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Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki Kanunun birinci ve yedinci maddelerinin 

yorumlanmasına mahal olmadığına dair 

(Resmî Gtazete ile ilâm : 10 . VIII. İMİ - Sayı : 7881) 

No. 
1739 

Bazı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki Kanunun birinci ve yedinci maddelerinin 
yorumlanması istenmiş ise de : 

1. 5677 sayılı Af Kanununun birinci maddesi : 
A) 15 Mayıs 1950 tarihinden önce işlenen suçlar hakkında takibat yapılmaz 

ve hükmedilmiş cezalar infaz olunmaz; 
B) Bu madde hükmü fer'i ve mütemmim cezalar ile ceza mahkûmiyetlerinin 

neticelerine de şâmildir, hükmünü vazetmiştir ki, maddenin bu fıkrası; Türk Ceza 
Kanununun üçüneü babında beyan olunan ve (Ceza mahkûmiyetlerinin netice
lerini) taknin ve tadat eden hükümlere tamamen sirayet ve intibak etmekte ve 
yine Ceza Kanununun dokuzuncu babında yer alan ve umumi affı tarif eden doksan 
yedinci maddesi de mevzuubahis bu hükmün şümulüne girmektedir. 

C) Malûm olduğu veçhile (Ceza mahkûmiyetlerinin neticeleri) hidematı âm
meden memnuiyet (seçim mevzularında seçme ve seçilme, sair bilcümle siyasi 
haklardan, Devlet, vilâyet, belediye ve köy tarafından tevcih olunan memuriyet ve 
hizmetlerinden müebbet veya muvakkat olarak mahrumiyeti istilzam eder.), kamun 
mahcuriyet altında bulunmak, memuriyetin zevali gibi fer'i cezalara mütaallik 
müeyyideleri ifade ve umumi af ise hukuku âmme dâvasının ve hükmolunan ceza
ların (bütün neticeleriyle) birlikte ortadan kalkacağı hakkında âmir büküm vazet
mektedir. 

2. Af Kanununun yedinei maddesinin : 
A) Birinci fıkrası; umumiyetle Hâkimler ve Memurin kanunlariyle bunlara 

ek kanunlara ve sair hususi kanunlara tevfikan verilmiş ve verilecek idarî ve inzi
bati karar ve yapılmış ve yapılacak işlemler ile; 

B) ikinci fıkrası; subay, askerî memur, gedikli erbaş ve erbaşların cezaları
nın hukuki neticelerinden doğan rütbenin kaybedilmesi, orduya subay, memur, 
gedikli olarak kabul olunmamak ve askerî nispetin kesilmesi işlemlerine şümulü 
yoktur, hükümlerini sevkederek bu maddede sayılan hususları affın istisnaları 
meyanma dâhil etmiştir; 

C) Bu madde hükümlerinin esas mevzu ile olan irtibat ve münasebetinin <lo 
mütalâa ve münakaşa edilmesi icabeder . 

1. (A) fıkrasmda gösterilen hüküm sadece idarî kazaya tâbi mevzuları bünye 
sinde toplamıştır; 

2. (B) fıkrasiyle bahsedilen hükümde ise, umumi ceza kaidelerine tebaan 
mahkûm olup da, Af Kanununun birinci maddesinin sıyanetine giren efalden yalm; 
ordu mensuplarını ayırmış ve bunların ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine mü
essir vaziyetlerini, bir istisna olarak bu maddenin ikinci fıkrası hükmüne dâhil 
etmiş ve binnetice hüküm bu saikle vaz ve tertip olunmuştur; 

3. Hâdiseye daha ziyade vuzuh vermek için; Memurin Kanununun halen mer'i 
bulunan yirmi altıncı maddesinde tadat edilen inzibati cezalar ile memuriyet srfa-
tının zevalini gösteren kırk dokuzuncu maddesinin, gerekçenin birinci bendinde 
bilhassa ihmal edilip burada hükümlerinin tebarüz ettirilmesi düşünülen Ceza Ka-
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nununun otuz dördüncü maddesinin üzerinde tevakkuf ve mukayese etmek zarureti 
hâsıl olmaktadır : 

A) 788 sayılı Memurin Kanunu; inzibati cezalan (ihtar, tevbih, maaş katı, 
kıdem ve sınıf tenzili ve memuriyetten ihraç) gibi unsurlara maksur tutmuş, bu 
unsurların vasıflarını da tesbit etmiş ve bu meyanda memuriyetten ihraç için, 
aleyhine bu muamelenin tatbiki gereken memurun kumar oynaması; sarhoşluğu 
itiyat haline getirmesi; ar ve hicabı mucip harekette bulunması; harb, İhtilâl ve 
isyan gibi fevkalâde ahvalde bilâemir ve zaruret terki vazife ve memuriyetine ait 
mahrem dosyalanıl mündereeatını ifşa etmesi gibi fiillerin iı-tikâp edilmesini der
piş ve tadadi olarak bu memnuiyetleri vaz'etmiştir; 

B) Memurin Kanununun 49 ncu maddesinde, bir memurun muhilli haysiyet 
ve namus bir cürüm ile alelıtlak ağır hapis veya bu derecede cezayi müstelzim bir 
fiil veya vazifesinden dolayı lâakaî altı ay hapis cezası ile mahkûm olması halinde 
memuriyetten ihraç edileceği yazılıdır; 

0) Ceza Kanununun otuz dördüncü maddesi de; bir cürüm ile katiyen mah
kûmiyet, kanunen memuriyetten mahrumiyeti müstelzim olduğu takdirde memuri
yetin de zevalini mucip olur hükmünü ihtiva etmektedir; 

D) Görülüyor ki, Memurin Kanununun kırk dokuzuncu maddesiyle Ceza Ka
nununun otuz dördüncü maddesinin hükümleri arasında tenazur ve irtibat bulun
masına rağmen. Memurin Kanununun yirmi altıncı maddesinde inzibati cezalara 
mütaallik olarak vaz'edilen müeyyide, bahsi geçen maddelerle irtibat halinde 
değildir. 

Ezcümle, Memurin Kanununun kırk dokuzuncu maddesi gereğince verilen ih
raç kararı, doğrudan doğruya (Adlî kaza) sistemine tâbi bulunan efal ve hususata 
ancak maksur olup idare cihazının bu esas dairesinde ittihaz edeeeği ihraç karanımı 
re'sen ve müstakillen (idarî kazaya) mütaallik bir karar olarak tavsifine hukukan 
imkân görülememiştir; bu sadette şu ciheti de işaret edelim ki, memur hakkında 
kırk dokuzuncu maddeye müsteniden tatbik olunan ihraç muamelesi şümuliyle 
(bir mahkûmiyetin neticesini) ifade eder. Binaenaleyh; 

Mumurin Kanununun yirmi altıncı maddesi delaletiyle verilen ihraç kararla-
riyle kırk dokuzuncu maddeye mümas olarak ittihaz kılman ihraç kararları menşe 
leri ve neticeleri bakımından ayrı ayn mahiyet arzetmekte, (adlî) ve (idarî) kaza 
sistemlerine tâbi bulundukları tavazzuh etmiş bulunmaktadır. 

4. Buraya kadar mevzuatın sarih metinlerine ve delâlet ettiği manalara göro 
yapılan tesbit ve tetkikten sonra yorum talebinin hedef tuttuğu vaziyete intikal 
edelim : 

a) Ceza Kanunu hükümlerine göre hapisle birlikte hidamatı âmmeden mem-
nuiyete ve bunun zımnında memuriyetten tnahrumiyete mütedair olarak verilen 
fer'î cezalar Af Kanununun birinci maddesi hükmüne girer mi % 

b) Umumi olarak Af Kanununun birinci ve yedinci maddelerinin irtibat ve 
yekdiğerlerine sirayet dereceleri ne olabilir? 

Netice : 
Ceza Kanunu hükümlerine göre haklarında mahkûmiyet karan verilenlerden 

her hangi biri, aynı zamanda fer'î cezalardan madut olan memuriyetten mahrumi
yet cezasına da çaptınlmış ise, Af Kanununun birinci maddesinin mutlak olarak 
uygulanması icabeder. Her ne kadar. Memurin.Kanununun kırk dokuzuncu mad
desinde tâyin kılınan suçlardan biriyle mahkûm olanlar; bu maddeye dayanılarak 
memuriyetten ihraç edilmiş bulunsalar dahi, mahkûmiyete müsteniden ihraç ka
ran sadece umumi ceza hükümlerine tebn an yapılmış Memurin Kanununun şümu
lüne dâhil inzibati ve idarî sisteme bağlı efaiden madut bulunmamış olduğundan, 
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bunların da aftan istifade etmeleri icabeder. Aksi halin mütalâası ve kabulü aynı 
sebeplerle aleyhlerine takibat yapılanlardan bir kısmı îıakkmda hüküm verilmiş ve 
infaz olunmuş bulunanlar ile, haklarında karar lâhik olmıyanların vaziyetlerinde 
hukuki bir tezat husule getireceği aşikârdır. Zira, mahkûmiyeti kesinleşenler hakla • 
rmda Af Kanununun tatbiki kabil olmıyacak ve henüz muhakemeleri derdest bulu-
nanlarm haklarındaki takibat sukut etmiş olacağından bu suretle ayrı ayrı neticeler 
tevlit edeceği ve ancak mahkûmiyetin mahiyetine göre memur olmak hakkım tek
rar iktisap edenlerin memuriyete alınıp alınmamaları hususunun takdiri, Memu
rin Kanunumun ruhuna göre yetkili makamlara ait bulunduğu da mütalâa edil
miştir. 

Binaenaleyh, mahkûmiyetten mücerret olan yani münhasıran mahkumiyete isti
nat etmiyen bu esas dairesinde yedinci maddenin birinci fıkrası şümulüne giren 
idarî ve inzibati kararlar ile bu maddenin ikinci fıkrasında tadat edilen mahkûmi
yet neticeleri hariç olmak üzere ceza mahkûmiyetleri ile birlikte tahmil kılınan fer'î 
cezaların Af Kanununun birinci maddesinin hükmüne girmesi hasebiyle yoruma 
mahal olmadığına karar verildi. (Cilt: 8-Sayfa: 442 ve Cilt: 9 - Sayfa: 301, 487, 
492, 519 : 520). 

3 A&ustos 1951 

Manisa'nın Mimar Sinan mahallesi Yeşiltepe caddesinde 13 numarada ikamet eden 
Hakkı Çeviksoy'un imar ve ihya ettiği tırla hakkındaki Dilekçe Komisyonu kara-

nnm kaldırılmasına dair 

(Resmî Gazete ile ilâm : 10 . VIII. 1951 - Sayt : 7881) 

No. 
1740 

Manisa'nın Mimar Sinan mahallesi Yeşiltepe Caddesinde 13 numarada ika
met eden Hakkı Çeviksoy'un imar ve ihya ettiği tarlanın namına tesciline dair 
olup Dilekçe Komisyonunun 9. Y . 1949 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde neşro
lunan 2124 sayılı kararın kaldırılmasına, Kamutayın 3 . V I I I . 1951 tarihli Birle
şiminde karar verilmiştir. (Cilt: 1 - Smjfa: 14 ve Cilt: 9 - Sayfa: 347, 521), 

3 Ağustos 1951 

Tabip Albay Necmi Şar'm Albaylık nasbinin düzeltilmesi hakkındaki Dilekçe 
Komisyonu kararının kaldırılmasına dair 

(Resmî Gazete ile ilâm : 10 . VIII. 1951 - Sayt : 7881) 

No. 
1741 

Genel Kurmay öılüıiye Müfettişliğinde Tabip Albay Necmi Sar'ın Albaylık 


