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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum , 
Ö'Kan »Sezai'nin, 42 sayılı Kanun gereğince 

emekliye ayrılan subaylardan isteklilerin öğ
retmenliğe alınması hakkındaki kanun tek
lifi görüşüldü YO kfi'bıü edildi. 

(jündernde mevcut ve ibasınla ilgili diğer 
tasarıların, görüşüItne'si başka 'bir Birleşime «bı
rakıldı. 

Birleşime, son verildi. 

Başkan Divan Katibi 
Altsoy oğlu Uefel Özdağ Muzaffer 

Divan Kâtibi 
Ev Ahmet 

• lfr< >•«•»—"<•" 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15 ;00 

BAŞKAN — Özdilek Fahri. 

KÂTİPLER : Özkaya Mehmet Şükran, Karavelioğlu Kâmil 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

2. — DANIŞTAY'DA AÇIK BULUNAN ÜYELİĞE SEÇİM YAPILMASI 

BAŞKAN — Danıştay'da acık bulunan üye
liğe, evvelki kararınıza uyularak, Avni Pı« 

nar'm seçildiği ıttılaınıza arz ulunur. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — O'Kan Sezai'nin, 5434 saydı Türkiye 
Cumhuriyeti Emeldi Sandığı Kanununa eli ka
nun teklifi ile Karavelioğlu Kâmil'in, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek 42 
sayılı Kanunun muvakkat 2nci maddesine, 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve İkti
sat Komisyonu raporu. (2/74, 116) (1) 

BAŞKAN — Kanunun tümünü okuyoruz. 

(1) Bu hususa ait 135 Sıra sayılı hasmeıyazı 
33 ncü Birleşim tutanağının sonundadır, 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
ek 2 . 8 . 1960 tarih ve 42 ,sayılı Kanuna geçici 

bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa ek 2 . 8 . 1960 tarih ve 42 
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 5 nci madde ek
lenmiştir. 

GEÇİCİ -MADDE 5. — 13 Kasım 1960 ta
rihinde Millî Birlik Komitesi Üyeliğinden af
fedilerek emekliye »evk edilen ilişik listede 
isimleri yazılı subaylara, hizmet müddetlerine 
bakılmaksızın, 7244 sayılı Kanunun 1 nci mad
desine ait cetvelin.,, derecesi üzerinden; fij-
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lî ve itîbari hizmet müddetleri 25 yıldan az 
olanlara 25 yıl hizme't etmiş gibi itibar olu
narak, 42 sayılı Kanunun 1 nei maddesi esas
ları dâihilinde emekli aylığı 'bağlanır. 

'Bu subaylara ayrıca yukardaki fıkra gere
ğince teslbit edilen emekli aylıklarına esas olan 
aylıklarının 2 yıllık toplamı ikramiye olarak 
verilir. 

MADDE 2. —• Bu kanun yayımı tarihinden 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3.-— Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Derece yeri açık bırakılmış
tır. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KA
NUN İŞLERİ MÜDÜRÜ SAİT ACAR — 
Yüksek Komitenizin takdir ve kararına bıra
kılmıştır, efendim. 

BAŞKAN — Kanunun umumi metni üzerin
de arkadaşlarımızın noktai nazarı var mı? Söz 
istiy en..'.Buyurun Sami Küçük". 

KÜÇÜK SAMÎ — Efendim, ben esas üzerin
de konuşmak istiyorum. Zannediyorum, bu ka
nun 42 sayılı Kanuna ek bir kanundur. Emekli
ye sevk edilen subaylara teşmil edilen bir ka
nunun ihlâli oluyor. Halbuki bu şekilde yapıp 
Millî Birlik Komitesi üyelerinden affedilenlere, 
affedilebileeeklere, eceli ile öleceklere uygulana
bilecek özel bir kanundur. Ondan ayrı, müsta
kil bir kanun olsun. 

Yaş bahis mevzuu olmaksızın 100, 125 dere
cesi üzerinden... 

KARAMAN SUPHİ — Bu kanun, geçici 42 
sayılı Kanuna ek bir kanun olduğuna göre, içe
risinde ona aykırı bir hüküm olmaması gerekir. 
Halbuki burada bu şekilde hüküm vardır ve o 
da şudur; 42 sayılı Kanuna göre bir subayın 
rütbesi ve hizmet müddeti ne ise emeklilik ve 
ikramiyesi ona göre hesabolunur. Halbuki bura
da hizmet müddeti nazara alınmamakta, meselâ 
8 <sene de olsa, 18 sene de olsa bu, 25 yıl itibar 
olunmaktadır. Bu 42 sayılı Kanunun ruhuna 
aykırıdır. Ben Sami Küçük arkadaşımızın mü
talâasına iştirak ederim. Bunu 42 sayılı Kanuna 
uydurmaktan ziyade Millî Birlikte 5 ay hizmet 
etmiş kimselere mahsus özel bir kanun olarak 
çıkarılmasını daha uygun bulurum. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, affedilenler 
için özel bir kanun kabul edelim. Yalnız ikti-
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I darda bulunan Komite kendisi için kanun çıka

rıyor gibi bir mevkie de düşürmemesini tavsiye 
ederim. Kendimiz için bir hüküm getirmemiz 
doğru olmaz. Biz iktidarı devredip ayrılırız, ge
lecek iktidar isterse bizim için bir şey düşünür. 

• Bu bakımdan arkadaşlarım, şu iş için özel Mi
kamın çıkarabiliriz. 

KÜÇÜK SAMÎ — Efendim, ben bir teklif 
yaptım. Affedilen, eceli ile ölen, veya atfedilebi
lecek olan veya her hangi bir şekilde ayrılabile-

I çeklere teşmil edilmek üzere özel bir kanun ya
palım. Komite üyelerinden birisi, her hangi bir 
surette ayrılırsa, bu kanun uygulansın. 

KAPLAN KADRİ — Arkadaşımızın teklifi
ne göre, ölen veya atfedilebilecek olan. Bu iyi 
bir hava yaratmaz, psikolojik bakımdan. Şayet 
ileride böyle bir şey olursa, geride kalan arka
daşlar özel bir kanun yaparlar. Bu itibarla, ge
leceği düşüıımiyelim, teklifi ayrılanlar üzerinde 
donduralım. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, iki ana fikir beli
riyor. Sami Küçük'ün dediği şekilde bir ölüm 
halinde, bunlara da teşmili mümkün olan, bun
ları da ihtiva eden bir hüküm teklifi, ikincisi 
bugünkü duruma uygun olan teklif. 

KÜÇÜK SAMÎ •— Efendim, affedilebilecek
ler şeklindeki teklifimden sarfınazar ediyorum, 
arkadaşlarımızın isteklerine uyarak. Ancak, 
ölüm ve sair sebeplerle ayrılabilecekler için bu 
kanunda hüküm konulsun, ileride yeni bir ka
nun çıkarmak ihtiyacı hâsıl olmasın. 

AKSOYOÖLU REFET — Allah geçinden 
versin, böyle bir şey olursa, geride kalan arka
daşlar düşünür. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, içimiz
de ayrılmak istiyen, istifa etmek istiyenler ola
bilir. Elâstiki bir hüküm koymak doğru olur. 
Onun için bu kanunun yenibaştan tetkikini ve 
tedvinini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Karavelioğlu. 
KARAVELİOÖLU KÂMİL — Demek ki ar

kadaşlarımız özel bir kanun çıksın, noktai naza-
rındadırlar. O halde «Millî Birlik Komitesinden 
her hangi bir sebeple ayrılanlar şu kadar maaş 
ve şu kadar ikramiye ile emekliye sevk olunur
lar» diye bir madde sevk etmek ihtiyaca cevap 
verir zannediyorum. Teklife esas alınacak maaş 
ne olmalıdır, ve ikramiye hangi dereceden öden-

1 melidir? * 
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KARAMAN SUPHİ —«ikt idar ı yeni seçim

le devredinceye kadar» denirse hepsini kapsar. 
AKSOYOĞLU REFET — Evvelce çıkardığı

mız kanunun reaksiyonunu hatırlarız. Şimdi yi
ne aynı şeyi yaparsak neticesini de kabullenmiş 
oluruz. Bendenizce eski kanun hükümleri dışına 
çıkmak, aynı menfi tesiri yapar kanaatindeyim. 

KÜÇÜK SAMÎ — «Affedilenler, muhtelif se
beplerle ayrılacaklar, ölüm sebebiyle ayrılanlar» 
kaydını koyarsak seçimlerle iktidarı devredin
ceye kadar bu konuda yeni bir kanun sevkına 
hacet kalmaz. Yeni seçimle esasen üyelik diye 
bir şey kalmıyaeağından geri kalacak üyeler 
için şimdiden bir hüküm getirmiş olmayız. 

YURDAKULER MUZAFFER — Özel bir 
kanun çıkarılmasına taraftarım. Arkadaşlarımız 
Komite üyeliğinden ayrılmışlardır. Konservatu-
varı henüz bitirmiş olan bir kimse 1 500 lira 
maaş alıyor. Devlete bu kadar hizmet etmiş olan 
bir arkadaşımıza bu çok görülmemeli, sonra on
ları rencide etmiş oluruz. 

AKSOYOĞLU REFET — Çıkmış olanların 
alabileceklerini söyledim. Ben itirazıma oonları 
dâhil etmedim. 

ATAKLI MUCÎP — Arkadaşlar, ayrılan arka
daşlarımıza bir vazife verilecektir. Yeni bir va
zife verileceğine göre, vazifeye devanı edecek, 
maaş alacaklardır. Onun için, biz yeni bir ka
nun cıkarmıyalım. 

KÜÇÜK SAMÎ — Bunlar emekliye sevk 
edileceklerdir. 25 seneyi dolduranlar için mesele 
yok. Ama, 25 sene hizmet etmiyenler, yaşı kü
çük, hizmeti az olanlar için hangi kanun tatbik 
edilecek? Bunlar için özel bir hükme ihtiyaç 
vardır, kanaatindeyim. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Askerliklerinin de
vam etmesi, Devlet Başkanımızın beyanlarına 
muhaliftir. Esasta Suphi Beyin tekliflerini des
tekliyorum. 

(Emekliye sevk edilen Millî Birlik Komitesi 
üyelerine hitaben yazılmış olan Millî Savunma 
Bakanlığının yazısı okundu.) 

KÜÇÜK SAMI — Arkadaşlar emekliye sevk 
edilecekler. Ayrı olarak Dışişleri Bakanlığı 
bunlara dış hizmetlerde müşavir olarak memu
riyet verecek ve telâfi edecektir. Eğer bunlar 
emekliye ayrıldıktan sonra, emekli ikramiyele
rini de aldıktan sonra müşavir olarak gidecek-
lerse bu telif edilebilir mi? 
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MILLÎ SAVUNMA BAKANLıĞı KANUN 

IŞLERÎ MÜDÜRÜ DENIZ HÂKIM BÎNBAŞI 
SAİT ACAR — 124 numaralı bir kanun kabul 
buyurdunuz. Bunlar emekli maaşı almayacak
lardır. Vazifeye tâyin edilenler ancak tâyin edil
dikleri kadronun maaşını alacaklardır. Bu yeni 
vazifelerinde geçen müddet de emeklilik müd
detlerine pek tabii eklenecektir. Yeniden ikrami
ye mevzuübahis değildir. Esasen Sayın Komite 
üyeleri 42 sayılı Kanunun çıkarılmasiyle birlik
te binbaşı ve daha yüksek rütbede olanlar ka
nun gereğince istida ile müracaatte bulunmuş
lardır. Bunlar rütbeleri üzerinden emekli-maaşı 
ve iki yıllık ikramiyelerini bu beş yıl içinde 
esasen alabilirler! Birkaç küçük rütbeli ise bu 
miktar ikramiye alamazlar. Onun için buraya 
bir şey sıkıştırmak lâzımdır. 

KÜÇÜK SAMI — Bilhassa küçük rütbeler 
için bir hususi kanun çıkarmaya ihtiyaç vardır. 

ıSAÎT AOAR — Biız Yüksek Komitenin tema
yülünü bilmediğimiz için bunu Sayın Karavelioğ-
lu'nuıı çizdiği esa'slar dairelinde kaleme aldık. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Evet... 
KÜÇÜK SAMİ — Şimdi beliren temayüle 

göre, özel bir kanun lâzımdır. Mevcut 42 sayılı 
Kanun muvacehesinde ayrı bir kanun ile emek
liye şevkleri mümkündür. Emekli ikramiyele
rini şim'di alacaklarına göre, bir vazifeye tâyin 
edilince, esas vazifeden maaş alacaklar, o zaman 
emekli maaşını almıyacaklardır. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUN 
İŞLERİ MÜDÜRÜ SAÎT ACAR _ 42 n u m a r a 
Kanuna göre emekliye ayrılan subaylar gibi 
olacaktır. Bunun muhtelif faydaları vardır. 
Bunların isimlerini kanuna bağlamak suretiyle 
yapılabilir. Bu hazırladığım daha geniş bir me
tindir. Millî Birlik Komitesinden çıkanlara de
mek suretiyle geniş bir mahiyet kazanmış ola
cak, demektir. 

BAŞKAN — Sami Küçük arkadaşımızın tek
lifi var. 

Geçici madde 5. — Millî Birlik Komitesi üye
lerinden affedilenlerle ilerde affedilecek olan
lara, ölen veya ilerde ölecek olanlara hizmet 
müddetler/ine bakılmaksızın 7244 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesine ait cetvelin 3 ncü derecesi 
üzerinden fiilî ve itibari hizmet müddetleri 25 
yıldan az olanlara 25 yıl hizmet etmiş gibi itibar 
olunarak 42 sayılı Kanunun 1 noi maddesi esas
ları dâhilinde emekli aylığı bağlanır, 
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Bu subaylara ayrıca yükardaki fıikra gere

ğince tesbit edilen emekli aylıklarına esas olan 
aylıklarının iki yıllık toplamı ikramiye olarak 
verilir. 

KÜÇÜK SAMI — Affın muhtelif sebepleri 
olabilir. Bundan sonra da ayrılacaklar olabilir. 
Böyle bir şey olursa, ayrılacaklar da bunun 
şümulüne girecektir. 

BAŞKAN -*— Kadri Kaplan arkadaşıımızm 
bir noktai nazarı vardır. 
• KÜÇÜK SAMI — Teklifimde olmakla bera
ber şimdi ölüm meselesini dâhil etmiyorum. Sırf 
bu arkadaşlara teşmil etmek suretiyle bu ka
nunu çıikaralım. Bu itibarla bunun şümulüne 
girsin. Böyle bir şey olursa, bir kere daha ka
nun çıkarma lüzumu hâsıl olmasın, kanaatinde
yim. 

GÜRSOYTRAK SUPHl — Efendim, benim 
şahsi kanaatim bu kanun yalnız bu arkadaşlara 
munihasır olsun, eğer bumdan sonrası için bir 
şey düşünülmüyorsa o ayrıca kaleme alınsın. 
Bunda ayrıca bir de psikolojik fayda olacaktır. 

Bu kanun böylece çıkarılmalı ve sadece 14 
arkadaşa aidolmalı ve olduğu gibi de kabul edil
melidir. Ben bu sebeplerle teklifin tümünü ve 
aynen kabulünü rica ediyorum. 
. ACUNER EKREM — Ben Kaplan arkadaşı
mızı destekliyorum. Kanun 14 arkadaşımıza aid-
olarak ve rütibe gözetmeden çıkarılmalıdır. 

ATAKLI MUCÎP — Ben buna itiraz edece
ğim. Bilhassa emekliliğin hizmet süresiyle irti
batı olması lâzımdır. Birisinin hizmet süresi 8 
sene diğerinin 25 veya dalha fazla.. Bunlar ara
cında ufak da olsa bir tefrik yapılması lâzım
dır. Hizmet müddeti nazara alınarak emekli 
olsun, fakat ikramiye aynı seviyede verilebilir. 

ACUNER EKREM — Ben fikrimden vazge
çiyorum, hizmet müddetleri esas alınsın... 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Kifayeti müza
kere teklif ediyorum. 

KARAMAN SUPHl — Hizmetleri farklıdır. 
25 sene 20 seneye indirilerek ikramiyelerini 20 
sene üzerinden alacaklar, böylece 20 yıldan az 
olanlar da yukarıya çıkarılmış olacaktır. 
1947 - 1949 mezunları olan arkadaşlarımızın, 
Haıib Okulu dâhil, 13 sene hizmetleri vardır. 
Binbaşılar 22 sene, 27 sene. 

MlLLl SAVUNMA BAKANLIĞI KANUN 
İŞLERİ MÜDÜRÜ SAÎT ACAR — Zaten ha
zırlanan metinde fark olaea'ktır. Hepsini birinci 
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derece üzerinden kabul ettiğiniz takdirde 2 bin 
liranın % 65 ini hizmet müddetleri 25 seneden 
az olanlar, 27 sene hizmeti olanlar % 62 sini, 
30 sene hizmet etmiş olanlar % 70 ini, 31 sene 
hizmet etmiş olanlar % 77 sini alacaklardır. 
Böylece bir muvazene kurulmuş olacaktır. 

ikincisi ölüm mevzuuna temas buyurdular. 
42 sayılı Kanun gereğince bütün Komite üye
leri 30 Ağustos 1960 tarihinde dilekçe vermiş
lerdir. Bir vefat halinde kendilerinin yakınla
rına bugünkü maaşlarının 2 yıllık toplamı ik
ramiye olaralk verilecektir. 

KARAMAN SUPHl — 25 yıl, dersek kade-
melenme olmuyor, hepsi müsavi hale geliyor. 
Ama, 25 sene yerine 20 sene dersek bir derece
ye 'kadar kademelenmiş olur. Kanun hepimizi 
tatmin edecek durumdadır, içimizde en genç 
Karavelioğlu var, inşaallah o da 50 sene daha 
yaşar. 

SAÎT ACAR — Efendini, biz" 25 yılı, idare
leri tarafından emekliye sevk edilenler için kıs
tas olarak alınmış olması dolayi'siyle, ona mütc-
ııazırau, buraya aldık. Sayın Yarbayın ifade et
tiği gibi aralarında bir fark doğuyor. Ama bir 
prensip var ortada, onu mulhafaıza için bu şekil
de yapılmıştır. 

» 
KÜÇÜK SAMI — Efendim, ben ilk teklifi

mi geri alıyorum. Bu kararın almmasiyle kııs-
men hakkaniyete riayet edileceğini kaaııi bulu
nuyorum. 25 yıl olursa iki albaya bir üstünlük 
temin eder. Yalnız birinci dereceden itibar olun
ması doğru olmaz, kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Ataklı, 
ATAKLI MUCÎP — Şu mahzur vardır. 

ı Emekli maaşı bir hizmet karşılığıdır. Böyle çıkar-
: dığımız takdirde, 8 sene hizmeti olan bir arkadaş, 
i 20 sene hizmet eden başka bir arkadaş gibi ala-
j çaktır. Ben hizmet müddetleri arasında bir mu-
I vazen-e bulunmasını istiyorum. İkramiyeler siy-

yanen veriliyor. Ama, hukuk bakımından, adalet 
bakımından uygun değildir, kanaatindeyim. 20 
seneye indirilmesini ben dö teklif ediyorum. 

' ÇELEBİ EMANULLAH — Bundan önce bir 
teklif vardı. Hepimiz aynı statüye tâbidik- Bu 
bakımdan ben de bu teklifi aynen kabul ediyo
rum. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Yalnız ben bir mis-
salle arz edeyim. Meselâ irfan Solmazer eğer ili-

— 5 — 
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tilâlîn1 dışında kalmış olsaydı, belki general olur
du. İstikbali açık, her şey olabilirdi. Şimdi mu 
arkadaşımızı yüzbaşılıkta tekaüt ediyoruz. Ka
vı bı çok oluyor. Bence hizmet sürelerinin bir ol
duğunu nazarı dikkate alalım, müsavi muamele 
yapmak daha doğru olur, arkadaşlar. 

KARAMAN SUPHt — Meselâ Muzaffer Öz-
dağ'm hizmeti 8 sene gibi görünür. Hakikatte 
13 senedir. Çünkü Harb Okulunda geçen müd
detleri de hizmete sayılır. Yani en küçükleri 13 
sene hizmetli sayılırlar. Ben de Sami Bey arka
daşımızı destekliyorum. 

BAŞKAN — 3 naktai nazat var, birisi Sami 
Küçük arkadaşımızın teklifi, ikincisi tasarının 
aynen kabulü, üçüncüsü de Mucip Ataklı'nm 
teklifi; ikramiyeyi aynen alsınlar, fakat emekli
likleri ayrı olsun. 

Yalnız tekliflerin iyice anlaşılabilmesi için 
evvelâ kanunun birinci maddesini teklif edildiği 
şekilde tekrar okuyalım. 

(Teklifin birinci maddesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Şimdi 25 yıl mevzuunu 20 yıl 
olarak mütalâa eden arkadaşlarımız var. Evvelâ 
bu hususu müdafaa edecek arkadaşımıza söz ve
receğim. 

KÜÇÜK SAMİ — işi vuzuhlarıdır m ak için 
Ari ediyorum, 

irfan* Numan, Muzaffer, Ahmet Er, Rifat 
Baykal 20 sene üzerinden alabilir. Taşar 20 sene, 
ondan sonra, 22 sene 27 sene gibi1 kademeleniyor. 
Bunların arasında, ayda 10, 15, 30 lira fark ola
caktır. 

KAIlAVKlJOĞLU KÂMİL — Bunların ay
rıldıkları görev şerefli, bir görevdir. Bunlara şe
reflerine mütenasip hayat şartları temin etmek 
lâzımdır. Millî Birlik Komitesi üyeliğinin şeref
leri ile mütenasip bir hayat temin etmek ve 
tmiekliklerhıi 150 veya 125 lira asli maaş üze
rinden yapmak lâzımdır* 

KARAMAN SUPHİ ^ Beş arkadaşmuzih 
hıüddeti 20 yıldır. Diğerleri 2 - 3 kademdendi* 
riliyof, 

ATA Kİ/l MUCİP — Arkadaşlar, hissiyatı
nıza umumiyetle iştirak ediyorum. Ama, bir tef* 
Hk yapılmasına taraftarım* Beti İrfan Paşanın 
ölümü ile, bunların bit, şekilde ayrılıkları ile ay-
M hakka sahibohnaiarına gönlüm razı olmuyor. 

KADRİ KAPLAN — Bu özel bit* kanundur* 

i.ıâ6ö 6 : İ 
I KÜÇÜK SAMİ — Komite Üyesi olarak ayrıl

mış olan arkadaşımıza, sabahleyin müzakere ettiği
miz kanunda da belirtildiği üzere, özel bir kanunla 
Dışişeri Bakanlığında elçiliklerde müşavir olarak 
çalıştırılacaklar ve kendilerine verilen haklarla 
taltif edilmiş olacaklardır. 

KARAVELİOÖLU KÂMİL - - Kifayeti mü
zakere takriri veriyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni ka
bul edenler. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — İkramiyeleri 
ayrı olarak verilecektir. 

AKSOYOÖLU BBPET — Ayrı ayrı oya 
koysanız. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Arkadaşlar, bir 
orta bulalım. Yüzbaşıları binbaşılara yaklaştı
ralım. Yahut ordudan ayrılanlar gibi muame
leye tâbi tutalım. 

BAŞKAN — Ordudan ayrılanlar gibi aynı 
muameleye tâbi tutalım, deniyor. Evvelâ bunu 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

20 yıl itibari hizmeti kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

.Beliren temayüle göre tasarı 42 sayılı Kanu
nun bir gceici maddesi olmasından çıkıyor. Bir 
az evvel Suphi Beyin bildirdiği husus, aynı ka
nun içinde iki muhtelif kademe yer almış olu
yor. 20 yılı. kabul ettiğinize göre yüzbaşıya da 
3 nc«ü dereceyi kabul edersek 1 500 liranın % 61 
•sonrası n/c 62 ve nihayet % 70 sine kadar devam. 
eder gider. 

KÜÇÜK SAMİ ~ Balen en yüksek rütbeli 
olanı 100 lira asli maaşlıdır. 

OZCÎÜNEŞ MEHMET — Bunun 125 olarak 
alınmasını teklif ediyorum. 

KÜÇÜK SAMİ —• Bakıyorum bâzı arkadaş
larımızın temayülü birinci derece maaşa kadar 
çıkıyor. Bu bana biraz fazla gibi geliyor, Ayrı 
olarak bir de kendilerine vazife veriyoruz. Ka
naatimce bu miktar 100 lirayı yani üçüncü dere
ceyi geçmemelidir. 

Bunlardan 2 arkadaş 3 aydan beri, biri de 
1 aydan beri 100 îira üzerinden maaş almakta
dır! aı*. 

ÖZKAYA M. ŞÜK&AN — Bir yanlış yola 
gitmiyeiim, bîr defa alacakları maaşı da hesap 
edelim, 1Ö0 liradan %Ö lira alır ellerine 720 
lira geçer. 125 liradan 1 050 lira alır ellerine 
830 lira geçer ve 150 İiradari 1 200 lira âlir vö 
ellerine 000 lira göçer*» 
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ATAKLI MUCİP — Ordudan emekli olan 

subaylar da bizim kadar hizmet etmişlerdi. Bir 
fazlalık dolayısiyle emekliye sevk edildiler. Biz 
bu işe devam ettik. Affedilen arkadaşlara daha 
fazla vermek, ayrı bir muameleye tâbi tutmak, 
diğer subayları rencide edecektir. 

Sonra bu tasfiye keyfî de olmamıştır. Bunun 
elbette bir sebebi vardır. 

KARAMAN SUPHİ — Bu hareket silâhlı 
kuvvetlerin bir hareketidir.. Ordumuzdaki kadro 
fazlalığı dolayısiyle onları emekliye sevk etmiş
tik. Bu arkadaşlarımızı da emekliye sevk ediyo
ruz. Durumları icabı hususi bir muamele lâzım
dır. Feragat örneği vermiş olan arkadaşlarımız 
ordudan ayrılmışlardır. 

Binaenaleyh teklifin bizlere de raci olacak 
şekilde tedvin edilmesini ben tekrar teklif edi
yorum. Böylelikle hem adalet sağlanmış, hem de 
müsavat sağlanmış olacak, gelecekler için de iyi 
bir örnek verilmiş olacaktır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — 100 - 125 üze
rinden alacaklardır, 

KARAMAN SUPHİ — Barem dereceleri 
yüksek olacak, ikramiyelerini de yüksek alacak
lardır. < 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Mesele anla
tılmıştır. Dereceler tatminkârdır. Oylamaya 
geçebiliriz. Meselâ özdağ 750 - 800 lira alacak
tır. Baremin 125 inden alırsa 830 alacaktır. 30 
lira kadar fark ediyor, 

KÜÇÜK SAMİ — Baremin 1 nci. derecesine 
yükseltilebilir, belki. Ama, bu, anormal reaksi
yonlar yaratabilir. Bu itibarla hepsini aynı sevi
yede 3 ncü dereceye çıkarmak ve emeklilik için 
25 şi kabul etmek yerinde olacaktır. Biraz evvel 
20 seneyi kabul ettik, bu sebeple madde bir defa 
daha okunsun, olmazsa 25 seneyi kabul suretiy
le bir muvazenet temin etmiş olalım, 

BAŞKAN — 3 ncü dereceden olmak ve 25 
seneden hesap etmek suretiyle bu noktai nazara 
uygun bulan arkadaşlarımız.. Kabul etmiyenler. 
Kabul edilmiştir, 

O halde maddedeki hoş bırakılan derece kıs
mı (Üçüncü derece) olarak tesbit edilmiş ve tek
lif olduğu gibi kabul edilmiş oluyor» 

Şimdi teklifi bu şekliyle tekrar okuyoruz. 
(Geçici madde 5 tekrar okundu) 
SAİT ACAR — Şimdi kabul buyurduğunuz 

hükümle bu kanun 14 subaya aidolmaktadır. 

uı '>«' I I 
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Aksi halde bundan sonra affedilecekler de rüt
beleri ne olursa olsun 100 lira ile emekliye sevk 
edilecekler gibi bir mâna taşıyordu. 

BAŞKAN — Sizin tasrih ettiğinize göre kü
çük bir fıkra ilâve ediliyor. 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
ek 2 . 8 . 1960 tarih ve 42 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair Kanun. 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli San-
dığı Kanununa ek 2 . 8 . 1960 tarih ve 42 sayılı 
Kanuna aşağıdaki geçici 5 nci madde eklenmiş
tir ; 

Geçici madde 5. — 13 Kasım 1960 tarihinde 
Millî Birlik Komitesi üyeliğinden affedilerek 
emekliye sevk edilen ilişik listede isimleri yazılı. 
subaylara, hizmet müddetlerine bakılmaksızın 
7244 sayılı Kanunun 1 nci maddesine ait cetve
lin 3 ncü derecesi üzerinde, fiilî ve itibari hizmet 
müddetleri 25 yıldan az olarak 25 yıl hizmet et
miş gibi itibar olunarak, 42 sayılı Kanunun .1 
nci maddesi esasları dâhilinde emekli aylığı bağ* 
lamr. 

Bu subaylara ayrıca yukardaki fıkra gere
ğince tesbit edilen aylıklarına esas olan aylık» 
lamım 2 yıllık toplamı ikramiye olarak verilir. 

KARAMAN SUPHİ — Millî Birlik Komite
si üyelerinden ayrılanlara farklı muamele yap» 
mış oluyoruz. 

KÜÇÜK SAMİ — Hizmet müddetleri gere
ğince fark alacaklardır. 

ATAKLI MUCİP — Millî Birlik Üyelerinden 
çıkanlar ile emekliye sevk edilenler arasında bir 
fark yoktur, 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Birinci 
maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul ederi* 
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer, 

BAŞKAN — Kabul edenler.„ Etmiyenlef.,, 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenİer,,, 
Kabul edilmiştir. 

Tümünü oyunuza arz ediyorum. Kabul eden* 
ler... Etmiyeiılcr... Kabul edilmiştir. 

Oturuma on dakika ara veriyorum» 

> Kapanma saati ı 17,2§ 
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BAŞKAN — Özdilek Fahri 

KÂTÎPLER : Özkaya Mehmet Şükran, Karavelioğlu Kâmil 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 

2. — Küçük Sami'nin, Af Kanununa ek kanun 
teklifi ile Sosyal t§ler Komisyonu raporu (2/117) 

BAŞKAN — Yeni Af Kanunu üzerinde mü
zakereleri açıyorum. Buyurunuz. 

KÜÇÜK SAMÎ — Daha evvel, çıkardığımız 
113 sayılı Af Kanunu ek bir kanun tasarısı ha
zırlamış ve Komiteye arz etmiştik. Fakat Ko
mitede beliren temayül; bunun biraz daha tevsi 
edilerek çıkması mahiyetinde idi. Bu nazarı iti
bara alınarak bir tasarı hazırlandı. Bu tasarı da
ha şümullü, daha fazla suçluları sevindirecek ve
ya cezaları indirecek mahiyette idi. 

Bunun gerekçesi hakkında bundan evvelki 
toplantılarda yeteri kadar görüşüldü. Bu itibar
la affa tâbi maddeler hakkında tek tek okuya
lım. Ve tümü hakkında zaten karar verilmişti. 
Her nıaddeyi ayrı ayrı müzakere edip reye ko
yalım. Fakat, af, az suçları ihtiva ettiği için tev
si edilmiş şekliyle huzurunuza gelmiş bulunuyor. 

BAŞKAN — Hazırlanan tasarıyı madde mad
de okumak suretiyle müzakereye devamı oyunu
za arz ediyorum. Kabul edenler... Btmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 1. — 113 sayılı Af Kanununun üçün
cü maddesinin (Ç) bendi kaldırılmıştır. 

KÜÇÜK SAMİ — Eğer emrederseniz, evve
lâ tümünü okuyalım, ondan sonra yeri geldikçe 
lüzumlu ilâve ve teklifleri yapalım, böylece ka
nun tekniğine uygun olarak bu tasarının müza
keresini devam ettirelim. 

KAPLAN KADRİ — Müebbet hapis cezala
rının 24 seneye indirilmiş olduğunu görüyoruz. 
Acaba ayrıca 1/3 ten de istifade edebilecekler 
mi? 

ADALET BAKANI ÂMİL ARTUS —- Mü
ebbet ağır hapis iken cezası 24 seneye inmişse 
bunun da 10 senesini yatmışsa bu miktar düşü

lür, geriye meselâ; 14 sene kalacak. Artık bunun 
da üçte birinin affı mevzuubahis değildir. Yal
nız muayyen müddeti tamamlayınca meşrutan 
tahliye diye bir müessese vardır, bu demektir 
k i , muayyen bir müddet hapisanede uslu olarak 
kalan kimselere bundan sonra seni salıveriyoruz, 
yeni suç işlersen ikmal etmediğin müddeti de 
işlediğin yeni suçla beraber çektireceğiz derler 
salıverirler. Meşrutan tahliye işte budur. Halbu
ki müebbet hapiste meşrutan tahliyeden istifade 
imkânı yoktur. Müebbet hapsin yirmi dört sene
ye inmesi zaten üçte bir indirmenin çok fevkin
de bir istifade şekli oluyor. 

ATAKLI MUCİP — Hazırlanan tasarı Sos
yal İşlerin mi, yoksa Hükümetin midir? 

KÜÇÜK SAMI — Adalet Vekâleti hazırladı, 
Sosyal İşler Komisyonu tetkik etti. 

ATAKLI MUCİP — İkisi arasında fark var 
mı? 

KÜÇÜK SAMI — Haddizatında yok. Fakat 
bâzı hususları yine huzurunuza getireceğiz. 

ADALET BAKANI ÂMÎL ARTUS — Aslın
da Af Kanunu geçen hafta müzakere edildi. Ben 
de teknik bir arkadaşınız olarak bulundum. Ora
da iki saat maddenin üzerinde görüşüldü. Fakat 
şöyle bir temayül hâsıl oldu. Komite bu şekilde 
tatminkâr olmamıştır. Biraz daha tevsi etmek 
lâzımdır. Memnuniyeti mucip bir metin olsun 
dendi, ve tekik edilmek üzere talik edildi, red
dedilmedi. O zaman Başkanlık yerinde bulunan 
zat «işte gördünüz, Komitedeki fikir ve havayı 
anladınız, buna göre bize bir metin hazırlayın» 
dedi. Ben de hay hay dedim. Metni hazırladık. 
BL1 metin üzerinde Sosyal Komisyonda bâzı ilâ
veler yapmak suretiyle şimdi Sami Beyin elin
deki metin buraya getirilmiş oldu. Halen iki Af 
Kanunu var, biliyorsunuz; biri 15 gündür yürür
lükte olan kanun diğeri de bu kanun... 

8 
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ULAŞTIRMA BAKANI SITKI ULAY — ( 

Memleketimizde şimdiye kadar kaç tane Af Ka- J 
nuııu çıkmıştır? Bunlardan niçin örnek almıyo
ruz? , I 

ADALET BAKANI ÂMİL ARTUS — Umu- | 
mi Af Kanunu olarak iki tane Af Kanunu var. i 
Hususi af kanunları .çoktur. Bundan maksadım 
muayyen bir suça inhisar eden af kanunlarıdır. 
Meselâ kaçaikçılık suçlarına taallûk eden af ka
nunları pek 'Çoktur, bilhassa 1950 den LS'onra. Bir 
defa 6570 sayılı Kanun da var. Arkadan gelen 
birçok kanunlarda var. Orman Kanununun so
nunda maddeler halinde var. Demek ki, orman 
suçlariyle ilgili çok ıaf kanunu çıkmış. Biz de bun- i 
lardan isitifade ettik. Bu af konusunda söyle bir 
vaziyet olmuştur; evvelâ bize denildi ki; siz af i 
kanuniyle meşgul lolmaym, vekâlet olarak. Biz ya-
pacağıız. Bir müddet biz (bekledik. Sonra dediler 
ki; .af kanununu niçin yapmadınız? Vaziyet böyle ' 
böyle dedik. Yanlış anlaşılmış, siz yapın dediler. 
Biz de biz yapalım ama Komite nasıl bir affa ta
raftardır, bunu bilelim dedik. O halde gelin bera
ber yapalım dediler. Bizden birkaç arkadaş işti
rak etti, ben de /bâzı bâizı (bulundum. Orada yapı
lan müşterek toplantılarda muhtelif fikirler orta
ya çıiktı, bir kısmı af yapmıyâlım, affa taraftar I 
değiliz; bir kısmı yapalım, dar yapalım, geniş ya
palım, hiç yapmıyalraı dediler. Neticede temi bir 
af ve bâzı istisnalar kabul edildi. Burada esas 5 
sene idi. 5 ıseneye kadar olan cezalar affedilsin, 
diğer suçların da 5 seneden az olmamak üzere 1/3 
ü affedilsin dendi. 

«ULAŞTIRMA BAKANI ULAY SITKI — i 
Memleketimizde yatkında îfcinci Cumhuriyet ku
rulacak; böyle bir ,affı bu zamana bırakmıyacak 
tarzda j^apmalıyız ki, ilerde de yeni gelecek ikti- j 
dar, zümreleri memnun etmek için üçüncü bir af 
kanunu çıkarmasın. Bu kanun böyle bir şeye se-
babolmamalıdır. JBu kanunun adı Af Kanunudur. 
Afta suçun cinsini tâyin etmek, kanaatimce hak 
bakımından adaletsizlikle neticelenir. Meselâ diyo
ruz ki; evet ilik nazarda zina işlemiş olanlar, or
man kesenler, bunlar af edilir mi arkadaşlar hiç? 
Hazineye muazzam zarar vermiş, .hırsızlık etmiş, 
ıbunlar -nasıl affedilir? Ya müebbet hapis olanlar?. 
Bunlar Devlete meselâ 40 bin lira zarar vermiş 
bir suçlunun suçundan daha ağır suçlulardir. Bi-
naenakyh beyle tefriki yaparken tam vicdani ka
naate doğru gitmeyi de düşünmek lâzımdır. Yok-
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sa içimizden gelen her hanıgi bir şeyle bunlar hır
sızdır deyip işi kusa yoldan halletmeye kalkarsak 
doğru olmaz. Binaenaleyh affa tâibi tutarken af
fın tam mâna ve şümulünden de vatandaşı isti
fade ettirmek lâzımdır. Her hangi bir suçun cinsi 
kaydına tâbi kalmamak lâzımdır. Bugün birçek 
tüccarlarımızın defterleri hırsızlık ve vergi ya
hut -döviz kaçakçılığı suçları ile doludur. Bunlar 
çok korkmaktadırlar. Antik milleti yıkıyor, temiz
liyoruz demektir. Ona bir kere daha şans veriyo
ruz demektir. Af Kanununa bu zaviyeden bak
mak lâzımdır. Aksi takdirde hiç çıkarın ıyalım ar
kadaşlar. 

ADALET BAKANI ÂMİL ARTUS — Efen
dim, bir defa şu esası nazara almak lâzı/ımgelir : 
Bu Af Kanunu da diğer kanunlar gibi faydalı 
mıdır? Faydalı ise çıkmalı mıdır, .çıkmamalı mı
dır? Her kanun için bu, bir prensiptir. Bugün 
için bu kanunun çıkarılmasında bir fayda var mı
dır? 1950 de çıkan son Af Kanununun hukuk na
zariyat çı ve tatbikatçılarının üzerin deki tesiri ga
yet menfi olmuştur. Çünkü bu aftan sonraki üç. 
ay içinde, salıverilmiş olan kimselerden 18 000 i 
tekrar suç işliyerek hapsanelere dönmüşlerdir. 
Hattâ bu konu, memleketimizde etüdler yapmış 
olan bir ecnebi ceza âliminin kitabında dahi acı 
acı yazılmıştır. Bu bir hakikattir. 

Sonra (bir hakikat daha var; o da başka-
memleketlerde bu af müessesesi çok imsakli bir 
şekilde kullanılmaktadır. Nitekim bizde, 1933 
senesinde' çıkarılan aftan sonra 1950 ye kadar 
17 sene hiçbir af çıkarılmamıştır. 1950 de çıka
rıldığı zaman herkes buna ne lüzum vardı, dedi
ler. Şimdi bir af meselesi mevzuubahsolduği]! 
zaman, bu yapılsın mı yapılmasmmı diye konuşul
duğu zaman bütün bu tecrübeler hatıra geldi 
ve dendi k i ; af ekseriya umulan faydayı sağla
mıyor, kısa bir müddet sonra tekrar hapisane-
ler doluyor. Ayrıca affı yaparken suçlular dı
şında bir de o suçlunun arkasındaki sarar gö
renleri de düşünmek lâzımdır. Çünkü her suçlu 
ya mala ya cana tecavüz etmiştir. Veyahut hazi
nenin malına, parasına tecavüz eidilmiştir. Bü
tün bunlar şahıslarda olduğu gibi, ailelerde 
olduğu gibi Devletin de maâşerî vicdanında de
rin rahneler açmıştır. Bütün bunları hatır! ı-
yarak hepsini salıvermek fena tesir icra eder. 
Hattâ şahsi öç alma şeklinde de tezahür edebi
lir. 1950 de af Kanunu çıktığı zaman bu gibi 
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hâdiseler cereyan etmiştir. Affedilen kaatiller ı 
köylerine döndükten sonra bu atıfeti fenaya kul
landılar, karşı tarafa tekrar saldırmaya kalktı
lar. Diğer taraf buna tahammül edemedi. 
Adamı temizledi. Bu af meselesi çıktığı zaman 
mahkûmlardan yığmlarca mektup ve telgraf 
aldık. Bir .bu kadar da mağdurların ailesinden 
geldi- Bu mahkûmları salıvermeyin diyorlar... 
Burada iki zıt menfaat var, ki bunları bağdaş
tırmak lâzımdır. Bunu yaparken de bir tara
fın ıstıraplarına kulakları kapayıp yalnız di
ğer tarafın, mahkûmların, iniltilerine kulak 
vermek doğru olamaz. 27 Mayıs İnkılâbından 
sonra talihsizlik veya her hangi bir tarzda ken
di yetişme tarzının neticesi olarak oraya düş
müş olan vat adaşlar bir nebze istifade etsin, 
diye düşünüldü. Ve beş «ene mâkul bir had 
olarak verildi. Bu esastan hareket edildikten 
sonra gene denildi ki; Hükümet Komiteye bir 
kanun teklifi yapmıştır. Ve ırza tecavüz suçla
rında cezayı artırmıştır. Şimdi o kanun ko
misyonda müzakere halindedir. Bu şekilde ha
reket ederken ırza tecavüz suçlarının affı 
mantıki olmaz diye (düşündük. Bu konuda ıs
rarlı direktif almıştım., 'Başvekilimizden, ırza 
tecavüz suçlarını istisna ediniz, af etmeyiniz 
diye. Bu sebeple istisnalar arasında yer alıyor
du. Ve yüksek bakanlar kurulunda bu görü-
şüdü, arkadaşlara izah edildi. Irza tecavüz 
suçları, ıgeçici Anayasanın 6 ncı maddesindeki 
suçlar, Yassıada suçları, vazifeyi suiistimal gi
bi suçlar buraya sokulmuştur. Böyle hakika
tin peşinde koştuğumuz «bir devrede zimmet, 
irtikâp, ihtilas ve rüşvet suçları da affın şümu -
lü dışında 'kalsın denildi. Bunun yanında* miktar 
itibariyle küçük olan, basit ihtiyaçlar temini için 
yapılmış olan veya haddizatında suç teşkil et-
nıiyen fiilleri de affın şümulüne sokmak lâ
zım, muayyen bir ıhadde, meselâ 500 liraya, 
kadar olan vakalarda af kabul edilir bundan 
yukarısı için kabul edilmez. Bâzı arkadaşlar 
niçin 500 de 600 değil bunarın arasındaki fak 
lıedir diye soruyorlar. Bu bir limittir. Yük
sek iteletiniz başka bir limitte teklif ve ka
bul edebilir.' 

Sonra, meınüciketin döviz üzerine tirtir titre
diği bir sırada bütün döviz 'kaçakçılarını affet-
toteÜ olbctteki imM'Siâdır, (Bunun İçin '500 lira- | 
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ya muadil olmak üzere 500 liralık döviz kaçakçı
lığını buraya ithal, ettik. 

ULAY SITKI — Beş yüzü nasıl takdir et
tiniz? 

ADALET BAKANI ÂMİL ARTUS (Devam
la) — Adam geliyor, cebinde beş doları kalı
yor. Buluyoruz, kaçakçılık diyoruz. Unutmuş. 
Birçoğu buna benzer fiiller. Veya şoföre Ame
rikalı on dolar veriyor, bozduracağım derken 
yakalanıyor. Kaçakçısın diyorlar. Bunun arz 
ettiği gibi beş yüz diye bir ölçüsü yok. Eğer 
Yüksek Heyetiniz bu beş yüzü az buluyorsa de
ğiştirebilir. 

Sonra, bizim kabul ettiğimiz kanunda bir 
fıkra vardır: Katil suçlarından bâzıları da af
fedilecektir. Hakikaten memleketimizde katil 
suçlarının büyük kısmı ağır tahriklerle vapıl-
mıştır. Bu sırada hapishaneye de gittik. Orada 
mahkûmlarla konuştuk. Birçoklarının namus 
için, ırz meselesi için kaatil olduklarını anladık. 
Bunların hikâyeleri hakikaten çok acı Ama bu
nun dışında taammüden adam öldürenleri bıra
kalım içerde kalsınlar. Geçen müzakereler sıra
sında ifade edildiği gibi ana baba hariç, yakın 
akrabayı, devlet memurlarını Öldürenlerin ce
zaları müebbet ağır hapistir. Bu defa bu ceza
lar 24 seneye indirilmiş bulunuyor. Bunlar da 
böylece bu affın şümulüne girdiler. Bundan baş
ka bir kimse idam cezasına mahkûm edilir de 
yaş ve diğer tahfif sebepleriyle bu, 21, 18 ve
ya daha başka müddetli bir ağır hapse çevril
miş olabilir. Sonra, tam veya nakıs teşebbüs 
bulunabilir. Meselâ bir kimse babasını öldür
meye teşebbüs ederse, Ölmezse, idam edilmez, 
Ama teşebbüs yüzünden yirmi seneye, şuna bu
na mahkûm olur. Bu gibi hallerde bu adamlar 
aftan üçte bir nispetinde istifade etsinler diye 
bir cereyan mevcuttur. Yani idamlar için istis
na ipka edilsin. Çünkü bunların dosyaları yakın
da size intikal edecek, o zaman ya ta«dik eder
siniz veya değiştirebilirsiniz. Fakat hapse mah» 
kûm edilmiş olanlar hakkında üçte bir indirme 
olur diye bir cereyan var. Bunlar için aşağıda» 
ki bir maddede değişiklik yapmak ieabedceck* 
tir. 

ÜLAY SITKI — Başlangıçtaki de, bu da Af 
Kanunu değildir. Bu çıkaracağımız cezaları iti-
dirme kanunudur. Jlğer cezalarda indirme ya* 
pılıyorsa her cins. cezadan adalet dairesinde 
indirme yapmalıdır. Î3cn hukukçu değilimj £a> 
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kat şu da bilinmelidir ki, verile-ı cezanın gaye
si sırf o şahsı hapis etmek değildir, onu tenbih 
etmektir. Vekil Bey, diğerlerine örnek olsun di
yorlar; hâlbuki biz tamamen affetmiyoruz, ce
zayı tenzil ediyoruz. Zina v. s. suçlarında affı 
kabul etmedik, onları cezalandırdık, bir daha 
bu suçları işlemesinler diye... Affın gayesi ten
bih ve ahlâki prensipleri ortaya koymak oldu
ğuna göre şu suç affedilsin, bu suç affedilmesin 
diye bir mesele bahis konusu olanraz. Burada he
pimiz, asker, memleket ve insanlık sever insan
lar olduğumuz için affa öyle kolay kolay yer 
veremiyoruz. Zina eden, Hazineden para çalan 
affedilmesin de Allahm yarattığı bir insanın ha
yatını alan kimseler affedilsin... Bunu ancak 
'Allah affeder. 

Binaenaleyh Af Kanunu ise bu şekil doğru 
olabilir. Ama cezalan indirme ise her şeyde in
dirilme yapmalıdır, ki, adalet tam olarak yerini 
bulsun. İnsan Öldürüyor, ormanı insandan üs
tün tutuyor. Bu nasıl iştir? 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bundan evvelki 
Af Kanunu çıkarken ben sözcü idim. İlgili ba
kanlık bu kanunu hazırlamadan evvel bizimle 
temas etti. Nasıl bir kanun çıkarılması hususun
da mutabakata vardık. Buna göre; kanun tasa
rısı bakanlıkta hazırlanacak; Bakanlar Kurulu 
kanaliyle bize intikal edecekti. Bu tasarıda biz 
öyle bir şey yapalım, ki dedik, suçlular için ib
ret olsun. Hakikaten muhterem Paşam; bir 
ağacı bir insandan üstün tutma zaruretini his
settik. Bu hisle orman suçlularını bu kanunun 
şümulü dışında bıraktık. Geleceklere bir ibret 
dersi vermek istedik. Bunun gibi, bir de kaçak
çılık mevzuu var. Daha evvel de bir misal arz 
etmiştim. Osmanlı İmparatorluğundan beri Tür
kiye'nin bir türlü kalkmamayısın>n sebebi, eko
nomik bünyesini bir türlü bulamayışıdır. Millî 
gelirimiz daima harice akmıştır. Cumhuriyetin 
kuruluşundan sonra da maalesef, gerek Yuna
nistan Yarımadası, gerek Arabistan Yarımadası 
bizim sırtımızdan geçinmişlerdir. Bu sebeplerle, 
İte olursa olsun, kaçakçılıkla alâkalı suçlar af
fedilmesin dedik. Türk Milletinin geleceği için 
bâzı istisnalara yer verildiği böylece hepimizin 
malûmudur. Bundan evvelki konuşmada Vekil 
Bey, bizim tasarmiz üzerinde bir mikia* oynan
mıştır, demişlerdi. O zamaıi buna cevap vermek 
imkânım bulamamıştık. Bu vesile ile arzı cevap 
edeyim; Komisyonlarıma, aynı zamanda, Meclis 
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i Encümenleri gibi fonksiyonlarını yapmaktadır

lar. Binaenaleyh Hükümetten gelen kanun ta
sarıları elbette ki, buralarda incelenir, lüzumlu 
görülen değişiklikler yapılır, ondan sonra He
yeti Umumiyeye intikal eder. Biz de Hükümet ta
sarısında yalnız bir değişiklik yaptık. Bu deği
şiklik 448 nci maddenin affedilmiven suçlar ara
sına dâhil edilmesi idi, bilhassa 449 ve 450 nci 
maddeleriyle ilgili olması dolayısiyle. Bu suret
le beni bu mevzuda itham eden arkadaşlarıma 
ve Vekil Beye bu beyanımla bu noktayı da açık
lamış oluyorum. 

ADLİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ AVNÎ 
KURTBÎLEK — Bakanlıktan gelen tasarıda 
adam öldürme suçlarından üçte bir indirme key
fiyeti yer almış bulunuyordu. Biz komisyonda 
dedik ki; Af Kanununda hafif suçlarda indir
me yapıldığına, ağır suçlarda indirme yapılma
dığına göre adam öldürmede indirme yapar
sak tezada düşeriz. Binaenaleyh bunda da in
dirme yapmıyalım. Bundan dolayı indirme ya
pılmamıştır. Komisyonda bu kadar bir değişik
lik yapılmıştır. Şimdi, adam Öldürme suçlarında, 
5 seneden az olmamak şartiyle bir indirme ya
pıldığına göre diğer suçlarda da 1/3 bir indir
me yapılması yerinde olacaktır. 

ULAY SITKI — Vekil Beyden sormak isti-
yorum; bundan bir ay evvel buraya iki santim
lik bir af kanunu getirdiler. Memleket efkârın
da buna karşı bir tepki uyandı. Demek ki, bi
zim yaptığımız hatalı olmuştur diye bu defa dört 
santimlik bir kanun getiriyorlar. Acaba bundan 
sonra da 6 santimlik bir af kanunu getirecek mi
dir? 

KAPLAN KADRİ — Af mevzuunda Sayın 
Vekil Bey durumu izah ettiler. Binaenaleyh, bu 

I kanunun 4 santim olarak yeniden gelmesinin se
bebi, içtimai bünyemizde icabeden tenbihi yapa.' 
mamış olan evvelki kanunun kifayetsizliğinin an
laşılmış olmasıdır. Eğer bu çıkarmakta olduğu» 
muz kanun da gereken tesiri yapamazsa yeni bir 
kanun daha çıkarmamız normaldir. Böylece 
30 000 kişiyi hapsaneden çıkaracağız, aileleriy
le birlikte 30Ö 000 bin kişi sevindirmiş olaca
ğız. Bunun için bence umumi af yapılıp, bütün 
kapıları açıp mahkumları serbest bırakmakla 
içtimai bünyenin birden bire düzeleceğini ta
hayyül etmek bir hayaldir. O halele tuttuğumuz 

|. yol 'dojruduj*. Yalnız az gördük, genişletiyor^. 

*""» 1 1 **** 



B : 35 14.11 
ULAY SITKI — Gelecek iktidara bir şey I 

bırakmak icabediyor demek. I 
ADALET BAKANI ÂMİL ARTUS — Sos

yal Komisyonda Hükümetten gelen tasarının bâ- I 
zı değişiklere uğraması pek tabiîdir. Komisyonun I 
bu hakkıdır; daha fazla da değişiklik yapabilir. I 
Bendeniz, en hafif mânasiyle Sosyal Komisyona I 
bir serzenişte bile bulunmak istemedim. Bundan I 
daha tabiî bir şey yoktur. Bir hususta izahat I 
vermek mecburiyetini hissediyorum. Cezalarda I 
iki gaye göz önünde tutuluyor: Birisi hususi ön- I 
leme; diğeri umumi önleme. Hususi önlemeden 
maksat şudur : Ceza gören adamın bir daha suç I 
işlemesine mâni olmak, onu uslandırmak... Ce
zalar da buna göre ayarlanmıştır. Hafiften -ağı- I 
ra doğru, suçun derecesine göre yükselir. Artık 
hiç uslanmıyan, uslanma ümidi olmıyan kimse- I 
ye idam cezası veya müebbet hapis cezası verilir. 
Umumi önleme ise suçlunun şahsının ıslahı onun 
uslanması değildir. Cemiyetteki diğer fertlerin 
bu verilen cezayı görerek suç işlemekten vazgeç
melerini temin eden bir faktördür. Yani ibreti 
müessiredir. Af kanunları çıkarırken her ikisi
ni de göz önünde tutmak icabeder. Eğer bu ka- I 
nunlarda af hususundf fazla cömert davranacak I 
olursak cemiyette şöyle bir kanaat hâsıl olur : I 
Ben bu suçu işliyeyim de nasıl olsa 3 - 5 sene I 
sonra bir af kanunu çıkar, ben de serbest kah- I 
rım, diye düşünebilirler. I 

Bizde olduğu gibi böyle on senede bir kanun I 
çıkıyor. Kaldı ki; bizde ayrıca patronaj mü'esse- I 
sesesinin de bulunmaması yüzünden aftan istifa- I 
de edenler çok kısa zamanda geri geliyorlar; hap-
saneleri dolduruyorlar. Oralarda hapisten çıkan- I 
lar; bu patronaj müesseseleri tarafından ilgi ile I 
karşılanıyorlar; cemiyete yenibaştan kazandırıl- I 
ması için onlara yardım ediyorlar. Bizde bu 
müesseseler yoktur. Onun için de çıkan bir hır- I 
sız, yankesici, alâkasızlık, y ard imsizi ık yüzün- I 
den iki gün sonra birisini çarpıp tekrar geliyor. I 
Acı bir şey bu. Çünkü bu patronaj işi muazzam I 
para işi. Amerikalılarla temas halindeyiz. Bu se- I 
ne bu müesseseleri kurmak için çalışıyoruz. Bi- I 
ııaenaleylı af deyince bütün bunları düşünmek I 
lâzımdır. Dısardakiler; dünyanın kaçakçılığım I 
yapmış; adam öldürmüş, çıkıyor diyorlar. 'Umu- I 
mi önleme deyince bunu göz önünde tutmak la- I 
zımdır. Sonra afta eşitlik olmaz. Bâzı suçlar ce- I 
miyet için muayyen, zamanlarda büyük bir ehem- I 
miyet arz ediyor. Kanun vâzu bunlara af atıfe- I 
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tini kullanırken daha başka türlü hareket eder. 
Bu suiistimaller, döviz kaçakçılıkları v. s. hep 
âmme vicdaniyle alâkadardır. Bizde adam öldür
me fiilinin de muhtelif dereceleri var.' Bu suç
luların hepsi doğuştan suçlu değiller. Bir müna
kaşa, bir kavga esnasında nihayet dayanamayıp 
karşısındakini öldüren, yahut namus ve ırz me
selesi yüzünden kaatil olan şâhıslar var. Bun
dan evvelki kanunda da gördük; gerçi bunların 
hepsi affedilmiş değildir, ama cezalarında bir 
tenzilât yapılmıştır. Bu tenzilât az veya çok ola
bilir. Hiçbir zaman memleketimizdeki bütün 
mahkûmlar affedilsin diye birş ey söylemiyoruz. 
Meselâ mükerrirler içerdedir. Bunları affetme
nin ne faydası vardır? Bunlara karşı atıfette bu
lunmak yerinde olmaz. Bu kanunu yaparken 
biz bunları daima sıkı bir tetkikten geçirdik. 
Evvelki kanunlarda da böyle olmuştur. Bütün 
bu mâruzâtımdan sonra tensibederseniz madde
leri okuyalım, ayrıca maddelerde de malûmat arz 
edeyim. 

ULAY SITKI — Belçika Kiralı taç giydi, af
fı umumi ilân etti. ispanya, 1937 de birbirine 
girdi, af ilân etti. Avrupa'da bizden çok af var. 

ADALET BAKANI ÂMİL ARTUS — Ora
larda âdi suçlardan ziyade siyasi suçların affı 
yapılmaktadır. İspanya ve Yunanistan bu yolu 
tercih etmiştir. Çünkü kazanan böyle yapmasa 
milet iki kampa ayrılmış olacaktır. Buna mâni 
olmak için çıkarılmıştır. 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ AV-
Nİ KURiTBİLEK — Paşamın bir teklifi var. Ha
zırlanan teklifle Paşamın teklifi arasında pek 
fark yok Yalnız, paşam bir teklifte bulunuyor
lar : Vatan hainleri, Yassıada mahkûmları, po
lisler hariç, diğerlerinde bir indirme yapalım 
diyorlar. Saym Paşamın teklifi ile Hüküme
tin teklifi arasında büyük bir fark vardır. Bu 
durum nazara alınmalıdır. 

BAŞKAN — Anlaşılıyor ki Paşamın teklifi 
affın bütün suçlara teşmili mahiyetindedir. 
Tasarıda ise bâzı suçların istisna edilmesi is
tenmektedir. Bu istisnalar nelerdir, öğrenebi
lir miyiz? 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Affedilmiyen, 
istisna edilen suçlar şunlardır : 

1. Millî'Korunma suçları, 
2. 79 sayılı Kanundaki suçlar, 
3. Atatürk, aleyhine işlenmiş olan suçlar, 
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MADDE 3. — Aynı kanunun yedinci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Bu kanun hükümlerinin «Taksirli suçlar ha

liç» Hâkimler ve Memurlar kanunları ile bun
lara ek kanunlara ek kanunlar ve sair husu
si kanunlara tevfikan verilmiş ve verilecek 
idari ve inzibati karar veya yapılmış ve yapı
lacak işlemlere ve subay, askerî memur ve ast
subayların cezalarının hukuki neticelerinden 
olan rütbenin kaybedilmesi ve orduya, askerî 
memur, astsubay olarak kabul olunmamak ve 
askerî nispetin kesilmesi işlemlerine şümulü 
yoktur. 

Ancak 'birinci maddenin 8 nci fıkrasından 
istifade eden askerî .şahısların zayi ettikleri 
emeklilik hakları geri gelir. Hususi kanunla
ra göre mercilerinde verilmiş olan ve hu ka
nun neşri tarihinde infaz; edilmemiş bulunan 
para cezaları da hirinci madde hükmüne tâ
bidir, vergi cezaları ve misil zamları bu hü
kümden hariçtir. 
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4. Orman Kanununda yazılı suçlar, 
5. Türk Ceza Kanunundaki suçlardan ka

mında yazılı olanlarla fevkalâde hallerde hak
sız mal iktisabedenler, 

6* 45 sayılı Kanuna tâbi yüksek dereceli 
memurların sahtekârlık ve suiistimal suçları, 

7, Bütün memurların 500 liranın üstünde 
olan. zimmet, ihtilas, irtikâp ve rüşvet suçları. 

ÖZGİİU SELAHÂTTİN — İktisadi Devlet 
Teşekküllerinde çalışanlar buna dâhil mil 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ AV-
Nİ KURTBİLEK — Türk Ceza Kanununun 
tatbikatında iktisadi Devlet Teşekkülleri, Dev
let Demir ve Havayolları personeli memur sa
yılmıyor. Yalnız onların suçları emniyeti sui
istimal oluyor. Böyle olunca bu maddenin ya
zılış şekline göre aftan istifade ediyorlar. 

Ayrıca komisyondan da geçmiş bir kanun 
tasarısı vardır. Buna göre bunlar da memur 
sayılacaklardır, Bu kanun makable teşmile 
dair bir kanundur. O kanun çıkarsa, bunu ta
mamlamış" oluyor. Bir an evvel bunun da çık
ması yerinde olur. Bunların makabline teşmi
linde hukuka aykırı bir durum olmadığı belli
dir. Bunlar da aftan istifade edemezler. 

KOKSAL OSMAN — Arkadaşlar; bu mev
zuu konuşuyoruz ama tam nüfuz etmeden... 
Kanaatimce evvelâ Hükümetin veya komisyo
nun hazırladığı tasarıyı okumak, bu arada 
rasiıyacağımız boşlukları doldurmak, daha ve
rimli bir çalışma yapmak bakımından, faydalı 
olacaktır. 

BAŞKAN — Kanunun evvelâ tümünün oku
narak, açık ve boşlukları geldikçe fikirlerimizi 
söylemek suretiyle müzakerenin devamı teklif 
edilmektedir. Kanunun tümünün okunmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

113 sayılı Af Kanununun üçüncü maddesinin 
(Ç) bendinin kaldırılmasına ve (K) bendinin 

değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 113 sayılı Af Kanununun 
üçüncü maddesinin (Ç) bendi kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Aynı kanunun üçüncü mad
desinin (K) bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiş
tir : 

(Hırsızlıktan mükerrir ve diğer cürümler
den her hangi biriyle iki defadan fazla mahkûm 
olanlar.) 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe .girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

ADALET BAKANI ÂMİL AETUS — Bu 
madde hakkında malûmat vereyim; bu doğru
dan doğruya 450 nci maddeyi hedef tutuyor. 
Burada Paşama iltihak ediyorum. Ve bir ge
nişletmeye taraftarım. Şu şekilde ki; bunu «'müş
tekim» değil «mahkûm olanlar»' diye değiştire
lim. Böyle teklif ediyorum, ölüme mahkûm 
olanların dosyalan yakında size gelecek. Hapse 
tahvil etmek lâzım mı, değil mi o sizin bilece
ğiniz iştir. Bunların arasında Adana cana
varı, Kandemir Sipahipala gibi azılı canavar
lar bulunduğu gibi hakikaten sübut bakımın
dan içinize şüpihe gelebilecek olanlar da ola
bilir. Bu gibiler için otuz sene yapalım diye
bilirsiniz. Binaenaleyh bu mahkûm olanları 
ayıralım. Diğerleri 450 ye göre mahkûm ol
muştur. Meselâ teşebbüstür, 20 senedir, yaşı 
küçüktür; başka sebepler vardır. Ağır tahrik 
'bulunmaktadır. Bunlar da aftan istifade et
sinler. 

KAPLAN KADRİ — Vekil Beyden öğren
mek istiyorum : Bir adam âm'â bir kadının ır
zına geçmiş, sonra öldürmüş; yahut ırzına geç
mek için katil suçu işlemiş, yahut da mala ta-
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inanıen fou fiili işlemiştir, Bunlarda indirme | 
var mıdır! 

ADALET BAKANI A'MlL ARTÜS — Bun
ları istisna ediyoruz efendim. 

ERSÜ VEHBÎ — Bir de §u durum var : 
İki şahıs aynı mahiyetteki suçları işlemişler; 
bunlardan biri mahlaım olmuş, diğerinin dâ
vası henüz mahkeme safihasında. Bunlar ara
sındaki fark naşı izah edilir, neticesi nedir! 

ADALET BAKANI İ M l L ARTOS — Şa
yet mahkûm edilmişse mesele yok; affetmiye- I 
biliriz. Şayet bu prensibi kabul edersek diğe
rini ondan 'sonra izah edebilirim. I 

MADDE 6. — Aynı kanunun 7 nci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Bu kanun hükümlerinin «taksirli suçlar ha
riç» Hâkimler ve memurin kanunları ile bun- I 
1ara ek kanunlara ve sair 'hususi kanunlara 
tevfikan verilmiş ve verilecek idari ve inziba
ti karar veya yapılmış veya yapılacak işlem
lere ve subay, askerî memur ve astsubayların 
cezalarının hukuki neticelerinden olan rütbe
nin kaybedilmesi ve orduya subay, askerî me
mur, astsubay olarak kabul olunmamak ve as
kerî nispetin kesilmesi işlerine 'şümulü yok- I 
tur. Ancak 1 nci maddenin. (B) bendinden fay
dalanan askerî ve sivil şâhrslarm emeklilik 
hakları geri verilir. 

Hususi kanunlarına göre mercilerince ve- I 
rilmiş olan ve bu kanunun neşri tarihinde in
faz edilmemiş bulunan para cezaları da birin
ci madde hükmüne tâbidir. Vergi cezaları ve I 
misil zamları bu hükümden hariçtir. 

"KÜÇÜK SAMI — Gecen sefer de izah et
tiğim gibi, sivil şahıslar afla birlikte emekli
lik haklarından istifade eder. Fakat askerî şa
hıslar, Askerî Ceza Kanununun 52 nci mad
desi gereğince, Af Kanununda ayrıca zikre- I 
dilmedikçe, emeklilik hakkından istifade ede- I 
mezlerdi. Askerî şahsıların bu haktan istifade I 
edememeleri için her hangi bir sebep bulama- I 
dik, onun için bu kanunda istifade edecekle
rini zikir ve teklif etmiş /bulunuyoruz. j 

UIJAY SITKI — Bir de burada 27 - 28 Ma
yıs günlerindeki o hengâmede iki makineli I 
tabanca kaybolmuştur. Bu tabancaların bir ta
nesini de subay arkadaşımıza ben verdim. Fa- I 
kat ne oldu ortadan kayboldu. Bu tabanca- I 
mu fiyatının ehemmiyeti yok, 150 - 200 lira- I 
(lir, Fakat ziyamı önlemek için kaybedilmesi l 
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halinde 4 bin lira olarak tazmin ettirilir. Bun. 
da bir kusur, bulamıyoruz. Onun için 27 - 28 
İhtilâli sırasındaki bu sucun affedilmesini ben 
telkin etmiş oldum. 

KÜÇÜK SAMİ — irfan'in evinde bir ma-
kinalı tabanca bulunmuştur, o olmasın Paşam i 

ıKRiSÜ VEHBÎ — Memuriyet nüfuzunu suiis
timal edenler var mı? 

KÜÇÜK SAMI — İstifade ediyorlar, Yem ka-
uunun ikinci maddesine aşağıdaki fıkra •eklen
miştir : 

Birinci fıkrada yazılı şahısların bu fiillerin
den dolayı Hazinece bir zarara uğranılmış ise bu 
zarar dahi tazimin ettirilmez. 

Bu suretle bunlar da aftan istifade ediyorlar, 
BAŞKAN — 27 - 28 Mayıs gününe aidolan za

rarlar ödetilmivecek değil mi"? 
KÜÇÜK SAMI — O günlere mahsus, evet. 

Aynı Kanunun 2 nci maddesine Eklenmiştir. 27 -
28 Mayıs günlerine aidolmak üzere -maddeye ek
lenmiştir. Bundan sonra olanlar taızmin ettirilir, 
fakat o günlerde olan zararlar taamın ettirilmez. 

Esasen kanunun 2 nci maddesi şu şekilde idi : 
«27 - 28 Mayıs günlerinde inkılâp hareketleri 

lehine fiilen katılan askerî şahısların bu tarihler
de işledikleri taksirli suçlarından dolayı hakların
da takibat yapılmaz ve mahkûm olanlar, fer'î ve 
mütemmim cezaları ile eeza mahkumiyetlerinin 
neticelerine de şâmil olmak üzere affedilmistir. 

Bu maddeye bir fıkra ekleniyor. 
BhlSÜ VEHBİ — 27 - 28 Mayıs günleri inkı

lâp aleyhinde bulunımuş ise, ne olacak? 

' KÜÇÜK SAMI — Burada inkılâp lehine kay
dı vardır. Bizim hazırladığımız kanun tasarısı 
bundan iibaretitir. Eğer başka, bir husus yoksa 
maddeleri teker teker konuşalım. 

ÖZıGÜNEŞ MEHMET — Aldığını 30 a yakın 
telgrafta faili belli olmıyan suçların da affa dâ
hil edilip edilmiyeceği sorulmaktadır. Bu husus 
kanunda var imidir? 

ADALET BAKANI AMİL ARTUıS — Efen
dim, faili belli olmıyan suçlardan da 5 sene indi
riliyor. Türk 'Cöza Kanununun 468 noü madde
sinde bunlar hakkında artırma veya tenkise ait 
bir kıataıs konmaktadır. Bu takdirde de bu husus 
affın içine giriyor. 

GÜRSOYTKAİK SUPHİ — Efendim, şimdi 
çıkaracağımız kanunla evvele*1 çıkardığımız ka
nun arasında bâzı tezatları şahsan gördüm. Me-



B : 35 14. 
»olâ 500 liraya kadar olan kaçakçılığı affediyoruz. 
Burada benimi aklıma bir sual geliyor, neden bu 
500 lira da bin değil? Bundan evvel birçok hata-
lar yaptık. Şimdi müebbet hapsi 24 seneye indi-
l4yor, diğer tarailtan orman suçunu affetaıiyıor, 
millî korunma suçunu indirmiyoruz. Bunu bir 
umumi prensibe bağlamak ieaibediyor. Eğer Yük
sük Meclisiniz hem fikir olursa bütün cezalarda 
İ /3 indirme yapıp bu i§i tek madde ile hallede
lim. 

ULAY SITKI — En doğruısu. bu, hattâ 1/4 
olsun. 

GÜBSOYTRAK SUPHİ — Böyle yapı ut'a 
'bütün itirazlar da önlenmiş olur. Ben şahsan bun
dan önce aksi tezi müdafaa etmiş olmama rağmen 
şimdiki durumu nazara alarak, eğer böyle bir for
mülü kabul odersdk bütün endişeler ortadan kal
kar. Ben bütün cezaların 1/3 ünün indirilmelini 
arz ve teklif öderim. 

KARAMAN SUPHİ — Edendim doğru, böyle 
bir tenzilât yapalım. Ama redaeti ahlâkiye dedi
ğimiz şeyin burada bir farkla ayrılması lâzım
dır. Eğer 1/3 teklifi kabul edilirse bunlar için 
1/4 diyelim, hiçolmazsa bu tefrik edilmiş olsun. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Ben de Suphi Ka-
raman'm teklifini uygun buluyor, bu gibi hare
ketlerin cezalarını daha az nispette affettiınek tek
lifini .destekliyorum. 

ADALET BAKANI ÂMİL ARTUS — Efen
dim, bendeniz bu fikre iştirak ederim. Bunların 
prensiplerini sayanken bu madd'eye eklensin. Son
ra yukardalki maddelerde aftan istifade etmiyen-
lerin cezaisi dörtte bir indirilir densin. 

ERSÜ VEHBÎ — Acaba bunların arasına ne
ler girer. 

KÜÇÜK SAMÎ — Hepsi girer. Bundan evvel 
kabul ettiğimiz kanunda, umumi olarak bâzı suç
ların aftan istisna edilmesi fikrine varmıştık. Şim
di 'bu prensibimizden ayrılıyoruz. Üçte bir indir
me yapıyoruz. Müebbet hapısi de 24 seneye indiri
yoruz. Irza geçmeyi hiç affetmiyoruz. Taısarı böy
ledir. 

MÜŞAVİR AYNÎ KURTBİLEK — 3 ncü 
maddesinin a, c, m bentleri yüksek dereceli me
murları istisna ediyor. Bir de Millî Korunma 
teşkilâtı memurlarının cezası istisna ediliyor. Bu
na bir de valileri ilâve etmiştik. 

KÜÇÜK SAMİ — Millf Korunma memurları 
affa girmiyor. 

1.1980- 0:fc 
[ ITLAY SITKI — Orman yakanın cezasını ec

nebi balıkçıların cezalarını indirmiyoruz. Fakat 
bundan sonra gelecek iktidar hepisin! affedecek
tir, o da başka. 

ADALET BAKANI ÂMÎL ARTUS — Ba-
lıkçılar hakkında ilk tasarı hazırlanırken konu-
şuldu. reddedildi, ikinci defa tasarı geldi, tek
rar • reddedildi. Şimdi teklif edilirse onu da bir 
daha inceliydim. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bunlar Türk ka
rasularında gösterdikleri faaliyetle balıklarımı
zın kökünü kurutacak bir duruma gelmiş bulun
maktadırlar. Bilhassa bundan evvel gördükleri 
müsamaha ise bunları fazlasiyle şımartmıştır. 
Eğer biz, adedi ne olursa olsun, onları affetmek 
ve yeni bir imkân sağlamak yolunu tutarsak bu
nun memleket efkârı umunıiyesinde yaratacağı 
menfi tesir çok şiddetli olacaktır. Bu noktayı 
bilhassa hatırlatmak isterim. Bu teklife eskiden 
itiraz ettim, yine de itiraz ve redde devam ede
ceğim. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Bir suçu affeder
ken onun memleket efkârı umumiyesi üzerinde 
yapacağı tesirleri nazarı itibara almak lâzımdır. 
100 ağacı, bir ormanı yakan affedilemez. Bir or
mana zarar vermek, bütün Türk milletine hattâ 
gelecek nesillerine dahi zarar vermek demektir. 
Bir küçük çocuğun ırzına geçen adam mutlaka 
sapıktır. Onu affetmekle ıslah etmiş olamayız. 
Aynı şekilde memleketin iktisadiyatına kaydet
miş, bu gibi insanları da affedelim derken bu 
insanların mahiyetlerine dikkat etmemiz gerekir. 

ULAY SITKI — Ben ayın noktada ısrar1 edi
yorum. Binlerce ağacı yetiştirebilecek bir insa
nı öldüreni affediyoruz, ormanı yakanı affetmi
yoruz. Ağacı yakandan insanı öldüren daha 
suçludur. 

BAŞKAN — Bu kaçakçılık hareketlerinin 
karasularımız dâhilinde olup olmadığı hususu 
daima yabancı balıkçılar bunları temsil eden 
devletlerle Hükümetimiz arasında mütemadiyen 
bir münakaşa mevzuudur. Elimizde bir radar 
cihazı bulunmadığı için bu ihtilâf devam edip 
gitmektedir. 

I ^ 
TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, bi-

I zim karasularımız çok yakındır. Karasularımızı 
radarla kontrol etmeye lüzum yok. Midilli gibi 

I bize yakın adaların limanları italyan ve Yunan 
i balıkçılarının gemileri ile doludur. Bunlar sü-
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ralli tekneler olduğu için akşam karanlığında 
çıkarlar, bizim sularımızda avlanırlar ve geriye 
dönerler. Bunlar sularımızda istedikleri gibi ba
lık avlamaktadırlar. Ben balıkçılık hususunda 
hiçbir taviz verilmesine taraftar değilim. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, iktisadi kaynak
larımıza el atanlar zannediyorum ki, memleketi
mize tecavüz edenlerden daha ağır bir suç işle
mişlerdir. Memleketin iktisadi kaynaklarını sus
makta olanlar çok ağır zararlar vermektedirler. 
Bu suretle bu cemiyetin iktisadi kaynaklarım 
bozmak suretiyle gayet tabiî olarak iktisadi niza
mımızı da tahribetmektedir. Binaenaleyh ikti
sadi kaynaklarımıza tevcih edilen bir dış taar
ruza karşı mücadele telâkki ettiğim bu hususun 
af kanunu içine alınmamasını rica ederim. Aynı 
suretle ırza tecavüz eden bir sapıkm cemiyet 
içine almmasiyle ne kazanılacaktır. Bu adam 
ıslahı kabil olmıyan bir ahlâksızlıkla malûldür. 
Bunun tekrar affedilerek cemiyete sokulması 
doğru olmaz kanaatindeyim. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Hükümetin bi
rinci fıkrasına bütün kalbimle iştirak ediyorum. 
Öyle tahmin ediyorum ki, Dışişleri Bakanlığımız 
Sayın Bakanımıza bu konuda yanlış malûmat 
vermektedirler. Aynı konuyu çeşitli mevzular 
içinde zaman zaman huzurunuza getirdi. Mem
leket kamu oyunda büyük tesir icra edecek bu 
teklifin huzurunuza bir daha getirilmesini doğru 
bulmamaktayım. 

KAPLAN KADRİ — Sahillerimize avlan
mak için gelenler, daha ziyade, midesini doldur
mak için gelenlerdir. Bunun Türk iktisadi bün
yesini bozmak, zarara sokmak, onu tahrip et
mek kastiyle yapıldığını kabule imkân yoktur. 
Bugün yakalanıp cezaya çarptırılmış olanların 
affedilmesi bir haksızlık misali teşkil etmez. 
Kontrol teşkilâtımız noksan, başı boş bırakılmış 
bir iş halindedir. Midesini doldurmak için ge
liyor, bizatihi memleket iktisadi bünyesini tah
ribe tevcih edilmiş kasdi bir şey veya düşünce 
mahsulü değildir. Bu, kontrolsüzlükten ve ted
birsizlikten doğuyor. Bence affa ithal edilme
sinde pek mahzur yoktur. 

ULAY SITKI — Alâkalı memleketler mah
kûmlar serbest bırakıldığı takdirde tazminat 
ödemeyi bile teklif etmiş bulunmaktadırlar. Me
selâ bunlardan her 10 gün. için 100 lira alınabilir. 

ERSÜ VEHBİ — Böyle bir şey olmaz. 
ULAY SITKI — İtalyanlar bu parayı verir-
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ler. Bence bu para Hazinemize girsin, daha iyi 
olur. O şahıs da İtalya'ya gitsin. 

KÜÇÜK SAMİ - 1 Ben ahlâkı bozucu suçla
rın affedilmesine taraftar değilim. Balıkçılar ko
nusunu da arz edeyim. Bundan evvel D. P. za
manında takilbedilmedikçe millet buna kızıyor
du. Şimdi bizim de bunları affetmemiz bilmem 
ne dereceye kadar doğru olacaktır. 

BAŞKAN — Tasrınm tümünü okuduk. Ar
kadaşlar uyigun görüyorlarsa maddeleri teker 
eker okuyup maddelere ait müzakereleri halle
delim. 

KÜÇÜK SAMİ — Bütün cezalar hakkında 
üçte bir indirmeye ben şalhsan mulhalifim. 

BAŞKAN —• Kanunun tümü hakkındalki 
müzaikerelerin yeterliği ile maddelere geçilme
sini fkafbul edenler... Efcmiyenler... Kalbul edil
miştir. 

MADDE 1. — 113 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin (C) bendine aşağıdaki fıkra eklen
miştir : 

Müefblbet ağır hapis cezaları 24 sene ağır ha
pis cezasına çevrilir. 

KÜÇÜK SAMİ — Müdbbet ağır hapis ceza
ları 24 sene ağır hapis cezasına düşüyor. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bu müebbet ağır 
hapis cezasının 24 sene ağır hapse çevrilmesi 
lüzumu neden hissedildi'? 

ADALET BAKANI ÂMİL ARTUS — Ge
çen haftaki çalışmalarımız 'sırasında 449 ncu 
maddeden bahsedilirken bunların da is'tifade 
etmesi Sayın Sezai O'Kan tarafından kalbul 
edildi. Denildi ki, övey ana veya babasını tehev- v 

vürle öldüren insanın fiilinde diğerlerinden da
ha ileri bir tdhevvür vardır, bunlar da aftan 
istifade etsin. Biz de bu hava ile bu maddeyi 
sevk ettik. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, geçen defa 
ibize bir hâdise aksettirildi ve ben de ifade et
tim. Büyük baş hayvan hırsızlığı dolayısiyle üç. 
misli ile tecziye edilince adamın ceza müddeti 
63 seneye çıkarılıyor. Bunun 23 senesi affedi
lince geni kalan müddet yine 24 senenin ço'k üs
tünde kalıyor. Halbuki 63 sene değil, müelbbet 
'hapis cezasını 24 sene ağır hapse indiriyoruz. 
Bu adamın cezası müöbibe't hapsi istilzam eden 
cürümden daiha mı ağır ki, bu insanın cezası bu 
miktar olaralk kalacak? 

— 16 — 
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ADALET BAKANI ÂMİL ARTUS —. Me

selâ büyük baş hayvan hırsızlığı yapmış. Ka
nun vâzıı tarafından küçükle büyük baş hay
van hırsızlığı ayrılmış ve büyük .(baş hayvan 
hırsızlığında cezalar şiddetlendirilmiştir. Bu
nun neticesi olarak 3 defa büyük baş hayvan 
hırsızlığı yapmışsa her seferinde 21 er seneden 
63 sene* ceza almıştır. Çok ağır bir cezadır, fa
kat- her zaman olmaz. Bu aftan istifade edecek 
ve her 21 senesi ayrı mütalâa edilerek ve 21 
senede bir üçte bir indirilecektir. Bu suretle 63 
seneden üç tane 7 sene indiriliyor ve geriye 42 
sene kalıyor, demektir. 

KAPLAN KADRİ — 63 ün üçte birini alır
sak yine 21 ısene eder. 

ADALET BAKANI ÂMİL ARTUS — Bu ! 
kabil suçlarda muayyen ve filks miktarı indir
meyi düşünmedik. 

KAPLAN KADRİ Müdbbet hapiste in. 
dirme yapıyoruz. 

KÜÇÜK SAMI _ Müebbet hapis cezasını 
24 seneye indiriyoruz. 24 seneye mahkûm olan
ların da bu hale göre üçte biri indiriliyor. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, bir teklif 
olarak arz etmiş değilim. Bir haksızlık olmuyor 
mu, diye arz etmiştim. 24 seneden fazla cezası 
kalanlar da 24 sene itübar olunur-mu, diye öğ
renmek istedim. 

KOKSAL OSMAN -^ Şimdi bir adam 25 se
neye mahkûm olmuş bunun 24 senesini çekmiş 
bu adam derthal tahliye edilecek, 25 seneye mah
kûm olmuş bunun bir sen esimi hapiste geçirmiş 
bunun cezası nasıl hesaplanacak? 

ADALET BAKANI ÂMİL ARTUS — 25 se
neden 8,5 senesi indirilecek bir senesini de çek
miş, demek daha 15,5 sene cezasını çekecektir. 

KARAMAN SUPHÎ — Şimdi müebbet hap
se mahkûm bir insanın cezasını 24 seneye indir
dik, bunun 10 senesini çekmiş, demek ki, geriye 
.14 sene cezası kalıyor. Halbuki Kadri arkada-
şı-mızm dediği gibi 60 seneye mahkûm olmuş 
10 senesini çekmiş, geriye elli kalıyor, affedilen 
kısmını indirirdeniz bunun daha 35 senelik müd
deti kalır. Bunun matematikmıan hesabı böyle
dir. 

ADALET BAKANI ÂMlL ARTUS — Şim
di müsaade ederseniz Ceza Kanunumuzun 71 nci 
maddesini okuyorum. «Aynı neviden şahsi hür
riyeti bağlıyan muvakkat cezalara mahkûmiyet 
halinde bu cezaların mecmuu tatbik olunur. 
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24 seneden aşağı olmamak üzere en az iki se

ne ağır hapis cezasına mahkûmiyet halinde mü
ebbet ağır hapis cezası tatbik olunur.» 

Binaenaleyh kanun böyle tadil edildi ve ya
sayı cı bir hüküm sevk etmiştir. Cezaları cemet-
mek suretiyle bilmem şu kadar seneyi bulmaya 
imkân yok. Ağır hapiste 36 seneyi geçmez. Bu 
mesele kanunda halledilmiştir. 

KAPLAN KADRİ — Bana Sinob'da müddei
umumi tarafından böyle bir şey söylenmişti de 
onun için arz etmiştim. 

ERSÜ VEHBÎ — Usul hakkında konuşaca
ğım. Bizler teknik elemanların da bulunmasını 
arzu ettik. Vekil Bey izahat veriyorlar. Fakat 
müşavir arkadaşlar hiç konuşmuyor. Onların da 
bu husustaki fikirlerini öğrenmek isteriz. 

ADALET BAKANI ÂMİL ARTUS — Biz 
ihtilâf halinde değiliz. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi bir defa oku
tup reylerinize arz edeceğim. 

ULAY SITKI — Bu şekilde olursa bütün 
maddelere menfi rey vereceğim. Burada hukuk 
müşaviri arkadaşlarımız da vardır, onların da 
konuşmasını isterim. Vekil Bey aynı fikirde ol
duklarını söyledi. Vekil Bey izahat versin, fa
kat diğer arkadaşımızın da konuşması lâzımdır. 

MÜŞAVİR AVNÎ KURTBÎLEK — Evvelce 
maddede ölüm cezaları vardı. Sonradan -çıkarıl
masının sebebi umumiyetle cezaların 1/3 nün 
indirilmesi sebebiyle bundan da indirme yapıldı. 
Komisyon üyeleri âdilâne bir hükme varmak 
için. bu cezanın da tenzili ve müebbet hapisin 
24 seneye tenzili kararma vardılar. Aftan istis
na edilenler sadece 45 sayılı Kanunda zikredi
len Yassıada suçları, yüksek dereceli memurla
rın işledikleri suçlardır. Diğerlerinin hakikaten 
1/3 indirilmesi âdilâne olur, bendeniz de umu
ma teşmil edilmesi hususuna iştirak ediyorum. 

ADALET BAKANI ÂMİL ARTUS — Bende
niz buna iştirak etmiyorum ve 1/3 nispetinin 
J/4 olmasını rica ediyorum. 

125. —• Devlet topraklarının tamamını veya 
bir kısmını yabancı bir Devletin hâkimiyeti al
tına koymaya veya Devletin istiklâlini tenkise 
veya birliğini bozmaya veya Devletin hâkimiye
ti altında bulunan topraklardan bir kısmını 
Devlet idaresinden ayırmaya matuf fiiller, 

126. — Devlet aleyhine silâh kullanan veya 
Türkiye ile harb halinde bulunan bir devletin 

— 17 — 
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ordusunda hizmet kabul edenler hakkında, j 

- 127..—• Yabancı devletin Türkiye Devleti j . 
aleyhine lı.arb. açması veya hasmane hareketlerde 
bulunması için yabancı ile anlaşan veya bu j 
maksatlara.matuf fiilleri işliydiler, i 

128. —- Türkiye Devletini harb tehlikesine |, 
mânız bırakacak şekilde Hükümetin tasvibi oh 
maksızın yabancı bir devlet aleyhine asker top-
lıyan veya diğer hasmane hareketlerde bulunan
lar, 

129. — Harb zamanında Türkiye Devleti za- 1 
rarına, düşmanın askerî hareketlerini kolaylaş
tırmak veya Türkiye Devletinin askerî hareket
lerine zarar vermek maksadiyle yabancı ile an
laşanlar veya bu maksada matuf fiiller işliyen-
ler, 

130. — Harb zamanında Devletin silâhlı kuv
vetlerinin veya ahalinin ihtiyaçları için Devlet 
veya diğer bir âmme müessesesi ile âmme hiz
metlerini ifa veya âmme ihtiyaçlarını temin 
eden bir müessese ile iş yapmak veya eşya ver
mek üzere iltizam ettiği taahhütleri kısmen ve
ya tamamen yerine getirmek, 

131. — Askerî olan veya Devletin müsellâh 
kuvvetlerinin hizmetine tahsis edilmiş bulunan 
gemileri, hava vasıtalarını, nakil vasıtalarını, 
yolları, müesseseleri ve diğer askerî tesisleri bo
zanlar, 

132. — Devletin emniyetine veya dahilî, ya
hut beynelmilel siyasi menfaatlerine taallûk eden 
evrak veya vesikaları tamamen veya kısmen 
yok eden, tahribeden veya üzerlerinde sahtelik 
yapanlar, 

133. — Devletin emniyeti veya dahilî veya 
beynelmilel siyasi menfaatleri icabından olarak 
gizli kalması lâzımgelen malûmatı, siyasi ve as
kerî casusluk maksadiyle istihsal eden kimseler, 

135. — Devletin askerî menfaati olarak gi
rilmesi menedilmiş olan yerlere girenler, 

.136. — 132 nci maddedeki gizli kalması ge
reken evrak hakkında malûmat istihsal eden, 
salahiyetli bakanların neşir ve ifşasına müsaade 
etmediği malûmatı ifşa edenler ve bu fiiller 
Devletin harb hazırlıkları ve harb gücünü tah-
dideder mahiyette olursa, 

137. -—: Salahiyetli makamların neşir ve ifşa- I 
sim menettiği malûmatı neşir ve ifşa edenler, 

138. — Vazifesi veya mesleki icabı öğrendiği I 
ye Devletin emniyeti icabı gizli kalması lâzım- J 
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gelen fennî keşif veya ihtiraları, yahut smai bil
gileri kendisinin veya başkasının mepfaatine 
kullananlar, 

139. __. Harb zamanında Devletin selâmeti 
namına neşrolunan emir ve kararlara kasten 
muhalif hareketlerde bulunanlar, 

140. — Devletin hariçteki itibar veya nüfu
zunu kıracak şekilde Devletin dahilî vaziyeti 
hakkında yabancı bir memlekette asılsız, mü
balâğalı veya maksadı mahsusa müstenit haber 
yaymak, .. 

141. —-Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıf
lar üzerinde tahakkümünü tesis etmeye veya 
sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmaya matuf ha
reketlerde bulunanlar, 

142. — Sosyal bij? sınıfın diğer bir sosyal sı
nıf üzerinde tahakkümünü tesis etmeye matuf 
hareketler, 

146. — Türkiye Cumhuriyeti Teşkilâtı Esa
siye Kanununun tamamını veya bir kısmını tağ
yir veya tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile 
teşekkül etmiş olan Büyük Millet Meclisini İs
kata veya A^azifesini yapmaktan men'e cebre 
teşebbüs edenler, 

150. — Bir fesat heyetine maksadını icra 
için silâh, cephane, bıçak, bomba veya buna mü
masil sair yıkıcı, yakıcı veya öldürücü alâtı ya
pan veya icadeden veya nakleden veya hazırlı-
yau veya ecnebi memleketlerden Türkiye'ye so
kanlar. 

161. — Harb esnasında, âmmenin telaş veya 
heyecanını mucibolacak veya halkın Maneviya
tını kıracak veya. düşman karşısında memleke
tin mukavemetini azaltacak hareketler, 

163. — Lâikliğe aykırı olarak Devletin içti
mai veya iktisadi veya siyasi veya hukuki te
mel nizamlarını kısmen de olsa dinî esas ve 
inançlara uydurmak amacı ile cemiyet tesis 
edenler, 

168. — 125, 131, 136, 147, 149 ve 156 ncı mad
delerdeki suçları silâh vasıtasiyle tahakkuk et
tirenler, 

171. — 125, 131, 133, 146, 147, 149 ve 156 ncı 
maddelerdeki suçları işlemek için cemiyet teş
kil edenler, 

172. — 64 ve 65 nci maddelerde.yazılı haller 
haricinde toplanma mahallerinde, meydanlarda 
alenen ahaliyi Devlet, aleyhine işlenen fiillere 
teşvik edenler, 
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339. — Bir memur, memuriyetini icrada ta
mamen veya kısmen sahte bir varaka tanzim 
eder veya hakiki bir varakayı tağyir ve tahrif 
eyler ve bundan dolayı umumi ve hususi bir 
mazarratın tevellüdüne sebebolanlar, 

340. — Bir memur, memuriyetim icra halin
de bir varaka tanzim ve tahrir ederken hakika
te muvafık olmıyan keyfiyet ve ifadeleri sahih 
ve huzurunda cereyan etmiş gibi gösterenler, 

341. — Bir memur, aslı mevcudolmıyan res
mî bir varakanın musaddak bir suretini tashih 
ve kanuni şekilde uydurarak ita edenler, 

342. — Bir sene resmen memur olmadığı hal
de, 339 ncu maddede gösterilen suretlerle resmî 
varakalarda sahtelik yapanlar, 

366. — Hükümet hesabına olan müzayede ve 
münakaşalara fesat karıştıranlar, 

367. — Gerek resmî daireler marifetiyle bey-
nennâs bilmüzayede alıp satılacak veya kiraya 
verilecek malların müzayedesine fesat karıştı
ranlar, 

368. — Menfaat mukabilinde müzayede veya 
münakaşaya devamdan istinkâf edenler, 

C 

414. — 15 yaşını bitirmiyen bir küçüğün 
ırzına geçme, 

415. — 15 yaşını bitirmiyen bir küçüğün ır
zına geçmeye tasaddi, 

416. -— 15 yaşını bitiren bir kimsenin cebir 
ve şiddet kullanarak ırzına geçme, 

417. — Irza geçme fiilinin birden fazla kim
seler tarafından işlenmesi, 

418. — Irza geçme hareketi mağdurun ölü
münü mueibolmuşsa, 

429. — Cebir, şiddet, hile tehdit yoîiyle bir 
kadını kaçıran veya bir yerde alıkoyan, 

430. — Cebir, şiddet, hile, tehdit yol iyi e reşit 
olmıyan bir kimseyi kaçırma veya bir yerde 
alıkoyma, 

431. —• Kaçırılan kimse 12 yaşını doldurma-
mışsa, 

435. — Fuhşa teşvik, 
436. — 21 yaşını bitirmiyen bir kimseyi baş

kası için iğfal ve tedarik ederse, 
448. — Kasden adam öldürme, 
449. — Yakın akrabalarını öldürme, 
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450. — Mağdurun şahsiyeti bakımından iş

lenen suçlar, 
495, 496, 487, 498 ve 499 ncu maddeler ki, 

yağma, yol kesme ve suçların' izini kaldırmak 
için adam öldürme, 

55, 56, 59 ncu maddelerdeki ceza indirmele
rinden faydalananlar, 

94..— Cezası evvelce tecil edilenler, 
97, 101, 102, 103 ve 104 ncü maddelerdeki 

evvelce hükmolunan cezası düşenler ve bunla-. 
rm hukuki neticelerinden istifade edenler. 

Görülüyor ki arkadaşlar, aftan istisna edilen 
bu cezalar çok ağır ve ahlâki redaet ifade eden 
suçlardır. 

AKSOYOĞLU REFET — 45 sayılı Kanun
da zikredilen suçlulardan da çok hafif suçları 
olanlar vardır. Bu kanunda yazılı suçlarda da 
çok basit suçlar vardır, öldürme cezasını affe
derken 45 sayılı Kanunla yazılı suçlarda hiç in
dirme yapmamak bu da bir adaletsizlik olur. 

KÜÇÜK SAMÎ — Aftan istifade etmiyen ce
zaların mahiyetlerini müsaadenizle okuyayım. 

(Bu suçlara ait cetvel okundu.) 
Bunlar cemiyeti tahribeden suçlardır. 
ERSÜ VEHBİ — İlk defa bir prensip vaz'et-

tik, ahlâki redaet diye, evvelce çıkardığımız ka
nunlarda. Şimdi kalkıyoruz bir de üçte bir da
ha affediyoruz. Bu arada hata yapıyoruz. Bu 
şekilde dörtte bir, üçte bir de olsa epeyce şahıs 
bundan istifade etmiş olacaktır. 

ULAY .SITKI.— O halde insan öldürenin hiç 
a fi edil m emesi lâzımdı r. 

ERSÜ VEHBİ —. Peki Salacak canavarı ne 
olacak? Onunla alâkası nedir? 

ITLAY SITKT — Onun mazbatası buraya ge
lecek, onu asacağız. 

TUNOKAXAT HAYDAR — Ben ikinci bir 
Af Kanunu çıkmasına külliyen muarızım. Fakat 
buraya geldi ve heyeti umumiyesi ile görüşül
mesi kabul edildi. Gayet tabiî biz de iştirak edi
yoruz. Yalnız bu af müessesesi kapısını sonuna 
kadar açıp herkese istifade sağlanmasına taraf
ta!' değilim, öldürülen insanların sokaklarda 
kalmış aileleri, ırzına geçilmiş çocuklar, yakılıp 
tahribedilmiş ormanları nazara alarak bu ka
nunu alabildiğine genişletmek asla doğru olmaz. 
Gerçi mürüvvete endaze olmaz, ama bunun bir 
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ölçüsü de olmak iktiza eder. Adliye Bakanı bu
rada, bunu birlikte bir noktada durduralım, da
ha fazla ileri gitmiyelim. Bu kadarı kâfi göre
lini ve daha fazlaya çıkarmayalım. 40 bin mah
kûmdan 20 bini istifade ediyor. 

KARAMAN SUPHÎ — Efendim, birinci mad-
<de hakkında bâzı rakamlar vereceğim. 24 sene 
evvel iki kişi ayrı ayrı bir suç işlemişlerdir. Bun
lardan birisine müebbet hapis, diğerine 36 seîıe 
öeza verilmiştir, Şİmdi bu kanuna göre müebbet 
hapis cezası alan şahıs derhal tahliye olunacak, 36 
sene alan mahkûm 8 sene daha yatacaktır. 

ADALET BAKANI ÂMİL ARTUS — 36 se
ne âzami limit koyuyoruz. Her suçta üçte bir 
tenzilât yapılacaktır. 

KARAMAN SUPHÎ — Hepsinden üçte bir 
indirilirse hiçbir şey kalmıyacaktır. Müebbet 
hapis 24 seneye iniyor. 

BAŞKAN — Efendini, kifayeti müzakere 
teklif edilmektedir. Bu madde hakkında kifaye
ti müzakereyi kabul.edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler.* Etmiyenler-... Kabul edilmiştir. 

Madde 2.—• Aynı kanunun 3 neü maddesi
nin (Ç) bendi kaldırılmıştır. 

ULAY »SITKI —• Tlev çeşit insan öldüren af
fa giriyor. 

KÜÇÜK SAMI -^ Söz konusu bu madde de
ğildir. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. —• Aynı kanunun (I) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Kaçakçılık Kanunu ile Türk parasının kıy
metini koruma hakkındaki Ka'iıma aykırı fiiller
den sanık veya mahkûm olanlar. 

Şu kadar ki : 
500 Türk lirasının (500 dâhil) muadili döviz 

kaçakçılığı ile istimal ve istihlâk maksadiyle ka
çakçılık suçlarını işleyenler ve her ne suretle 

Olursa olsun resmî makamların muvafakatiyle 
hariçte bulunan dövizlerini memlekete getirmiş 
olanlar birinci madde hükmünden istifade eder
ler. 

KÜÇÜK SAMÎ — Bunlar affa tâbi değildir
ler. Şimdi ilâve kısmı : «Şu kadar ki, 500 Türk 
lirasının (500 lira dâhil) muadili döviz kaçak-
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çılığı ile istimal ve istihlâk maksadiyle işlenmiş 
kaçakçılık suçlarını işliyenler ve her rçe suretle 
olursa olsun resmî makamların muvafakatiyle 
hariçte bulunan dövizlerini memlekete getirmiş 
olanlar birinci maddeden istifade ederler.» 

ERSÜ VEHBİ — Bunların cezalan da 1/3 
mü inecektir?. 

KÜÇÜK SAMI — 500 Türk lirası muadili 
olanlar affedilecek, diğerleri, 501 lira olsa dâ
hi, affedilmiyecektir. Bir küçük eşya getirmiş
tir. istihlâk veya istimal edecektir. Ama kanunu 
mahsusu bunu kaçakçılık saydığından mahkûm 
olmuştur. Şimdi bunlardan 500 liraya kadar 
olanları tamamen affedilecektir, diğerleri affe
dilmiyecektir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ —- Efendim, aynı ka
nunun 3 neü maddesinin (B) fıkrası, burada (I) 
fıkrasıdır, biz orada 500 liraya kadar zimmeti 
affetmiş, fakat ihtilası affetmemiştik. Şimdi 
Yüksek Heyetinize gelen yeni tasanda bir yeni
lik mevcut değildir. Eskiden huzurunuza gelen 
kanun tasarısında bu mevcut idi. (B) bendinde 
bir değişiklik kabul edilmediği için bu (§00 lira
ya kadar olan istimal ve istihlâk maksadiyle ka
çakçılık suçları) kaydını çıkarmıştır. Kabul 
edersiniz ki, böyle bir cezayı düşünmek lâ
zımdır. Yarın gazeteciler yine soracaklardır, ni
ye 500 lira da, 1 000 lira değil. Buna verilecek 
cevap yok. Biliyorsunuz ki, Suriye'de kaçakçı
lık teşkilâtları mevcuttur. Ben şahsan sureti ka
fiyede kaçakçıların aleyhindeyim, bu suçların 
af [edilmemesini arz ve teklif ederim. 

ADALET BAKANI ÂMİL ARTUS — Güney 
sınırlarımızda yapılan koyun kaçakçılığı gibi 
suçları affetmiyoruz. İstimal ve istihlâkten mak
sat şudur : Bir insan dışarıdan gelirken bir mik
tar kahve getiriyor. Dışarıdan gelenler arasın
da yapılan muayenelerde bazen iki, üç kilo kah
ve çıkıyor. Adam gümrüğe gelince memur soru
yor : Biı- şey var mı ? Yok diyor. Bunun üzerine 
arıyor ve iki üç kilo kahve çıkıyor ve bu suretle 
de iş kaçakçılık olarak mahkemeye intikal edi
yor. Bu şekilde mahkemeye intikal edince adama 
bu kahveleri satmak için getirdin denmiyor. Bel
li ki, bir, iki kilo kahveyi satmak niyetiyle ge
tirmemiştir, istihlâk etmek için getirdiğini ka
bul etmek lâzımdır. 

Diğer şeylere gelince : Dışardan gelen bir er
keğin bavulundan kadın eşyası, kadının bavu
lundan erkek eşyası çıkıyor. Bâzı gümrükçü 
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mamurlar tanıa mfü'saanaJha ediyorlar. Evlidir fa- I 
lan karısına veya kocasına getirmiş deyip idare I 
ediyorlar. Bâzıları idare etmiyor ve mahkemeye I 
veriyor. İşte bunlar da bu a'flfın içine girerek af- I 
tan istifade edeceklerdir. Yoksa barsak kaçakçı
lığı yapmış, sürü kaçınmış... bunlar affedilmiye- I 
oek. Meselâ Cenuptan içeri giren bir şaibsm bavu- I 
luhoı açıyorlar ve içinden iki kadın komlbinezonu j 
çıkıyor. Gümrükçü bunu kaçak telâkki edebiliyor. 
Aıfifedilecek olanlar »bu gibilerdir. I 

ERSÜ VEHBÎ — Bunu ne için getirirse ge- I 
tirsin aslında kaçakçılıktır. İstimal için getirmiş I 
olabilir ama Gümrük Talimatnameisi bumu kabul 
etmez. Mademki evselinden deklare etmemiş, sak
lamıştır, bu ddipe düz salhttekârlıktır. Affedilme- I 
mesi gerekir gübi geliyor bendenize. I 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Adliye Vekilimiz 
bunun istimal veya istihlâk için geitirildiğmin ne 
suretle tealbitt edilebileceğini izalh ederler mi? I 
Gümrükçü bunun istimal veya istihlâk edilecektir 
diye nasıl tesibit edecek? I 

ADLİYE VEKİLİ ÂMİL^RTUS- — Bunu 
mahkeme takdir edecek. Bu miktar eşyaya istih
lâk veya istimal için getirilmiştir diyecek, o za- I 
man af kanunu içine girerek affedilecektir. Tak- 1 
dır hâkime aittir. ] 

'Hâkim tabiî tetkik edecek ve objektif bir ka- ' j 
rar verecektir. I I 

IJLAY SITKI — Otomobil getirene ceza ver-' ] 
miyor. [ i 

ADALET BAKANI ÂMİL AKTUS — Şunu:! I 
da size bir misal olarak ara ebeyim : : I 

Bendeniz New - York'tan vapurla buraya ge- I 
liyordum. Vapur hareket eftikten sonra bir kaih- | 
ve kokusu gelmeye başladı. Biz de bizlere kahve • I 
ikram edecekler sanmıştık.. Sorduk nedir bu diye?' j 
Kahve çekiyorlar dediler. 20 gün vapurda seya- | 
lıat ettiık, her gün kalhve çektiler. Nihayet anladık | 
ki, bu kahveler ortadan kalkmış. Dediler ki, bu I 
kahveler öyle yerlere yerleştirilmiiştir ki, bu ge- ' | 
miyi dökmeyince bulamazlar. Bu gemi tayfaları \ I 
gitmişler, müstamel firijderler almışlar ve gemi- ; 

•nin muhtelif yerlerine koymuşlar. Bu gemi adam- ( I 
larına 80 dolar 100 dolar para veriliyor. Talbiî 
bunlar gemide yatıp, gemide yiyip içtikleri için. i 
bu dolarla .istediklerini alıp getiriyorlar. O sene 1 ] 
de firijder getirmeye' müsaade edilmişti. Bunun • j 
dışında bir şey almaya imkân yoktu. Gemi İstan- • I 
bul'a yaklaşınca içindeki yolculara bunlajr verili-: | 

x 
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yor ve onlar da bunu dışan çıkarıyorlar ve ondan 
sonra.gidip evinden veya koyacağı bir yerden bu 
eşyalar alınıyor. 

ULAY SITKI — Ben bir 'teklif yapıyorum. 
Bu kanunu müstaceliyetle çıkarmaya ne lüzum 
var? Bu kanunun yeniden tetkik edilmesini teklif 
ediyorum. Acele etmekten başımıza birçok işler 
gelmiştir. Dışarda bu tezi müdafaa, edecek birçok 
hukuk profesörleri vardır. Binaenaleyh Sayın 
Adliye Vekilimizin hazırladığı şu şeye inanıyo
rum ama, yarın onun fikrinde olmıyan hukuk 
profesörlerinin yazıları da. buraya gelecektir. Bu
nun için teklif etftikleri maddeyi müzakere sırası 
gelince okuyalım. Belki 1/3 değil ama, 1/4 veya 
1/6 olarak kabul ederiz. 

AKSOYOĞLU REFET — Ben de Paşamın 
fikrine iştirak ediyorum : Bir tek madde fcalbul 
edelim, bütün suçlar 1/3 veya şu nispete indiril
miştir diyelim, bitsin. 

ADALET BAKANI ÂMİL ARTÜS — Hu
kukçular ne emrederseniz onu getirir. İhtilâf si
zinle bkim aramızda değil, Komite âızaları arasın
da oluyor. Biz isteriz ki, bütün Türk efkârı umu-
miyesini tatmin edelim. Ben de sizin fikrinize iş
tirak ediyorum. Bir kere ben burada rey sahibi 
değilim. Yüksek reylerinizle kanunun kaibulü veya 
reddi sizlere aittir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bir anlaşma, bir 
uzlaştırma zamanı geldi. Biz kendi anamızda, bir 
anlaşma yapalım ve bunu yapanken de arzu etti
ğimiz takdirde bunu kaleme alırız. Bu maddeyi 
koymasak da olabilirdi. Bunu böyle kalbul edeme
yiz. (B) ficrasını düzeltmemiz lâzımdır. , 

İkincisi dörtte bir indirme yapmak hakikaten 
bir yüksek atıfet olacaktır. Ben şalhsan beşte bir 
indirme yapılmasına taraftarım. 

ERSÜ VEHBİ — Sizin söylediğiniz ağır suç-
lardır. 30 senede altı sene istifade ediyor. 

KAPLAN KADRİ — Arkadaşlar, adaletle mi 
hareket edilecek, yoksa içtimai adalet yol iyi e mi 
hareket edilecek? Bunları görüştük ve bir prensip 
kararına vardık. Bu prentsip kararımız dâhilinde 
formüle edilsin ve ondan «sonra kanun çitsin. 
Prensipleri koyuyoruz, tekrar formüle edilsin. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yeıı var mı? 

ERSÜ VEHBÎ — Kifayeti müzakere takriri 
veriyorum, efendim, 
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'BAŞKAN — Efendim, kifayeti müzakere tek

lif ini... 
KARAVELİOĞLU K A ^ I İ I J — Paşam, evvelâ 

teklifleri öğrenci im. 
KÜÇÜK SAMÎ — Efendim, 500 liraya kadar, 

zimmet, Lhitilâs ve irtikâp suçları affa .tâbi olacak. 
501 lira oldu mu affedilmeyecek. 

ULAY SITKI — Böyle olursa tamamen bir 
adaletsizlik olur. 

ADALET BAKANI ÂMİL ARTUS — Ayrı-
ea görüşülecektir, efendim. 500 liraya kadar 
olanlar mutlak olarak affedilecektir. 

ULAY SITKI — Efendim, Hindistan Sefa
reti tarafından ziyafete çağırılmış bulunuyorum. 
Saat sekizde orada bulunmak mecburiyetinde
yim. Bütün.arkadaşlarım namına. Adliye Vekili 
arkadaşımdan özür dilerim, İhtisas sahili oto
riteler tarafından ilk teşkil ettiğimiz şu Komi
tenin tenkide maruz kalmaması lâzımdır. Benim 
namıma sözcü arkadaşım cevap verecektir. 

KAPLAN KADRİ — Bu kanunun buraya 
gelmeden evvel teklif sahibi arkadaşımdan açık
lamasını istemiştim. Bundan evvelki celsede de 
bunun maşerî vicdanı tatmin edecek durumda 
olmadığını arz etmiş, bir daha gözden geçiril
mek üzere çeşitli müesseselere gönderilmesi ve 
o müesseselerin de mütalâasının alınması tekli
finde bulunmuştum. Zabıtlar meydandadır, öy
le olmasına rağmen bilmiyonım ne maksatla 
dönmüş, geri gelmiştir. 

KÜÇÜK SAMÎ — İlâve edeceğiniz kısımlar 
varsa lütfen yaptırın. 

BAŞKAN — Vehbi Bey arkadaşımızın tek
lifi son şekil olacaktır. 

KÜÇÜK SAMÎ — Ayrı bir fıkradır. Evvelâ 
bunu reye koymalısınız. 500 dâhil. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakereyi oyunuza 
koyuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

KAPLAN KADRÎ — Efendim, demin arz et
miş olduğum teklifi oya koymak lâzımdır. Ta
sarı ilk teklif ettiğimiz şekilde bir formasyon
dan geçmemiş. 

BAŞKAN — Kadri Kaplanın teklifini oya 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

3 ncü maddeyi bu tarzı ifade ile reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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KÜÇÜK SAMÎ — Efendim simdi (B) fık

rasının tadil şeklini okuyoruz : 
MADDE 4. — Aynı kanunun (B) fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Miktar ve kıymetçe 500 (500 dâhil) Türk 

lirasından fazla olan zimmet, ihtilas, irtikâp ve 
rüşvet suçlariyle Türk Ceza Kanununun 339, 
340, 341, 342, 36G, 307 ve 3o8 nci maddelerinde 
yazılı suçlar. * 

KÜÇÜK SAMÎ — Yani 500 liraya kadar 
olanlar (500 dâhil) affa uğruyor. 500 den faz-. 
la olanlar affa uğramıyor. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti-
yeıı yok. Maddeyi, oyunuza arz ediyorum. Ka
imi edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

KÜÇÜK SAMÎ — Aynı kanunun 3 ncü mad
desinin (.1) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
diğinden okuyorum. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 3 ncü maddesi
nin (-1) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
ti1' : 

.[) Türk Ceza Kanunu de diğer kanunlar
da yazılı suçlardan dolayı ölüm cezasına mah
kûm olanlarla kanuni veya takdiri sebeplerle 
ölüm. cezasından tenzilât icrası halinde de fail 
birinci madde hükmünden istifade eder. 

ADLİYE VEKlLÎ ÂMİL ARTUS — 27 Ma
yıs İnkılâbından sonra açılmış muhakemelerin 
mahkûmiyet cezası tahakkuk edenle* de bun
dan istifade etsin diye yapılmıştır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Üçte biri in
diriliyor deniyor. 

ADLİYE VEKİLİ ÂMİL ARTUS (Devam
la) — Ölümü affedersek onun da üçte biri ine
cek. 

CÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, kanun 
tasarıları ne kadar mükemmel olarsa olsun yi
ne Yüksek Heyetinizde bir tadilâta uğruyor.. 

KÜÇÜK SAMİ — Türk Ceza Kanunu ile di
ğer kanunlarda yazılı ölüm cezası ile mahkûm 
olanlar... 

ADLÎYE VEKlLÎ TEMSİLCİSİ AVNÎ 
KURTBİLEK — Eski kanunda (müstcîzim olan
lar) di.... '• 

ADLÎYE VEKİLİ ÂMİL ARTUS — Bu ka
nunla otomatikman ceza değişmiyor, ölüme 
mahkûm olmayıpta hapis cezası ile cezalandırı
lanların üçte biri düşüyor... 
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ERSÜ VEHBÎ — Hukuk prensiplerine ay

kırı mıdır? 
ADLİYE VEKİLİ ÂMİL ARTUS — Hayır 

değildir. 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — «Müstclzim» id

dia, makamının iddiası idi. Şimdi (müstelzim) 
tâbiri kalktığına, ve (mahkûm olmuş, olmak) 
kaydı konduğuna göre, mahkeme kararı esas 
alınmış oluyor. 

KÜÇÜK SAMİ — Yani, madde şöyle olu
yor: «Türk Ceza Kanunu ile ve diğer kanunlar
la ölüm cezasına mahkûm olanlar»... 

BAŞKAN —r Madde hakkında <6z ist iyen yok. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 3 neü madde
sinin (K) fıkrası aşağıdaki sekide değiştiril
miştir. 

K) Hırsızlıktan mükerrirler ve diğer cü
rümlerden her hangi biriyle iki defadan fazla 
mahkûm olanlar. 

ERSÜ VEHBİ — Bu maddenin tatbikatı 
hakkında Vekil Beyden izahat rica ediyorum. 

ADLİYE VEKİLİ ÂMİL ARFUS — Mese
lâ bir adam hırsızlıktan iki defa mahkûm ol
muş ve şimdi hapiste. -Bu aftan istifade etmi-
yeeck. Başka biri adam döğmedeu mahkûm ol
muş, yatmış, çıkmış. Şimdi de yaralamadan 
mahkûm olmuş ve yatıyor; afta ti istifade ede
cek. 

ERSÜ VEHBİ — Suçlar ayrı ayrı cinsten 
olduğuna göre tatbikatta bu sınain üçte biri ile 
öbür suçun üçte biri indirilir, dolayısiyle bu 
zat iki misli aftan istifade edebilir.. 

ADLİYE VEKİLİ ÂMİL ARTUS — Birinci 
cezayı çekmiş, çektikten sonra fiilen ikinci ce
zayı işlemiş olması lâzımdır. 

BAŞKAN — Beşinci maddeyi reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7. — Aynı kanunun 7 ııci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Ancak birinci maddenin (E) fıkrasından is
tifade eden askerî şahısların zayi ettikleri emek
lilik. hakları gerigelir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
ycnler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynı kanunun 2 nci maddesi
ne aşağıdaki fıkra, eklenmiştir : 
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Birinci fıkrada yazılı şahısların bu fiillerin

den dolayı Hazinece bir zarara uğranılmış ise 
bu zarar dahi tazmin ettirilmez. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, maddenin aslı 
şöyledir : 

«27 ve 28 Mayıs 1960 günlerinde inkılâp ha
reketleri lehine fiilen katılan askerî şahısların 
bu tarihlerde işledikleri taksirli suçlarından do
layı haklarında takibat yapılmaz ve mahkûm 
olanlar, fer'î ve mütetnmink, cezalariyle ceza 
mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâmil olmak 
üzere affedilmiştir.» 

Buna şu fıkrayı ilâve ediyoruz : «1 ııci fık
rada yazılı şaihısların bu fiillerinden dolayı Ha
zinece bir zarara uğranılmışsa bu -sîarar dahi 
tazmin ettirilmez.» 

BAŞKAN — Maddeyi bu ilâve ile birlikte 
oyunuza koyuyorum : Kaibul edenler... Etmiyen
ler... Kafbul edilmiştir. 

Şimdi Sıtkı Paşanın teklifine geçiyoruz. 
ADLİYE VEKİLİ TEMSİLCİSİ AVNİ 

KURTBİLEK — Efendim, Sıtkı Paşanın tekli
finde, (Vatana ihanet suçları, Yassıada'dakile-
tıin suçları ve 45 sayılı Kanunun şümulüne gi
ren suçlar hariç, diğerleri) diyelim. 

ERSÜ VEHBİ — Usul hakkında konuşaca
ğım. Efendim, madde henüz okunuyor, madde
nin lehinde ve aleyihinde konuşalım. Cürümle
rinden dolayı haklarında hükmedilmiş ceza iki 
seneden aşağı ise bunlar affın içine alınıyor... 

ADLİYE VEKİLİ ÂMİL ARTUS — İki 
seneden aşağı ise. 45 sayılı Kanuna göre vazi
feyi ihmale girdiği için bu suçlarını affettik.... 

KÜÇÜK SAMİ — Müsaade ederseniz bun
ları bir defa okuyalım. Orman yangını cezasını 
da indiriyoruz.... 

TUNÇKANAT HAYDAR — Beşte bir iyidir. 
BAŞKAN — Adliye Vekili arkadaşımız 

da, Hindistan Sefaretine davetli oldukları için 
gitme'k istiyorlar, müsaade ederseniz kendisine 
izin verelim. 

• TUNÇKANAT HAYDAR — 45 sayılı Ka
nun hükmüne girenler da'ha ziyade yüksek de
receli memurlardan Demolkrat Parti zamanın
daki suiistimallere bilvesile iştirak etmiş olan
lardır. Yassıada'dakiler affedilmezse bunların 
da affedilmemesi lâzımdır. 45 sayılı Kanunun 
bu kanunun şümulü içinde bulunmasını istiyor. 
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KARAMAN SUPHİ — Efendim, bir şahıs I 

27 Mayıstan evvel ammneftine 400 liralık bir şey 
geçirmiş, mahkûm olmuş; bunu affediyoruz. Fa- I 
kat 27 Mayıstan 3 gün sonra aynı suçu işlemiş I 
ve yakalanmış adamı affın şümulüne almıyo- I 
rıız; sen affedilemezsin, diyoruz. Bu adaletsiz- I 
lik olur. I 

TÜNÇKANAT HAYDAR —. Efendim, 45 sa
yılı Kanunun şümulüne girenler bir daha okun- I 
sun. I 

ERSÜ VEHBİ — 45 sayılı Kanunu kökün
den kazıyacak olur'sak, binincisi, ihtilâlin pren- I 
«iplerine ayları hareket etmiş oluruz, ikincisi, 
kendi kendimizi zedeleriz. Üçüncüsü de 45 ^a- I 
yılı Kanunun hükmüne girenler Yassıada'daki- I 
lerle yakından ilgili olanlardır. Ancak, diğer I 
hususlarda olduğu gibi 500 liraya kadar bun- I 
lara ela affı teşmil mümkündür. 

KARAVELIOĞLU KÂMİL — Demokrat 
Parti zamanında umum müdürlük yapmış bir I 
/at var, tazyik altında 150 lira bağışta bulun-'" I 
muş, sonra da kendisini hüsnüniyetle ihbar 
etmiş. Bu hareketi suiistimal sayılmış, Af Ka- I 
nununun şümulüne girmemiş, yüksek memur 
olduğu için 45 sayılı Kanunun hükmüne tâ
bidir. Bunu da korumalıyız, çok kıymetli bir I 
memurdur. Mahkeme ne hükmederse ona göre I 
ceza verilir. 

KÜÇÜK SAMİ — Sonunda Af Kanununun 
şümulünden çıkacak hiçbir suretle affedilmiye-
cektir. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, kanunun ruhu
na aykırı bir şey bırakmıyalım. Kadri Bey ar
kadaşımız bir şey söylemişti, arkadaşımızın da 
talebini göz önünde bulundurarak prensip vaz'-
edelim. 500 lira tavan bırakalım. Her yerde 
aynı statüyü takibetmiş oluyor. Kendi kendi
mizi ihbar edemeyiz, hukuk prensiplerini ze-
delemiyelim. Kâmil Karavelioğlu arkadaşımızın 
söylediği gibi beş yüz lirayı effedelim. Bu rezil 
heriflerin beş yüz liralık suçu çıkmıyacak, da 
ha fazla çıkacaktır. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, konuşmala
ra bir seyir verilmesi için söylüyorum. 45 sa
yılı Kanunu tatbikattan kaldırdık. Zira bir 
müddete kadar, buna göre soruşturma kurulla
rı devam etti, ondan sonra durduruldu. De
mek ki, o zaman biz içtimai fayda yönünden 
gittik. Bir ana kadar yakalanan yakalandı ve j 
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takibata uğradı, yakalanmıyan kurtuldu. On
dan sonra tahkikat durduruldu. 

ERSÜ VEHBÎ —' Durdurulmadı efendim. 
ADLİYE VEKÂLETİ TEMSİLCİSİ AVNİ 

KURTBİLEK — Efendim, 45 sayılı Kanundaki 
suçları tahkik edecek soruşturma kurulları 30 
Eylüle* kadar el koydukları tahkikatlara baka
caklar. Bundan sonrakiler normal hükümlere 
göre yapılıyorlar. 

BAŞKAN —• 45 sayılı Kanunun şümulüne 
giren suçtan ötürü haklarında takibat yapılan
ların buradan çıkarılması hususunu.... 

ERSÜ VEHBİ — Efendim,, ben takrir sahi
biyim. Takririmi geri almadım. Evvelâ onu 
oya, koyun. Falan yerdeki sünnet düğününe, fi
lân yerdeki Çocuk Esirgeme Kurumuna, falan 
yerdeki talebe cemiyetine 200 lira verin deniyor. 
Usulen hata yapılmış. Bu yüzden af dışında 
tuttuğumuz yüksek dereceli memurlar vardır. 
Hukuk müşaviri arkadaşa anlatamadım. Bu 
maddenin hususiyetini arz ettim, yardım edil
miştir. Fakat sonunda mahkemeye gitmiş Sa
nayi Vekâletine ait 700 dosya vardır. Sanayi 
ve Ziraat vekâletlerinin suçları mevcut. 45 sa
yılı Kanun içine giren memurlar kaydediliyor. 
Vekilin emri ile bir yere bir memur para vermiş, 
fakat ispat edemiyor, mahkûm olacaktır. Bun
da adalet yoktur. 

KARAMAN SUPHİ — 170 sahifelik Seke-
Şirketinin dosyalarını tetkik ettim. Orada bir 
şeye raslamadım. Ahmet Salih Korur'un buzağı 
larmı otlattığı için mahkemeye gitmiş. 45 sayı
lı Kanun mucibince takibat yapılır. Bu kanun
la affettiklerimizin içine girmesi lâzımdır. 

ERSÜ VEHBi —- O olmaz. 
ADLİYE VEKÂLETİ TEMSİLCİSİ AVNİ 

KURTBİLEK — Efendim, verilen misallerden 
mahkûmiyete imkân yoktur. Vazifeyi suiistimal
den dahi mahkemeye, verilmiş olsa suç unsuru bu
lunmadığı için mahkûm olmıyacak, beraet edecek
lerdir. 

ERSÜ VEHBİ — Ya mahkûm olursa. Siz 
şarta muallâk konuşuyorsunuz. Onun için 500 
liraya kadar haddi bunlara da tanıyalım. 

ADLİYE VEKÂLETİ TEMSİLCİSİ AVNİ 
KURTBİLEK — Bunda menfaat saiki olmadığı 
için beraet edeceklerdir. Meselâ Ulaştırma Ba
kanlığındaki bu husustaki 140 dosyadan 100 ü 
hakkında men'i muhakeme kararı verilmiştir, 
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TUNÇKANAT HAYDAR — Kifayeti müza

kere takriri veriyorum efendim. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifini oya 

koyuyorum. Kabul edenler... Etmiyenter... Ka
bul edilmiştir. 

BAŞKAN — Sekizinci maddenin bu tarzı 
tertibi ile alâkalı teklif var. 

•ERSÜ VEHBİ — Teklifi oya koyar mısınız? 
KÜÇÜK SAMİ — Teklifi müşavir arkadaşı

mız formüle etsin. 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ AV-

Nl KURTBİLEK — Bu fıkra çıkacak olursa o 
şekilde indirme olur. 

ERSÜ VEHBİ _ Teklifimi geri aldım. 
BAŞKAN — Sekizinci maddeyi oyunuza arz 

ediyorum. 
KÜÇÜK SAMİ — Orman yangınları, ırza 

geçme var, hepsi giriyor. 
KARAVELİOĞLÜ KÂMİL — Bir taksim 

üç mü? 
KÜÇÜK SAMİ — Affı getirici bir teklif mi? 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Ben !bir tak

sim beşini teklif ediyorum. A ve L fıkraları ha
riç. Yassıada'dakiler hariç. 

KÜÇÜK SAMİ — (A) fıkrası hariç. Müsaa
de ederseniz (ÖB) fıkrasın] okuyayım. 

B) Miktar ve kıymetçe 500 (600 dâhil) li
radan fazla zimmet, ihtilas, irtikâp ve rüşvet suç-
lariyle Türk Ceza Kanununun 339, 340, 341, 342, 
366, 367 ve 368 nci maddelerinde yazılı suçlar. 

O)1 Türk Ceza Kanununun 414, 416, 416 
(Son fıkrası hariç), 417, 418, 429 ve 430 ncıı 
maddesinin birinci fıkrası ile 431, 435 ve 436 ncı 
«iadelerinde yazılı suçlar. Ancak kaçırmak, ev
lenmek maksadiyle yapılmış ve kaçırılan kimse
nin ırzına geçilmemişse birinci madde hükmü uy
gulanır. 

KARAVELİOĞLÜ KÂMİL — Bunu ela ha
riç tutalım. Türk Ceza Kanununun 496, 497 ve 
498 nci maddeleri... 

KÜÇÜK SAMİ — Tabancasıııı çekiyor, şu 
senedi imza edeceksin diyor. 

•D)< Türk Ceza Kanununun 495, 496, 497, 
498 ve 499 ncıı maddelerinde yazılı suçlar, 

E) 4237 sayılı fevkalâde zamanlarda haksız 
mal iktisabedenler hakkındaki kanan ile 5816 sa
yılı Atatürk aleyhinde işlenen suçlar hakkında
ki kanunların şümulüne giren suçlar, 
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F)1 Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 59, 94, 

97, 100, 101, 102, 103 ve 104 ncü maddeleri ile 
148 nci maddenin (B) bendi ve yukardaki bent
lerde Türk Ceza Kanununun maddelerine atıf 
suretiyle cezalandırılan fiiller, 

KARAVELİOĞLÜ KÂMİL — Efendim, 
prensip olarak Sıtkı Paşanın teklifi veçhile 1/5, 
1/3 nispetinde indirmeler üzerinde anlaşmak lâ
zım. Bir kere arkadaşlar buna kararlı mıdırlar? 

ERSÜ VEHBİ — Mâhiyetlerini bilmeden mi? 
Ben de şöyle teklif ediyorum : 1/5, 1/6 veya 1/4 
olarak prensibi kaimi ederiz. Maddeleri teker 
teker oya vaz'edelim. 

'KARAVELİOĞLÜ KÂMİL — Bir taksim 
dört mü, bir taksim beş mi? 

KÜÇÜK SAMİ — Bunlar ayrı. Aftan mııar 
tutulmuş maddeler var, buraya girmesi lâzım ge
len maddeler var. 

BAŞKAN — Teker teker okuyalım, her fık
rayı reyinize arz ederiz. C ve A hariç, B fık
rasını değiştirdik. (C fıkrası tekrar okundu.) 

KÜÇÜK SAMİ — 414 ncü madde doğrudan 
doğruya ırza geçmedir. 

BAŞKAN — Okunan (C) fıkrası ırza geçme
dir... 

KARAMAN SUPHİ — (€) fıkrası içinde 
mahiyet farkları vardır. 

KÜÇÜK SAMİ — Her fıkrayı ayrı ayrı oku
mak lâzımdır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Ayrı ayrı oku
maya lüzum yoktur. Bu şekilde okunsun. 

Madde 414. — Her kim 15 yaşını bitirmiyeıı 
bir kızın ırzına geçerse beş seneden aşağı olma
mak üzere ağır hapis cezasına mahkûm olur. 

Eğer fiil cebir ve şiddet veya tehdit kullan
mak suretiyle veya akıl veya beden hastalığından 
veya failin fiilinden başka bir sebepten dolayı 
veya failin kullandığı hileli vasıtalarla fiile mu
kavemet edemiyeeek bir halde bulunan bir küçü
ğe karşı işlenmiş olursa ağır hapis cezası on se
neden aşağı olamaz. 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ AV-
Nl KURTBİLEK — (C) fıkrasını istisna eder
ken ahlâki redaeti fazla ve mesulleri ehil olan suç
lar istisna edilmiş vaziyettedir. (C) fıkrasında 
indirme yapılmadığına göre bu fıkra olduğu gi
bi konursa ağır suçlar istisna edilmiş durumun
dadır. Bu fıkra olduğu gibi çıkarılır. 
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KÜÇÜK SAMI — C fıkrasındaki 10 tane I 

maddenin hepsinin tefrik edilmesi lâzımdır. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Hepsi ırza geç

me suçudur. Nasıl tefrik edersiniz? 
KÜÇÜK SAMİ — (C Türk Ceza Kanunu

nun 414, 415, 416 (son fıkrası hariç), 417, 418, 
429 ve 430 ucu maddesinin birinci fıkrası ile 431, 
435 ve 436 ııcı maddelerinde yazılı suçlar. An
cak kaçırmak, evlenmek maksadiyle yapılmış ve 
kaçırılan kimsenin ırzına geçilmemişse birinci 
madde hükmü uygulanır.) 

(ieleiim (D) fıkrasına: 
(D Türk Ceza Kanununun' 495, 496, 497, 498 

ve 499 nci maddelerinde yazılı suçlar.) 
BAŞKAN — (D fıkrası şümulüne girenleri 

de bir nispet dâhilinde affa tâbi tutalım) şeklin
deki teklifi reylerinize arz ediyorum. Kabul. 
edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

KÜÇÜK SAMİ — K fıkrası Atatürk aley
hine işlenmiş suçlara dairdir, bunlar affedilmi-
yeeektir. 

(F Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 59, 94, 
97, 100, 101, 102, 103 ve 104 ncü maddeleri ile 
48 nci maddenin (B) bendi ve yakardaki bent
lerde Türk Ceza Kanununun maddelerine atıf 
suretiyle cezalandırılan fiiller.) 

Bunlar de affa dâhil değildir. Memurlar aftan 
hariç tutulmuş, diğerleri girmişlerdir. Bunu tak
dirinize terk ediyorum.- llüşvet almış, suç işlemiş 
memurlar... 

YURDAKULER MUZAFFER — Rüşvet al
mış ve evrakı henüz tekemmül ettirilmemiş olan
lar hakkında ne muamele yapılacaktır? Bunlarm-
ki de hakikî suç mudur? Ben birisini biliyorum, 
Konya'da kamyon mevzuıından dolayı hakkında 
takibat yapılmış, henüz muamelesi tekemmül et
tirilmemiştir. Adam müracaat ediyor, evrakı ar
kadan göndeririz diyorlar. Henüz göndermemiş
lerdir. Bu gibilerin durumu ne olacaktır.'' 

ADALET BAKANLİĞİ TEMSİLCİSİ AVNİ 
KURTBİLEK — Efendim, Millî Korunma Ka
im yürürlükten kaldıran kanunun birinci ve ikin- i 
ci fıkrasında bir istisna yapılmış. Millî Koı'un-
ma Kanunu ile kendisine vazife tevdi edilmiş 
olanların suçları ile o kanunun tatbikmda vuku-
bıılan bâzı suçlar vardır, bunlar affedilsin diye 
düşünülmüştü. Millî Korunma Kanununun tat
bikmda vazifelerini suiistimal eden. şahısların 
memlekete yapmış oldukları zararın muazzam ol-

. 1960 O : 2 
duğu göz önünde tutulacaktır. Faraza bir sirkü
ler çıkmış, bunda muazzam yanlışlık yapıyorlar. 
bunun neticesi muazzam döviz kaybına sebebiyet 
veriyorlar. Bu bakımdan Millî Korunma Kanu
nunun koyduğu hükümler muvacehesinde yerine 
getirmesi lâzım gelen işleri yapmıyan memurlara 
verilen cezalar affın şümulü dışında bırakıldı. 
Bu fıkra da tamamen bu bendi yani 1 nci mad
denin 2 nci fıkrasını teyiden konulmuştur. 

Malûmu âliniz irtikâp, ihtilas ve rüşvet suç
larında üçte bir indirme yaptık. Onun için bu 
fıkranın da indirmeye dâhil olması lâzımdır. 

ERSÜ VEHBİ — Paşam, Ceza Dairesi Baş
kanı bu hususu bir daha izah etsinler, lütfen. 

BAŞKAN — Peki, buyurun. 

CEZA İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ — 
Efendim, 279 ncu maddede ceza kanunu tatbika
tında memur olanlar zikredilmiştir. Millî Korun
ma Kanunu bünyesinde ve o şekilde kurulmuş 
müesseselerde çalışanlar Türk Ceza Kanunu
na göre memur değildir. Meselâ Et - Balık 
Kurumunda çalışan 'bir kimsenin Millî Korun
ma Kanunu tatbikatında yapacağı !bir aksaklık 
dolayısiyle cezası affedilmiştir. Halbuki Et - Ba
lık- Kurumundaki bir şahıs Türk Ceza Kanu
nuna göre memur değildir. Et - Balık Kuru
muna ait ıbir parayı zimmetine geçirmesi an
cak suiistimal olur. Bu gi'bi suçlar karşısın
da 64 ncü maddeyi yaratmak mecburiyetinde 
kalınmıştır. 45 sayılı Kanun da aynı şekilde 
bütün sınai, malî müesseselerle İktisadi Devlet 
Teşekküllerinde çalışan hizmetlilere vazifeli 
demiyor, memur diyor. Bunlar Ceza Kanunun
da memur değildir. 64 neü maddede ile bu 
nevi memurları, Devlet İktisadi Teşekküllerin
de, sınai ve malî müesseselerde çalışan kimse
leri Millî Korunma Kanununun tatbikatında 
göstereceklerdi. Suçları artık Devlet. İktisadi 
Teşekkülerine müntesip 'bir memurun zimmeti, 
irtikâbı olamaz. Türk Ceza Kanununun 279 
ncu maddesinin bunu tesbit etmiş olması lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Millî Korunma Kanununa göre 
suç işliyen memurların da affa tâbi tutulma
sı (hususunu reyinize arz ediyorum. KaJbul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

(H ve (T fıkraları tekrar okundu) 

BAŞKAN — Fıkrayı reylerinize arz ediyo-
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rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 

J ) Türk Ceza Kanunu ile diğer kanun
larda yazılı ölüm cezasiyle maJhkûm olanlar; 

L) Geçici 1 sayılı 'Kanunun 6 ncı madde
sinde gösterilen şahısların işledikleri suçlar. 

ADALET BAKANLİĞİ TEMSİLCİSİ AV-
Nl KURTİBİLEK — (K) ibendini değiştiririz. 
İstisna bakımından indirme mümkündür. İki 
defa mahkûm olanların cezasında indirme bir 
dereceye kadar mümkündür. 

M)! 45 sayılı Kanun 'hükmüne tâibi me
murlarla 'bunların .şeriklerinin memuriyet sı
fat ve vazifelerini suiistimal etmek suretiyle 
işledikleri suçlar. 

BAŞKAN — Fıkrayı reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bul edil
miştir. 

N) 2559 ve 6761 sayılı Kanun hükümleri
nin tathikmda bu kanunların tanıdığı vazife 
ve salâhiyetleri suiistimal etmek suretiyle mü
essir fiil ve sair suretlerle suç işliydiler. 

BAŞKAN — Polislerin ilâvesi mevzuüba-
histir. Reylerinize arz ediyorum. Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul edilmemiştir. 
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KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, 

biz istisnaları hiç indirmemiş oluyoruz. 
O.BZA İŞLERİ UMUM MÜDÜRÜ —. Evet 

(»fendim. 

Madde 9. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum, kabul 
edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir efen
dim. 

KBSÜ VEHBİ — Efendim, iki kanun ça
tışmıyor değil mi? Teknik 'bir hataya düşmiye-
lim. 

CEZA İŞLERİ UMUM MÜDÜRÜ — Ha
yır efendim. 

Madde 10. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum, ka'bul 
edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Efendim, yarın saat 14 te toplanılmak üze
re Oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 20;35 





Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

113 sayılı Af Kanununun 3 neü maddesinin (Q) bendinin kaldırılmasına ve (K) bendinin de
ğiştirilmesine dair olan kanun teklifini gerekçesiyle birlikte takdim ediyorum. 

Gereğinin ifasını arz ederim. 
Küçük Sami 

GEREKÇE 

113 sayılı Af Kanununun müzakeresinde adam öldürme suçları aftan istisna edilmiş idi ve 
kanun bu esbabı mucibeyle Hükümet tasarısında adam öldürme suçları dâhil edilmiş olmasına 
rağmen çıkarılarak af harici bırakılmışlardır. 

Af Kanununun tatbiki esnasında ceza evleri dolaşılmış, T. Ceza. Kanununun 448 sayılı mad
desinde yazılı tehevvüren adam öldürme suçlarının Hükümet tasarısında olduğu gibi 5 seneden 
az olmamak üzere 3/1 nispetinde indirilmesinin adilâne olacağı neticesine varılmıştır. Bu se
beple .113 sayılı Af Kanununun 3 neü maddesinin (O) bendi kaldırılmıştır. Bununla Af Kanu
nunun birinci maddesinin (O) bendine göre T. Ceza Kanununun 448 nei maddesi mucibince mah
kûm olanların cezaları 5 seneden az olmamak üzere 3/1 nispetinde indirilmiş olacaktır. 

Af Kanununun şümulünü genişletmek maksadiyle istisnalarda sayılan (K) bendindeki mü-
kerrirler kelimesi tadil teklifinde olduğu gibi hırsızlıktan mükerrer ve diğer cürümlerden her 
hangi biriyle iki defadan fazla mahkûm olanlar şeklinde tadil edilmiştir. 

Af Kanununun 7 nei maddesine (Ancak birinci maddenin (B) fıkrasından istifade eden as
kerî şahısların zayi ettikleri emeklilik hakları geri gelir.) cümlesi ilâve edilmiştir. Bununla 
Askerî Ceza Kanununun 52 nei maddesinin üçüncü fıkrasında yazılı (Tekaütlük hakkının geri 
verilmesi ancak umumi Af Kanununda yazılı olmaya bağlıdır.) şeklinde tahdidi bir hüküm bu
lunduğundan aftan istifade eden askerî şahısların emeklilik hakkı böyle bir sarahat olmadıkça 
geri verilmediği halde Emekli Sandığı Kanununda böyle bir hüküm olmadığından aftan istifade 
eden sivil memurların emeklilik hakları geri verilmektedir. Bu ikiliği kaldırmak ve aftan isti
fade eden sivil memurlar gibi askerî şahısların da, emeklilik haklarının geri gelmesini sağlamak 
maksadiyle bu bent ilâve olunmuştur. Kabulünü arz ederim. 

• \ Sami Küçük 



113 sayılı Af Kanununun üçtinoii maddesinin 
(Ç) bendinin kaldırılmasına ve (K) bendinin 

değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 113 sayılı Af Kanununun 
üçüncü maddesinin (Ç) bendi kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Aym kanunun üçüncü bendi
nin (K) bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 

(Hırsızlıktan mükerrer ve diğer cürümlerden 
her hangi biriyle iki defadan fazla mahkûm olan
lar. 

MADDE 3. — Aynı kanunun yedinci mad
desi aşağıdaki şeskilde değiştirilmiştir. 

Bu kanunun hükümlerinin «Taksirli suçlar 
hariç» Hâkimler ve memurlar kanunları ile bun
lara ek kanunlara ek kanunlar ve sair hususi ka
nunlara tevfikan verilmiş ve verilecek idari ve 
inzibati karar veya yapılmış ve yapılacak işlem
lere ve subay, askerî memur ve astsubayların ce
zalarının hukukî neticelerinden olan rütbenin 
kaybedilmesi ve orduya, askerî memur, astsu
bay olarak kabul olunmamak ve askerî nispetim 
kesilmesi işlemlerine şümulü yoktur. 

Ancak birinci maddenin 8 fıkrasından isti
fade eden askerî şahısların zayi ettikleri emek
lilik hakları geri gelir. 

Hususi kanunlara göre mercilerinde verilmiş 
olan ve bu kanun neşri tarihinden infaz edilme
miş bulunan para cezaları da birinci madde hük
müne tâbidir, vergi cezaları ve misil zamları bu 
hükümden hariçtir. 

MADDE 4. —• Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 5, — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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