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Olay incelendiği zaman açıkça görülmektedir ki, olayda İbrahim Recep Ayışık'm cezasının af
fedilmesi için hiçbir özellik yoktur. Üstelik öteki hükümlü Burhan Demirörs'ün olaydaki kusur 
derecesi 3/8 olduğu hakle İbrahim Recep Ayışık'm kusur derecesi 5/8 clir. 

İbrahim Recep Ayışık'm kişiliği ele alındığı zaman da kesinlikle anlaşılmaktadır ki, İbrahim 
Recep Ayışık'm cezasının affedilmesi için kişiliği bakımından da hiçbir sebep yoktur. 

Mahkûmiyete konu olan suçun kasıtlı cürümlerden olmayıp taksirli suçlardan bulunması ise, 
tek başına asla af sebebi sayılamaz. Aksi takdir Je bütün taksirli suçları Ceza kanunlarından çıka
rıp mubah fiiller arasına koymak gerekir. 

Yukarda açıkladığım sebeplerle, İbrahim Rec ep Ayışık hakkında hükmedilen ve kesinleşen 
cezanın affedilmesine karşı olma zorunluğunu duydum ve af tasarısının tümünün kabul edilme
si suretiyle maddelerinin görüşülmesine geçilmesi için Anayasa ve Adalet Komisyonunda yapılan 
oylamada ret oyu kullandım. 

12 . 8 . 1971 

C. ıSenatosu Tokat Üyesi 
Zihni Betil 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Tedbirsizlik, dikkatsizlik neticesi ölüme sebebi
yet vermekten hükümlü 1933 doğumlu Mehmet 
Sait oğlu Zehra'dan doğma İbrahim Recep 

Ayışık hakkında Af Kanunu tasarısı 

(MADDE 1. — izmir 2 nci Ağır Ceza Mah
kemesinin 2 . 12 . 1968 tarih ve 967/170 esas, 
968/245 karar sayılı kesinleşen hükmü ile T. C. 
Kanununun 455/2 maddesi ve 501 sayılı Kanun 
Ihükümleri gereğince iki yıl altı ay ağır hapis 
cezasına malhkûm olan Mehmet Sait Oğlu Zeh-
ra^dan doğma 1933 doğumlu İbrahim Recep 
Ayışık'm malhkûm olduğu ceza, bütün hukukî 
neticeleriyle aiffedilmüştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 
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Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1653) 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Tedbirsizlik, dikkatsizlik neticesi ölüme sebebi
yet vermekten hükümlü 1933 doğumlu Mehmet 
Sait oğlu İbrahim Recep Ayışık hakkında Af 

Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kahul edilmiştiir. 

MADDE 2. — Millet MeclM metninin 2 nci 
maddesi aynen kalhul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kaJbul edilmiştir. 


