iktidar 
partisini daha çok bu maddenin meşgul ettiğini 
ileri sürdük. Ve 146 ncı maddenin ayrı ayrı öl
çülerde ele alınmasının, 'bu maddede suç işle
miş olan şahısların ayrı ayrı fiillerden dolayı 
ayrı ayrı bölümlerde mütalâa edilmesinin yer
sizliği üzerinde durduk. Bir suçu işliyor bir va
tandaş, 146 ncı maddeye giriyor. Onun cezası
nın tamamı affediliyor. 146 ncı maddeye giren 
bir başka suç affedilmiyor veya kısmen affa 
tabi tutuluyor. Şimdi, memleket gerçeklerine 
uyma tabanı bu olmamalı idi ve bu değildir. Sa
yın Tahtakılıç çok veciz bir şekilde ifade etti, 
148 hükümlü 20 - 21 Mayls olaylarına karışmış, 
bunların bir kısmı kademeli olarak affa tabi tu
tuluyor, bir kısmı daha evvel cezasını çekmiş 
ayrılmış. Şimdi 20 kişi kalıyor. Bütün bu mese
leden dolayı üzerinde af hakkımızı kullanmak 
istemediğimiz, Yüce Meclisin ve Türk Milletinin 
atıfetine nail kılmak istemediğimiz 20 kişi. Beri 
yanda çeşitli suçlardan çeşitli hükümlüler affe
diliyor. Döviz kaçakçıları, 146 ncı maddenin içi
ne girenler, şunlar, bunlar var. Yaraları sara
lım diyoruz. Yeni yaraları tırnaklamak istemi
yoruz. Ama bir af katarının çeşit çeşit vagon
ları önümüzden geçiyor. Sadece bu 20 kişi geli
yor ve komisyonun önünde kalıyor, tıkanıyor. 
Oysa komisyon bu maddeyi geri aldığı zaman, 
tabanı memleket gerçeklerine en uygun bir af 
getirecek, 146 ncı maddede kanunların eşitlik 
ve genellik prensibini sağlıyacak diye nice 
umutlara kapılan arkadaşlar arasında bende
niz de vardım. Bu 20 kişi 20 yıl daha yatacak. 
Bu noktayı kesinlikle tesbit etmek lâzım. Sık 
sık af kanunu çıkarmaya hiçbirimiz taraftar 
değiliz. Bu 20 kişi 20 yıl daha yatacak. 

Şimdi düşününüz, bunların kaçı yirmi yıl 
sonra ceza evinden çıkabilir?.. Bir. memlekette 
ceza evlerinde siyasi hükümlüler oldukça, ista
tistiklerden görüyoruz ki, âdi suçların işlenme 
oranı artıyor. Çünkü vatandaş biliyor ;ki, si-
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yasıi hükümlüler, siyasi suçlardan dolayı par
lâmentolar af haklarını kullanacaklar, zaman 
zaman o parti gelir, bu parti gelir, o olay olur, 
bu olay olur ve bunların' tazyiki ile siyasi hü
kümlüler ceza evlerinden zaman zaman çıkar ve 
onlarla birlikte âdi hükümlüler de affa nail 
olurlar. Bu yirmi kişi, teshit ettiğimiz nokta
ya göre yirmi yıl yatacak. Çünkü 'bu Yüce 
Mecliste çok söylendi, bir defa daha söyleni
yor, bu sonuncu af, sonuncu atıfet olarak ge
tiriliyor. Demek ki, bu 20 kişi 20 yıl yata
cak. Bu durumun iki yönü var. Biri, 20 yıl 
yatarken öbür taraftan, bunlar yakında bir 
gün affa nail olurlar diye birtakım insanlar 
âdi suçlar bakımından suç işleme istatistiğini 
artıracaklar. Yüce Meclisin bu noktayı da ha
tırda tutmasını bir defa daha istirham ediyo
rum. Sayın Tahtakılıç ifade ettiler, «meşele
rim disiplin yönü vardır. Hükümet bu nokta
da mı bir tereddüt gösteriyor?» Dediler. Biz 
meselenin disiplin yönünde tereddüdedeeek bir 
İlişkisini görmüyoruz. C. H. P. Grupunun 
önergesinde meselenin disiplin yönü hal 1 edil -
mişltir. Bizim değiştirge önergemiz ile disiplin 
hususundaki sakınca saklı tutuluyor. 

Sayın milletvekilleri, 'komisyon bu madde
yi geri aldı ve 'bir günü aşan *bir süre elinde 
tuttu. O zaman eşitlik ve genelBk prensibi
nin uygulanması umudu içimizde uyanmıştı. 
Şimdi öğreniyoruz ki bu umut boşunadır. Ko
misyon biraz daha ileri "bir merhaleye geldiği 
kanaatindedir. Bize göre bu kanaat boşuna
dır. 20 yıl ile 26 yıl, 30 yıl, 40 yıl arasında 
hugün hapiste bulunan bu kadro için her han
gi bdr değişiklik okuyacaktır. Birtakım insan
lar yaş ortamları zaten yarının üzerinde, bun
lar 20 yıl ile 30 yıl arasında ceza evlerinde yat
tığı sürece, hem de en kötü şartlar içinde ceza, 
evlerinde yattığı sürece, kendilerine 'yeni bir 
hayat ufkunu ileride göz önüne alamıyacaklar-
dır. Umudunu yitiren, sadece •eşitlik ve ge
nellik taraflısı olan 'bizler değiliz. Umudunu 
yitirenlerin başında bu maddenin kapsamına 
giren hükümlüler vardır. Onlar ki, bu tasarı
dan faydalanan ve ceza evlerine en pahalı lo
kantalardan tepsi tepsi yemekler getirilen bâzı 
kimselerin aksine, maalesef açtılar. Onlar ki, 
istikballerini yitirmişlerdir. Arkalarında ken
dilerine destek olan kimse yoktur. Arkaların
da sönmüş ocaklar bırakmışlardır, bikes bı-
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Takmışlardır. Yüce Meclisin bilmesi İçin söy
lüyorum, 'bu insanların çocukları arasında çöp 
tenekelerini karıştırarak günlük nafakasını çı
karan insanlar vardır. Onlar sizlerden af bek
liyorlar. Muhterem arkadaşlarım, gerçek bir 
atıfet bekliyorlar. Bu atıfetin kullanılmasında 
eşitlik ve genellik ilkelerine sırt çevirmemenizi 
bekliyorlar. Eşitlikten ve âtifetten uzak bir 
kanunu komisyonun nasıl savunacağını gerçek
ten merak ediyorum. Yeni bir af çıkacak di
ye elbette beklemiyoruz. O halde 146 ncı mad
deden geride kalan şu altı yıldan bir kısım 
suçluların tamamen affedildiğini hattâ 'bir kıs
mının ileri atıfetlere mazhar olduğunu da ha-
tırlıyarak, geride kalan bir kısım insanlara bu 
atıfetin kapısını Yüce Meclisin kapatmamasını 
istirham ediyoruz ve kapatmıyacağma da inan
mak istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri; (Adaleti koruyunuz) 
gerçeği ondan yana olmasını sağlıyan bir dö
nüş yapmış, bu dönüşünüz affedeceğiniz insan
larla birlikte toplumda gerçekten istenilen hu
zuru yaratacaktır. Saygılarımla. (Muhalefet 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sami Binicioğlu. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Sayın Tahtakılıç'm 
bu konuda yapmış olduğu çok vazıh, çok ye
rinde, çok isabetli konuşmasına candan katılı
yorum. Beşinci madde hakkında Sayın Ko
misyonun daha cömert, daha anlayışlı davrana
rak getirmiş olduğu yeni şekli tatminkâr 'bul
madık. Bugün huzurunuza getirilmiş bulunan 
af kanunu tasarısının gerekçesinden, artık geç
mişe bar sünger çekip, geçmişin'acı ve tatlı 
hatıralarını bir tarafa bırakıp, milletin ve mem
leketin âtisi için, hepimiz için, bütün Türk 
Milleti için yepyeni 'bir hayatın başlamasını 
arzu ettiğimizi, öğreniyoruz. O halde 20 - 21 
Mayıs olaylarına her nasılsa karışmış olan bir
takım genç, tecrübesiz insanları affetmekle, 
kanaatimizce cemiyet bir şey kaybetıniyecek, 
bilâkis huzur ve sükûnun avdetine yardımcı 
olacaktır. Bunlar için ileride kademeli olarak 
yeni bir af getirilmesinin düşünülmesi de ha
talıdır. Kısa zamanda birçok af kanunları 
çıkarılmıştır. Böylece sık sik çıkarılan af ka
nunları cüraıün cezasız kalımıyacağı esası ve il
kesini baltalamış bulunmialktadır. Binaenaleyh; 
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bundan sonra bunlar için yeni bir af kanunu 
çıkarmaya teşebbüs etmek cemiyet için fayda
sız, bilâkis zararlı olacaktır. Bu hususun da 
nazarı itibara alınması iktiza eder. 

Sayın milletvekilleri; yakın tarihimizde 
milletimiz, cemiyetimiz birçok buhranlar ge
çirmiştir. Bu buhranlar içerisinde birçok kim
seler istiyerek veya istemiyerek veya inanarak 
veya inanmıyaraik veya bir şevki tesadüf ile 
birçok hâdiselere karışmışlardır. Bugün reji
min yerleşmesi için hepimiz çırpmıyoruz ve 
artık bundan sonra Türk demokratik hayatın
da hu gibi hâdiselerin meydana gelmemesini 
bütün Türk Milleti, bütün Türk gençliği, bü
tün Türk aydını olarak arzu ediyoruz. Şu 
halde geçmişe tamamen bir sünger çekmek, geç
mişin acı ve tatlı hatıralarını bir kenara bırak
mak ve istikbâle yönelmek mecburiyetindeyiz. 
Bu bakımdan sayın milletvekili arkadaşlarım
dan bu atıfeti, 20 - 21 Mayıs olaylarına karış
mış bu tecrübesiz, bu genç evlâtlarından - bun
lar da Türk evlâdıdır- bunlardan da bunu 
esirgememelerini rica ve istirham ediyorum. 
Şu Af kanunu tasarısı kanunlaştığı zaman bun
ların kardeşleri, anneleri, babalan onlar da se
vinsinler, müşterek sevinelim. Bütün Türk 
Milleti olarak, her şeyi unutarak hepimiz sevi
nelim. Bunu Yüce Meclisinizden bilhassa is
tirham ederim. Hepinizi saygı ve sevgi ile se
lâmlarım. (Muhalefet sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Muzaffer Özdağ. 
MUZAFFETt ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) — 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin aziz üyeleri; 
20 - 21 Mayıs olayları hükümlülerinin affını 
istiyoruz. Bu konuda düşüncelerimizi genel
likle ifade etmiştik. Genel bir affın Türk si
yasi ve içtimai hayatında bir beyaz sayfa aç
ması lüzumuna ve faydasına işaret etmiştik. 
Barışın, işbirliğinin memleket için ve özellik ile 
iktidar için faydasını belirtmiştik. Komisyo
nun getirdiği nihai formülün bu düşünceye 
hizmet etmediğini, edeımıiyeceğini üzüntü ile gö
rüyoruz. 

20 - 21 Mayıs olayı nedir, sanıkları kimler
dir; ifade edeyim. 

Muhterem milletvekilleri; Cumhuriyetin Si
lâhlı Kuvvetlerinde disiplin, dünya ordularına 

'göre en yüksek seviyededir. Silâhlı Kuvvetle
rimizin mensupları yasalara ve kendi yasaları

na âzami riayet ve itaat etmek durumunda bu
lunmuşlardır. Esasen disiplin budur. 20 - 21 
Mayıs hâdisesi, Silâhlı Kuvvetlerin kendi bün
yesinde meydana gelmiş bir disiplinsizlik hâ
disesi değildir, bir askerî isyan hâdisesi de
ğildir. Yönetenlerin veya harekete katılanların 
fiillerinde bir ahlâki redaet bulmak veya ifade 
etmek de <mümkün değildir. 

Aziz milletvekilleri; neticelerini üzüntü ile 
karşıladığımız, yaşadığımız bu hâdiseler, maale
sef memleketimizdeki siyasi şartlardan doğmuş
tur. Silâhlı Kuvvetlerin 1960 yılma kadar bu ka
bil olaylara sahne olmadığını, böyle olayların dı
şında kaldığını hepimiz bilmekteyiz. Tartışma
ların hâd seviyeye gelmesi Türkiye'nin kaderine 
müessir olanların dikkatlerini birbirlerine çevir
meleri ve kuvvetlerini de birbirlerine karşı kul
lanmaları nihayet Yüce Meclisin çalışmaz hale 
gelişi, bilinen hâdiselerin doğması ve tevali et
mesine sebebiyet verdi. İşte 20 - 21 Mayıs böy
le bir ümitsizliğin içinde belirmiş talihsiz bir ha
rekettir. Bu hususu Yüce Meclise yani başku
mandana böyle arz etmekte fayda var. 

Aziz milletvekilleri; hâdisenin hukukî mâhi
yetinin dün müzakeresinde bulunduğumuz 6 ncı 
maddedeki hâl ile, fiil ile aynı mâhiyette oldu
ğunu da ifade etmiştik. Şu halde hâdiseye ba
kışımız farklı olmamalıdır. Adalet duygusu, şuu
ru bunu gerektirir. Beyaz sayfa böyle açılır. 

Muhterem milletvekilleri; hâdise ânında, ön
cesinde, sonrasında meseleye daha tedbirli, da
ha müsamahalı bakılmış olsa idi belki de bu ko
nu bugün Meclisimizi işgal etmiyecekti. Gelecek
te de işgal etmemesi için 146 ncı madde ile ilgili 
tüm fiiller için affı faydalı ve zaruri görüyo
ruz. 

Aziz milletvekilleri; hareketlerini tasvibet-
mediğiniz bu eski askerler, ordunun seçkin üye
leri idiler. Yurt içinde, yurt dışında başarılı 
hizmetlerde bulunmuşlardı. Yani, hareketleri 
kendilerine ait bir kusurdan değil, içtimai ve si
yasi bünyemizin patalojik oluşundan doğmuş
tur. Bunu da dikkate almak zorundayız. 

Yine şunu bilelim; bu gençlerin kardeşleri, 
ağabeyleri, babaları ordu saflarında hizmet ha
lindedir. Eğer bu sayfayı kapıyamazsak onları 
da daimî bir üzüntü içinde bulundurmuş olaca
ğız. 

Yaşadığım bir hâdiseyi ifade edeyim; bir an
ne geldi, Yüce Meclisinizin bir odasına. Elinde 
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bir de fotoğraf vardı. Mesut bir Türk annesi... 
Asker annesi... iki yanında iki genç subay... 
Bunlar oğulları. Fotoğraf hepsini mesut bir çeh
re ile tesbit etmişti. Bu, 21 Mayıstan evvelki bir 
andı. Bu gençlerden bir tanesi şimdi demir par
maklıklar gerisindedir, fizikî çökmüştür, ümit
sizdir. Yani hâdisede ve hâdisenin neticelerinde 
fertler sadece kendi iradeleriyle bu durumu ya
şamamışlardır. İçtimai bünyeye dikkat etmek zo
rundayız. Müştereken mesul olduğumuzu hatır
lamak zorundayız, demek istiyorum. 

Aziz milletvekilleri; diğer bir noktaya da 
işaret edelim. Bu gençler memleket hizmeti için 
emanet idiler. Bu ateşin içine onları düşürmemek 
için tedbirler de alınabilir idi, böyle bir felâket
ten kendileri vikaye edilebilir idi. Bu sorumlu
luklarını da azaltan bir hâl olarak dikkate alın
malıdır. Herhal ve kârda ifade edelim; hâdise 
unutulmalı ve unutturulmalıdır. Yüce Meclisi
mizde Türk Ordusunun yapısını, teamüllerini 
bilen, onun yıllar yılı hizmetinde bulunan, öm
rünü Silâhlı Kuvvetlerimize veren asker arka
daşlarımız vardır. 

Bir tarihî hâdiseyi de bu vesileyle hatırlata-
talım: 

Erzincan Harb Okulunda hürriyet arzusun
dan tevellüdeden bir hâdise olur, bu hâdise yüz
lerce subayın, bunlerce harib okulu talebesinin 
ıstirabiyle neticelenmez. Başka tedbirler alınır. 
Ve bu insanlar hayatlarını hudut boylarında, 
memleket için sarf etmek imkânlarına kavuştu
rulurlar. 1908 Meşrutiyet hareketinden evvel 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinde cereyan eden bir 
hâdise. 

Hulâhasa, gelin birlikte bu tedbirleri alalım 
ve bu sayfayı kapatalım, diyorum. Mâruzâtımız 
başkumandana - Büyük Meclisedir. 

Nihai olarak şunu arz edeyim; hâdise kişile
rin ahlâki kusurlarından doğmamıştır. Siyasi 
ve içtimai bünyeden doğmuştur. Bir ümitsizliğin 
ifadesidir. Türk tarihinin son 'ifciyüz yıl içinde 
her nesil boyunca infilâkler ifade eden gelişme
lerle rabıtalı bir hâdisedir, gelişme arzusunun 
ifadesidir. Hâdiseden sonra Muhterem ismet 
İnönü'nün Hükümetini reform Hükümeti olarak 
kuruşunun da bir anlamı olmak gerekir; tesadüfi 
değildir. 

Aziz milletvekili eri; bu hal disiplinsizlik hâ
diselerini önlemek, infilâkleri önlemek Büyük 
Meclisin, Türk Milletinin onun aydın evlâtlarının 

arzularına uygun bir içtimai, siyasi tekâmül yo
lunu süratle açmalarına bağlıdır. Bu konuda ce
za ve mahkeme hükmü bir tedbir olamaz, olama
mıştır. Bu, müstakbelemize de işaret eden bir 
haldir. Milletlin (beklediği hizmıeltleri süratle ger
çekleştirmek, hu kabîl "hâdiseleri önıeeden önlemek 
olacaktır, ola/bilir. 

C.'K.M.P. bu hâdiselerin olmaısını arzu etme
miştir, tekrarlanmasını istemiyor. Memleketin iç
timai barış 'içinde, siyasi barış içinde, birlik için
le olmasını arzu ediyor. İktidar Partisinin getir
diği kamun teklifinin 6 ncı maddesine 'bu duygu 
ile iştirak 'etmiştir, desteklemiştir. Müsamahayı, 
anlayışı, şefkati bu madde içinde istemektedir. 
Basireti hu madde içinde istemektedir. Ayırım 
^apmaym, ayınım yapmıyalım, bir beyaz sayfa 
T-alım ve siyasi hayatımız bu sayfa üzerinde yü-
-üsün. Dikkatlerimizi birbirimize değil, hudutla
rımızın ötesindeki gelişmelere çevirelim, bütün 
müesseselerimizle birlikte. Hepinizi saygıyla se
lâmlarım. '(Muhalefet sıralarından alkışlar) 

Nihal olarak şunu da ifade edeyim; bu mıad-
1e ile ilgili bir de değiştirge önergesi «unduk. 
Özelliği vardır, yeri gelince bu özelliği ifade ede
b i z , tekrar hürmetlerimi ifade ederim. (Muhal-
fet sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yunus Koçak. 
T.l.P. ADINA YUNUS KOÇAK (Konya) — 

Muhterem arkadaşlarım, T.l.P. nin Bâzı suç ve 
cezaların affına dair Kanun tasarısının, yeni ge-
•'rilen 5 nei maiddesi üzerindeki görüşlerimizi arz 
elerken af kanunlarının muayyen mahkemelerin 
"erdiği kararlara değil, muayyen sıuç ve cezalara 
ı"t olmasına inhisar etmesi gerektiği kanisiyle 
közlerime bağlıyacağım. Halbuki bu af tasarısın
da Ceza Kanununun aynı maddesine 'giren su'ç-
\ ı r yeni metne rağmen aynı şekilde ve ölçüde 
•rffa 'tabi tutulmamaktadır. Bu itibarla yeni ge
tirilen madde metni de tatminkâr değiTdir. Daha 
^nee bu madde üzerinde fikirlerimizi arz «(der
ken bunların toptan affı gerektiğini 146 ncı mad-
le ile mahkûm edilen diğer sanıkların yani Yük
sek Adalet Divanı sanıklarının toptan affedilmiş* 
ollduğunu, aynı atıfet ve müsamahanın bunlara da 
esirgenmemesi gerektiğini izah etmiştik ve bunun 
nedenlerini de söylemiştik. Gerçekten ordu ile ili
şiği kesilmiş, ceza evlerinde yatmış elebaşıları bu 
vaptıklam yanlış ye zararlı hareketin kefaretini' 
hayatları ile ödemiş bedbahtlar orduda olmadığı-
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na göre, arttık bunların toptan affının gerektiği
nin nedenlerini uzun 'boylu izah etmiş ve bunun 
topluma 'hiçbir zarar getirmiyeceğini 'anlatmıştık, 

Muhterem arkadaşlar; tasarının yeni metni, 
önümüze getirilen yeni metin ileri (bir hamledir. 
Komisyon gerçi usulü dairesinde toplanmadan, 
ben de Komisyon üyesiyim, burada birçok Ko
misyon üyeleri var, onların haberi olmadan kendi 
arasında toplanmış ve yeni 'bir metin (tedvin et
miş, huzurunuza getirmiştir. Ancak Komisyon 
tam olarak toplanıp yeni bir metin tedvin eder
ken bü'tıün üyelere haber vererek bu üyelerin de 
fikirlerini alarak bir madde metni hazırlamay
dı daha uygun olurdu ve o zaman bu metne ko
misyon metni demek daha (kuvvetle, daha ra
hatlıkla mümkün olurdu. Ama bu gerçekten 
yapılmamıştır. Burada birçok komisyon üye
leri vardır, beni çağırmadılar, diğer üyeleri 
de çağırmamışlar, bana gelip söylediler. Bi
naenaleyh bu metne komisyon metni olarak bak
mak biraz müşküldür. Ve bugüne kadar tatbik 
edilen İçtüzüğe ve teamüllere de aykırı olduğu 
kanısındayım. Arkadaşlar, yeni metne göre 
20 - 21 Mayıs sanıklarının cezaları 8 sene-ola
rak affa tabi tutulmakta, müebbet hapisler de 
20 senelik mahkûmiyetlerine devam edeceği 
derpiş edilmiş bulunmaktadır. Bu vaziyette bu 
Af k'Mmif" tasarısı eşitlik prensiplerine açıkça 
ayfarfcfe. Bum «belirtmek gerekir. Ama Sa
yın Adalet Bakam dhfiraA^ .buyurdular; bun
lar gençtir, ©eza evlerinde yatacaklardır, fa
kat bir zaman sonra bir Af Kanunu gelip bun
ları bulmıyacağı ne malûm dediler. Doğrudur, 
Türkiye'de af çok kullanılmakta, hattâ suiis
timal edilmekte, bir yetki halinde mütemadi
yen israf edilmektedir. Bir gün bunların da 
yeni bir af kanunu ile içerden dışarıya çıkarıl
ması mümkündür. Ama affın aleyhinde bulu
nan birçok mükellef, af sık sik çıkarıldığı za
man cezanın muhik olam intibaı ortadan kal
kar ve suç işlemeye mütemayil olanlar da suç 
işleme arzusu artar, suçlu sayısı artar, ceza 
evleri yeniden dolar, dıerler. Gerçekten Sayın 
Adalet Bakanı bu beyanı ile bize şimdiden bu 
affın da tatminkâr olamıyacağını itiraf etmiş 
bulunmakta, bu aftan sonra da yeni bir affın 
getirilmesinin mümkün olacağını söylemiş bu
lunmaktadır. Demek ki, bir af da yaralan 
sarmaya kâfi değildir, Btırapları dindirmeye 
kâfi değildir. Kaldı ki, arkadaşlar, Yassıada 

hükümlüleri dışarda oldukları halde, bunla
rın ıstırabını dindirmek gerekçesiyle bunların 
hepsi affa tabi tutulmaktadır. Ama 21 Mayıs 
sanılklarının hepisi içeridedir ve bunlar hak
kında yani hapisanede olan, çocukları dışarda 
perişan olan insanlar hakkında da atıfet ve 
müsamaha, bağışlama hisleri daha kıt, zorlukla 
istenmiyerek dar bir ölçü içinde gösterilmekte
dir. Bu balkımdan biz bu Af kanunu tasarısı
nın eşitlik ülkesine uygun olduğu kanısında de
ğiliz ve zaten uygun olduğunu da kimse iddia 
edemez. Bu gerçeklerle biz yeni metnin de 
tatminkâr olmadığını bir bağışlama, bir atı
fet ve müsamaha hissinin mahsulü olmaktan zi
yade bir zorlama sonucu olarak ve birazcık 
fedakârlık yapmak maksaJdiyle bu şekle ge
tirilmiş olduğunu, aslında eşitsizliğin yine or
tada kaldığını ve hiçbir surette haksızlığın ve 
eşitliğin telâfisini temin etmediğini söylemekle 
sözlerime son vereceğim. Saygılarımı sunarım. 
(T. İ P. sıralarından alkışlar) 

ALİ KARAHAN (Hakkâri) — Y. T. P. adı
na söz istiyorum. 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Süleyman Arif Emre istemişti. ıSiz de mi ayrıca 
söz istiyorsunuz? 

ALİ KARAHAN (Hakkâri) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Peki. 
Komisyon söz istiyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Diğer ko
nuşacak arkadaşlarımız varsa onlardan sonra 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Bir kifayet önergesi vardır 
efendim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Kifayet 
önergesi varsa aleyhinde ben konuşmak istiyo
rum. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Komisyon söz istiyor. Buyuru
nuz efendim. 

Sonra size söz vereyim Sayın Arif Emre. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım; hatırlanacağı veçhile, bu madde
ye taallûk eden müzakereler bittikten sonra ko
misyonumuz hazırladığı takriri sunmuş ve ahi-
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ren de Sayın Ahmet Tahtakılıç'ın talebi üzeri
ne, bu maddeyi geri almıştı. Biz kendi teknik 
imkânlarımız dâhilinde hazırladığımız bu tasa
rıyı tekrar sunuyoruz. Yalnız biraz evvel yap
mış olduğum tetkikata nazaran buna kasdimizi 
temin edecek bir tarzda bir fıkranın da ilâvesi 
gerekmektedir. Onun için Sayın Başkanlıktan 
bu fıkranın ilâve edilmesine müsaade edilmesi
ni rica ediyoruz. 

Getirdiğimiz maddenin işleyiş tarzına gelin
ce ; her ne kadar bâzı arkadaşlarımız bunun eşit
lik prensibine uygun olmadığını söylemişlerse 
de bu af tasarısının içerisinde affın umumi ta
rifini yaptığımız takdirde, bu, genel af kısmi, 
umumi af ve özel bölümler içerisinde genel af 
niteliğini taşıyan şartlı ve önleyici tedbirleri ih
tiva eden ve ayrıca affın reddine imkân veren 
ve bu müesseseleriyle zaruretler dışında istisna
lara imkân vermiyen bir af tasarısı olarak hu
zuruna gelmiş bulunmaktadır. Şimdi bir af ve 
atıfet duygusunun izharında evvelce şu şekilde 
yapılmıştı veyahutta bugün bu şekilde yapıl
mıştı gibi mukayese yapmanın aslında biz ko
misyon olarak doğru olduğuna kaani değiliz. 
Anca'k arkadaşlarımızı tatmin etmek bakımın
dan bugüne, kadar gelmiş olan af teklif ve tasa
rıları için yapılan muamelelere kısaca dokun
mak istiyorum. 

Arkadaşlarımız derler ki ; bu af aynı kanu
nun aynı maddesini ihlâl etmiş kişiler hakkında 
ayrı ayrı uygulanmaktadır. Muhterem arkadaş
larım, gönül ister, topyekûn bir neticeye vâsıl 
olalım. 

Anca'k bu takdir Heyetinizindir. Biz komis
yon olarak ne imkân buldu isek onu takdim et
tik. Şimdi bu mukayese keyfiyetini biraz evvel 
de söyledim; doğru bulmamakla beraber, arka
daşlarımı tatmin eder düşüncesi ile müsaade 
ederseniz arz edeyim. 

Bilindiği gibi bu memlekette bir 22 Şubat 
olayları olmuştur. 22 Şubat olayı olduktan son
ra yine eski arkadaşlarımızın hatırlıyacağı 
veçhile, bunlar hakkında henüz takibat safha
sında bir umumi af kanunu getirip bu Meclis ka
bul 'etmiştir. Aslında hukuk âlimleri kitaplarına 
da yazdığı şekilde, affın teknik yapısını şu şe
kilde ele almaktadırlar; af, biran için kanun
ların suç saymış olduğu gibi maddeyi yürürlük
ten kaldırmaktan ibarettir. 

22 Şubat alayları faillerinin, fiillerinin Türk 
Ceza Kanununun 146 ncı maddesine uyduğu 
hususunda bu Mecliste ittifak vardır. Parti li
derleri de bunu teyidetmişlerdir. 

Şu halde, bu af yapıldığı zaman 27 Mayıs hü
kümlülerinin cezaları henüz infaz edilmekte idi. 
Bunlar hakkında her hangi bir af kanunu çıkma
mıştı. Şayet biz bunu bu mânada alırsak, teknik 
yapısını böyle tarif ediyor ceza hukuku profesör
leri, 146 ncı maddeyi biran için yürürlükten kal-
dırmışızdır ve tekrar yerine oturmuşuzdur. Bâzı 
kitaplarda böyle bir maddenin üzerine bir an için 
bir örtü koymak ve tekrar bu örtüyü çekmek şek
linde tarif edilmektedir. Eğer o günkü şartlar, 
zamanın Hükümeti tarafından ifade edildiği gi
bi, müsaidolmuş olsa idi, zannederim ki, Türk Ce
za Kanununun, kanunsuz suç olmaz prensibine 
uygun olarak, 146 nın birden havaya kaldırıldı
ğı bir anda Devletin Kayseri Ceza Evi üzerinde 
infaz hakkı kalmadığını düşünmesi de mümkün
dü. Ama bunu teknik bir zaviyeden ele almış ola
rak konuşuyorum. O gün çıkarılan Af Kanunu 
da doğrudur. Zaruretler neyi icabettirdi ise o 
yapılmıştır. Şimdi demek ki, 22 Şubat olayların
da 146 ncı maddeyi ihlâl eden birtakım vatandaş
larımız umumi affa tabi tutulmuşlardır. Yine gö
rüyoruz ki, aradan bir sene geçiyor. Bu vatandaş
larımızdan bir kısmı, 22 Şubat hâdisesine işti
rak eden vatandaşlarımızdan bir kisnii £ 0 - 2 1 Ma
yıs olaylarına karışmışlar Ve:'te^t>üsleri akim kal
mış ve huzurunuza getirdiğimiz af kanunu tasarı
sı içerisinde mütalâa edilen kimselerle karşı kar
şıya kalmış bulunuyoruz. Diğer taraftan 50 sa
yılı Kanun çıktıktan sonra Yassıada hükümlüle
ri hakkında bir 78 sayılı Kanun getirdik. Yassı
ada hükümlülerini tetkik edersek, bunların ceza
larının sadece dörder senesi affediimiştir. Bu
rada en az cezalı olan kimse dört sene iki ay idi. 
Yani sureti katiyede 50 sayılı Kanuna eşitlik te
min edilememiş, ondan şpnra dahi kısmi af çıkar
tılmıştır. Bunlar kısmi af olunca, cezanın fer'i 
ve mütemmim neticelerinden istifade eder hale 
gelememiştir.^ Şimdi bu tasarıda Hükümet kendi 
imkânları dâhilinde ve Meclis kendi takdirleri 
içerisinde bize tevdi edilen vazifenin hudutları 
içerisinde kalarak, bu prensiplerin de dışına çık
mak suretiyle; farklı ve ileri bir görüşle bir hü
küm getirmiş bulunuyoruz. 

Bir defa; muvakkat hürriyeti bağlayıcı ceza
lara mahkûm olan bu vatandaşlardan sekiz seneye 
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kadar hüküm giymiş olanların cezaları umumi af 
niteliğinde olarak affedilmiştir. Sekiz seneden 
yukarı olanların cezalarından ise sekizer sene in
dirilecektir. Bunun normal tatbikatı, bakiye ce
zaları kaldığından dolayı umumi affın tevlidetti-
ği neticelerden faydalanamamalarını icabettirir. 
Ancak, biz, burada bu vatandaşların tekrar haya
ta intibak etmeleri, bunların iş ve güc sahibi ol
maları için özel bir hükümle kısmi affolmasma 
rağmen, affın umumi neticelerinden de bunları 
istifade ettirmek imkânlarını düşünmüşüz, ko
misyon olarak bunu da ortaya vaz'etmişizdir. 

Şimdi şu hale göre, sonuç itibariyle her ne 
kadar cezalar sekiz sene iniyor ise, muvakkat hür
riyeti bağlayıcı cezalara hüküm giymiş bu vatan
daşlarımızın bihakkın veya meşruten tahliye ta
rihlerinden itibaren, orduya dönme keyfiyeti ba
his konusu olmamak üzere, bir umumi affın tevli-
dettiği faydalardan sağlanmaları temin edilmiştir. 
Diğer taraftan ölüm veya müebbet ağır hapse hü
küm giymiş bir kısım hükümlü vatandaşlarımızın 
da cezaları yirmi seneye indirilmiş ve yine bun
ların infazdan sonra - İnşallah çok yakın bir za
manda çıkmalarını şahsan temenni ederim - yine 
bir affın umumi neticelerinden ne hâsıl oluyorsa, 
onların da faydalanmaları temin edilmiştir. 

Yine bu arada yapmış olduğumuz değişiklik
lerden bir tanesi, bu kanun tasarısının komisyonu
muza geldiği tarihten bu yana 647 sayılı Kanun
da yazılı olduğu şekilde sürgün ceazsının kaldı
rılması sebebiyle tatbikatta bir ihtilâf hâsıl ol
muş. Yargıtay Ceza Umumi Heyeti, sürgün ceza
sının emniyeti umumiye nezareti cezası ile bir 
olmadığını kabul etmek suretiyle, 647 sayılı Ka
nunda sadece sürgün cezalarının suç olmaktan kal
dırıldığını bu itibarla emniyeti umumiye neza
reti altında bulundurma cezasına mahkûm olan 
kimselerin bu cezalarının çekmesi lâzımgeldiği 
şeklinde bir karar vermiştir. Bunu' da takibe-
den Komisyonumuz, bu vatandaşların aftan isti
fade etmek suretiyle, dışarıya çıktıktan sonra 
Emniyeti Umumiye nezareti altında kalmaları 
imkânını da sağlamıştır. Yani bunlar, aldıkları 
cezaların derecelerine göre bir sene ilâ 1,5 sene 
devamlı olarak bir yerde ikamet etmek meeburi-
yetmdeydiler, evvelki (metinde bu durum vardı. 
Ve devamlı olarak bunun infaz tarzı, polisle mü
nasebet tesis etmekti. Bunları diğer vatandaşla
rın durumuna getirdik. 
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Hayata intibaklarını sağlamak için bü Hü
kümleri de gücümüzün yettiği kadar tahfif 
ettik elbetteki takdir Yüce Meclisin olacaktır. 
Biz bu takririmizi verirken Meclisin içerisinde 
bulunduğu havayı ve grupların çalışma tarzla
rını da düşünmek suretiyle, bu vatandaşların 
bu hava içerisinde ve bu vasat içerisinde en faz
la, çok fazla bir şekilde ve en ileri şeklinde af
tan istifade etmeleri düşüncesine matuf olarak 
ben, bu teklifi takdim ettim. Yalnız benim dü
şüncem komisyon başkanınız olarak şu idi: Mu
vakkaten hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm 
olan bu vatandaşlarımızın tamamı, bu af knu-
nu tsarısı kanunlaştıktan sonra 1 5 - 2 0 gün, bir 
ay, içerisinde dışarıya çıksınlar. 

Şimdi görüyorum ki, teknik bir hata yapmı
şım, maddeye bir fıkra ilâve ederek durumu tav
zih etmek lüzumu hâsıl olacaktır. Sayın Baş
kandan ve büyük Meclisten bu ilâveyi yapmama 
müsaadelerini istirham ediyorum, bu ilâve ile 
beraber oya sunulmasını Yüksek Meclisten say
gı ile talebederim. 

BAŞKAN — Sayın sözcü o bahsettiğiniz hu
susu metnin^ sonuna ilâve ediniz efendim. 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (Devamla) — 
Metnin sonuna şu fıkrayı ilâve etmek istiyorum 
Sayın Başkanını. «Muvakkat hürriyeti bağlayıcı 
cazalara mahkûm edilmiş olup da, bu madde 
hükmünden istifade eden şahıslar hakkında 647 
sayılı Kanunun 19 ncu maddesi hükmünün tat
bikinde af ile yapılacak indirimden önceki esas 
ceza miktarı nazarı itibara alınır.» 

Bu fıkra eklendiği takdirde teknik arkadaş
larımdan aldığım malûmata istinaden, 8 senelik 
miktarlar kabul edilirse muvakkat hürriyeti bağ
layıcı cezaya mahkûm bulunan bu bölümdeki 
vatandaşlarımızın tamamen tasarının kanunlaş
ması halinde afdan favdalanacaklardır. Bu arada 
büyük Meclisin bize müzahir olacağına inanıyo
ruz. Ve temennimiz, diğer vatandaşlarımızın da en 
iyi bir şekilde bu yükten kurtulmalarıdır. 

Bir ricam daha olacaktır; bu kanundan isti
fade etmek suretiyle hürriyetlerine kavuşacak 
olan bu vatandaşlarımızın tekrar aynı hareket
lere tevessül etmemesi bu memleketin menfaati 
icalbı, kendi menfaatleri icabıdır. 

Bu temenniyle huzurunuzdan saygıyle ayrı
lırım, arkadaşlar. (A. P. sıralarından alkışlar) 
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. BAŞKAN — Sayın Süleyman Arif Emre. 
OSMAN YELTEKİN (Kars) — Usul hak-

kında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Usûl hakkında mı efendim? 

Şimdi Sayın Süleyman Arif Emre'ye söz ver
dim. Bunu usulsüz mü buldunuz? 

OSMAN YELTBKIN (Kars) — Komisyo
nun raporu hakkında malûmat arz edeceğim. 

BAŞKAN — Evet, şimdi şu anda usûle uy
gun oluyor, efendim. Hatip şimdi devam etsin, 
sonra.... 

Y. T. P. ÖRUPU ADINA SÜLEYMAN 
ARİF EMRE (Adıyaman) — Muhterem arka
daşlarım, Y. T. P. nin siyasi af mevzuundaki 
görüşünü '6 ncı madde üzerinde yaptığımız ko
nuşmada arz eylemiştik. Tasarının son şekliyle 
huzurunuza ıgetirilen 5 nei maddesi de Türk 
Ceza Kanununun 146 ncı maddesini ihlâl eden 
fiillere dair olup siyasi mahiyette bir suçun af
fına dairdir, t rupumuzun 'görüşü, Türk Ceza 
Kanununun aynı maddesine taallûk eden 5 nei 
maddede sayılan maftıkûmlar hakkında da altın
cı maddede Yüce Meclisin 'bahsettiği umumi af 
prensibinin tatbiki merkezindedir. Komisyon 
sözcüsü sayın arkadaşımız tourada izahat verir-
'ken, 50 sayılı Af Kanununun çıktığı şartlar 
'içinde aynı 'zamanda 146 ncı maddeyi ifhlâil et
imi § olan 07 Mayıs suçlularının affedilme diğini, 
demek ki aynı şartlar içinde bulunan ve aynı 
kanun maddesini ihlâl eden iki zümre mahkûm
dan bir kısmına affın tevcih edildiğini ileri sür
düler ve bu durumu halen üzerinde müzakere 
yaptığımız tasarıda muhtelif hükümlerin bulun
masına ımeşru bir esbabı mucibe olarak, emsal 
olarak 'göstermek 'istediler. Biz bu kanaatte de
ğiliz. 22 Şubat hâdiselerini ibu millet yaşadı, ge
çirdi. Yüce Meclisin muhterem üyeleri, hepiniz 
takdir edersiniz ki, balen içerisinde bulunduğu
muz siyasi vasat 22 Şubat hâdiselerinin husule 
geldiği siyasi vasatla mukayese edilemiyecek 
derecede ilerlemiş ve rejim bizim kanaatimize 
göre, tam mânasiyle oturmuştur. 22 Şubat hâ
diselerinden sonra Hükümet değişıilkliMeri ol
muş, Dördüncü Koalisyon Hükümeti 'kurulmuş, 
1965 seçimleri yapılmış ve Yüce Türk Milleti 
!bir partiye tek başına iktidarı tevdi etmiştir. 
(Bütün bu tahavvüllere rağmen 27 Mayıs İnkı
lâbından sonra husule gelen demokrasimizin te
kâmülü artık 27 Mayıs sanıklarının umumi ve 

külli Ibir affa tabi tutulmalarını mümkün kıla
cak hale 'gelmiştir. İçinde bulunduğumuz ger
çekleri takdir ©derken, Sayın Hükümet ve sa
yın komisyonla aynı kanaatte değiliz. Bugün 
Türkiye'nin içinde 'bulunduğu (gerçekler, kanaa
timize göre, 20 - 21 Mayıs olayları sanıklarının 
da 6 ncı maddede 'bahşedilen aftan istifade et
melerini mümkün kılacak kadar tabiî ve nor
maldir. Şartların normale avdet etmiş olması 
meseleyi umumi prensipler dairesinde mütalâa 
etmemizi 'âmirdir. Adalet mülkün 'esasıdır pren
sibinin tatbikatını fou tasarı üzerinde yapmalı
yız. Yapmamız cemiyetimize huzur 'getirecektir. 
Şartlar anormal olmadığı halde, kanun karşı
sında vatandaşların eşitliği prensibini ihlâl 
eden bir maddede uımumi affa tabi tutan diğer 
maddede sekiz seneye veyalhut müebbet hapis
leri yirmi seneye indiren 'hükümleri tatbik et
mek, kanaatimizce içtimai ve siyasi huzuru ve 
muvazeneyi bozacak şekilde hareket etmek de
mektir. Bu hususta Muhterem Meclisin hak ve 
adalet duygularının harekete geçeceğine inanı
yoruz. ıSiyasi bünyemizin kuvveti, sağlamlığı, 
demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan siya
si partilerimiz arasındaki rejimin muhafazası 
ve idamesi mevzuunda işbirliğine ive dayanışma
ya bağlıdır. Nitekim 22 Şubat hâdiseleri, 20 - 21 
Mayıs olayları da o zamanki mevcut siyasi par
tilerimizin dayanışması sayesinde, atlatılmıştır. 
Bundan sonra da memleketimizde vukuu muh
temel olarak 'gösterilmek: istenen ve mülâhaza 
edilen .bu türlü buhranların, mevcut siyasi par
tilerin olgun, itidalli ve muvazeneli bir siyasi 
bünyeye bizleri kavuşturmak yolundaki cehit-
leri ve işbirliği sayesinde daha kolay ve daha 
kudretli bir şekilde atlatılacaktır. Bünyemiz bu 
hale gelmiştir. 

Bu tasarı ile muvakkat hürriyeti bağlayıcı 
cezalar sekiz sene indiriliyor 'veya affa tabi 
tutuluyor. Bir tasarıda, muhtelif cins mahkûm
lar hakkında muhtelif hükümler karşımıza çıkı
yor. Tasarının birinci maddesi, bâzı 'kimselere 
beş senelik indirim yapılmasını mümkün kılı
yor. Tasarının başka maddesiyle, daha evvel af
tan faydalanmış olan bâzı kimseler tiki sene zam 
almak suretiyle yedi sene indirime mazhar olu
yorlar ve şimdi getirilen tasarının 5 nei mad
desiyle sekiz sene indirime mazhar oluyorlar. 
Bir kanun içerisinde hürriyeti bağlayıcı ceza-
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lara tatbik edilen üç ayrı müddet ve üç ayrı 
af maddesi mütalâa ediyoruz ki, 'bunların hep
sinde de isabet yoktur. Komisyonun bu. mad
deler arasında dahi bir muvazene kurmaya ça
lışması gerekirdi. 27 Mayıs sanıkları, mahkûm
ları İkinci Koalisyon Hükümeti zamanında af
fedildikleri sırada ceza 'evlerinde kalmış olduk
ları müddetler nazara alındığı takdirde 20 - 21 
Mayıs olayları mahkûmlarının bugüne kadar 
hemen hemen onların müddetine eşit bir ceza 
çekiniş oldukları meydana 'çıkmaktadır. Şu du
rum karşısında, fiilen ve vakıalara da nazar 
ederek bu iki ıgrup mahkûm arasında eşitliği 
sağlamaya meclburuz. ı27 Mayıs olaylarından 
sonra Yüksek Adalet Divanının mahkûm ettiği 
kimselere af .kademeli olarak tatbik edilmiştir. 
Binaenaleyh, 120 - 21 Mayıs olayları mahkûm
larına da kademeli olarak tatbik .edilmelidir 
şeklindeki bir iddia, demin arz ettiğim ceza 
evinde eşit süre kalmış olmalarını temin zaru
reti karşısında müdafaa edileımiyeeek bir iddia
dır. 

Sayın komisyon sözcüsü arkadaşımız da bu 
kürsüden birkaç defa, gönül isterdi M, bu iki 
zümre mahkûma aynı hükümleri tatlbik edelim 
şeklinde vicdanının sesini ve hükmünü de siz
lere açıklamaktan ıgeri kalmamıştır. Kendile
rinden, eğer komisyon kararına muhalefet şer
hi vermişlerse, huzurunuzda da reylerini ıbu is
tikamette kullanmaları ıgerektiğini rica ediyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, af büyüklüğün 
tezahürüdür. Büyük Türk Milleti tarihte bunu 
misalleriyle bütün milletlere faik şekilde yap
maya muktedir olduğunu 'ispat etmiştir. Ecda
dımızın tarihte en bîaman hasımlarına tatbik 
ettiği en ıbüyük af atıfetine (büyük milletimizin, 
Büyük Meclisinin de mazhar olmasını istirham 
ederiz. 'Sizlere hu meyanda Alparslan'ın muha
rebe meydanında mağlûbettiği Bizans İmpara
torunu, henüz kılıçların kanı kurumamış iken 
affedişini hatırlatır ve reylerinizi bu büyük hâ
disenin tesiri altında kullanmanızı istirham ede
rim. 

Hürmetlerimle. (Muhalefet sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN —r Kifayet Önergesini okutuyo
rum. 

FEV2Ü KALFAGIL (Diyarbakır) — Efen
dim, komisyonun hareket tarzı üzerine usul 
ha klanda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim evvelâ şu kifayet işi
ni halledelim. 

ıŞimdi bu gelmiş olan kifayet önergesini... 
YUNUS KOÇAK (Konya) — Aleyhinde söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Aleyhinde İSayın Kabadayı is

temişti ilk defa. 
Vazgeçiyor musunuz? Kifayet aleyhinde de

min söz istemiştiniz, ibuyurun efendim. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Bendeniz 

kifayet aleyhinde istemiştim. 
BAŞKAN — (Evet, buyurun diyorum Sayın 

Kabadayı. 
OSMAN YEIİTEKİN (Kars) — Kifayetten 

soma usul hakkında söz verecek misiniz Sayın 
Başkanım1? 

Yüksek Başkanlığa 
Yeni 5 nci madde üzerindeki müzakereler 

yeterlidir. Kifayetin oylanmasını saygı ile arz 
ederim. 

İstanbul 
Mustafa Ertuğrul 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; huzurunuza gelmiş 
olan Af kanununda, kanaatime ıgöre, eski beş 
ve altıncı maddeler en çok üzerinde durulan 
maddeler oldu. Se'böbi ise, hiçlbir münakaşa ka
bul etmiyen büyük farklarla, değişik ölçüler kul
lanılması pek çok arkadaşımızın iç duyusunda ve 
vicdan nükümlerinde sıkıntı, dert yarattı. Sağ 
olsun Komisyon Başkanı, bir anlayış gösterdi, 
maddeyi geri aldı, yeni 4 ncü madde olarak ted
vin edildi, geldi. Fakat yeni 4 ncü maddenin 
eski 5 nci maddeye nazaran almış olduğu merha
le, 21 Mayısçılara karşı gösterilen rifkat. şefkalt 
yine kürsüye düştü diyecektir gazeteci arkadaş, 
demin öbürüne nazaran pek farklı da değildir ya
ni. Muhterem Heyeti Umumiyenin .göstermiş ol
duğu jbu yakınlık ve acıma duygularından anüte-
vellidolarak Muhterem Tekinel arkadaşımız bir 
pergel açtı lehlerine, ama bu da niçjbir'imizi, mü
saade ederseniz, doyurmadı. Bu şekliyle çıkmış 
olursa 21 Mayısçılar için bir aıf kanunu çıkarmış 
olmıyacaksınız. Çıkması ile çıkmaması arasında 
hiç'bir fark yoktur. Böylece Af Kanununun bel
kemiğini teşkil eden bu madde, eski 5 nci, şim
diki 4 ncü madde ve hemen komşusu olan eski' 
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6 neı, yeni 5 nci madde ile 'büyük fark- vardır. 
Bu bizi Türk efkârı umumiyesinde, Allah geçin
den versin, .gelecek nesiller huzurunda, böyle bir 
affı okuyan nesillerimiz de, af buyurun, affet-
miyeceklerdir. öyle ise, geliniz nefsiımizıe hâkim, 
vicdanlarımıza esir olalım, kifayet önergesini ka
bul etmiyelim. Birçok arkadaşlarımız söz istemiş
tir. Puslu, sisli kalan taraflar vardır. Bu konuş
malarla 'bu sis ve pus dağılacak ve afta esas olan 
eşitliği, haklılığı, 'bulmuş olacağız, 

özür dilerim, yani şu iki anadde arasında 
Türk Ceza Kanununun ayrı maddeleri, 146 ncı 
maddesi tatbik ediliyor. Ayrı madde ile mahkûm 
ediliyor, fakat birinde aıffı Ağrı dağı gibi büyül
tüyor af eleğini dilediği gibi elâstiki kılıyor. 

BAŞKAN — Saıym Kabadayı mm hakkında 
mütalâa beyan etmeyiniz efendim. 

ÎHSAN KABADAYI (Devamla) — ötekine 
geldiği zaman af eleğini bir... 

BAŞKAN — Esasa girmeyin dediğim duyul
madı mı 'Sayın Kabadayı? 

ÎHSAN KABADAYI (Devamla) — Böylece 
bir parmak kaldırmak 'suretiyle ımaddeyi geç'işti-
rireeniz beni ve 'birçok arkadaşlarımızı vicdanen, 
ruhan, dertli kılacaksınız ve şu Meclisi tatilden 
sonra halk arasına gittiğimiz zaıman, inanınız k'i 
'bu farklılığı hepimize soracaklardır. Gelin şu 
farklılığı giderinceye kadar söz alan arkadaşları
mız 'konuşsun, 'hepimiz tenevvür edelim. Çok özür 
dilerim, insanları cebir ve şiddet altında istediği
niz fribi konuşturabilirsiniz, ama arzu etiğimiz gi-
<bi dülsündüremezısiriiz, diyor bir büyük. 

ismail Hak'kı 'Tekine! arkadasıımızın, bu mad
de hakkındaki izalbatı beni gönülden doyurmadı, 
Hal bfivle iken ikifayeti kahul eder ve parmakları 
kaldırır aynı şekli, aynı farklılığı kalbul ederse
niz, ben yine iç duygumdan, hükmümden vazgeç
miş olmıyacağım. Ve »bir maddeyi böylece çıkar
dığımız için sizi 'ben mânada suçlu göreceğim. İs
tirham ediyorum, yalvarıyorum; önergeyi kabul 
etmevin. 

önergenin reddinden sonra tekrar size yalva
rıyorum; şu farklılığı giderelim. Af en büyük 
cezadır, buyuruyor Mevlâna. Eğer af cezası ve
receksek... 

BASTKAN — Esasa i rmeyin. Kifayet aley
hinde konusun. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bir ta
rafa farklı, öbür tarafa farklı vermiyelim Bu 
farklılığı, giderici konuşmaları yapalım, tenevvür 

edelim, ondan sonra kifayeti kalbul edelim, oyla
maya geçelim. 

IE fendim maruzatım 'bu kadardır. Temenni 
ederim ki, muhterem arkadaşlarım anlayış göste
receklerdir. 

Hürmetlerimle. (Muhalefet sıralarından al
kışlar) 

FEVZİ KALFAGÎL (Diyarbakır) — Saym 
Başkan, ben de bir usulsüzlük olduğundan söz 
istemiştim. 

BAŞKAN — Anladım efendim, sizin önerge
niz de var. 

FEVZİ KALFAGiL (Diyarbakır) — B e n d e 
Adalet Komisyonunun üyesi bulunuyorum. Bizim 
haiberimiz olmadan topl anılmıştır. Komisyonun 
ekseriyet yokken almış olduğu karar usulsüzdür, 
Bunun hakkında mâruzâtta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Fevzi Kalfagil, bu hu
lusta önergeniz de vardır, evvelâ kifayeti oylıya-
lıım, ondan ısonra sizin önergeniz ve şimdi söz al
madan konuştuğunuz hususlar hakkındaki mese
leleri 'halledelim. (Gürültüler) 

Kifayet önergesini oyunuza sunuyorum. Ka-
'bul edenler... Kalbul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. (Gürültüler) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Sayın Yu
nus Koçak konuşması sırasında, Sayın Feyzi 
Kalfagil de verdiği önergede bir hususa te
mas ediyor ve diyorlar ki : «Bu beşinci madde 
komisyona iade edildiği zaman komisyon ge
rekli nisapla toplanarak bu meseleyi inceleme
di. Başkanı ve söızcüsü bu meseleyi kendi ara
sında incelemiş. Komisyon çalışmaları bakımın
dan ıbu, usulsüzdür, bunu halletmeli.» 

Sayın arkadaşımız hal şeklini de şöyle dü
şünmüş : Tekrar komisyona iade edilsin ve ko
misyon ıbu meseleyi görüşsün, diyor. 

Evvelâ bu önergeyi okutup Heyeti Umumi-
yenin oyuna sunacağım efendim. 

FEYZİ KALFAGİL (Diyarbakır) — izahat 
verelim efendim. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının geri alman 5 nci maddesi komis

yon üyeleri çağırılıp keyfiyet müzakere ve ka
rara bağlanmadan Adalet Komisyonu Başkan 
ve sözcüsünün görüşü olarak Yüksek Meclise 
iade edilmiştir. 
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Usulsüz olarak sonuca bağlanan 5 nci mad- I 
denin gereği yapılmak maksadiyle tekrar ko
misyona iadesini, usulsüz bu muamele hakkın
da bana söz verilmesini arz ve rica ederim, 

Adalet Komisyonu Üyesi 
Diyarbakır 

Feyzi Kalfagil 

BAŞKAN — Bu okunan önergeyi oyunuza 
sunacağım.. (Sağ ve orta sıralardan, «böyle 
şey olmaz, söz verin» sesleri) 

Arkadaşlar, mesele şu; biz burada komis
yonun içişlerine ait meseleleri çözme durumun- ' 
da değiliz. Bu, komisyona ait bir iç iştir. Şim
di Heyeti Umumiyeriizin önündedir mesele. 
Tekrar komisyona gitsin, diye karar verirseniz 
komisyon tekrar halleder. Mesele budur. (Gü
rültüler) 

Şimdi ben komisyona iadesini istiyen öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Mesele 
yarımdır, komisyonun yaptığı muamele tam de
ğildir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım.. (Gü
rültüler) 

FEYZİ KALFAGİL (Diyarbakır) — Sayın 
Başkan, usul hakkında söz istedim,- bu meal
de bir önergem var, okur musunuz? 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, 5 nci madde ile 
ilgili o kadar çok önerge var ki, bunlardan 
üç tanesi de maddenin açık oya sunulması için
dir. Ayrıca, bunun için önergeler verilmiştir. 
(Gürültüler) 

Efendim, bu dediğiniz husus nihayet sizlerin 
de arzularınız dışında ilik metne müncer olmak 
durumundadır. Halbuki ilk konuşmalarınızda 
dediniz ki, «ilk metinden bir adım daha ileriye 
gidildi.» Buna rağmen, bunu muteber sayma-
sanız bile, ilk metne dönmek gibi bir netice 
zuhur eder. Kaldı ki Heyeti Umumiye bunu 
halletti. 

İRFAN AKSU (İsparta) — Kendilerinden 
sormak lâzım, toplandılar mı? Toplanmışiarsa 
imza cetveli vardır, ondan belli olur. 

BAŞKAN — Sayın korniş başkanı, böyle bir 
şey iddia ediliyor. Komisyon ekseriyetle top
lanmadı, deniyor. Böyle bir durum var mıdır? | 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKINEL (İstanbul) — Tüzük hü
kümlerine uygun muamele yaptık. Şimdiye 
kadar nasıl yapılıyorsa, komisyon başkanları 
nasıl hareket ediyorsa, biz de öyle yaptık. (Mu
halefet sıralarından gürültüler, «itiraf ediyor» 
seisleri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar... (Gürül
tüler) 

Muhterem arkadaşlar; lütfen müsaade bu
yurun, biz konuşalım, ondan sonra siz de söy
lersiniz. 

Meclisimizde ilk defa bir kanunu müzakere 
etmiyoruz ve ilk defa bir komisyon Meclis hu
zurunda değildir. Şimdiye kadar komisyon söz
cüsü veya başkanı oturduğu yerden, sunulmuş 
olan tadil önergelerine katılıyoruz veya katıl
mıyoruz derler veya bir önergeyi 'geri alıyoruz 
şeklinde söyliyerefc tasrih ederler ve şimdi ar
kadaşların beyan ettiği gibi, davranırlardı. Bu
nun çeşitli misalleri vardır. Bütün komisyonu 
toplayıp nisapla iş görme meselesine ait misal
ler vermek mümkün değildir. 

Bu söbeple, bunu behemehal bir itiraz nok
tası diye kabul etmeyiniz. 

Meclisimiz bu yolda böyle birçok misaller 
vermiş ve çalışmıştır. Bu teamüle aykırı bir 
durum yoktur. Heyeti Umumiye de esasen ka
rarını vermiştir. («Tefsire hakkınız yok» ses
leri) 

Şimdi arkadaşlar, o kadar çok takrir var ki, 
bunların tasnifi için arkadaşlardan müsaade 
rica ediyorum. 

Şimdi önergeleri sıra ile okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tasarının 5 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 5. — 20 - 21 Mayıs olayları olarak ad
landırılmış Türk Ceza Kanununun 146 nci mad
desindeki bir suçun işlenmesiyle ilgili olaylardan 
dolayı aynı kanunun 151, 171/2 ve 230 ncu mad
deleriyle, Askerî Ceza Kanununun 87/1 madde
sine göre mahkûm olanların ve ayrıca müstakil-
len Askerî Ceza Kanununun 148/a maddesine 
göre, mahkûm olanların cezaları ve bunlara daya
nılarak verilmiş olan fer'i ve mütemmim cezaları 
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ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâmil ol
mak üzere affedilmiştir. 

Mardin Afyon Karahisar 
Rıfat Baykal Muzaffer özdağ 

Kastamonu Niğde 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu Mehmet Altmsoy 

Muş 
Kemal Aytaç 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Bu önergenin açık oya sunul

ması talebedildiği için açık oya sunacağız. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Aynı mesele 

evvelce de açık oya sunulmuştu. 

BAŞKAN — Şimdi açık oylarınıza bunu su
nuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, burada açık oy talebe
den bir önerge daha var, fakat biz bu önergeleri 
biribirinden farklı görüyoruz. Şayet önerge sa
hipleri aynı talebe iltihak ediyorsa üçünü de ay
nı şekilde oya sunmak mümkündür. 

İkinci olarak, C. H. P. Grupunca verilmiş ve 
açık oya sunulmasını istiyen bir önerge vardır. 

Diğer önerge verenler buna iltihak ediyorlar
sa mesele yoktur. Önergeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
20 - 21 Mayıs 1963 olaylarından ötürü mah

kûm edilenler ile Yüksek Adalet Divanınca af
fedilenler arasında affedilme statüsü bakımın
dan tam eşitlik bulunması Anayasanın 12 nci 
maddesinin gereği olduğundan ve A. P. Grupu-
nun dün açıklanan kararları muvacehesinde bu 
grupun, Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edi
lenlerin fer'i ve mütemmim cezaları ile ceza 
mahkûmiyetlerinin neticelerine de tüm olarak şâ
mil olmak üzere genel aftan istifade ettirilmeleri 
esasen karar altına almış bulunması karşısında, 
af kanunu tasarısının 5 nci maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 5. — 20 - 21 Mayıs 1963 olayları se
bebiyle Türk Ceza Kanununun 146, 151, 153 ncü 
maddeleri, 171 nci maddesinin 2 nci fıkrası ve 
230 ncu maddesi ile Askerî Ceza Kanununun 87 
nci maddesinin ilk fıkrasına ve Askerî Ceza Ka
nununun 148 nci maddesinin (A) bendine göre 
mahkûm olanlar, fer'i ve mütemmim cezalar ile 
ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâmil ol
mak üzere affediliri işlerdir. 

Bu af, özel kanunları gereğince yapılan disip
lin işlemlerine şâmil değildir. 

C. H. P. Grupu adına 
Kayseri Zonguldak 

Turhan Feyzioğlu Kenan Esengin 
Manisa Kars 

Mustafa Ok Muzaffer Şamiloğlu 
Edirne İzmir 

Türkân Seçkin Lebit Yurdoğlu 
Muğla Samsun 

S. Sadi Pencap Yaşar Akal 
Gaziantep Sivas 

A. İhsan Göğüs M. Kemal Palaoğlu 
Antalya Konya 

H. Avni Akın Vefa Tanır 
Karsa İstanbul 

Osman Yel tekin Orhan Erkanlı 
Amasya Konya 

Ahmet Demiray İhsan Kabadayı 
Adana Adana 

Mahmut Bozdoğan Bekir Tünay 
Trabzon İçel 

Hamdi Orhon İsmail Çataloğlu 
Van Sivas 

M. Emin Erdinç Nafiz Aslan 
Bursa Yozgat 

Sadrettin Çanga Nuri Kodamanoğhı 
Niğde Van 

Ruhi Soyer - M. Salim Yıldız 

BAŞKAN — Şimdi Sayın İşçi Partisi Grupu 
tarafından verilmiş olan ve açık oya sunulması 
istenen önerge var. Şayet, Sayın İşçi Partisi 
mensupları, daha evvel okuttuğum C. K. M. 
Partisi mensubu arkadaşlar tarafından verilen 
önerge ve şimdi okunan C. H. Partisi mensubu 
arkadaşların önergesine katılırlarsa bir açık oy 
ile mesele halledilir. 

Şimdi Sayın Yunus Koçak'ın önergesini oku
tuyorum. 

Büyük Millet Meclisi SayınJ3aşkanlığına 
Görüşülmekte olan af tasarısının 5 nci mad

desinin aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilme
sini teklif ederim. 

Madde 5. — 21 Mayıs 1963 olaylarından do
layı mahkûm edilenler ceza mahkûmiyetlerinin bü
tün hukuk ve neticeleriyle birlikte affedilmişler
dir. 

Yozgat Konya 
Yusuf Ziya Badmlı Yunus Koçak 
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BAŞKAN — Sayın Yunus Koçak, siz katılı
yor musunuz, diğer önergeye?... 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Ayrıca oy
lansın istiyorsunuz. 

Sayın C. K. M. P. Grupu, siz katılıyor mu
sunuz1? 

C. K M. P. GHUPU ADINA MUZAFFER 
ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) ;— Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Siz teatılıyorsunuz. Şu halde 
sizin önergenizle Sayın C. H. P. Grupu tarafın
dan verilen önergeyi müştereken açıik oya su
nuyorum. 

Sayın T. 1. P. Grupu, sizin önergeniz de aşa
ğı - yukarı C. II. P. Grupu önergesinin aynı
dır. Buna katılırsanız birlikte oylıyalum. 

T. î . P . GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Konya) — Katılıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Saym Bahattin üzun-oğlu ve 
Hilmi İşgüzar tarafından verilen önergeyi 
okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz. 
Samsun Sinop 

Bahattin Uzunoğlu Hilmi İşgüzar 
Madde 5. — 20 - 2.1 Mayıs 1963 olayların

dan dolayı mahkûm edilenlerin tümü fer'î ve 
mütemmim cezalariyle eeza mahkûmiyetlerin
den dolayı >aff edilmişi erdir. 

BAŞKAN — Bu önerge teknik bakımdan 
dalha iyi bir şekilde (kaleme alınmış olup Cum
huriyet Halk Partisi Grupu tarafından verilen 
Önergeyi de daha iyi tebarüz ettirmiştir. 

Saz de 'katılıyor musunuz bu önergeye efen
dim? 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hepsi 'bu önergeye katıldığı

na göre %u önergeyi açıik oyunuza sunuyorum. 
Komisyon katılmıyor, önergeyi kabul edenler 
beyaz, kabul etmiyenler kırımızı, müstenkifler 
yeşil oy kullanacıaklardır. 

Oyların toplanmasına nereden başlıyacağmı 
tesbit için ad çekiyorum: Şükrü Akkan 
(izmir) 

İzmir'den 'başlıyoruz. 
(îzırari miilletyeikilllerinden başlanarak oylar 

toplandı.) 

BAŞKAN — Başka oyunu kullanmamış ar
kadaşlarımız var mı ? Yök. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Açık oylamanın sonucunu arz ediyorum : 
Bâzı suç ve cezaların affı 'hakkında kanun 

tasarısının 5 nci maddesinin tadiline (dair öner
gelerin oylamasına 302 üye katılmıştır. 122 ka
bul, 180 ret oy kullanılmıştır, önergeler red
dedilmiştir. 

Sayın Komisyon Sözcüsü lütfen dinleyiniz; 
Saym Oumalıoğiu ve Sayın Cebi 5 nci madde 
ile ilgili olarak vermiş oldukları önergelerimde, 
«20 - 21 Mayıs 1963 olaylarından dolayı ölüm 
veya müebbet ağır hapse mahkûm edilenlerle 
hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezalara mahkûm 
edilenler fer'î ve mütemmim cezaları ile ceza 
mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâmil olmaık 
üzere affedümişlerdir.» diyorlar. Bu önerge 
ile reddedilen önerge arasında cümle ve kelime 
farkı vardır. Fakat Heyeti Umumiyeniin oyuna 
sunuyorum, bir itiraz olmasın diye. Komisyon 
katılıyor mu1? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI TEKÎNEL (İstanbul) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmemiştir. 
Saym Muzaffer özdağ sizin Önergenizle ay

nı mahiyette olan bir önerge, daha evvel red
dedildi. Bunu ayrıca oylamamı istiyor unu
sunuz ? 

MUZAFER ÖZDAÖ (Afyon Karahisar) — 
Bunun ayrı özelliği var. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

4 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Madde 4. — 20 - 21 Mayıs olayları olarak 
adlandırmış, T. C. Kanununun 146 neı madde
sindeki bir suçun işlenmesiyle ilgili olaylardan 
dolayı aynı (kanunun 141, 171/2 ve 230 ncu 
maddeleriyle, Askerî Ceza Kanununun 87/1 nci 
.maddesine göre mahkûm olanların ve ayrıca 
müstakillen Askerî Ceza Kanununun 148/a 
maddesine göre ve 22 Şubat 1962 olaylarında 
Asikerî Ceza Kanununun 91 nci maddesine göre. 
maihkûm olanların cezalan ve bunlara dayanı-
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larak verilmiş olan fer'î ve mütemmim ceza
ları, ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâ
mil olmak üzere affedilmiştir. 

Afyon Karahisar 
Muzaffer özdağ 

BAŞKAN — Eomsiyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABRI 

KESKİN (Kastamonu) — Hükümetle görüş
tük. İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN •— Komisyon katılmıyor. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-

miyenler... Kaibul edilmemiştir. 
Sayın Reşat özarda'ya ait önergeyi okutu

yorum. 

Millet Meclisi Yüksek' Başkanlığına 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki ka

nunun 5 nci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Reşat özarda 

Madde 5. — 20 - 21 Mayıs 1963 olayların
dan dolayı Askerî Mahkemelerce mahkûm edi
lenler fer'î ve mütemmim cezaları ile ceza mah
kûmiyetlerinin neticelerine de şâmil olmak üze
re &ff edilmiş] erdir. 

1076 sayılı Kanunun 16 ncı onaddesi hükmü 
saklıdır. Cezaları hu kanunla affedilen Kara 
Harb Okulu öğrencilerinin okulda geçen sürele
ri askerlikten sayılır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET* KOMİSYONU BAŞKANI İS

MAİL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Met
nin bir kısmı bu tasarı ile ilgili değildir. Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-

miyenler... Kabul edilmemiştir. 
Sayın Nihat Diler ve Sayın Emin Gündoğ-

du arkadaşlarımızın teklifi: 

«Madde : 5. — 20 - 21 Mayıs 1963 olayla
rından dolayı mahkûm edilenler, tamamen affe-
dilmiştİr.» 

Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ISMA 

İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Oynuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Cengiz Ekinci. Sayın Kudret Bosuter 
ve Sayın Ali ihsan Çelikkan ve arkadaşlarına 
ait önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Tasarının 5 nci maddesinin «20 - 21 Mayıs 

olaylarından dolayı mahkûm edilenler fer'i ve 
mütemmmim cezalar ile ceza mahkûmiyetlerinin 
neticelerine de şâmil olmak üzere affedilmişler-
dir.» Şeklinde tadilini teklif ederiz. 

Kars Giresun 
Cengiz Ekinci Kudret Basuter 

Gümüşane Erzurum 
A. İhsan Çelikkan Nihat Diler 

Adıyaman Afyon Karahisar 
Süleyman Arif Emre Muzaffer özdağ 

Manisa Edirne 
Mustafa Ok Türkân Seçkin 

Maraş Çorum 
Hüseyin Yağcıoğlu Hasan Lâtif Sarıyüce 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKENEL (istanbul) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmemiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5 nci maddenin aşağıda yazılı olduğu şekilde 

tadilini arz ve teklif ederim. 
Manisa 

Sami Binicioğlu 

Madde 5. — 20 - 21 Mayıs 1963 olaylarından 
dolayı mahkûm edilenlerin fer'i ve mütemmim 
cezaları ile ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine 
de şâmil olmak üzere affedilmişlerdir. Ancak 
bunlar eski rütbe ve vazifelerini alamazlar. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka

bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 5 nci maddesinin (a) ve (b) fıkra

larının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 
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a) ölüm veya müebbet ağır hapse mahkûm 
edilenlerin cezaları (5) sene muvakkat ağır hap
se çevrilmiştir. 

b) Hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezalara 
mahkûm edilmiş olanların, cezalarından (10) ar 
senesi affedilmiştir. 

Muş Ağrı 
Kemal Aytaç Albdülbâri Akdoğan 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ÎSMA-

Lt HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka

bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Sizin ikinci bir önergeniz var, Sayın öz-

dağ. 
MUZAFFER ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) 

— Bu konuda söz istiyorum, özelliği var. 
BAŞKAN — Bitti müzakere mevzuu. Oiku-

tup oya sunacağım. 
MUZAFFER ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) — 

Grup adına söz aldığımda bu değiştirge önerge
sinin özelliği olduğunu ve mâruzâtımı o zaman 
tamamlıyacağımı söylemiştim. 

BAŞKAN — Bütün bunlara rağmen kifa
yet önergesi kabul edildi. Siz o zaman konuşma
mış olsaydınız önergeyi izah sadedinde 'konuşabi
lirdiniz. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) 
— Bu şekilde oya koyduğunuz zaman hiçbir şey 
anlaşılmaz, özelliği var. 

BAŞKAN — Böyle bir durumla malûl oldu
ğunu o zaman konuşurken izah edip, anlaşılır 
bir hale getirmeli idiniz. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) 
— özelliği olduğunu arz etmiştim. 

BAŞKAN — Ayrı mukavelelerle olmuyor 
Sayın özdağ. 

Bu önergeyi okutuyorum: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

4 ncü maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini 
arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Muzaffer özdağ 

22 Şubat 1962 olaylarında Askerî Ceza Kanunu
nun 91 nci maddesine göre mahkûm olanların 
cezaları ve bunlara dayanılarak verilmiş olan 
fer'î ve mütemmim cezaları ceza mahkûmiyetleri

nin neticelerine de şâmil olmak üzere affedil-
miştir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKİ TEKİNEL (İstanbul) — Katılmı
yoruz. Hükümet de iştirak etmiyor, biz de. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-

yenler... Kabul edilmemiştir . 
Bir diğer beşinci madde teklifi. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
20 - 21 Mayıs 1963 olaylarından ötürü mah

kûm edilenler ile Yüksek Adalet Divanınca af
fedilenler arasında affedilme statüsü bakımın
dan tam eşitlik bulunması Anayasanın 12 nci 
maddesinin gereği olduğundan ve A. P. Grupu-
nun dün açıklanan kararları muvacehesinde bu 
grupun, Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edi
lenlerin fer'i ve mütemmim cezalan ile ceza mah
kûmiyetlerinin neticelerine de tüm olarak şâmil 
olmak üzere genel aftan istifade ettirilmeleri 
esasen karar altına almış bulunması karşısında, 
af kanunu tasarısının 5 nci maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz: 

Madde 5. — 20 - 21 Mayıs 1963 olayları se
bebiyle Türk Ceza Kanununun 146, 151 153 ncü 
maddeleri, 171 nci maddesinin 2 nci fıkrası ve 
230 ncu maddesi ile Askerî Ceza Kanununun 
187 nci maddesinin ilk fıkrasına ve Askerî Ce
za Kanununun 148 nci maddesinin (A) bendine 
göre mahkûm olanlar, fer'i ve mütemmim ceza
lar ile ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine da 
şâmil olmak üzere aff edilmişlerdir. 

Bu af, özel kanunlan gereğince yapılan disip
lin işlemlerine şâmil değildir. 

Konya 
usan Kabadayı 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmı
yoruz. 

İHSAN KABADAYI (Konya) - - önergemi 
izah sadedinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ama sadece reddedilmiş öner
gelerden farklı bulunduğunuz kısımlannı izah 
edeceksiniz. Yani teknik farkı izah edeceksi
niz. Umumi bir izah şeklinde olmasın. Çünkü di
ğer önergelerle müşterek taraf lan var. 
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İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş. 
kan, muhterem arkadaşlar; ikinci defa huzuru
nuza çıktını, hepinizden peşinen çok özür dile
rim. İçte bir zorlama, bir viodan azabı olduğu 
için izah zorundayım. Buraya çıktım bütün ar
kadaşlar af mevzuu ele alındığı zaman, cemiyet
lerin içtimai zaruret ve dertlerini, ıstıraplarını 
halletmek gayesine matuf af çıkar, buyurdular. 
Çok doğrudur. 

BAŞKAN — Sayın Kısan Kabadayı, evvelâ 
şu konuda bir anlaşalım da birbirimizi yormı-
yalım. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — O farkı 
anlatıyorum . 

BAŞKAN — O farka gelin. 
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bir 

farklılık var. Af buyurun... Bu kadar açık fark
la af kanunu çıkarılmasını dahi durumu izah 
edeyim. Burası millet kürsüsü... (A. P. sıraların
dan, «işporta pazarı değil» sesi) (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen cevap vermeyin. 
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Burası 

millet kürsüsü. Bırakın konuşayım. Burası işpor
ta pazarı değil, millet kürsüsüdür. Kanaatlarım 
vardır, ızdıraplarım. vardır, bunları söyliyeceğim. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Yerinizde müdahale et/meyin 
efendim. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bu çı-
Ikan Af Kanunu, ister umumî aıf olsun, isterse 
ıktsmî af olsum, suçlar aynı ise, eşitlik, haklilik 
ölçülerini ele almaya mecıburuz. İşte bu ikisi 
arasındaki farkı izah edeceğim. 

Geçen dönemde iki defa Af Kanunu çıkar
dık. Bu çıkan Af Kanununda sureti fcatiyede 
suçlar aynı iken, farklı farklı af ölçüsü kul
lanmadık, Huzurunuza üçüncü defa gelen Af 
Kanununda iki .maddede, yemi dördüncü mad
de ve eski beşinci madde ile şimdiki altıncı 
madde yeni beşinci madde arasında Yüksek 
Adalet Divanının mahkûm ettiği, Türk Geza 
Kanununun 146 ncı (maddesine göre mahkûm 
ettiği mahkûmlarla 20 - 21 Mayıs suçlularına 
da 146 ncı -madde tatbik edildiği halde, aynı 
suçla ımahlkûm oldukları halde, büyük bir fark
lılık durumu var. Birinde küllolarak affa gi-
-diyorsunuz, diğerlerinde kademeli olarak, kısır 
anlayış içinde bir affa gidiyorsunuz. Kusura 
bakmayın beyler; Aristo'yu hatırladım topra
ğı bol olsun. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, mevzua ge
liniz. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Ona ge
liyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ona geliyorsunuz ama tâ mi
lâttan evvelinden başlıyarak .geliyorsunuz eıfen-
dim. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Evet 
beyler, teknikte tekâmül meydana gelmiştir 
ama Hukuk anlayışında.. 

BAŞKAN — Umumi Heyet karar verdi 
efendim, sadece önergenizin farklı tarafını izah 
ediniz. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Ve in
sanları sevk ve idarede tarih büyük ölçüde bir 
farklılık kaydetmemiştir. Aristo'nun koyduğu 
ölçüdeki kıstaslar ne ise yine aynı kaldı. Yani 
o gün insanım ıztırabı," insanın hak duygusu 
ne ise bugün de odur. Teknikte, ilimde, itikad-
da terakki vardır ama insanoğlunun haklılık 
duygusunda terakki yoktur. 

Binaenaleyh, Milâttan evvelki devinmiş, 
şimdiki devirmiş.. Muhterem Başkanım özür 
dilerim siz bir hukukçusunuz, siz Aristo'yu 
benden daha çok iyi bilirsiniz. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Kabadayı mese
le şu; ben hukukçuyum veya değilim... 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Sayın 
Başkanım, müsaade buyurun... 

BAŞKAN — Zorla konuşmak mı işitiyorsu
nuz? Meseleye gelin, bu kadar çıok dolaşmadan 
mevzua gelin. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Mese
leye, dolaşmadan 'geliyorum. Şimdiye kadar 
konuşmam bitmişti. (Gürültüler). 

Kanunlar bir örümcek ağma benzer; nasıl, 
örümcek ağına >çok ızayıf kaşare takıldığı za
man kurtulamaz da, kuvvetli olanları onu de
ler ve ıgeçer. Kanunlar da (maalesef kuvvetlile
rin delip geçtiği, zayıfların takılıp kaldığı bir 
ağ gibidir. Çıkarmak istediğiniz bu madde böy
lece çıkarsa, maalesef 6 ncı madde yani yeni 
beşinci madde de Yüksek Adalet Divanınca 
mahkûm edilen mahkûmların kuvvetli oldu
ğunu ve af- ağını delip geçtiklerini kabul ede
ceğim. 20 - 21 Mayıs mahkûmlarını da zayıf 
ve bu af ağına takılmış kabul edeceğini. 

Benim esas üzerinde duracağım şu; Yüksek 
Adalet Divanının ımahkûm etmiş olduğu ıma/h-
kûmlar için şefkati kabul ediyorsunuz, çoluk 
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çocuğunun olduğunu kabul ediyorsunuz, ıstı
raplarını kabul ediyorsunuz da 20 - 21 Mayıs-
cılarm ana - ^babalarını, onların dertlerini, ko
cası hayatta iken dul kalan ailesini, babası sağ 
iken yetim kalan çocuklarının acısını niçin ka
bul etmiyorsunuz? 

BAŞKAN — Saym Kaibadayt 'SÖyle-dikıLeri-
nizi tekrar ediyorsunuz. Sizin takririnizin red
dedilen takrirlerden farkı ve özelliği nedir, onu 
izah ediniz. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Şim
di geliyorum efendim. 

BAŞKAN — Şimdi geliyorum diye kaç de
fa söylediniz efendim? 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Şimdi 
bu beşinci ve altıncı maddenin ıf ölçüsüne gö-
türmiyen en önemli sebep, açık ve kapalı söy
lenen en mühim sebep, ordunun disiplini me
selesidir. İstirham ederim, ben ordudan gelmi
şimdir. Kedi yavrusunu yiyeceği zaman fareye 
benzetir, derler. Hangi sebepten »bilmiyorum, 
20 - 21 Mayıscıları bugün mahkûm etmek için 
bir tesir, bir hava duygusu hâsıl olmaya baş
ladı. Diğerlerine gösterdiğiniz okşayışı, mer
hameti, şefkati ıbunlara da .göstermeye mecbur
sunuz. İstirham ederim böyle bir kanaata ka
pılanlar varsa, Türk Ordusunun disiplini, di
namizmi, ocağın örf ve âdetlerine bağlılığı, ka
nun ve talimatlara /bağlılığı çıkaracağımız 
20 - 21 Mayısçılara (bağlı değildir. Buna itimat 
ediniz, bunu kabul ediniz. (Bu fazla bir endişe
dir. Bu kanunu böyle çıkarırsanız, basın bura
da, efkârı umumiye burada, zaıbıt burada; im
tiyazlı ibir af çıkarmış olacaksınız. Bu zümre
nin nam ve hesabına af çıkarmış olacaksınız. 
Diğer ölçüleri paravan kabul edip, bu parava
nın arkasında bir zümre affını ve bir imtiyaz 
hakkını Yüksek Meclisiniz kabul etmiş ola
cak... 

BAŞKAN — Sayın Kaibadayı... (Gürültü
ler). 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Ma'şeri 
vicdan da bizleri affetmiyecek ve çıkaracağı
nız Af Kanununda bu eski 5 nci maddeyi yak
laştırmaz iseniz 20 - 21 Mayıstılar için af çı
kardığınızı sureti katiyede kabul etımiş olmı-
yacağım. Hürmetlerimle. (A. P. sırasından an-
laşılmıyan bir ses) o sizin vicdan ölçünüz. (Gü
rültüler). 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) 
— Yoklama istiyoruz. (C. K. M. P. ve M. P. sa
ralarından beş üye ayağa kalkarak, çoğunlu
ğun 'bulunmadığını ifade ettiler). 

BAŞKAN — Efendim, şimdi komisyonun 
metnini okutup oya koyacağım sırada siz de 
ayağa kalkar yoklama .istersiniz. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) 
— Çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Siz de lütfen ayağa kalkın. 
O zaman biz de yoklamaya geçeriz. (Alkışlar). 

Önergeyi okuyun lütfen. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki ka

nun tasarısının 5 nci ımaddesinin 4 ncü mad
de olarak oya sunulmasını ve aşağıda yazılı 
olduğu şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

ismail Hakkı Tekinel 

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

a) Ölüm veya müebbet ağır hapse mah
kûm .edilenlerin cezaları (20) sene muvakkat 
ağır hapse çevrilmiştir. 

b) Hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezala
ra ımahlkûm edilmiş olanların cezalarından (8) 
er senesi affedilmiştir. 

c) (8) sene da'ha az hürriyeti bağlayıcı 
cezaya mahkûm edilmiş 'bulunanlar fer'i ve 
mütemmim cezaları ile ceza mahkûmiyetlerinin 
neticelerine de şâmil olmak üzere affedikniş-
lerdir. 

(a) ve (b) bendleri hükümlerinden fayda
lananlar hakkında, bihakkın veya meşruten 
tahliye tarihinden itibaren, bu mahkûmiyetle
rinin tabiî neticesi olan kanuni ma'hcuriyet 
halinde bulundurulmaya, memuriyete alınma
maya veya muayyen bir meslek ve sanatın 
icrasının men'ine dair hükümlerle, cezaların 
infazı hakkındaki 647 sayılı Kanunun 19 neu 
maddesinin 9 ncu ve T. C. K. nun 173 ncü mad
desinin son fıkraları hükümleri uygulanmaz. 
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1076 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmü 
saklıdır. 

Muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalara mah
kûm edilmiş olup da, :bu madde hükmünden 
faydalananların, meşruten tahliyelerinde dı-
şarda geçirecekleri 1/3 müddet af ile yapılacak 
indirimden evvelki esas ceza miktarı üzerin
den yapılır. 

BAŞKAN — Şimdi okunmuş olan ve 5 nci 
madde .olarak (teklif edilen Komisyonun öner
gesini oyunuza sunuyorum. (Afyon Karahisar 
Milletvekili Muzaffer özdağ, Aydın Milletve
kili Reşat Özarda, Samsun Milletvekili Bahart-

tin Uzunoğlu, Maraş Milletvekili Hüseyin Yağ-
cıoğlu ve Bolu Milletvekili Hasan Özcan ayağa 
kalkarak ekseriyet 'Olmadığını beyan ettiler). 
(A. P. sıralarında, «bravo Özdağ» sesleri). 

Efendim, arkadaşlarımız ekseriyet olmadı
ğını iddia etmişlerdir. İddia gereğince şimdi 
nısabolup olmadığını araştırmak için yoklama 
yapacağız. (A. P. sıralarında gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim, lütfen sükûnetle 
dinleyelim. Arkadaşlarım içeri ıgirsinler, ikinci 
bir defa .sonradan ıgelerek yoklama yapma du
rumu olmasın. Herkes burada otursun efendim. 

3. — YOKLAMA 

(Adana Milletvekillerinden başlanarak yok
lama yapıldı). 

BAŞKAN — Yoklama sonucunu arz ediyo
rum. Heyeti Umumiyede 218 üye var. Çoğun

luğumuz ^olmadığı için teklif oya sunulamamış
tır. 

18 Temmuz 1966 Pazartesi günü saat 15,00 
te toplanmak üz>ere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19,20 

»m<i 
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Bâzı suç ve cezaların affı hakkında kanun tasarısının 5 nci maddesinin tadiline dair önergelere 
verilen oyların sonucu 

(önergeler reddedilmiştir. 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHİSAR 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balan 
î. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Reşat özarda 
Mustafa Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Fennî Islimyeli 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Hasan özcan 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 302 

Kabul edenler : 122 
Reddedenler : 180 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 147 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

DlfARBAKIR 
Metin Cizreli 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kemal Satıı? 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKÎŞEHtR 
Hayri Başar 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Çelikkan 

GİRESUN 
Kudr>et Bosuter 
M. Kemal Çilesiz 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 

.İSPARTA 
İrfan Aksu 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Orhan Birgit 
Orhan Erkanlı 
A. Coşkun Kırca 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakıhç 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 

Turan Feyzioğlu 
KIRKLARELİ 

Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Yunus Koçak 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuç 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Şaban Erik 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Vefik Pirincçioğlu 
Hüseyin Yağcıoğlu 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
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NİĞDE 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkiin 
Ferda Güley 

RÎZB 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Ekrem Alican 

ADANA 
Sabahattin Baybura 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Ahhmet Topaloğlu 
Tabir Yüeekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ulubahfi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Oelâlettim Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Zühtü Pehlivanlı 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIfl 
Sinan Bosna 

I SAMSUN 
I Yaşar Akal 
I Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
I Adil Yaşa 

SİVAS 
I Nihat Doğan 

Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 

I M. Kemal Palaoğlu 

I Yüksel Menderes 
I Nahit Menteşe 
I Kemal Ziya öztürk 
I İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
I Adnan Akın 
I İbrahim Aytaç 
j Ahmet İhsan Kırımlı 

Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yüeetürk 

BİLECİK 
I Şadı Binay 

BİTLİSİ 
I Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
I Ş. Nihat Bayramoğlu 
I Halil İbrahim Cop 
I Ahmet Çakmak 

BURDUR 
I 1. Hakkı Boyaeıoğlu 
I Faik Kırjmşlı 

BURSA 
I Cemal Külâhlı 
I Kasım önadım 
I Mustafa Tayyar 
I Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
I Ahmet Nihat Akay 
I Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
I Tahir Akman 
I Nurettin Ok 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Abmett Cebi 
Hamdi Orhon 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hasam Ünlü 

I Mehmet Salih Baydil I 
I Zafer Nihat özel 

Remzi Şenel 
EDİRNFi 

I llhami Ertem 
ELÂZIĞ 

I Ömer Eken 
I Samet Güldoğan | 
I Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
I Sadık Perinc/ek 

ERZURUM 
I Turhan Bilgin 

Nihat Pasinli 
İsmail Hakkı Yıldırım j 

ESKİŞEHİR 
I Mehmet İsmet Angı j 
I Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
j Kâmil Ocak 
I Naşit Sarıca 
I Mahmut Uygur 
I Süleyman Ünlü 

GÎRESUN 
I Nizamettin Erkmen 
I 1. Etem Kılıçoğlu 
I Alî Köymen 

GÜMÜŞANE 
I Sabahattin Savacı 

HATAY 
Abdullah Çilli 

I Şemsettin Mursaloğlu 
İSPARTA 

I Ali Ihsar Balımı 
İÇEIı 

Mazhar Ankan 
I Burhan Bozdoğan 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muhlis Görentaş. 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Nuri Kodamanoğlu 

Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Ali Fuat Başgil 
Sadettin Bilgiç 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Abdurrahmam Şeref Lâç 
Orhan Seyfettin Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
I. Hakkı ^ekinel 
Mehmet Yardımcı 

İZMÎR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Nihad Kürşıad 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 

ÇORUM 
1 Arslan Topçubaşı 
I Ahmet Uysal 

I DENlZLÎ 
I Fuat Avcı 

[Reddedenler] 
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Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Şevket Ustaoğlu 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaettin İzerdem 
Mekki Keskin 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
î . Hakkı Yıldırım 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Kemal Şarıibrahimoğlu 
(1.) 
İbrahim Tekin (B.) 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalm (1.) 
Osman Attila 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
Eecai Ergüder 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin 
Alparslan Türkeş 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Befet Eker 

•Osman Zeki Yüksel 
AYDIN. 

Mustafa Şükrü Koç 

Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
önol Sakar 
Nahit Yenişelrrlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 
İlhan Tekinalp 

Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

Cevat Yalçın 
SAKARYA 

Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihittin Gürer 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim. Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SIVA? 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
llyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

[Oya katilmıy anlar] 

BALIKESlH 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Kemal Demir 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Nilüfer Giirsoy 
Barlas Küntay 
ibrahim öktem 
Ö. Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin (B.) 

ÇORUM 
Necdet Yücer 
Abdurrahman Güler 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral (I.) 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artuç 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer (t.) 
Recai tskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurtefrtm Ardıçoğlu 

ERZİNCA>. 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 

Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Osman Ferit Turan 
Ömer Usta 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven1 

Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi öztürk (B.) 
Aziz Zeytinoğlu (I.) 

GAZİANTEP 
Hüseyin Ineioğlu 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu (I.) 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali ihsan Göğüs 
Sabri özcan San 

HATAY 
Sabahattin Adah 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demire! 

İÇEL 
Kemal Ataman 

ÎSTANBUÜ 
Suphi Baykam 
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Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Eyüboğlıı 
İlhamı Sanear 
Selim Sarper 
Osman Nuri Ulusoy 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Ali Naili Erdem (B.) 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan (B.) 
Settar îksel 
Lebit Yurdoğlu 

KAES 
Turgut Göl o 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 

Bahri Dağdaş (B.) 
Mehmet Necati Kalaycı 
ismet Kapısız 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder (I.) 
Fakih özf akih 
Faruk Sükan (B.) 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (I.) 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
Esaıt Kemal Aybar 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Fuat Uluç 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
ismail Sarıgöz 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
A. Fuat Alişan (B.) 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Namık Kemal Tülezoğlu 

SİVAS 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 

Cevad Odyakmaz 
TEKİRDAĞ 

Halil Başol 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Aıtalay Akan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sunıgur 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Salih Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 

[Aç\k üyelikler] 

Çorum 1 

Yekûn 1 

*>&<{ 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
112. BİRLEŞİM 

1 5 . 7 . 1 9 6 6 Cuma 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X 1. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 

kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Bursa 
Üyesi Cahit Ortaç ve 9 arkadaşının, Vergi suç 
ve cezalarının affı hakkında; Cumhuriyet Se
natosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'-
nm, Bâzı orman suçlarının affına ve tazminatın 
terkinine dair; Kastamonu Milletvekili İsmail 
Hakkı Yılanlıoğlu ve 7 arkadaşının, Bâzı siyasi 

suçlarla basın suçlularının ve bunlarla ilgili 
olarak mahkûm olmuş diğer suçluların cezala
rının affına dair; Ankara Sıkıyönetim Komu
tanlığı Askerî Mahkemesince .mahkûm edilen 
67 eski Kara Harb Okulu öğrencisinin affı 
hakkında Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkında ve Cum
huriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 
8 arkadaşının 20 - 21 Mayıs olayları ile ilgili 
suçlular ile diğer bir kısım suçluların affına 
ve bir kısım idari işlemlerin değiştirildiğine 
dair kanun teklifleri ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/117, 2/81, 114, 2/174, J/101, 2/207, 
2/223) (S. Sayısı : 79) [Dağıtma, tarihi : 
1 .3 .1966] 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




