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5677 sayılı Af Kanununun 7 nci maddesi Danıştayca muhtelif ve mütenakız şekilde tatbik edil
mekte olduğundan kanun vâzımın hakiki maksadına uygun olarak mezkûr maddenin yorumlan
ması için gereken muamelenin yapılmasını arz ve rica eylerim. 

Yozgad Milletvekili 
Niyazi Ünal Alçılı 

GEREKÇE 

Bâzı suç ve Cezaların Affı hakkındaki 5677 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde (15 Mayıs 1950 
tarihinden önce işlenen suçlar hakkında takibat yapılamaz. Ve hükmedilmiş cezalar infaz oluna
maz. Bu madde hükmü fer'î ve mütemmim cezalara da şâmildir.) Kaidesini tesis etmiş bulunmak
tadır. Bu maddenin sarahatine aykırı olarak Danıştaym 5 nci dairesi 2142 esas ve 2131 sayılı ka
rarı ile bir mahkûmiyet neticesi memuriyetten ihraç edilen kimselerin 7 nci maddeye göre aftan 
istifade edemiyeceklerini dermeyan ederek bu hususta açılan dâvayı reddetmiş bulunmaktadır. 
Mezkûr dairenin buna mümasil birçok kararları da mevcuttur. Bakanlıklardaki tatbikat da bu mer
kezdedir. 

Yine Danıştay dâva daireleri kurulunun 51 esas ve 275 sayılı kararında ise, Memurin Kanu
nunun 49 ncu maddesi ile yapılan ihraç muamelesi bu maddede yazılı şekilde bir memurun mah
kûmiyetine Adalet mahkemelerince hükmedilmesi haline maksur olduğundan müstakil bir idari 
muamele veya karar sayılamıyacağı, Af Kanunu mahkûmiyet neticelerine de şâmil bulunduğun
dan 49 ncu maddeye uyularak yapılan ihraç muamelesinin de af kanununun çerçevesi dâhilinde 
mütalâasnm zaruri bulunduğu anlaşılmaktadır. Af kanununun 7 ci maddesinde (bu kanun hü
kümlerinin, Hâkimler ve Memurin Kanunlariyle bunlara ek kanunlara tevfikan verilmiş ve veri
lecek idari ve inzibati karar ve yapılmış ve yapılacak işlemlere) şümulü oJmaMığı yazılı bulun
makta ise de, bu madde hükmünün memurun her hangi bir fiil ve hareketi sebebiyle idarenin ya
pacağı muamele veyahut usulü dairesinde tekemmül ettirilmiş evrak üzerine ve salâhiyetlerine 
binaen inzibat komisyonlarınca verilmiş ve verilecek kararları istihdaf etmekte olup bir mah
keme kararı üzerine idarenin mecburen tatbik edeceği bir muameleye taallûk etmiyeceği aşikâr 
bulunmaktadır. Aksi halin kabulü, aynı sebep ve saikle ve aynı zamanda birisi hakkında hü
küm, ısdar edilerek infaz olunmuş ve diğerinin firar ve sair sebeplerle muhakemesi geri bırakıl
mış ve takip sırasında Af Kanununun meriyete girmesi sebebiyle hakkındaki koğuşturma düş-
müş iki memur için Af Kanununun ayrı ayrı natieeler vücuda getirdiği sonuncuna varılır ki, 
bu halin adaletle ve ruhu kanun ile telifi mümkün olamaz. 

Bu sebeplerle Memurin Kanununun 49 ncu maddesine tevfikan verilen ihraç muamelesinin 
Af Kanununun şümulü dairesinde mütalâası zaruri olduğundan dâvâlı bakanlığın bu sebebe müs
teniden davacının memuriyete almamıyacağı yo lundaki müttehaz kararın iptaline karar ver
miştir. 

Büyük Millet Meclisinin Adalet Komisyonu (21) numaralı kararı ile bu noktai nazarı kabul 



etmiş bulunmaktadır. Kanaatimizce de sosyal bünyeyi tahrip eden birtakım suihal erbabını 
aftan istifade ettirip de, mesleki ile alâkası olmıyan bir memurun cezasının affa tâbi olması 1 nci 
maddenin sarahati hilâfına - neticelerinin devam ettirilmesi fer'in asla tâbi olması kaidesini ihlâl 
eden gayrimantıki bir sonuç meydana getirmektedir. 

Yazılı sebeplerle mahkemelerce muhtelif ve birbirine aykırı anlamalara yol açan Af Kanunu
nun 1 nci ve 7 nci maddesinin Yüksek Meclisçe yorumlanmasına zaruret hâsıl olmuş bulunmak
tadır. 

Adalet Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 24. VII. 1951 

Esas No. 4/166 
Karar No. 57 

Yüksek Başkanlığa 

5677 sayılı Af Kanununun 7 nci maddesinin 
yorumlanması hakkında Yozgad Milletvekili 
Niyazi Ünal Alçılı tarafından verilen önerge 
komisyonumuza havale edilmekle teklif sahibi 
ve Adalet Bakanlığı temsilcisi hazır olduğu 
halde incelendi. 

Dosyanın tetkiki neticesinde işbu önergenin: 
«Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki 

5677 sayılı Kanunun birinci maddesi (15 Mayıs 
1950 tarihinden önce işlenen suçlar hakkında 
takibat yapılamaz ve hükmedilmiş cezalar infaz 
olunamaz. Bu madde hükmü ferî ve mütem
mim cezalara da şâmildir) kaidesini tesis etmiş 
bulunmaktadır. Bu maddenin sarahatine aykı
rı olarak Danıştayın 5 nci dairesi 2142 esas ve 
2131 sayılı kararı ile bir mahkûmiyet neticesi 
memuriyetten ihraç edilen kimselerin 7 nci 
maddeye göre aftan istifade edemiyeceklerini 
dermeyan ederek bu hususta açılan dâvayı red
detmiş bulunmaktadır. Mezkûr dairenin buna 
mümasil birçok tarar lar ı da mevcuttur. Ba
kanlıklardaki tatbikat da bu merkezdedir. 

Yine Danıştay Dâva daireleri kurulunun 51 
esas ve 275 sayılı kararında ise, Memurin Ka
nununun 49 ncu maddesi ile yapılan ihraç mu
amelesi bu maddede yazılı şekilde bir memu
run mahkûmiyetine adalet mahkemelerince 
hükmedilmesi haline maksur olduğundan müs
takil bir idari muamele veya karar sayılamıya-
eağı, Af Kanunu mahkûmiyet neticelerine de 
şamil bulunduğundan 49 ncu maddeye uyula
rak yapılan ihraç muamelesinin de Af Kanu

nunun çerçevesi dâhilinde mütalâasının zaruri 
bulunduğu anlaşılmaktadır. Af Kanununun 7 nci 
maddesinde (bu kanun hükümlerinin; Hâkimler 
ve Memurin kanunlariyle bunlara ek kanunla
ra tevfikan verilmiş ve verilecek idari ve inzi
bati karar ve yapılmış ve yapılacak işlemlere) şü
mulü" olmadığı yazılı bulunmakta ise de; bu 
madde hükmünün memurun her hangi bir fiil ve 
hareketi sebebiyle idarenin yapacağı muamele 
veyahut usulü dairesinde tekemmül ettirilmiş 
evrak üzerine ve salâhiyetlerine binaen inzibat 
Komisyonlarınca verilmiş ve verilecek kararları 
istihdaf etmekte olup bir mahkeme kararı üze
rine İdarenin mecburen, tatbik edeceği bir mu
ameleye taallûk etmiyeceği aşikâr bulunmakta
dır. Aksi halin kabulü, aynı sebep ve saikle ve 
aynı zamanda birisi hakkında hüküm ısdar edi
lerek infaz solunmuş ve diğerinin firar ve sair 
sebeplerle muhakemesi geri bırakılmış ve takip 
sırasında Af Kanununun meriyete girmesi se
bebiyle hakkındaki kovuşturma düşmüş iki me
mur için Af Kanununun ayrı ayrı neticeler vü
cuda getirdiği sonucuna varılır ki, bu halin ada
letle ve ruhu kanun ile telifi mümkün olamaz. 

Bu sebeple Memurin Kanununun 49 ncu 
maddesine tevfikan verilen ihraç muamelesinin 
Af Kanununun şümulü dairesinde mütalâası za
ruri olduğundan dâvâlı Bakanlığın bu sebebe 
müsteniden davacının memuriyete alınamıyaca-
ğl yolundaki müttehaız kararın iptaline karar 
vermiştir. 

Büyük Millet Meclisinin Adalet Komisyonu 
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(21) numaralı karan ile bu noktai nazarı kabul 
etmiş bulunmaktadır. Kanaatimizce sosyal bün
yeyi tahrip eden birtakım suihal erbabını af
tan istifade ettirilip de, mesleki ile alâkası ol-
mıyan bir memurun cezasının affa tâbi olmaması 
- birinci maddenin sarahati hilâfına - neticeleri
nin devam ettirilmesi fer'in asla tâbi olması ka
idesini ihlâl eden gayrimantıki bir sonuç mey
dana getirmektedir. 

Yazılı sebeplerle mahkemelerce muhtelif ve 
birbirine aykırı anlamlara yol açan Af Kanunu
nun 1 nci ve 7 nci maddesinin Yüksek Meclisçe 
yorumlanmasına zaruret hâsıl olmuş bulunmak
tadır». Esbabı mucibesiyle Yüksek Meclise takdim 
edildiği anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzda yapılan tetkikat ve müzake
re sonunda : 

1. — 5677 sayılı Af Kanununun birinci mad
desi : 

A) 15 Mayıs 1950 tarihinden önce işlenen 
suçlar hakkında takibat yapılmaz ve hükmedil
miş cezalar infaz olunmaz. 

B) Bu madde hükmü fer'i ve mütemmim ce
zalar ile ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine 
de şâmildir, hükmünü vaz'etmiştir, ki maddenin 
bu fıkrası; Türk Ceza Kanununun 3 ncü babın
da beyan olunan ve (Ceza mahkûmiyetlerinin ne
ticelerini) taknin ve tadat eden hükümlere tama
men sirayet ve intibak etmekte ve yine Ceza 'Ka
nununun 9 ncu babında yer alan ve umumi affı 
tarif eden 97 nci maddesi de mevzubahis bu hük
mün şümulüne girmektedir. 

C) Malûm olduğu veçhile (ceza mahkûmi
yetlerinin neticeleri) hidematı âmmeden memnu-
iyet (seçim mevzularında seçme ve seçilme, sair 

bilcümle siyasi haklardan, Devlet, vilâyet, belediye, 
köy tarafından tevcih olunan memuriyet ve hizmet
lerinden müebbed veya muvakkat olanak mahru
miyeti istilzam eden, kanuni mahcuriyet altında 
buunmak, memuriyetin zevali gibi fer'i cezalara 
mütaallk müeyyideleri ifade ve umumi af ise 
hukuku âmme dâvasını ve hükmolunan cezala
rın (Bütün neticeleriyle) hirlikte ortadan kal
kacağı hakkında âmir hüküm vaz'etmektedir. 

2. Af Kanununun 7 nci maddesinin: 
A) Birinci fıkrası; umumiyetle hâkimler 

ve Memurin kanunlariyle bunlara ek kanun
lara ve sair hususi kanunlara tevfikan verilmiş 
ve verilecek idari ve inzibati karar ve yapılmış 
ve yapılacak işlemlere; 

B) İkinci fıkrası; subay, askerî memur, ge
dikli erbaş ve erbaşların cezalarının hukuki ne
ticelerinden doğan rütbenin kaybedilmesi ve 
orduya subay, memur, gedikli olarak kabul 
olunmamak ve askerî nisbetin kesilmesi işlem
lerine şümulü yoktur, hükümlerini sevkederek 
o maddede sayılan hususları affın istisnaları 
meyanına dâhil etmişler. 

C) Bu madde hükümlerinin esas mevzu ile 
olan irtibat ve münasebetinin de mütalâa ve 
münakaşa edilmesi icabeder: 

1. (A) fıkrasında gösterlen hüküm sadece 
idari kazaya tâbi mevzuları bünyesinde top
lamıştır. 

2. (B) fıkrasiyle bahsedilen hükümde ise, 
umumi ceza kaidelerine tebaan mahkûm olup 
da, Af Kanununun birinci maddesinin siyane-
tine giren ef'alden yalnız ordu mensuplarını 
ayırmış ve bunların ceza mahkûmiyetlerinin ne
ticelerine müessir vaziyetlerini, bir istisna ola
rak bu maddenin ikinci fıkrası hükmüne clâhil 
etmemiş ve binnetice hüküm bu saikle vaz ve 
tertip olunmuştur. 

3. Hâdiseye daha ziyade vuzuh vermek 
için; Memurin Kanununun halen mer'i bulu
nan 26 nci maddesinde tadat edilen inzibati ce
zalar ile memuriyet sıfatının zevalini gösteren 
49 ncu maddesinin, gerekçenin 1 nci bendinde 
bilhassa ihmal edilip burada hükümlerinin te
barüz ettirilmesi düşünülen Ceza Kanununun 
.34 ncü maddesinin üzerinde tevakkuf ve muka
yese etmek zarureti hâsıl olmaktadır: 

A) 788 sayılı Memurin Kanunu; inzibatî 
cezaları (ihtar, tevbih, maaş kat ' ı , kıdem ve sı
nıf tenzili, memuriyetten ihraç) gibi unsurlara 
maksur tutmuş, bu unsurların vasıflarını da 
tesbit etmiş ve bu meyanda memuriyetten ih
raç için, aleyhine bu muamelenin tatbiki gere
ken memurun kumar oynaması; sarhoşluğu iti
yat haline getirmesi; ar ve hicabı mucip hare
kette bulunması; harb, ihtilâl, isyan gibi fev
kalâde ahvalde bilâ emir ve zaruret terki vazi
fe etmesi; memuriyetine ait mahrem dosyaların 
münderecatmı ifşa etmesi gibi fiillerin irtikâp 
edilmesini derpiş ve tadadi olarak bu memnui-
yetleri vaz'etmiştir. 

B) Memurin Kanununun 49 ncu maddesin
de, bir memurun muhilli haysiyet ve namus bir 
cürüm ile alelıtlak ağır hapis veya bu derecede 
cezayı müstelzim bir fiil veya vazifesinden do-
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layı lâakal altı ay hapis cezasına katî olarak 
mahkûm olması halinde memuriyetten ihraç edi
leceği yazılıdır. 

C) Ceza Kanununun 34 ncü maddesi de; 
bir cürüm ile katiyen mahkûmiyet, kanunen me
muriyetten mahrumiyeti müstelzim olduğu tak
dirde memuriyetin de zevalini mucip olur hük
münü ihtiva etmektedir. 

D) Görülüyor ki, Memurin Kanununun 
49 ncrç maddesiyle Geza Kanununun 34 ncü 
maddesinin hükümleri arasında tenazur ve ir
tibat bulunmasına rağmen, Memurin Kanunu
nun 26 ncı maddesinde inzibati cezalara müta-
allik olarak vaz'edilen müeyyide, bahsi geçen 
maddelerle irtibat halinde' değildir. 

Ezcümle, Memurin Kanununun 49 ncu mad
desi gereğince verilen ihraç kararı, doğrudan 
doğruya (adlî kaza) sistemine tâbi bulunan 
«fal ve hususata ancak maksur olup idare ciha
zının bu esas dairesinde ittihaz edeceği ihraç 
kararının resen ve müstakilen (idari kaza) ya 
mütaallik bir karar olarak tavsifine hukukan 
imkân görülememiştir; bu sadette şu ciheti de 
işaret edelim, ki memur hakkında 49 ncu mad
deye müsteniden tatbik olunan ihraç muamele
si sümuliyle (bir mahkûmiyetin neticesini) ifa
de eder. Binaenaleyh; 

Memurin Kanununun 26 ncı maddesi dela
letiyle verilen ihraç kararlariyle, 49 ncu mad
deye mümas olarak ittihaz kılman ihraç ka
rarları menşeleri ve neticeleri bakımından ayrı 
ayrı mahiyet arzetmekte, (adlî), ve (idari) ka
za sistemlerine tâbi bulundukları tavazzuh et
miş bulunmaktadır. 

4. Buraya kadar mevzuatın sarih metinle
rine ve delâlet ettiği mânalara göre yapılan 
tesbit ve tetkikten sonra yorum talebinin he
def tuttuğu vaziyete intikal edelim: 

a) Ceza Kanunu hükümlerine göre hapisle 
birlikte hidematı âmmeden memnuiyet ve bu 
meyanda memuriyetten mahrumiyete mütedair 
olarak verilen f erî cezalar Af Kanununun birin
ci maddesi hükmüne girer mi? 

b) Umumi olarak Af Kanununun 1 ve 7 
nci maddelerinin irtibat ve yekdiğerlerine sira
yet dereceleri ne olabilir1? * 

Netice: 
Ceza Kanunu hükümlerine göre haklarında 

mahkûmiyet kararı verilenlerden her hangi biri, 
aynı zamanda fer'î cezalardan madut olan me-

( S. Sa; 

muriyetten mahrumiyet cezasına da çarptırılmış 
ise, Af Kanununun birinci maddesinin mutlak 
olarak uygulanması icap eder. Her ne kadar, Me
murin Kanununun 49 ncu maddesinde tâyin kılı
nan suçlardan biriyle mahkûm olanlar; bu mad
deye dayanılarak memuriyetten ihraç edilmiş bu
lunsalar dahi, mahkûmiyet ve mahkûmiyete 
müsteniden ihraç kararı sadece umumi ceza hü
kümlerine tebaan yapılmış Memurin Kanununun 
şümulüne dâhil inzibati ve idari sisteme bağlı 
cezalardan madut bulunmamış olduğundan, bun
ların da aften istifade etmeleri icap eder. Aksi 
halin mütalâası ve kabulü aynı sebeplerle aleyh
lerine takibat yapılanlardan bir kısmı hakkında 
hüküm verilmiş ve infaz olunmuş bulunanlar 
ile, haklarında karar lâhik olmıyanların vaziyet
lerinde hukuki bir tezat husule getireceği aşikâr
dır. Zira, mahkûmiyeti kesinleşenler hakkında 
Af Kanununun tatbiki kabii olmıyacak, ve henüz 
muhakemeleri derdest bulunanların haklarında
ki takibat sukut etmiş olacağından bu suretle 
ayrı ayrı neticeler tevlit edeceği, ve ancak mah
kûmiyetin mahiyetine göre memur olmak hak
kını tekrar iktisap edenlerin memuriyete alınıp 
alınmamaları hususunun takdiri, Memurin Ka
nununun hükümlerine göre yetkili makamlara 
ait bulunduğu da mütalâa edilmiştir. 

Binaenaleyh, mahkûmiyetten mücerret ola
rak ve münhasıran mahkûmiyete istinat etmi-
yen, bu esaslar ve sebepler dairesinde 7 nci mad
denin şümulüne giren idari ve inzibati kararlar 
ile bu maddenin ikinci fıkrası hükmüne dâhil 
fiiller ve mahkûmiyetler hariç olmak üzere, ceza 
hükümleriyle birlikte tahmil kılman fer'î ceza
ların yani hulâsatan mahkûmiyet neticelerine 
mütaallik ve sari hususların Af Kanununun bi
rinci maddesinin mutlak hükmüne girmesi hase
biyle yoruma mahal olmadığına çoğunlukla ka
rar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Ko. Başkanı Bu rapor Sözcüsü 
Ankara Balıkesir 

O. T. îltekin V. Asena 
Kâtip 

Balıkesir Ankara Edirne 
V. Asena O. §. Çiçekdağ M. Enginün 

Elâzığ Erzurum Kars 
H. A. Töney E. Karan A. Çetin 
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Konya Kütahya istanbul 
M. Obuz S. S. Nasuhoğlu A. Moshos 
Samsun Seyhan Yozgad 

F. Tüzel S. Serçe N. Ü. Alçılı 

Muhalefet şerhi: 

15 Mayıs 1950 tarihinden önce işlenen 
suçların affına dair olan 5677 sayılı Kanunun 
birinci maddesi ikinci maddedeki istisnalar 
dışında kalan adlî suçları fer'î ve mütem
mim cezalar ile şümulü içine almış ve 7 nci 
madde ise birinci maddeye vuzuh vermek ve 
husulü muhtemel şüphe ve tereddüde mahal 
kalmamak maksad'yle sevk ve tertip edilmiş 

ve binaenaleyh her nevi inzibati cezaların af
fın şümulü haricinde olduğu tasrih edilmiş 
olduğuna ve mutlak hükmü tazammun eden 
birinci maddeden yalnız inzibati muamelele
rin hariç olduğu belirtildiğine göre inzibati 
kararlara esas tutulan fiillerin mahkemeye 
intikal etmiş ve etmemiş olmak gibi bir tasni
fe tâbi tutularak mahkemeye intikal edenle
rin affın şümulü içinde ve intikal etmiyen-
lerin dışnda olduğu müstesniyatın mahkeme
ye intikal etmiyen karara münhasır bulun
duğu yolunda mütalâa yürütülmesine imkân 
olmadığı kanaatindeyim. 

Çoruh 
Mesut Güney 

*>fKi 
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