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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Vefat ettiği haber alman Kocaeli Üyesi Ri-
fat Özdeş'in ruhunu tazizen saygı duruşu ya
pıldı. 

Aydın Üyesi İskender Cenap Ege; Ege böl
gesindeki sel ve taşkınların tevlidettiği zarar
lara temasla, hazır bulunan Menderes ıslah pro
jesinin tatbiki ve zarar gören çiftçilerin borç
larının ertelenmesi ve kendilerine ayrıca yeni 
krediler verilmesi isteğinde bulundu. 

Başkanlık Divanını teşkil ettiğine dair Sos
yal îşler Komisyonu Başkanlığı tezkeresi okun
du, bilgi edinildi. 

Maraş Üyesi Nedim Evliya'nm ölümü hak
kındaki Başbakanlık tezkeresi okundu, gereği 
evvelce yapıldığından bilgiye sunuldu. 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Sa-
hir Kurutluoğlu'na izin verilmesine dair Baş
kanlık tezkeresi okundu ve izin kabul edildi. 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 

Mehmet Ali Demir'in; yetiştirme yurtlarında 
bakılan çocuklara dair sözlü soru önergesi Millî 
Eğitim ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkla
rına gönderilmiştir. (6/344) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in; Tunceli vilâyetine tahsis 
edilen tohumluk miktarlarına dair sözlü soru 
önergesi Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/345) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, Tunceli'deki cezaevleri
ne dair sözlü soru önergesi Adalet Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/346) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in; Hakkâri'de Hükümet bi
nası mevcudolmıyan kazalara dair sözlü soru 
önergesi Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/347) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in; Tunceli'de yapılan sağ-

Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat Türk 
Anonim Şirketinde mevcudiyeti iddia edilen 
yolsuzluklar hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu raporu üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

Görüşülmesi müstaceliyet kesbeden kanun
ları görüşmek üzere Genel Kurulun 5 Ocak 1966 
Çarşamba günü saat 14 tc toplanmasına karar 
verildi. 

5 Ocak 1966 Çarşamba günü saat 14 te top
lanılmak üzere Birleşime, saat 16,45 te, son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çanakkale 

Fikret Turhangü Nahit Altan 
Kâtip 

Eskişehir 
Ömer Vcuzal 

İlk ocaklarına dair sözlü soru önergesi Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/348) 

Yazık sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 

Sakıp önal 'm; yurt dışına çıkan bakanlara 
dair sözlü soru önergesi Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (7/243) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi M. 
Yılmaz înceoğlu'nun; ortaöğretimde uygulan
makta iken kaldırılan, tek dersten borçlu olarak 
bir üst sınıfa devam hakkına dair sözlü soru 
önergesi Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/244) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Niyazi Ağırnaslı'nm; Zonguldak olaylarına dair 
sözlü soru önergesi Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/245) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nın; 1966 programının 
Kastamonu ile ilgili kısımlarına dair yazılı soru 
önergesi Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/246) 

SORULAR 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — imar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve 

Vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu, içişleri, Baymdrılık, Ulaştırma ve imar 
ve iskân ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/375; Cumhuriyet Senatosu 
1/556) (S. Sayısı : 739) 

2. — 440 sayılı Kanuna tabi kuruluşlardan 
sağlık teşkilâtı olanlarda çalışan tabip, diş tabi
bi ve eczacıların 224 ve 472 sayılı kanunlardan 
istifade etirilmesine dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve imar ve 
iskân ve Bütçe ve Plân Komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 2/866; Cumhuriyet Senatosu 
2/182) (S. Sayısı : 713 e ek) 

B Î R Î N C Î O T U E U M 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : NaMt Altan (Çanakkale), Nizamettin Özgül (Gaziantep) 

BAŞKAN — 26 ncı Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz yoktur, saat 

15.00 te toplanmak üzere birleşime bir saat ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 14,10 

>• « f ^ M 
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ÎKÎNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — BaşkanveMli Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale), Nizamettin Özgül (Gaziantep) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel iki 
tezkere vardır, okutuyorum. 

1. — Başkanlık Divanlarının t eskil edildiğine 
dair Millî Savunma Komisyonu Başkanlığı tez
keresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millî Savunma Komisyonu, on üyenin işti

raki ile 4 Ocak 1966 günü toplanarak, Başkan
lık Divanı aşağıdaki şekilde seçilmiştir. 

Arz olunur. 
Komisyon Başkanı 

Tabiî Üye 
Fahri Özdilek 

Başkan : Fahri Özdilek 
Başkanvekili : Necati özdeniz 
Sözcü : Mehmet Emin Durul 
Kâtip : Enver Işıklar 
BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 

2. — Diyarbakır Üyesi İhsan Hamit TigreV-
in partilerine katıldığı hakkında Adalet Partisi 
Grupu Başkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Tezkereyi okuyoruz. 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Diyarbakır Senatörü Sayın Ihsat Hamit Tig-

rel partimize girmiştir. 
Saygı ile bilgilerinize arz ederim. 

A. P. Senato 
Grup Başkanı 

Samsun 
Fethi Tevetoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Gündem dışı 3 sayın senaötr söz istemiştir. Mû

tat günler dışında bugünkü birleşimin yapıl
ması, münhasıran müddetle mukayyet kanunla
rın çıkmasına aidölması hasebiyle Sayın Kök-
sal'a Sayın Ulay'a, Sayın Demirdağ'a gündem 
dışı söz veremiyeceğim. 

Gündeme geçiyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi nü
fusunda, kayıtlı Mustafaoğlu, 1329 doğumlu 
Faik Özer'in, bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporları (Millet Meclisi 

1/821; • Cumhuriyet Senatosu 1/595) (S. Sa
yısı : 714 e ek) (1) 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporunu okuyoruz. 

(1) 714 ve 714 e ek) basmayazilar tutana
ğın sonundadır. 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu r. oru 

Yüksek Başkanlığa 
Hendek kazası Kemaliye mahallesi nüfusun

da kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik 
Özer'in, bakiye cezasının affı hakkında kanun 
teklifine dair Anayasa ve Adalet Komisyonu
nun 16 Temmuz 1965 tarihli ve esas 1/595 - ka
rar 132 sayılı raporu yeniden teşekkül dolayı-
siyle dosyası ile Komisyonumuza gönderilmekle 
22 Aralık 1965 tarihli Birleşiminde tetkik ve mü
zakere olundu. 

Hükümlü, 15 nei Kolordu Komutanlığı As
kerî Mahkemesinden verilen ve dereeattan geçe
rek kesinleşen hükümlü, T. C. Kanununun 209, 
62 ve 59 ncu maddelerine tevfikan ve neticeten 
2 sene 9 ay 10 gün ağır hapis ve memuriyetten 
müebbeden memnuiyet cezalarına mahkûm ol
muştur. 

Af için, T. B. M. M. Dilekçe Karma Komis
yonu ile Millet Meclisi Adalet Komisyonu taraf
larından ileri sürülen gerekçe, hükümlüye is-
nadolunan fiilin sabit olmamış bulunmasından, 
sabit kabul edildiği takdirde de, unsur eksik
liği hasebiyle, irtikâp cürmüne konu teşkil ede-
miyeceğinden, hattâ muhal suç. sayılacağından 
ve mahkûm olduğu cezanın affı halinde hüküm
lü ve cemiyet için içtimai fayda teemmül edil
miş olmasından ibarettir. 

Komisyonumuz bu görüşe iştirak etmemiş
tir. Zira, Anayasamızın 5, 6 ve 7 nci maddele
rine göre (yasama yetiksi), (yürütme görevi) 
ve (yargı yetkisi), kuvvetler ayrılığı prensibi 
kabul edilmekle, birbirinden ayrı ve müstakil 
organlara verilmiş bulunduğundan yasama Mec
lisleri, mahkeme hükümlerini T. B. M. M. Di
lekçe Karma Komisyonu ile Millet Meclisi Ada
let Komisyonu taraflarından yapıldığı üzere 
münakaşa ve tahlil edemezler. Ye af yetkileri
ni kullanırlarken sadece ve sadece hükümlünün 
şahsi halinin ve hâdisedeki durumunun içtimai 
fayda bakımından cemiyetin lütuf ve atıfetini 
gerektirecek mahiyette olup olmadığı noktası 
üzerinde dururlar. Kaldı ki, adı geçen komis
yonlar hükmü münakaşa ve tahlil ederken, T. 
C. Kanununun 209 ncu maddesinde yazılı ir
tikâp cürmünün unsurları ile 212 nci maddesin
de yazılı rüşvet suçu unsurları arasındaki fark
ları da nazara almamış ve fiilin haiz olduğu cü
rüm vasfını tâyinde de hataya düşmüşlerdir. 

Sonuç olarak Komisyonumuz, hükümlünün 
affında içtimai fayda mülâhaza edilemiyeceği 
kanısına vararak, teklifin reddi hakkındaki 
16 Temmuz 1965 tarihli ve esas 1/595 - karar 
132 sayılı Adalet Komisyonu kararını benimse
miştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü 
Aydın Kastamonu 

O. S. Sarıgöllü A. N. Tuna 
(Bu kanunda Sözcü) Kâtip Tabiî Üye 

Tokat Yozgat S. O'Kan 
Z. Betil S. Artukmaç 

Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
M. Ataklı A. Artus 
İstanbul Samsun 
E. Özden Muhalifim 

it. Eendeci 
Uşak 

K. Coşkunoğlu 

BAŞKAN — Komisyon raporu üzerinde Sa
yın Uzunhasanoğlu, Sayın Vasfi Gerger söz al
mışlardır. 

Başka söz istiyen? Yok. Buyurun, Saym 
Uzunhasanoğlu. 

SIRRI UZUNHASANOĞLU (Bolu) — Muh
terem arkadaşlarım, Sakarya'nın Hendek kaza
sından bir vatandaşın affı dolayısiyle huzuru
nuzu işgal etmiş bulunuyorum. Millet Meclisin
ce kabul olunan bu metnin Cumhuriyet Senato
su Adalet Komisyonunca kabul edilmediğini 
görmekteyiz. Millet Meclisince kararın tahlili 
yapılmış, yerinde olup olmadığı hususunda fi
kir beyan edilmiş ve Cumhuriyet Senatosu Ada
let ve Anayasa Komisyonunca pek yerinde ola
rak teşriî organın kaza organını murakabe ve 
onun kararını tahlil ve tenkide hakkı olmaması 
sebebiyle reddetmiş bulunmaktadır. Biz burada 
askerî mahkemece bu vatandaş hakkında veril
miş olan kararın, yerinde olup olmadığım ve 
böyle bir suçu işleyip işlemediğini ileri sürecek 
ve bu sebeple affını istiyecek değiliz. Yalnız bu 
vatandaşın hakkında uygulanan kararda, 59 
ncu maddede uygulanmış ve zimmete teşebbüs 
mahiyetinde görülen bu suçta çoluk çocuk sa
hibi bulunan ve affında nihayet bir atıfet olma
sı hasebiyle ben yalnız bu kararın doğru olup 
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olmadığı noktasında değil, cezanın affedilmesi
nin ve bu suretle bir vatandaşın cemiyete ka
zandırılması ve bir mağduriyetin izalesi bakı
mından sizden istirham ediyorum. Şayet bu va
tandaş bu affa lâyık değilse, affedildiği takdir
de yine ceza evine girebilir, ama bunun, affa lâ-
yıksa, affedilmesi suretiyle cemiyete bir vatan
daş kazandırılmış olacak ve bu şekilde mahkû
miyeti kaldırılarak çoluk çocuğuna kavuşturul
muş bulunacaktır. Af gibi bir müessesede Al-
lahtan sonra bu vatandaş sizlerin himmetine 
sizlerin bu tasarıya iltifatınıza ve reyinize sığın
mış bulunmaktadır. Sizden istirham ettiğim hu
sus, bu vatandaşın cemiyete kazandırılması ve 
yuvasına döndürülerek saadetinin sizlerin rey
lerinizle iade edilmesidir. İltifat buyurmanızı 
rica eder, rahatsız ettiğim için özür dilerim. 

BAŞKAN — Sayın Gerger. 
VASFİ GERGER ;ürfa) — Muhterem ar

kadaşlar ; Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
runu, objektif hukuk kaidelerine göre, tama
men benimsemiş bir durumdayım. Fakat Ko
misyonun bu raporundaki mütalâa ile hâdise 
birbirine maalesef uymamaktadır. Yüce Senato
ya durumu arz ettiğim zaman görülecektir ki, 
gerek Dilekçe Karma Komisyonunun affa şa
yan görmesi hakkındaki kararı, gerekse Millet 
Meclisi Adalet Komisyonu kararı ve Millet Mec
lisinin lehte tezahür eden iradesi tamamen hâ
diseye uygun ve af müessesesinin şümulü içinde 
kabul edilmiş bir karardır. Bu vatandaş Büyük 
Millet Meclisine müracaatle özel af suretiyle 
bakiye cezasının affını istemiştir. Dilekçe Kar
ma Komisyonu, 140 sayılı Kanun muvacehesin
de, dilekçe sahibinin dosyasını getirmiş tetkik 
etmiş ve arz edeceğim sebepler dolayısiyle 
affa lâyık görmüştür. Hâdise şu : Bir vatandaş, 
malûl bir vatandaş ölüyor. Bu malûllere bir tü
tün ikramiyesi verilir, yüksek malûmlarınız 
olduğu üzere. Ölen bu vatandaşın çocuğu, ikra
miyeyi re'sen almak için askerlik şubesine mü
racaat eder. Askerlik şubesi haklı olarak ölen 
bu vatandaşın, veraset ilâmını ister. Veraset ilâ
mının alınması ve bu veraset ilâmının alınması 
hususunda cereyan eden müddet, elbetteki bir 
zaman geçmesine müncer olur. Hemen arz ede
yim : Ölüm 8 .12 .1960 tarihinde vukubulmuş, 
paralar 15 . 5 .1961 günü kaymakamın başkan
lığındaki özel kanuna göre, özel komisyon hu
zurunda hak sahiplerine tamamen ödenmiştir. 

Ölümden sonra, mirasçı eşi ve kızı iken, hisse 
tevzi edilmeden eşin ölümü sebebiyle oğlu ve 
kızı arasında miras hisseleri nisb etinde anne ve 
babadan tevarüs için lüzumlu belgelerin istih
sali ve şube ile Millî Savunma Bakanlığı arasın
da işi intaç için vâki yazışmalar dolayısiyle ge
çen zaman dışında bir menfaat kasdini biz, tet
kik ettiğimiz dosyada, göremedik. Demin Ana
yasa Komisyonu raporuyla esas itibariyle mu
tabıkım. demenin sebebi, Anayasanın bu husus
taki âmir hükmüdür. 

Anayasanın bu âmir hükmüne göre, mahke
melerin kararları hiçbir şekilde tadil, tağyir ve 
tahlil edilemez. Şimdi böyle bir şeyin vâki olma
dığını da Millet Meclisi Adalet Komisyonunun 
şu kararındaki şu kısımları Yüksek Senatoya 
arz etmek isterim : 

«Olayda muhbir Hâmit Aktaş'tan başka 
mahkûmun para istediğine ve mânevi cebir ya
pıldığına dair şahit" veya delil yoktur. Üstelik 
Faik Özer şubede sadece bir evrak memurudur. 
Şubenin başkanı her türlü askerî ve idari işlem
leri ifa ve icraya mezun yegâne zat olup bun
lardan sorumludur. Ve sivil memur başkanın 
emrinde olup tek başına şubeye dair bir işlemi 
kendi yetkisiyle başlayıp imzasiyle ikmal ve in-
tacedebilecek durumda olamaz. 

Mahkemenin vermiş olduğu hüküm hürmete 
şayandır. Aklımıza hiçbir zaman mahkeme ka
rarını tenkid geçmez. Mahkeme kararma mü
dahale etmeden olayda suçun tekevvününün im
kânsız olacağı belirtilmeye çalışılmış ve şöyle
ce mahkûmiyete mâruz bırakılan Mustafaoğlu 
Faik Özer'in 12 . 8 . 1964 gününden beri infaz 
edilen 2 yıl 9 ay 10 gün ağır hapisle müebbeten 
memuriyetten mahrumiyet cezasının özel af atı-
fetiyle kaldırılmasında şahsi ve sosyal faydalar 
mülâhaza edilerek oy birliğiyle affa lâyık gö
rülmüştür» deniliyor. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, esasen bir olayı 
tesbit, tetkik, tahlil ve izah etmeden bir netice
ye varmaya hukukan da imkân yoktur. Şu hâ
dise de görülüyor ki, gerek irtikâba tam teşeb
büs veya rüşvet talebi gibi bir meselede bu va
tandaşın, bu yolda mahkemenin hükmüne hür
met etmekle beraber, ancak kanuni zaruretten 
doğan bir gecikmeden mahkûmiyeti, müebbeten 
âmme hizmetlerinden mahrumiyeti cemiyet için 
bir fayda temin etmez ve hattâ şunu katiyetle 
bilmek lâzımgelir ki, bâzı ahvalde adaletin te-
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cellisi bir intibah temin edeceği yerde, cemiyet 
üzerinde menfi tesir de icra eder. Binaenaleyh, 
Yüksek Meclis, Millet Meclisinin Anayasa ve 
Adalet Komisyonu ve Büyük Millet Meclisini 
temsilen işi tetkik ve mahkemenin kararını dai
ma hürmete şayan bularak ancak af müessese
sinden istifadeyi derpiş eden bu vatandaş hak
kında, Senato Adalet ve Anayasa Komisyonu
nun raporunun reddiyle, Millet Meclisinin ka
bul ettiği kanun metninin kabulü bir zaruret 
halini alıyor. Hâdise bu şekilde izah ettiğim gi
bi, cereyan ve tekevvün etmiştir. Dilekçe Kar
ma Komisyonu Başkanı olarak başkaca her han
gi bir cihetin aydınlanmasına lüzum hissedil
diği zaman Yüce Senatonun emrinde olduğumu 
arz eder, saygılarımı sunarım. 

SUPHİ BATUB (Sinop) — Sual sorabilir 
miyiz efendim? 

BAŞKAN — Sual mi soracaksınız efendim? 
Kimden efendim? 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Kendileri Dilek
çe Karma Komisyonu Başkanı olduğunu söyle
diler. 

BAŞKAN — Hayır. Karma Dilekçe Komis
yonunun bu kanunda yeri yoktur. Anayasa ve 
Adalet Komisyonu vazifelidir. Devam buyurun, 
Sayın Gerger. 

VASFİ GESGER (Devamla) — Sayın Baş
kana bir ciheti arz etmek isterim, 140 sayılı Ka
nun, özel af tekliflerinin tetkikini münhasıran 
Karma Dilekçe Komisyonuna vermiştir. Yine 
140 sayılı Kanun «Karma Dilekçe Komisyonu 
kendi kararlarını Meclislerde savunur.» diye 
hüküm vardır. Bendeniz bu prosedüre güvene
rek izahat vermekte salahiyetli olduğum kanaa
tindeyim. Takdir Sayın Başkanındır. 

BAŞKAN — Tetkik edelim de, Sayın Gerger 
şimdilik aynı kanaatte değiliz, sual soramazlar. 
Bilâhara tekrar söz alırsınız. 

Sayın Güzey buyurun. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Muhterem Baş
kan, Muhterem senatörler, ben de affın lehinde 
konuşacağım. Yalnız arkadaşlarım hukukî cep
heden ele aldılar. Ben de işi malî cepheden ele 
almak suretiyle affın hak edildiğine dair değil, 
affın lüzumu hakkında konuşacağım. 

Mahkeme bu kararı vermiş olabilir, mahke
me haklı olabilir ve hakikaten ceza da yerinde 
olabilir. Bizim Anayasa ve Adalet Komisyonu
nun kararı da yerinde olabilir. Bütün bunla
ra rağmen, bu vatandaş Meclislere sığınmış du
rumdadır bir. 

Şimdi, bu zatın mahrum olduğu nelerdir? 
Evvelâ onu ele alacak olursak bir defa âmme 
hizmetlerinden mahrumiyeti vardır. Bu da şah
si kusurundan mütevellit bir cezadır ki, bu da 
yerinde olabilir. Yalnız, bu vatandaşın çalıştığı 
zamanlar içerisinde kendisinden kesilen tekaü-
diye de onun aile efradının hakkı mevcuttur. 
Çünkü bir insan maaşından Tekaüt Sandığına iş
tirakçi olarak bir miktarını verirken, bunu ço
cuklarının ve mirasçılarının hakkından, ve re
fahından, geçiminden kesmek suretiyle Tekaüt 
Sandığına yatırmaktadır. 

Şimdi böyle olunca bu ceza doğrudan doğ
ruya yâlnız şahsına değil, bu suretle âmme hiz
metlerinden mahrumiyet ve kovulma dolayısiy-
le 24 sene kendisinden kesilen tekaüdiyesinden 
çocuklarını da aynı zamanda mahrum etmiş olu
yoruz. Eğer Tekaüt Sandığı Kanununda buna 
dair bir hüküm olsaydı, ben, hiç buraya çıkıp 
da çocuklarının ve mirasçılarının da cezalandı
rılmış olması durumundan bir vatandaşı kur
tarmak için bu vatandaş lehinde konuşmazdım. 
Binaenaleyh, cezaların şahsiliği prensipleri doğ
rudan doğruya Tekaüt Sandığına bağlılığı dola-
yısiyle ortadan kalkmaktadır. 

Bu itibarladır ki, hissî olarak dahi Meclise 
sığınmış olan bu vatandaşın müteııebbih olması 
ve aile efradına da cezanın sirayet ettirilmemesi 
ki, tekaüt olmasına bir senesi kalmıştır ve böy
lece de tekaüt edilmesi de dahi belki mümkün
dür. Çünkü 20 sene hizmet etmiş olanların teka

ütlüklerinin temin edilmesi için bir kanunu da 
yine bu Meclisler kabul etmiş bulunmaktadır. 
Bu noktadan aile efradını mahrum etmemek ve 
onları da cezalandırmamak bakımından atıfe
tinize sığınmış olan bu vatandaşın affının temi
nini hürmetlerimle rica ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurun Sayın 
Sözcü Betil. 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETİL (Tokat) — Muhte
rem arkadaşlarım, Anayasa ve Adalet Komis
yonu Faik Özerin cezasının affı hakkındaki 
Millet Meclisinin kabulünü uygun görmemiştir. 
Komisyon raporunda izah edildiği için tafsi
lâttan kaçınacağım. Yalnız benden önce görü
şen arkadaşlarıma istinadettikleri gerekçeler 
bakımından bâzı cevaplar vermeyi, mevzuun 
aydınlanması için, lüzumlu görmekteyim. 

T. B. M. M. Dilekçe Karma Komisyonunun 
raporundan bâzı cümleleri okuyacağım, muhte
rem arkadaşlarım. Münakaşa kısmında Dilekçe 
Karma Komisyonu diyor ki: «Suçu isnat ve ih
bar eden müteveffanın oğlu Hamit Aktaş'tır ve 
tütün ikramiyesinden hissesine düşen 3986 lirayı 
almış, kız kardeşi Havva Aktaş'a ise 11 959,35 
lira ödenmiştir. 

Ölüm, 8 . 12 . 1960 tarihinde vukubulmuş, 
paralar 15 . 5 . 1961 günü kaymakam Başkan
lığında kanuna göre kurulan komisyonca öden
miştir. 

Ölümünden sonra kanuni mirasçı eşi ve kızı 
iken, hisse tevzi edilmeden eşin ölümü sebebiyle 
oğlu ve kızı, arasında miras hisseleri nisbetinde 
anne ve babadan tevarüs için lüzumlu belgelerin 
istihsali ve şube ile Millî Savunma Bakanlığı 
arasında işi intaç için vâki yazışmalarda geçen 
zaman dışında bir menfaat kasdiyle şubede me
mur Faik Özer'in her hangi bir fiilî neticesi ge
cikme yapılmadığı gerekçeli hükümde belirtil
miştir. 

Hâdisede muhbir Hamit Aktaş'tan başka ir
tikâp için 3 - 4 bin lira istediğine veya mânevi 
cebir yapıldığına dair şahit veya delil yoktur.» 
Görüyorsunuz ki, Karma Dilekçe Komisyonu dos
yada mevcut delilleri birer birer ele almış bu de
lillerin münakaşa ve tahliline girişmiştir. Kar
ma Dilekçe Komisyonu bu tahlil ve münakaşası
na devam ediyor. Diyor ki: «Esasen irtikap fii
linde tekevvün için esas olan cebre dair hüküm
lüye izafesi mümkün en küçük bir delil bulun
madığı gibi muhbirin isnadını da kuvveden fiile 
çıkaracak müspet şehadet elde edilememiş iken 
ve tecelli eden neticeye göre 3986 lira miras his
sesi alabileceği malûm bulunan Hamit Aktaş'tan 
bu meblâğın tamamının irtikâp için istenmesi ve 
asıl 11 959,35 lira olan ve irtikâba daha müsait 

durumda bulunan kız kardeşinden hiçbir muta-
lebede bulunulmamış olması da, mirasçılardan 
eşin ölümü ve diğer formalitelerin ikmali için 
muhaberatla geçen zamanı memurun bilhassa 
uzattığını kabul suretiyle duyulan iğbirar neti
cesi tasniden ibaret olduğu neticesi tahassul et
mektedir.» 

Mevcut delillere göre, ihbarın tamamen tasni-
attan ibaret olduğunu söylüyor, Karma Dilekçe 
Komisyonu ve devam ediyor tahliline. «Üstelik 
Faik Özer şubede sadece bir evrak memurudur. 
Şubenin subay başkanı her türlü askeri ve idari 
işlemleri ifa ve icraya mezun yegâne zat olup, 
bunlardan sorumludur. 

Bir sivil memur sadece şube başkanının ver
diği emri ifaya mecburdur. Yani tek başına her 
hangi şubeye dair bir işleme kendi yetkisiyle baş
layıp imzasiyle ikmal ve intacedebilecek durum
da değildir.» 

Karma Dilekçe Komisyonu burada irtikâp su
çunun unsurlarını birbirine tamamen karıştırmış 
olarak Faik özer'in eski deyimle tervici mera
ma muktedir olmadığını da Faik özer lehinde 
zikrediyor, izah ediyor. Gene Karma Dilekçe Ko
misyonunun raporu: «İsnadedilen fiilin teşekkü
lü üzerinde mahkemenin kanaatine müdahele et
meden sadece müspet delâile göre, suçun tekev
vünün imkânsız olacağı belirtilmeye çalışılmış ve 
böyle bir mahkûmiyete mâruz bırakılan ve 
12 . 8 . 1961 gününden beri infaz edilen iki yıl 
dokuz ay on gün ağır hapis müebbeten memuri
yetten mahrumiyet cezasının özel af atifetiyle 
kaldırılmasında içtimai ve ferdî faydalar mülâ
haza edilerek affa lâyık görülmüştür.» 

Muhterem arkadaşlarım, rüşvet iki taraflı 
suçtur. Veren de suçludur, alan da suçludur. 
Yapılması kanunen lâzımgelen bir işlemin yapıl
ması için rüşvet almak daha hafif cezayı müs-
telzimdir. Yapılmaması lâzımgelen bir işi yap
mak için rüşvet almak, suçuna göre, rüşveti 
veren de suçludur, alan da suçludur. 

İrtikâpta da, rüşvette olduğu gibi iki taraf 
vardır. İrtikâbın da iki şekli vardır. İkna su
retiyle irtikâp, icbar suretiyle irtikâp. İrtikâ
ba hedef olan şahıs ister ikna yolu ile irtikâba 
hedef olsun, ister icbar yolu ile irtikâba hedef 
olsun suçlu değildir. Sadece mürtekip suçludur. 
Karma Dilekçe Komisyonunun aynen okudu-
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ğum raporunda, Faik Özer şubede bir memur
dur. Müsvedde yapar, yazı yazar ama onun im-
zasiyle hiçbir muamele tekemmül etmez, diyor. 
Binaenaleyh, mahkemesince ve temyiz mahke
mesince sabit görülen ve hükme bağlanan ir
tikâba konu kabul edilen suçun bir muhal suç 
olduğu münakaşasını yapıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim Anayasamı
zın 5 - 6 ve 7 nci maddelerine göre, yasama 
yetkisi, yürütme görevi ve yargı yetkisi kuv
vetler ayrılığı prensibini kabul etmekle birbirin
den ayrı ve müstakil organlara verilmiş bulun
duğundan yasama meclisleri, mahkeme hüküm
lerini T.B.M.M. Dilekçe Karma Komisyonunun 
münakaşa ve tahlil ettiği şekilde, münakaşa ve 
tahlil edemez. Evvelâ fiil sabit değildir, diyor. 
Sonra fiil sabit olsa da suça konu teşkil etmez, 
muhal suçtur ; diyor. Dilekçe Karma Komisyo
nunun bu sebeplerle, yani kaza mercilerinin yet
kilerine dâhil olan hususu ele alma suretiyle 
bir hükümlü lehinde atıfet gösterilmesini o hü
kümlünün affedilmesini isteme yetkisi yoktur. 
Millet Meclisi Adalet Komisyonu tarafından ha
zırlanmış bulunan rapordan bâzı cümlelerini 
müsade ederseniz size aynen okuyacağım. Hâ
diseyi hikâye ettikten sonra diyor ki : «Olayda 
muhbir Hamit Aktaş'tan başka mahkûmun para 
istediğine ve mânevi cebir yapıldığına dair şa
hit veya delil yoktur.» Bir tek delil vardır. O 
delil de itibara lâyık delil değildir, diyor. Bu 
yargı organının yetkisine müdahale değildir de 
nedir muhterem arkadaşlar? «Şubenin başkanı 
her türlü askerî ve idari işlemleri ifa ve icra
ya mezun yegâne zat olup bunlardan sorum
ludur. Ve sivil memur başkanın emrinde olup 
tek başına şubeye dair bir işlemi kendi yetkisi 
ile başlayıp imzasiyle ikmal ve intacedebilecek 
durumda olamaz». Gene Adalet Komisyonu da 
tıpkı Karma Dilekçe Komisyonunun düştüğü 
hataya düşerek sanki mahkûmiyete konu olan 
suç, rüşvet suçunun konusu imiş gibi Faik 
Özer'in klasik deyimi ile tervici merama mukte
dir olamayışım ileri sürmek suretiyle fiile mu
hal suç mahiyeti vermeye çalışıyor. Adalet Ko
misyonu raporunda; «Mahkemenin vermiş oldu
ğu hüküm hürmete şayandır. Aklımızdan hiç bir 
zaman mahkeme kararını tenkicl geçmez» di
yor. Yani şimdi delil yoktur, mevcut delil itiba
ra şayan değildir. Faik Özer tervici merama 

muktedir mahkeme hükmü hürmete şayandır 
ona müdahale aklımızdan geçmez, diyor. Müda
halenin ta kendini yapıyor. Tenkidin ta kendi
sini yapıyor. Ondan sonra müdahale etmedim 
tenkid etmedim, diyor. Mahkeme kararma müda
hale etmeden olayda suçun tekevvününün im
kânsız olacağı belirtilmeye çalışmış ve şöylece 
mahkûmiyete mâruz bırakılan Mustafaoğlu Faik 
Özer'in 12 . 8 . 1964 gününden beri infaz edilen 
iki yıl dokuz ay on gün ağır hapiste müebbe-
den memuriyetten mahrumiyet cezasının özel 
af atıfetiyle kaldırılmasında şahıs ve sosyal fay
dalar mülahaza edilerek, oybirliği ile affa lâyık 
olduğu görülür. 

Görüyorsunuz, Adalet Komisyonu da şahsi ve 
âmme menfaati gördüğünü, içtimai fayda mü
talâa ettiğini belirtiyor. Fakat bu mülâhazasının 
gerekçesi olarak demin izah ettiğim hususlardan 
başka hiç bir şeyi ileri sürmemiş bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk Ceza Kanu
nunda yer alan klâsik suçlardan birisi de do
landırıcılıktır. Dolandırıcılık, bir kimsenin hu
lûs ve saffetinden istifade edecek sanihalar ya
parak menfaat elde etmektir. Beşibiryerdeyi 
birçok kere görmüş, mecidiyeyi birçok kere gör
müş taşımış, saymış, almış, vermiş bir kimseye, 
altmsuyuna batırılmış mecidiyeyi beşibiryerde 
diye vermek suç olmaz. Ama beşibiryerdeyi hiç 
almamış, saymamış, görmemiş veya bir iki de
faya münhasır olmak üzere görmüş, böyle bir 
kimseye altmsuyuna batırılmış mecidiyeyi sat
mak dolandırıcılık suçunun ta kendisidir. 
Binaenaleyh irtikâpta, kandırılarak veya icbara 
mâruz bırakılarak aldatılan ve kendisinden men
faat temin edilen şahsın sübjektif durumu na
zara alınır. Binaenaleyh, babasının tütün ikra
miyesini verip vermemede, vaktinde verip verme
mekte, şubedeki kâtip kendisini yetkili tanıtmış 
ve babasının tütün ikramiyesini biran önce al
mak, mutlaka almak ihtiyacında olan o kimsede 
de bu kanı husule gelmişse irtikâp suçu tekevvün 
etmiştir muhterem arkadaşlarım. Bu itibarladır 
ki, Komisyonumuzca gerek Karma Dilekçe Ko
misyonunun raporunda ileri sürülen, gerekse 
Millet Meclisi Adalet Komisyonunun raporunda 
ileri sürülen sebeplerle bu hüldimlünün affına 
gidilemiyeceği kanısına varılmıştır. Böyle olmak
la beraber, hükümlünün şahsi ve ailevi durumu 
hâdisedeki tutumu itibariyle cezasının affedil-
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meşinde içtimai fayda olup olmadığı noktası üze
rinde ayrıca durulmuştur. Dosyayı tetkik etmiş 
ve evrakı incelemiştir. Ve suçlunun durumu, şah
sî durumu ve hâdisedeki tutumu itibariyle ceza
sının affedilmesinde içtimai bir fayda da mülâ
haza edememiştir. Muhterem arkadaşlar, yer yü
zünde affın taraftarları vardır, affın aleyhtar
ları vardır. Hukukçular arasında da affın ta
raftarları vardır, affın aleyhtarları vardır. Ko
misyonumuz bu mevzuu görüşürken af aleyhtarı 
bir görüşle hâdiseyi incelememiştir. Yalnız bu 
hâdisede bu hâdise faili olan hükümlünün affe
dilmesinde Karma Dilekçe Komisyonu ile Millet 
Meclisi Adalet Komisyonu ile aynı görüşte olma
dığı neticesine ulaşmış, aynı görüşte olmamakla 
beraber, bu hükümlünün atıfete mazhar kılınma
sında bir içtimai fayda olup olmaması noktası 
üzerinde de durulmuş. Tekrar oldu, özür dile
rim, böyle bir fayda mülâhaza etmiyoruz. Bu iti
barladır ki, Anayasa ve Adalet Komisyonunun 
raporunun tasvibinize mahzar olmasını istirham 
ediyorum. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Sorum var 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ersü. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Efendim, ger
çi Komisyon, Dilekçe Karma Komisyonunun ka
naatine katılmıyor ama sual mercii olarak baş
ka kimseyi karşımda göremediğim için Komisyo
nun aydınlatmasını rica edeceğim. 

Bir irtikâp hükümlüsünün affında ne gibi 
sosyal ve kamu yararı vardır? Bunun açıklan
masını rica edeceğim. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Efendim, bu 
bir özel aftır. Ve irtikâp suçları affedilsin mi 
edilmesin mi? İrtişa suçları affedilsin mi, affe
dilmesin mi? Konusu prensip olarak ele alınıp 
görüşülmüştür. Ne Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Karma Komisyonunda, ne Millet Meclisi Ada
let Komisyonunda ne de Cumhuriyet Senatosu 
Adalet ve Anayasa Komisyonunda. 

İrtikâptan hükümlü Faik özer'in affedilme
sinde cemiyet yönünden, içtimai fayda bakımın
dan uygunluk var mı, yok mu? Konusu ele alın
mıştır. Bu bir özel af konusudur. Özel af da, ob
jektif olarak ele alınmaz. Suç, o suçu işliyen hü
kümlü ile birlikte, suçlu ile birlikte ele alınır, 
nazara alınır. O itibarla o şartlar altında irtikâp 
sucu işlenebilir ki, Anayasa ve Adalet Komisyo

nu huzurunuza affa taraftar olan bir raporla ge
lir ve sizler de affa taraftar olabilirsiniz. Ama 
bu hâdisede, bu hâdise hükümlüsünün bu şart
ların içinde olmadığı kanaatine varmıştır Ko
misyonumuz. 

BAŞKAN —• Soru cevaplandırılmıştır. Bir 
soru daha var Sayın Betil, buyurun Sayın Ak-
yürek. 

ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) *— Sosyal 
durumu itibariyle affa müstahak olmadığını be
lirttiler. Bunu, acaba 24 senelik memuriyeti es
nasında aldığı cezasına istinaden mi, yoksa dos
yasındaki bâzı onun affa lâyık olmadığı tecviz 
edildiğinden mi vermişlerdir? Binaenaleyh acaba 
24 sene zarfında bu memur her hangi bir ceza
ya, taltif gibi idarî bir muameleye mâruz kalmış 
mıdır? Yoksa dosyasında ne gibi bir haber vardır, 
bunun açıklanmasını rica ediyorum. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Muhterem arka
daşlarım, Faik Özer irtikâp suçundan sanık ola
rak vazifeli ve salahiyetli mahkeme huzuruna gel
miş, muhakeme edilmiş, mahkeme takdir yetkisi
ni kullanarak fiili sabit ve irtikâp suçuna mevzu 
saymış temyiz olunmuş ve Temyiz Mahkemesi tet
kik etmiş ve mahkûmiyet hükmünü tasdik et-. 
mistir. 

Şimdi böyle durumda hükümlünün cezasını 
çekmesi asıldır. Af bir istisnadır. Faik Özer'in 
birçok af kanunlarının dışında bırakılmasını, 
dışında bırakılan suçlardan biri olan irtikâp 
suçundan böylece hükümlü olmasına rağmen 
kendisinin affedilmesi için bir faydadır. Ama 
bir noktayı bilhassa tasrih edeyim, bu hüküm
lüyü affettiğimiz zaman, şahsi fayda vardır. 
Hürriyeti tahdidedilmiştir, Hürriyetine kavuşa
caktır. Elbette kendisi memnun olur. Ama 
şahsi fayda değil, sosyal fayda, içtimai fayda, 
Faik Özer derecattan geçen muhkem kaziye 
ile irtikâp suçundan nevini ve miktarını bah-
seylediğimiz cezaya mahkûm olan Faik Özer'in 
affında cemiyet için ne fayda mülâhaza edili
yor? Yok, dosyada böyle bir şey. Komisyonu
muzu böyle bir noktaya çeken, sevk eden, teş
vik eden hiçbir sebep göremedik. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Baltan. 

TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, bende-
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niz gayet kısa konuşacağım. Yalnız komisyon 
sözcüsünü dinlerken, komisyon sözcüsü, mahke
me kararlarına karşı burada hususi bir yeni
den muhakeme yapılıyormuş, onlar hakkında 
müspet ve menfi kanaatler izhar ediliyormuş 
gibi bir çaba içinde Anayasaya istinaden 
uzun uzun izahatta bulundu. Ne Sırrı Uzun-
hasanoğlu ve ne Baki Güzey ve hattâ ne de 
Sayın Karma Dilekçe Komisyonu Başkanı 
dahi bu karar üzerinde bir mütalâa serd ede
mediler ve mahkeme kararlarına hürmetkar ol
duklarını ve esasen bununda asıl olduğunu 
kabul ettiler. Bizim bu affın lehinde oluşumu
zun yegâne sebebi, bu adamın üç çocuğunun 
bulunması, 24 seneyi mütecaviz hizmetinin bu
lunması ve affedilmemesi halinde tekaüt san
dığına ait efradı ile birlikte bağlı bulunması 
dolayısiyle aile efradının da bundan istifade 
edemiyecekleridir. Eğer affedilirse, çoluk ve 
çocuğu da bundan istifade edecek ve halen 
tahsil çağında olan ve tahsil edemiyen ve 
hattâ evlerini satmak suretiyle perişan bir du
rumda olan bu aileyi de kurtarmış olacağız. 
Bizim affın lehinde oluşumuzun yegâne sebebi 
çoluk ve çocuğuyla bu aileyi şefkatimize nail 
etmektir. Başka bir talebimiz yoktur, takdir 
Yüce Senatonundur. 

BAŞKAN — Sayın Eyidoğan. 

AKÎF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, hayatta hır
sız memuru yakaladığım vâkidir. Rüşvet alan 
memurun rüşvet olarak aldığı kâğıt paraları 
cebinden çıkartıp, yırttığım vakalar vardır. 
Muhterem arkadaşlarım, her halde benden 
bir mürtekibin, bir mürteşinin müdafaasını 
beklemezler. Fakat bendeniz burada vazife hu
zuru halkla ifa edilir, kaidesine ittiba ede
rek vazifemi yapıyorum. Büyük Türk Milleti 
adına Türk mahkemeleri bu vatandaşı, hük
münü vererek mahkûm etmiştir. Şimdi sıra 
Büyük Türk Milletinin mümessilleri olarak 
yasama organlarına gelmiştir. Yasama organ
ları da Büyük Türk Milleti adına bir suçluyu 
affedebilir. Millet Meclisinden geçmiştir, bi
zim Anayasa ve Adalet Komisyonumuzdan 
geçmiştir, Karma Dilekçe Komisyonundan geç
miştir. Hakikat olduğu yerde yatmaktadır. 
Kimsenin cebine beş para girmemiştir. 

Muhterem arkadaşım irtikâp ve irtişa suç
larının farklarını, unsurlarını mükemmel izah 
ettiler. 52 yıl evvel almış olduğum dersleri 
hafızamda bir kere daha canlandırdılar. Bu
nun arasında nâçiz hâtıramda canlanan bir hu
kukî ceza kaideyi esasiyesi vardır. «Bir masu
mun, yahut yüzde bir masumiyet ihtimali olan 
kimsenin mahkûm olmasmdansa bin tane suç
lunun affedilmesi evlâdır.» Takririm var, ilti
fatınıza arz ederim. Takdir Yüksek Heyetini
zindir efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gerger. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem arka
daşlarım, biraz evvel konuşurken Anayasanın 
âmir hükümlerini ve bu âmir hükümler 
muvacehesinde komisyonların görüşlerini izah 
ederken demiştim ki, biz mahkemelerin 
kararlarını tadil ve tahlil edemeyiz. Bu 
meselede durumu aydınlatmak için cereyan 
eden halin arzı izah etmeye mecbur kalmışız. 
Ama, bu Millet Meclisi Anayasa ve Adalet Ko
misyonunun izah ettiği gibi mahkemeleri ten-
kid etmek aklımızdan geçmemiştir. 

Şimdi biz, kararımızda irtikâp suçunun un
surlarını izah ederken vâki olmamış, teşebbüs 
halinde kalmış bu hâdisede gecikmenin verdiği 
bir kanaatle bu vatandaşı cemiyete iade etme
nin fayda ve lüzumuna işaret etmişiz. Cemiyete 
iadesinde bir fayda mülâhaza buyurmadılar sa
yın sözcü kendi görüşleri, komisyonun görüşü 
olabilir. Ama yüksek takdirlerinize arz ederim, 
şarta bağlı tahliyeler yaparız, İnfaz Kanunu ya
parak, mahkûmlara bâzı kolaylıklar gösteririz, 
emsali bir çok hususi af kanunları çıkarmışız. 
Bütün bunların kasdettiği mâna nedir? Bu va
tandaşları cemiyete iade, suçluluğu bertaraf et
mek, mahkûmiyet vâki değildir demek gibi bir 
tezada da düşmüş değiliz. Biz diyoruz ki, bu 
vatandaş mağdurdur masundur ve affa lâyıktır. 
Afta kendisi ile beraber ailesi efradına cemiye
te maletmekte fayda vardır, zarar yoktur. Ha-
pisanede kalması cemiyete zarardır. Af nihayet 
bir atıfettir, bir kaideyi umumiye değildir. Bu 
atıfet yüksek tasviplerinize mazhar olursa mah
kemenin kararı yine muteber, yine ulvî ve kudsî 
bir mahiyet taşımaktadır. Buna hiç kimsenin 
itiraza hakkı yoktur ve bir itiraz mevzuu da 
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değildir. Binaenaleyh, bu hâdisede ne bir âmme 
zararı vardır, ne bir fert zararı vardır, hiçbir 
zarar doğmamıştır. Bu vatandaşı cemiyete iade 
etmek bir adaletin yerine gelmesini sağlaya
caktır, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir. Konu üzerinde Sayın Güzey, Sayın Alpas
lan, Sayın Karakurt Sayın Çumralı söz istemiş
lerdir. 

Kifayeti müzakereyi okutuyorum, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin yeterliği

ni arz ve teklif ederim. 
Afyon Karahisâr 

Celâl Tevfik Karasapan 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan. Kifayeti mü
zakerenin aleyhinde, buyurun. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Muhterem 
arkadaşlarım, görüşen kıymetli arkadaşlar, af 
talebinde bulunulan şahsın lehinde noktayı na
zarlarını ifade ettiler ve meseleyi bir atıfet 
duygusu meselesi olarak vaz'etmenin yolunu 
aradılar. Ama bu mesele bir şahsın affı mese
lesi olmaktan çıktı, münferit af müessesesinin 
böylesine işlemesi halinde, dışarı çıkandan da
ha çok içeride kalacakların durumu üzerinde 
bâzı görüşmelerin de ortaya konulması lüzumu
nu hissettirmektedir. O itibarla zaten birkaç 
arkadaş söz almış bulunuyor, müsaade edin me
seleyi, hukukî esaslariyle ortaya koymak imkâ
nı doğsun. Ve eğer Yüce Senato bir karar ve
recekse, hiç olmazsa, bundan sonra gelecek me
selelerde do bundan sonra gelecek taleplerde 
de her hangi bir müşkül vaziyetin hâsıl olma
ması için aydınlığa kavuşmuş olarak bir kara
ra varmış olalım. O itibarla kifayeti müzakere
nin kabul edilmemesini ve daha söz almış olan 
birkaç arkadaşa da konuşma imkânının veril
mesini bilhassa istirham ederim. 

BAŞKAN -—- Kifayeti müzakere takririni oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kifayeti müzakere 26 oya karşı 32 
oyla kabul edilmiştir. Bir takrir vardır, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa, 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporunun 

reddi ile Millet Meclisince kabul edilmiş olan 

tasarı metninin müzakereye esas tutulmasını arz 
ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Akif Eyidoğan 

BAŞKAN —• Takrir üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Buyurun Sayın Alpaslan. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Muhterem 
arkadaşlarım, insan olarak elbette ki, hepimi
zin yüreği af ile müsamaha duyguları ile dolu
dur. O itibarla gönlümüz hiçbir zaman, hiçbir 
kimsenin eza ve cefa çekmesini istemez. Hapis
hanelerde bulunan insanların, eğer cemiyet için 
mahzurlu tarafı olmasa istisnasız olarak dışarı 
bırakılmalarını da hepimiz bilhassa hürriyeti se
ven insanlar olarak arzu ederiz. Ama bir mese
leyi düşünmek mecburiyetindeyiz. Burada konu
şan arkadaşlarım evvelâ mağduriyetten, masu
miyetten bahsettiler. Bu sözün burada sarfına 
dahi imkân yoktur. Çünkü kesin bir karar kar-
şısmdadır. Mağduriyeti, masumiyeti yok, işlen
miş bir suç ve o suçun faili olan bir zat vardır. 
Yine burada teşebbüsten bahsedildi. Teşebbüs 
halinde kalmadan bahsedildi. Teşebbüste suçun 
miktarını azaltıcı bir harekettir ama suçluluğu 
ortadan kaldırmaz. 

Şimdi efendim, çoluk çocuğu varmış, onlar 
mağdur oluyormuş. O itibarla affa lâyık görül
mesi lâzım gelirmiş. Arkadaşlar o halde bir hü
küm vaz'edelim. Türkiye'de çoluk çocuğu olan 
hiçbir kimse hapishanelere giremez diye bir ka
yıt koyalım. Yani hapishaneye bir insan girer 
de onun arkasından göz yaşı dökecek onun ha
pishaneye girmesinden üzüntü çekecek maddi 
ve mânevi ıstıraplara mâruz kalacak bir insan 
olamaz diye düşünülebilir mi? Ne imiş bu. Faik 
Bey? Faik Bey denilen zat gibi Türkiye'de da
ha da hafif bizim için muhilli haysiyet gördü
ğümüz irtikâp suçunun da dışında daha hafif 
suç işleyip de bugün ceza evinde olan insanlar 
yok mu? Dikkatsizlik, tedbirsizlik, kasdî olmı-
yan bir suçla hapishaneye girip de cezasının af
fını bekliyen insanlar yok mu? 

Bunca insan dururken bir tek kişiyi müra
caat etmiş, yolunu bulmuş, sağma soluna mek
tup yazmış ve bir hava yaratabilmiş, diye bu 
adamın affına gidersek o zaman içerde olan in
sanların eli yakamızda olur. Buna mahal yok 
arkadaşlar. 

— 394 — 



C. Senatosu B : 26 5 . 1 . 1966 O : 2 

Hükümet bir af kanunu getirmektedir, meş
guldür. Bugünlerde de gelecektir. Demekki ce
miyetin umumi vaziyete hangi suçları affede
bileceği mevzuu o getirilecek umumi af kanunu 
ile mütalâa edilecek ve tetkikinizden geçecek
tir. Eğer bunun işlediği suç da o affın şümulün
de mütalâa edilecekse, diğer pek çok suçlu ile 
beraber bir ay içerisinde o kanun da çıkacaktır. 
Ve bu zat da onlarla beraber affa mazhar ola
cak. Yok eğer farz ediniz ki, böyle bir af ka
nunu geldi, Hükümetten ve siz Meclisler olarak 
dediniz ki, evet bâzı suçları affederim, bâzıları
nı etmem. Bu arada irtikâp suçunu da affet
mem bunu ahlâki görmüyorum ben, derseniz ve 
irtikâptan mahkûm olmuş olanları içerde tutar
sanız, yalnız bu zatı, hususi bir muamele yap
mak suretiyle dışarıya çıkarırsanız bunda ada
let bulunur mu? 

O itibarla meseleyi, şahsın meselesi olarak 
değil, umumi hatlariyle ele almak suretiyle Ko
misyonun vermiş olduğu karar dairesinde böyle 
bizi hissi vaziyetlerle karşıkarşıya getirecek ta
leplerden uzak tutmanızı ve arz ettiğim gibi, ye
ni gelmekte olan af kanununun bünyesinde me
sele esasen halledileceği cihetle bu talebin red
dedilmesini arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan takririn aley
hinde konuştular. Lehinde görüşmek istiyen sa
yın üye? Yok. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Takrir 28 
oya karşı 34 oyla kabul edilmiştir. 

Kabul edilen takrir veçhile Millet Meclisi 
metnini müzakereye koyuyoruz. 

Hendek kazası Kemaliye mahallesi nüfusunda 
kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik özer'in, 

bakiye cezasının affı hakkında Kanun 
MADDE 1. — İzmit 15 Kor. As. Mahkeme

sinin 1962/22 esas, 962/57 karar ve 5 .11.1962 
günlü As. Yargıtay 1 nci Ceza Dairesinin 
12 .3 .1963 tarih ve 963/10-esas, 963/50 Karar 
sayılı ilâmiyle kesbi katiyet eyliyen hükmü ne-
ticeten iki sene 9 ay 10 gün ağır hapis ve müeb-
beten memuriyetten men'ine dair cezalarına 
mahkûm edilmiş olan Hendek kazası Kemaliye 
mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 
doğumlu Faik Özer'in bu cezasından arta kalan 
kısmı hukukî neticeleriyle birlikte affedilmiş-
tir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Çum-
ralı, Buyurun. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Muhterem 
arkadaşlarım, mesele bir zatın affı veya ademi 
affı yani affedilip, affedilmemesi meselesi değil
dir. Anayasanın Türk hukukunun tarihi yazıl
maktadır. Elimizde kabul ettiğimiz ve okuduğu
muz kanun şu gerekçeye dayanmaktadır : Bu 
gerekçe yarının siyasi tarihi ile uğraşanlara ya
rının ceza hukuku ile uğraşanlara bir mesnet 
teşkil edecektir. Bu madde, okunan şu madde 
af için Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe 
Karma Komisyoniyle, Millet Meclisi Adalet ko
misyonları taraflarından ileri sürülen gerekçe 
hükmiyle isnadedilen fiilin olmamış bulunma
sından sabit kabul edildiği takdirde de unsur 
eksikliği hasebiyle irtikâp cürmüne konu teşkil 
edemiyeceğinden, hattâ muhal suç sayılacağın
dan, arkadaşlar Anayasanın 132 nci maddesi
nin menettiği gerekçelerine dayanarak bir mad
deyi kabul ediyorsunuz. Gerekçe göstermeye af-
larda lüzum yoktur. Bunu bu haliyle gösterdi
niz mi yarın hukuk muvacehesinde mânevi me
suliyetten kurtulamazsınız. Af müessesesi atı
fet müessesesidir. Efkârı umumiyenin mümes
sili olan sizlerin şefkatinizin mümessilidir. Hâ
disede suç unsuru yoktur, hâdise muhal suçtur, 
delil eksikliği vardır demek düpedüz mahkeme
nin yetkisine müdahale etmek demektir. Göste
rilen esbabı mucibe tamamen bunu kapsamak
tadır. Ve bu gerekçeye dayanarak hazırlanan 
metni de kabul etmektesiniz. Bunun mesuliyeti 
vicdaniyesinden kurtulamayız. Çok rica ediyo
ruz, bu maddeyi reddediniz, Anayasa Komisyo
nu geri alsın ve bu esaslara göre bir metin ha
zırlasın getirsin ve tarihe, hukuk tarihine fena 
bir örnek vermemiş olalım. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Sayın Başkan, efendim, ekseriyet yok. Seçilme
sini istiyoruz. (C. H. P. si sıralarından beş kişi 
ayağa kalkarak ekseriyetin olmadığını beyan 
ettiler.) 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Ne seçil
mesi ? 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Yani yoklama istiyoruz. İrtikâp suçundan dola
yı herkesi affetmeyiz; yağma yok. 
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BAŞKAN — Sayın beş üye tarafından ço
ğunluk olmadığı beyan edilmiş bulunulması lıa-

1. —• Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç'm, Ulukışla ilçesi çiftçi mallan ve mu
rakabe heyetinin seçimine dair yazılı soru öner
gesi ve İçişleri Bakam Faruk Sükau'ın cevabı 
(7/209) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanlığınca ya

zdı olarak cevaplandırılmasına yüksek delâlet
lerinizi saygı ile rica ederim. 

13 . 5 . 1965 
Bursa Senatörü 

Cahit Ortaç 
Ulukışla ilçesi Çiftçi Malları ve Murakabe 

Heyetinin seçimi dokuz aylık bir gecikme ile 
1964 yılının Temmuz ayında yapıldığı ve seçi
lenlerin o tarihten beri iş başına getirilmiyerek 
işin eski heyete yaptırıldığı yapılan mütaaddit 
müracaatlere vilâyetin sem'i itibar etmediği şi
kâyet edilmektedir. 

İddia ve ihbar olunan husus doğru ise mesul
leri hakkında ne gibi bir işlem yapıldığının ya
zılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica 
ederim. 

T. O. 
İçişleri Bakanlığı 4 . 1 . 1966 
İller İd. Gn. Md. 

Şb. Md. : 3. 23364/47 - 241/31 
Konu : Cumhuriyet Senatosu Bur
sa Üyesi Cahit Ortaç'm yazılı soru 
önergesi hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 14 . 5 . 1965 gün ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 5097/7-209/6768 sa
yılı yazınız. 

sebiyle yoklama yapılacaktır. Hiçbir muamele
ye geçmeden ilk yapılacak işlem yoklamadır. 

Ulukışla İlçesi Çiftçi Mallarını Koruma ve 
Murakabe Heyeti seçimine dair Cumhuriyet Se
natosu Bursa Üyesi Cahit Ortaç'm yazılı soru 
önergesi örneği gereği için Niğde Valiliğine 
gönderilmişti. 

Valilikten alman 17 . 12 . 1965 gün ve 
13/2310 sayılı cevabi yazıda : 

Ulukışla İlçesi Ziraat Odaları Çiftçi Malla
rını Koruma Meclisi ve Murakabe Heyeti seçim
lerinin muallel olduğu iddiası üzerine seçimle
rin yenilenip yenilenmiyeceği hususu 31.3.1965, 
17.5 .1965 gün ve 517/887 sayılı yazılarla Ta
rım Bakanlığından sorulduğu, Bakanlıkça ko
nunun mahallinde tetkik ve tahkiki için gönde
rilen Köycülük 3 ncü Şb. Müdürü Celâl Yargıç 
tarafından yapılan inceleme neticesinde hazır
lamış olduğu raporun Bakanlığa sunulduğu, 
Bakanlıkça Ulukışla Çiftçi Mallarını Koruma 
Meclisi ve Murakabe Heyeti seçimlerinin mual
lel olmadığı, bir kanunsuzluk bulunmadığı, ida
renin yeni Meclis üyelerine ve Murakabe Heye
tine devir ve teslimi gerektiği, bu itibarla 4081 
sayılı Kanunun 38 nci maddesinin bakanlıkları
na verdiği yetkiye dayanılarak görevlendirilen 
3 ncü Şube Müdürü Celâl Yargıç tarafından 
devir teslim işinin ikmal edilerek bu hususta 
tanzim edilen tutanakla lüzumlu evrakların ye
ni seçilen Koruma Meclisine teslim edildiği, bil
dirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Faruk Sükan 
İçişleri Bakanı 

3. — YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı.) } bit edilmiştir. 6 . 1 . 1966 Perşembe saat 15,00 
BAŞKAN — Heyette 76 üyenin bulunduğu \ te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

anlaşılmakla, çoğunluğun mevcudoimadığı tes- S Kapanma saati : 16,15 

•0H»S» 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

26 NCI BİRLEŞİM 

5 . 1 . 1006 Çarşamba 

Saat : 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARİNDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B --TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi 
nüfusunda kayıtlı Mustafaoğiu, 1329 doğumlu 
Faik Özerin, bakiye cezasının affı baklandaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporları (Millet Meclisi 
1/821; Cumhuriyet Senatosu 1/595) (S. Sayı
sı : 714 e ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1965] 
(Ret) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Cumhuriyet Senatosu 
İçtüzüğünün 43 ncü maddesinin değiştirilmesi
ne dair İçtüzük teklifi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporları (2/148) (S. Sayısı: 520 ye 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1965] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK İŞ
LER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum

huriyet Senatosu Millî Savunma ve İçişleri ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 1/517; 
Cumhuriyet Senatosu 1/590) (S. Sayısı : 736) 
[Dağıtma tarihi: 27 . 12 . 1965] 

2. —• Nöbetçi memurluğu kurulması ve ola
ğanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul ulunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu İçişleri Komisyonu raporları (Millet 
Meclisi 1/648; Cumhuriyet Senatosu 1/592) (S. 
Sayısı : 677 ye ek) [Dağıtma tarihi: 27.12.1965] 

3. — Bolu ilinin Mengen kazası Pazarköy 
nüfusuna kayıtlı Alioğlu, Hayriye'den doğma 
1341 doğumlu Hayrettin Hami Demiralp'm ce
zasının affı hakkındaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporları (Millet Meclisi 1/864; Cumhuriyet 
Senatosu 1/597) (S. Sayısı: 715 e ek) [Dağıt
ma tarihi : 30 . 12 . 1965] 

4. — Rize ilinin Çamlıhemşin kazası Mu
rat köyünden Ahmedoğlu, Hatice'den doğma 
1932 doğumlu Mustafa Demirci'nin bakiye ce-
zasmûı affı hakkındaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/790; Cumhuriyet Se
natosu 1/606) (S. Sayısı: 738) [Dağıtma ta
rihi : 31 . 12 . 1965] 

5. — Münevver'den doğma 1340 doğumlu 
Mehnıedoğîu Ahmet Ulak'ın, hapse tahvil edil
miş olan bakiye ceazsının affı hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/819; Cumhuriyet Senatosu 1/596) (S. Sayı
sı : 737) [Dağıtma tarihi : 31 . 12 . 1965] 
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Dönem : 1 T l / 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : / | 4 

Hendek kazası Kemaliye mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 
1329 doğumlu Faik Özer'in, bakiye cezasının affı hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/821; 

Cumhuriyet Senatosu 1/595) 

(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 1019) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 9.7. 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10748 - 61724 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millet Meclisinin 8 . 7 . 1965 tarihli 142 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 

işari oy ile kabul edilen, Hendek kazası Kemaliye mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 
doğumlu Faik özer'in, bakiye cezasın n. affı hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunul
muştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkam 

Fuad Sirmen 

Not: Bu tasarı 10 . 3 . 1965 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edihnü ve Genel Ku
rulun 29 . 6 . ve 8 . 7 . 1965 tarihli 136 ve 142 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek kabul edilmiştir. (Millet 3Ieclisi S. Sayısı: 1Cİ9) 

MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Hendek kazası Kemaliye mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik Özer'in, 
bakiye cezasının affı hakkında Kanun 

MADDE 1. — İzmit 15. Kor. As. Mahkemesinin 5 . 11 . 1962 gün ve 1962/22 esas, 962/57 
karar sayılı ve As. Yargıtay 1 nci Ceza Dairesinin 12 . 3 . 1963 gün ve 963/10 esas, 963/50 
karar sayılı ilâmiyle tasdik olunup kesinleşen hükmü ile neticeten 2 sene 9 ay 10 gün ağır 
hapis ve müebbeten memuriyetten memnuiyet cezalarına mahkûm edilmiş olan Hendek kazası Ke
maliye mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik özer'in bu cezasından arta 
kalan kısmı hukukî neticeleriyle birlikte affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 16 . 7 . 1965 

Esas No. : 1/595 
Karar No. : 132 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 8 Temmuz 1965 tarihli 142 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı oy ile kabul edilen, Hendek kazası Kemaliye mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 
doğumlu Faik özer'in, bakiye cezasının affı hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığı
nın 9 Temmuz 1965 tarihli ve 10748 - 61724 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
gönderilmekle Komisyonumuzun 9 Temmuz 1965 tarihli Birleşiminde görüşülmüştür. 

Hükümlü, 15 nci Kolordu Komutanlığı Askerî Mahkemesinden verilen ve derecattan geçerek 
kesinleşen hükümle, T. C. K. nun 209, 62 ve 59 ncu maddelerine tevfikan ve neticeten 2 sene 9 
ay 10 gün ağır hapis ve memuriyetten müebbeten memnuiyet cezalarına mahkûm olmuştur. 

Af için, T. B. M. M. Dilekçe Karma Komisyonu ile Millet Meclisi Adalet Komisyonu tarafla
rından ileri sürülen gerekçe, hükümlüye isnadedilen fiilin olamamış bulunmasından, sabit kabul 
edildiği takdirde de, unsur eksikliği hasebiyle, irtikâp cürmüne konu teşkil edemiyeceğinden 
hattâ muhal suç sayılacağından ve mahkûm olduğu cezanın affı halinde hükümlü ve cemiyet için 
içtimai fayda doğacağı teemmül edilmiş olmasından ibarettir. 

Komisyonumuz, bu görüşe iştirak etmemiştir. Zira Yasama Meclisleri Anayasamıza göre mah
keme hükümlerini, T. B. M. M. Dilekçe Karma Komisyonu ile Millet Meclisi Adalet Komisyonu 
taraflarından yapıldığı üzere münakaşa ve tahlil edemezler ve af yetkilerini kullanırlarken, sade
ce ve sadece hükümlünün şahsi halinin ve hâdisedeki durumunun, cemiyetin lütuf ve atıfetini ge
rektirecek mahiyette olup olmadığı noktası üzerinde dururlar. Kaldı ki, adı geçen komisyonlar 
hükmü münakaşa ve tahlil ederken, T. C. K. nun 209 ncu maddesinde yazılı irtikâp cürmünün un
surları i]e 212 nei maddesinde yazılı rüşvet suçu unsurları arasındaki farkları da nazara almamış 
ve fiilin haiz olduğu cürüm vasfını tâyinde hataya düşmüşlerdir. 

Sonuç olarak Komisyonumuz, tasarının reddini kararlaştırmıştır. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa say

gı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Tokat Kastamonu Tabiî Üye 

O. S. Sarıgöllü Z. Betil A. N. Tuna K. Kaplan 

Ağrı Çanakkale Niğde Uşak 
S. Türkmen N. Altan 1. Gener K. Coskunoğlu 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 714 ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 5 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Hendek kazası Kemaliye mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafaoglu 
1329 doğumlu Faik Özerin, bakiye cezasının affı hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporları (Millet Meclisi 

1/821; Cumhuriyet Senatosu 1/595) 

(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 1019) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 9.7. 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10748 - 61724 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 8 . 7 . 1965 tarihli 142 »ei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile ıkabııl edilen, Hendek kazası Kemaliye mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafaoglu 1329 
doğumlu Faik Özer'in, bakiye cezasının affı hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunul
muştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not: Bu tasarı 10 . 3 . 1965 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 29 . 6 . ve 8 . 7 . 1965 tarihli 136 ve 112 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 1019) 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Hendek kazası Kemaliye mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafaoglu 1329 doğumlu Faik Özer'in, 
bakiye cezasının affı hakkında Kanun 

MADDE 1. — İzmit 15. Kor. As. Mahkemesinin 5 . 11 . 1962 gün ve 1962/22 esas, 962/57 
karar sayılı ve As. Yargıtay 1 nci Ceza Dairesinin 1 2 . 3 . 1963 gün ve 963/10 esas, 963/50 
'karar sayılı Hamiyle tasdik olunup kesinleşen hükmü ile neticeten 2 sene 9 ay 10 gün ağır hapis 
ve müebbeden memuriyetten memnniyet cezalarına mahkûm edilmiş olan Hendek kazası Kemaliye 
mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafaoglu 1329 doğumlu Faik özer'in, bu cezasının arta kalan 
kısmı huikukî neticeleriyle birlikte affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

('umhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. : 1/595 
Karar No. : 132 

16 . 1965 

Yükssk Başkanlığa 

Millet Meclisinin 8 Temmuz 1965 tarihli 142 ııei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Hendek kazası Kemaliye mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafa oğlu 1329 
doğumlu Failk Özer'in, bakiye cezasının affı hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığı
nın 9 Temmuz 1965 tarihli ve 10748-61724 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
gönderilmekle Komisyonumuzun 9 Temmuz 1965 tarihli Birleşiminde görüşülmüştür. 

Hükümlü, 15 nei Kolordu Komutanlığı Askerî Mahkemesinden verilen ve derecattan geçerek 
kesinleşen hükümle, T. G. K. nun 209, 62 ve 59 nen maddelerine tevfikan ve neticeten 2 sene 9 
ay 10 gün ağır hapis ve memuriyetten nıüebbeden memnuiyet cezalarına mahkûm olmuştur.. 

Af için, T. B. M. M. Dilekçe Karma Komisyonu ile Millet Meclisi Adalet Komisyonu tarafla
rından ileri sürülen gerekçe, hükümlüye isnadedilen fiilin olmamış bulunmasından, sabit kabul 
edildiği takdirde de, unsur eksikliği hasebiyle, irtikap cürmüne konu teşkil edemiyeceğinden hattâ 
muhal suç sayılacağından ve 'mahkûm olduğu cezanın affı halinde hükümlü ve cemiyet için içti
mai fayda doğacağı teemmül edilmiş olmasından- ibarettir. 

Komisyonumuz, bu görüşe iştiralk etmemiştir. Zira Yasama Meclisleri Anayasamıza göre mah
keme hükümlerini, T. B. M. M. Dilekçe Karma Komisyonu ile Millet Meclisi Adalet Komisyonu 
taraflarından yapıldığı üzere münakaşa ve tahlil edemezler ve af yetkilerini kullanırlarken, sade
ce ve sadece hükümlünün şahsi halimin ve hadis edeki durumunun, comiyetin lütuf ve atıfetini 
gerektirecek mahiyette olup olmadığı noktası üzerinde durulur. Kaldı ki, adı geçen komisyonlar 
hükmü münakaşa ve tahlil ederken, T. C. K. nun 209 ncu maddesinde yazılı irtikâp cümünün un
surları ile 212 ned maddesinde yazılı rüşvet suçu unsurları arasındaki farkları da nazara almamış 
ve fiilin haiz olduğu cürüm vasfını tâyinde hataya düşmüşlerdir. 

Sonuç olarak Komisyonumuz, tasarının reddini kararlaştırmıştır. 
Gumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa say

gı ile sunulur. 

Başkan 
Aydın 

O. S. Sarı 

Ağrı 
S. Türkmen 

Sözcü 
Tokat 

Z. Betil 

Çanakfkale 
N. Allan 

Kâtip 
Kastamonu 
A~. N. Tuna 

Niğde 
/. Gener 

Tabiî Üye 
K. Kaplan 

Uşak 
K. Coşkunoğlu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/595 

Karar No. : 5 

24 . 12 . 1965 

Yüksek Başkanlığa 

Hendek kazası Kemaliye mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafa oğlu 1329 doğumlu Faik özer'in, 
bakiye cezasının affı hakkında kanun teklifine dair Anayasa ve Adalet Komisyonunun 16 Tem-

C. Semaıtosu ( S. Sayısı : 714 e ek 
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muz 1965 tarihli ve esas 1/595 - 'karar 132 sayılı raporu yeniden teşekkül dolayısiyle dosyası ile 
Komisyonumuza gönderilmekle 22 Aralık 1965 tarihli Birleşimde tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümlü, 15 nei Kolordu Komutanlığı Askerî Mahkemesinden verilen ve dcrecattan geçerek 
kesinleşen hükümlü, T. C. Kanununun 209, 62 ve 59 ııcu maddelerine tevfikan ve netieeten 2 sene 
9 ay 10 gün ağır hapis ve memuriyetten mübbeden memımiyct cezalarına mahkûm olmuştur. 

Af için. T. B. M. M. Dilekçe Karma Komisyonu ile Millet Meclisi Adalet Komisyonu tarafla
rından ileri sürülen gerekçe, hükümlüye isnadolumaı fiilin sabit olmamış bulunmasından, sabit ka
bul edildiği takdirde de, unsur eksikliği hasebiyle, irtikap eürmüne konu teşkil edemiyeceğinden, 
hattâ muhal suç sayılacağından ve mahkûm olduğu cezanın affı halinde hükümlü ve cemiyet için 
içtimai fayda teemmül edilmiş olmasından ibarettir. 

Komisyonumuz bu görüşe iştirak etmemiştir. Zira, Anayasamızın 5, 6 ve 7 nei maddelerine göre 
(yasama yetkisi), (yürütme görevi) ve (yargı yetkisi), kuvvetler ayrılığı prensibi kabul edilmekle, 
birbirinden ayrı ve müstakil organlara verilmiş bulunduğundan yasama meclisleri, mahkeme hü
kümlerini T. B. M. M. Dilekçe Karma Komisyonu ile Millet Meclisi Adalet Komisyonu tarafların
dan yapıldığı üzere münakaşa ve tahlil edemezler. Ve af yetkilerini kullanırlarken sadece ve sade
ce hükümlünün şahsi halinin ve hâdisedeki durumunun içtimai fayda bakımından cemiyetin lütuf 
ve atıfetini gerektirecek: mahiyette olup olmadığı noktası üzerinde dururlar. Kaldı ki, adı geçen 
komisyonlar hükmü münakaşa ve tahlil ederken, T. C. Kanununun 20!) nen maddesinde yazdı 
irtikâp cürmünün unsurları ile 212 nei maddesinde yazılı rüşvet suçu unsurları arasındaki fark
ları da nazara almamış ve fiilin haiz olduğu cürüm vasfını tâyinde de hataya düşmüşlerdir. 

Sonuç olarak Komisyonumuz, hükümlünün affında içtimai fayda mülâhaza edilemiyeeeği kanı
sına vararak, teklifin reddi hakkındaki 16 Temmuz 1965 tarihli ve esas 1/595 - karar 132 sayılı 
Adalet Komisyonu kararını benimsemiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip Tabiî Üye 
Aydın Kastamonu -Yozgat #. O'Kan 

O. S. Sarıgöllü A. A. Tuna S. Artukmaç 

Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. ti İstanbul. Samsun 
M. Afaldı A. Artım E. Özden Muhalifim 

7?. Rendeci 

(Bu Kanunda Sözcü) Uşak 
Tokat K. Coşkitnoğlu 

Z. Betil 

C. Sematosu ( S. Sayısı : 714 e ek ) 




