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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Millî Birlik Komitesi Üyesi Haydar Tunçka-
nat ve iki arkadaşı ile Temsilciler Meclisi Üyesi 
Hüseyin Ataman ve bir arkadaşının, subay, as
kerî memur ve astsubayların lojman ihtiyaçları 
için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişil 
mesi hakkındaki kanun teklifi görüşüldü, ve ka
nun kaibul olundu. 

Birleşime son verildi. 
(Başkan Divan Kâtibi 

Fahri özdüek Kâmil Karavelioğlu 
Divan Kâtibi 

Haydar Tunçkanat 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati: 15,10 

BAŞKAN — Muzaffer Yurdakuler 

KÂTİPLER : Refet Aksoyoğlu, Selâhattin özgür 

BAŞKAN — Arkadaşlar, birleşimi acıyorum. 

2. — GÖRÜ! 

1. — Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulma
sı hakkındaki 91 sayılı Kanunun 20 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve, Mali
ye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyo-
nuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (1/52) (S. Sayısı : 64) (1) 

BAŞKAN — Devlet Plânlama Teşkilâtı ile 
ilgili olarak arkadaşımız Suphi Karaman açık
lamada bulunacaktır. 

SUPHİ KARAMAN — Efendim, Devlet 
Plânlama işleriyle ilgili işler, 2490 sayılı Artır
ma ve Eksiltme Kanununun sert hükümleriyle 
kısa zamanda yapılamıyor. O kadar ki, bu yıl 
100 bin lira ödenek olduğu halde birtakım iş
ler yapılamamıştır. Binaenaleyh, bu işleri Ar
tırma ve Eksiltme Kanununun hükümleri dışın-

(1) 64 S. Sayılı basmayazı Temsilciler Mecli
sinin 89 nen Birleşim tutanağının sonunda/dır. 

IÜLEN İŞLER 

da bırakmak, bir serbestlik vermek yerinde ola
caktır. Bu husus daha evvel de görüşülmüş, ka
bul edilmiş bulunuyor. 

Böylece kısaca bîr açıklamada bulunmuş 
oluyorum. 

i 
BAŞKAN — Kanunun izahatını dinlediniz. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı? Yok. Mad
delere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulması hakkın
daki 30 . 9 . 1960 tarih ve 91 sayılı Kanunun 20 

nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 

Madde 1. — 30 / 9 . 1960 tarih ve 91 sayılı 
Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

«Madde 20. — Plânlama Teşkilâtı, plânların 
yapılması, tatbikatı ve koordinasyonuyla alâka
lı olarak araştırma, etüt ve proje tetkiki gibi 
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işleri yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslara 
mukavele ile yaptırabilir. 

Bu hususta 2490 sayılı Kanun hükümleriyle 
ek ve tadilleri uygulanmaz.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Olmadığına göre maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok... Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2. — Cemâl Fmdik'a vatani hizmet tertibin
den maaş tahsisine dair kanun tasarısı ve Mali
ye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komis
yonuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (1/108) (S. Sayısı : 54) (1) 

BAŞKAN — Buyurunuz Suphi Karaman. 
SUPHÎ KARAMAN — Efendim, Mehmetoğ-

lu 1312 doğumlu Cemâl Fındık, 1 nci Cihan Har
binde ve Millî Mücadelede büyük yararlıklar 
göstermiştir. Bugün kendisini geçindirmekten 
âciz bir durumda bulunuyor. Bu durumunu 
bir dilekçe ile M. B. Komitesine bildiriyor ve bu 
hususta hazırlanan tasarı M. B. Komitesine ha
vale edilmiş bulunuyor. 

BAŞKAN — Efendim, kanun tasarısının tü
mü üzerinde söz istiyen ... Buyurunuz efendim. 

SITKI ULAY — Arkadaşlar, şunu arz ede
yim ki, diğerleri dururken; Ali İhsan Kalmaz'-
m anasına, babasına hiçbir maaş bağlanmamış
ken, şimdi bunun çıkması nasıl olur? 

Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
KADRÎ KAPLAN — Sayın paşam ortaya 

bir mesele getirdi. Bunların ilgisi var; ama ça-

(1) 54 S. Sayısı basmayazı Temsilciler Mec
lisinin 88 nci Birleşim tutanağının sonuna adar. | 
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re? Bu kanun üzerinde görüşülürken ortaya baş
ka bir şey çıktı. 

SITKI ULAY — Çare;'nasıl Ali İhsan Kal-
maz'm ailesine maaş bağlandı ise buna da bağ
lanır. Ama bu kanun biraz daha bekletilirse iki
si birden çıkartılabilir. Oare budur. 

HAYDAR TUNÇKANAT — Ben bunun bek
letilmesine taraftar değilim. Nedim Özpolat, 
hâdiseler sırasında oradan oraya koşarken kaza 
ile vefat etmiştir. Onu çıkartalım derken bunun 
bekletilmesinin hiçte doğru olmıyacağma ka
niim. 

SAMİ KÜÇÜK —,Bence de bekletilmesinde 
bir fayda yoktur. Yalnız, acaba Temsilciler Mec
lisi ne şekilde toplanacak? Bunun bir defa öğ
renilmesi lâzım. Ondan sonra arzu edilen hu
suslarda bir neticeye varılabilir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?. Yok. 
Maddelere geçilmesini oya sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler.., Kabul edilmiştir 
efendim. 

Cemâl Fındık'a vatani hizmet tertibinden maaş 
tahsisine dair Kanun 

Madde 1. — Birinci Büyük Harb ve Millî 
Mücadeleye iştirak ederek emsallerine nisbetle 
fevkalâde hizmeti sebk eden ve yararlık gösteren 
Alucra kazası Hanzar köyünde mukim Miktat-
oğullarmdan Mehmetoğlu 1312 doğumlu Cemâl 
Fmdik'a hayatta bulunduğu müddetçe vatani 
hizmet tertibinden 500 lira maaş tahsis edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Madde Jhakkmda söz istiyen?. 
Yok. 

Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 2 — Bu kanun yayımını takibeden 
aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Bendeniz şunu arz edeyim ki, kanunun ge

cikmesinden dolayı bir aylık bir kayıp oluyor. 
Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
Madde 3. — Bu kanunun (hükümlerini Ma

liye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümünü oya sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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3. — Samsun'un Bafra kazasının Denişek 

köyü 11 hanesinde kayıtlı Zihnioğlu, Fatma'dan 
doğma, 11 . 4 . 1341 doğumlu Necmi Karataş'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Sosyal İşler Komisyonu raporu 
(3/108) (S. Sayısı : 222) (1) 

(Komisyon raporu okundu.) 
(BAŞKAN — Söz i'stiyen var mı! Yok. Ol

madığına göre oylarınıza sunuyorum. Ka'bul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — İpsala'nın Sarpdere köyü 46 sayılı ha
nesinde kayıtlı Mustafa oğlu, Fatma'dan doğma, 
17 . 11 . 1926 doğumlu Mehmet Ak'ın ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Sosyal İşler Komisyonu raporu (3/91) 
(S. Sayısı : 224) (2) 

(Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Mufhterem arkadaşlar; kararı 

dinlediniz. Anayasanın 26 neı maddesi gereğin
ce bu hususu oyunuza sunuyorum. Ka'bul eden
ler... Etmiyenler..rKalbul edilmiştir. 

5. — Tarsus ilçesinin Manaz köyü 111 hane
sinde kayıtlı Abdulvahitoğlu, Hatice'den doğma, 
28 . 5 . 1938 doğumlu Necati Şenol (Şenel) un 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Sosyal İşler Komisyonu raporu 
(3/119) (S. Sayısı: 223) (3) 

(Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Arkadaşlar, bir karar, 'bir de 

komisyon raporu var. 
Bu 'hususta söz is t iyenl . Buyurunuz Paşam. 

SITKI UIıAY — 'Efendim, 'biraz evvel para
ya tamaen adam öldüren idam olacak dendi. 
Para ile ırz arasında fark yok bence. 

REFET AKSOYOĞLU — Efendim Yargıtay 
ne sebeple, neye istinaden 'bu kararı vermiştir? 

SAMI KÜÇÜK — Efendim, hafifletici sebep 
görülmektedir. 

İsterseniz karraı okuyayım'; sonunda, oy 
çoğunluğuyla karar verildi, deniyor, îmza; Re-
cai Seçkin. 

(1) 222 sayılı basma yazı tutanak sonundadır-' 
(2) 224 sayılı basma yazı tutanak sonundadır. 
(3) 223 S. Sayılı basmayazı tutanağın so

nundadır. 
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AHMET YILDIZ — Efendim, bendeniz bu 

şekilde işin aydınlanacağına kaani değ-iüm; il
gililer gelsinler, açıklamada bulunsunlar. 

SAMİ KÜÇÜK — Efendim, muhalif üye ve 
muhalefet şerlıi vardır. Müsaadenizle okuya
yım. 

«Temyiz bozma ilâmında gösterilen sebepler 
yerinde görüldüğünden uyulmasına taraftarım. 
Bu itibarla, maznun hakkında, 59 ncu madde
nin tatbiki reyindeyim. 

29 . 11 . 1960 
Muhalif Âza 

SAMİ KÜÇÜK — İsterseniz Temyiz Mahke
mesinin 'bozma kararını da 'okuyayım. 

(Akuyun, okuyun, sesleri) 
BAŞKAN — Buyurun, okuyun. 

T. C. 
Temyiz Mahkemesi 

Birinci Ceza Dairesi 
Esas No. : 59/3455 
Karar No. : 1898 

Tebliğname : 59/5012 

TEMYİZ İLÂMI 

Zorla ırzına geçmeye teşebbüs ettiği Cennet 
Erişiği, mukavemet ve muhalefet göstermesin
den mütevellit infial ile öldürmekten sanık Ne
cati Şenol (Şenel) in, T. C. Kanununun 450/8 
nci maddesine tevfikan idam cezaısiyle mahkû
miyetine ve hakkında açılan zJorla kaçırmaya ve 
ırza geçmeye 'teşebbüs fiilleri 450 nci maddenin 
8 nci bendi meyanmda uulunduğundan 'bu suç
larından dolayı ayrıca ceza tâyinine malhal ol
madığına ve 3 000 lira mânevi tazminatla 300 
lira maktu ve 300 lira nispî vekâlet ücretinin 
sanıktan alınarak müdahil Halil Erişiğ'e veril-

. meşine dair (Mersin) Ağır Ceza Malhkenıesinden 
bozma üzerine verilen 13 . 10 . 1959 tarifti!i hü
küm re'sen temyize tâbi olmakla beraiber du-
ruşmali olarak temyizen tetkiki sanık tarafın
dan da istenilmiş olduğundan dâva evrakı C. 
Baş Müddeiumumiliği yüksek makamından teb
liğname ile Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza 
Dairesine gönderilmekle duruşmalı olarak ya
pılan tetkikat sonunda aşağıdaki karar tesbit 
edildi. 

Evvelki hüküm müdaihilin temyizi üzerine 
tetkik >o!unarak vasıftan "bozulmuş, bu defa te-
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sis olunan hüküm, bozma gereğine bu 'bakımdan 
uygun bulunmuş olduğundan sanığın ve dıırıış-
nıalı tetkikat sırasında müdafiinin aynı nokta
ya ilişen temyiz itirazı yerinde görülmemiştir; 
Ancak : 

A) Sanık bütün safhalarda sucunu sami
miyetle itiraf ederek, maktuleyi öteden beri 
sevmekte olduğunu ve evlenmek maksadiyle 
evine götürmek istediğini ve mümanaatı karşı
sında kızarak bu suçu işlediğini bildirmiş, mah
kemece de bu suretle kabul edilmiş, suçun ika
mda başka bir sebep bulunmadığı gibi, hilafı 
anlaşılamıyan müdafaaya göre sevgisinin red
dedilmiş olmasından mütevellit teessürün bu 
suçun işlenmesinde âmil olduğu tahakkuk etmiş 
olmasına göre bu hususun o tarihte henüz 20 
yaşı içinde bulunan sanık hakkında 59 ncu 
maddenin tatbikini gerektiren sebeplerden ol
duğu düşünülmeden, isabetsiz mütalâalarla tah
fife yer olmadığına karar verilmesi; 

Yolsuz, sanığın ve duruşmalı tetkikat sıra
sındaki müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla 
varit bulunduğundan tebliğnamedeki tasdik is
teminin reddiyle hükmün bu sebepten dolayı 
(C. M. Tl Kanununun) 307, 308, 321 ııci mad
delerine tevfikan (bozulmasına) ve evrakın 
yerine iadesine 14 . 9 .1960 tarihinde ittifakla 
karar verildi. 

14 . 9 . 1960 tarihinde ittihaz olunan işbu ka
rar C. Baş Müddeiumumiliği muavinlerinden 
Mürvet Tüzünkan'ın huzurunda ve 'duruşmalı 
tetkikat sırasında müdafaasını yapmış bulunan 
sanık müdafii avukat Saip Çatıkkaş'm gıyabın
da 16 . 9 . 1960 tarihinde usulen ve açık olarak 
tefhim edildi. 

Mukabele edildi. 
Başkâtip 

SAMİ KÜÇÜK — Bu bir bozma kararıdır. 
Bundan sonra da Temyiz Mahkemesinin çoğun
lukla aldığı bir karar var. İsterseniz onu da 
okuyayım. 

SUPHİ KARAMAN — Bunda muhalefet 
şerhi var mı? 

SAMİ KÜÇÜK — Hayır, ydktur. 
BAŞKAN — Buyurun okuyun efendim. 

0 : 1 
T. C. 

Temyiz Mahkemesi 
Ceza Heyeti Umumiyesi 

Esas No: L/6 
Karar No: 6 

Tebliğname : 961/269 
TEMYİZ İLÂMI 

Zorla ırzına geçmeye teşebbüs ettiği Cennet 
Erişiği mukavemet ve muhalefet göstermesin
den mütevellit infial ile öldürmekten sanık ve 
tutuk Tarsus'un Manaz köyünden Abdülvahap-
oğlu Haticeden doğma 28 . 5 .1938 doğumlu 
Necati Şenol (Şenel'in) T. C. K. nun 450/8 nci 
maddesi gereğince idam cezası ile mahkûmiye
tine ve hakkında açılan zorla kaçırmaya ve 
ırza geçmeye teşebbüs fiilleri 450 nci madde
nin 8 nci bendi meyanmda bulunduğundan bu 
suçlardan dolayı ayrıca ceza tâyinine mahal ol
madığına ve 300 lira mânevi tazminatla 300 
lira maktu ve 300 lira nispî vekâlet ücretinin 
sanıktan alınarak müdahil Halil Erişiğe veril
mesine dair Mersin Ağır Ceza Mahkemesinden 
bozma üzerine verilen 13 .10.1959 tarihli hü
küm re'sen Temyize tâbi olduğu gibi duruşmalı 
olarak Temyizen incelenmesi sanık tarafından 
da istenilmiş olmasına binaen dosya Temyiz 
Birinci Ceza Dairesince incelenereik: Evvelki 
hüküm, müdahilin temyizi üzerine tetkik olu
narak vasıftan bozuimuş, bu defa tesis olunan 
hüküm, bozma gereğine bu bakımdan uygun 
bulunmuş olduğundan sanığın ve duruşmalı 
tetkikat sırasında müdafinin aynı noktaya ili
şen Temyizi itirazı yerinde görülmemiştir. 

Ancak; 
A) Sanık bütün safhalarda suçunu sami

miyetle itiraf ederek, maktuleyi öteden beri 
sevmekte olduğunu ve evlenmek maksadiyle 
evine götürmek istediğin: ve mümanaatı karşı
sında kızaralk bu suçu işlediğini bildirmiş, mah
kemece de bu suretle kabul edilmiş suçun ika
mda başka bir sebep bulunmadığı gibi müda
faaya göre sevgisinin reddedilmiş olmasından 
mütevellit teessürün bu suçun işlenmesinde 
âmil olduğu tahakkuk etmiş olmasına göre; 
bu hususun o tarihte henüz 20 yaşı içinde bu
lunan sanık hakkında 59 ncu maddenin tatbi
kini gerektiren sebeplerden olduğu düşünülme-

-i-
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den, isabetsiz mütalâalarla tahfife yer olmadı
ğına karar verilmesi kanuna aykırı ve bozma
yı gerektirmiş olduğundan bahsile tyozulup ye
rine geri çevrilmekle yeniden yapılan muhake
me sonunda: 

1. Savunma şahidi olaralk gösterilip du
ruşmanın 5 .5 .1958 günlü celsesinde dinlenmiş 
olan Mustafa Pir ve Naime Kocanın beşinci 
sayfasındaki mazbut ifadelerinde müdafaa ci
hetinden tamamen ademim alûmat beyan etmiş 
olmalarına göre bozulan 'kararda (teeyyüdeyle-
memiş) olarak yazılacağı yerine daktilo hatası 
olarak = (Teeyyüdeylemiş) şeklinde yazılması 
esasa müessir değildir. Sanığın maktıüeyi ev
lenmek için evine götürmek istemeyip şehvani 
hislerini tatmin için bu saçu işlediği ve bu ha
lin maktulenin uçkurunun koparılmış ve do
nunun dizlerine kadar indirilmiş olmasiyle te-
eyyüdetmesine göre evlenme = maksadiyle eve 
götürme hali düşünülemiyeceği gibi sevgisinin 
reddedilmesinden değil şehvani his ve hareket
lerin reddedilmesinden duyulan infial ile suç 
işlenmiştir ki, tatbik edilen maddenin de ruh 
ve matlabı bu cezayı âmir bulunmaktadır. 

2. Bozma kararmdalki yaş durumuna ge
lince : Kanun vâzıı evvelce cezai ehliyeti 21 yaş 
olarak kabul etmiş iken ahiren yapılan tadilât
ta bunu 18 yaşa indirmiş olmasına göre kanun 
vâzınnı indirici sebebolarak görmediği yaş du
rumunun mahkemece de tahfif sebebi olarak 
kabul edilmesinde isabet görülmemektedir. 

3. T. C. K. nun 59 rıcu maddesi münhası
ran mahkemelerin takdirine bırakılmış .olma
sına göre buna Yüksek Temyiz Mahkemesinin 
müdahalesi doğru görülmemektedir. Kaldı ki, 
mahkeme evvellki kararında bu cihet üzerin
de gereken hassasiyeti göstermiş ve münakaşa
sını yaparak takdiri tahfif sebebinin bulunma
dığını izah ve reddetmiştir. 

Binaenaleyh: Yukarda izah edilen bu sebep
lere göre Yüksek Birinci Ceza Dairesinin boz
ma. kararı yerinde görülememiş ve sanığın idam 
cezası ile mahkûmiyeti hakkında ittihaz olu
nan hüküm usul ve kanuna uygun bulunmuş 
olduğu beyaniyle evvelki hükümde ısrarı kap-
sıyan 29 .11.1960 tarihli hüküm dahi re'sen 
tetkike tâbi bulunduğu tribi Temyizen incelen
mesi O. Savcılığı ile sanık vekili taraflarından 
da istenilmesine mebni dosya C. Başsavcılığı
nın: 1. Bozmadan sonra gösterilen daha et-
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raflı mucip sebeplere ve mahkemenin takdir 
hakkına ve bu takdir hakkının aleyhe tecelli 
etmesinde bir isabetsizlik ve aykırılık bulun
mamasına binaen kararın ısrar cihetine ilişen 
itirazların reddi, 

2. Evvelki hüküm bozularak ortadan kalk
mış olmasına göre sanık vekilinin Temyiz itiraz-
hüküm tesis edilmesi gerekirken yazılı şekilde 
karar verilmesi kanuna aykırı görüldüğünden 
hükmün bozulması isteğini bildiren 23 . 2 .1961 
tarihli tebliğnamesiyle Birinci Başkanlık Dai
resine gönderilmekle Ceza Genel Kurulunca ge
reği konuşulup düşünüldü : 

Karar başlığında sanığa hükmedilen ceza 
gösterilmiş olmasına göre tebliğnamenin (2) 
No. lu bendindeki düşünce yerinde olmadığı 
gibi eylemin işleniş şekline ve soruşturma so
nucuna göre olayda cezayı azaltıcı-bir sebebin 
bulunmadığı, gerekçeleri gösterilerek açıklan
mış olmasına göre samkvc.kilinin Temyiz itiraz
ları dahi yerinde bulunmadığından tebliğname-
-nin (1) No: lu bendindeki istek üzere reddiy
le usul ve kanuna uygun bulunan ısrar kararı
nın onanmasına hüküm, re'sen temyize -tâbi ol
duğundan hare alınmasına yer olmadığına 
13. 3 . ]961 gününde oy çokluğu ile karar ve
rildi. 

(Mühür ve imza) 

Karşılaştırıldı 
Başkâtip 961 

imza 
269 

EKREM ACUNER — Benim anladığıma 
göre, mahkeme, tahfif sebebi aramış, Temyiz 
bozmuş; evine götürmek temayülü olsaydı bunu 
yapmazdı, deniliyor. Ben de, Temyizin kararına 
uyulmasını ve idam cezasının tasdikini istemek
teyim. 

MUCİP ATAKLİ — Efendim, bendeniz bir 
başka cepheden tahfif sebebi buldum; mademki 
kaatil bu kızı o kadar sevmiş ve onun için bu 
suçu işlemiş, şu halde, onu bir an evvel ona ka
vuşturmak için verilen karar tasdik edilmelidir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? 
SAMt KÜÇÜK — Efendim, bendeniz bu işi 

komisyondaki arkadaşımıza incelettim, bunda isa
bet vardır, dedi. Arzu ederseniz arkadaşımızı te-
ferruatiyle dinlemek mümkündür. 
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BAŞKAN — Şimdi, efendim, bir teklif var, 

arkadaşımız dediler ki : Kararlar komisyona 
iade edilsin, yeniden incelensin. 

SAMI KÜÇÜK — Efendim, karar verilme
den kaatilin yaşı henüz 20 olması dolayısiyle hak
kında idam talebi yerinde olmaz, deniyor. 

2 ncisi mahkemede, bu defa üyelerden birisi 
bozma lehinde bulunuyor, Temyiz kararı bozu
yor. Fakat, sonradan yine. Temyiz çoğunlukla 
bir karar alıyor. Bu çok feci bir durumdur. 
Kızınızı istiyor, vermiyorsunuz. Adam ırzına ge
çiyor, sonra da öldürüyor. 

MUCÎP ATAKLI — Bir zamanlar orman 
yangınlarına sebebolanlarla ırza tecavüz eden
ler için şiddetli hükümler koymayı düşünmüş
tük. Şimdi bunlar ne çabuk unutuldu? Biraz 
evvel kabul edilen kanunlarda idam cezasını te
reddütsüz kabul ettiğimiz halde bu ırza tecavüz 
halinde niçin tereddüdediyoruz! Bence bu kaatiî 
suçu diğerlerinden daha fecidir. Bu adamın ya
şaması artık cemiyet için yüz karasıdır. Arka
daşlarımın idam kararma iştirak etmelerini rica 
ederim. ^ 

EMANULLAH ÇELEBÎ — Mahallî mahke
me idam cezası vermiş, biz muhalefet şerhine 
v. s. ye göre bunu ağır hapse çevirmek istiyo
ruz. Burada hissî hareket etmek doğru olmaz. 
Mahkemenin verdiği kararın aynen tasdiki icab-
ederdi. Burada hafifletici sebebolarak, 20 yaş 
gösteriliyor. Halbuki, idam ehliyeti olarak İS 
yaş kabul edilmiş bulunuyor. Hiçbir zaman bu
rada yaş hafifletici bir sebep değildir. Başka da 
bir sebep gösterilmiyor. i 

i 
OSMAN KOKSAL — Efendim, bendeniz | 

Refet Aksoyoğlu'nun teklifinin oya konulması 
] elimdeyim. 

VEHBÎ ERSÜ — Efendim, bendeniz kontra 
bir teklifte bulunayım : Komisyonda zaten iş 
incelenmiştir. Bu itibarla, Refet Beyin teklifine 
karşılık olarak, -dosyadaki inceleme yeter görüle
rek bir karar verilmelidir. 

REFET AKSOYOĞLU — Efendim, biz ge
rekli incelemeyi yapmış değiliz. 
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VEHBÎ ERSÜ — Efendim, dosya burada, 

arzu edilirse hepsi yeniden okunur. 
KADRÎ KAPLAN — Efendim, kasıt ve ta-

ammüt • nasıl tekemmül etmiştir? Bu hususta 
uzman arkadaşımız gelsin, açıklamada bulunsun. 
Kasıt ve taammüt tam tekemmül etmişse aynı 
şekilde iştirak ederim. Bunun anlaşılması lâzım
dır. Onun için mütehassıs bir hâkimin burada 
izahat vermesi yerinde olur. 

EKREM ACUNER — Efendim, bu üç şıkkı 
yani komisyona iadesini, ağır hapse çevrilmesini 
ve idam cezasını oya koyalım. 

BAŞKAN — Şimdi ilk teklif olarak Sayın 
Refet Aksoyoğlu'nun teklifini oylarınıza arz edi
yorum. 

AHMET YILDIZ — En aykırı olarak idam 
cezası teklifini oya koymak lâzımgelmez mi? Ev
velâ bunu oya koyalım. 

BAŞKAN — Dosyayı incelemek ve izahat 
vermek üzere komisyona iade edilmesini istiyen 
arkadaşlar lütfen işaret etsinler... 4 kişi. Kabul 
edilmemiştir. Dosyaya göre karar verelim, di
yenler.... 

SAMÎ KÜÇÜK — Bir şey ilâve edeyim. 
Bikrinin izale edilmemiş olduğu raporda yazılı
dır. 

KADRÎ KAPLAN — Efendim, usul hakkın 
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz, efendim. 
KADRÎ KAPLAN — Efendim, dosyada de

niyor ki, biz tatmin edilmedik. Komisyon, sizler 
•ise, tatmin edildik, diyorsunuz. 

Tümünü incelemeden nasıl bir karara varabi
lirsiniz? 

SAMÎ KÜÇÜK — Efendim, komisyon dos
yanın tümünü inceliyemez. 

BAŞKAN — Efendim, 1 nci teklif oya su
nuldu. 

Şimdi, idamı kabul edenler... 9. Kabul edil
miştir, efendim. 

Stenograf arkadaşlarımız gidebilirler, efen
dim. 

Kapanma saati : 16,06 
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Samsun'un Bafra kazasının Denişek köyü 11 hanesinde 
kayıtlı Zihnioğlu, Fatma'dan doğma, 11.4.1341 doğumlu 
Necmi Karataş'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 

Başbakanlık tezkeresi ve Sosyal İşler Komisyonu 
raporu (3/108) 

r. c. 
Başbakanlık ••••:•::*?' 16 . 6 . 1961 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No. 5/4-2665 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 
31.3.1953 tarihinde Kozan'ın Yeni köyünden Mehmedoğlu tsa Gönül'ü taammüden öldürmek

ten sanık Samsun'un Bafra, Kazasının Denişek köyü 11 hanesinde kayıtlı Zihnioğlu, Fatmadan doğ
ma, 11.4.1341 doğumlu Necmi 'Karataş'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Hatay Ağır Ceza 
Mahkemesince verilen ıhükmün tasdikma ve sonraki kanuni muamelenin ifasına dair olup Adalet 
Bakanlığının 9.6.1961 tarihli ve 20567 sayılı tezkeresiyle gönderilen Yargıtayın 2.6.1961 gün ve 
Esas: 61/527, Karar: 1691 sayılı ilâmiyle ibu işe ilişkin hükmün dosyasının, dizi puslası veçhile, bağlı 
olarak sunulduğunu arz ederim. 

Devlet Başkanı ive Başbakan 
Org. 

Cemal Gürsel 

Sosyal İşler Komisyonu rapora 
T. C. 

Milli Birlik Komitesi 27 . 7 . 1961 
Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No. : 3/108 
Karar : 104 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 
31.3.1953 tarihinde Kozan'ın Yeni köyünden Mehmedoğlu Isa Gönül'ü taammüden öldürmek

ten sanık Samsun'un Bafra Kazasının Denişek köyü cilt 18, sayfa 6, hane 11 de kayıtlı Zihnioğlu, 
Fatma'dan doğma, bekâr, 11.4.1341 doğumlu Necmi Karataş'ın, T. C. Kanununun 450/4 ncü mad
desi uyarınca idam eezasiyle cezalandırılmasına dair olup Yargıtay 1 nci Ceza Dairesi 61/527 Esas, 
1691 Karar, 3821 telbliğname sayılı ilâmiyle onaylanarak kesinleşen Hatay Ağır Ceza Mahkemesin
den 27 . 6 .1960 tarih ve 1960/90 Esas, 1960/2157 Karar sayılı hükmü ve eki dosya Başbakanlığın 
16. 6.1961 ıgün ve 5/4^2665 sayılı yazılarına bağlı olarak komisyonumuza gönderilmekle tetkik ve 
müzakere olundu. 

Yapılan incelemede, dosya münderecatına ve yukarda işaret edilen adlî makamların vicdani kanaat
lerine göre sülbuta ermiş bulunan suçun faili hakkında verilen ölüm cezasının 491 sayılı Anayasanın 
26 ncı maddesi gereğince, kaldırılmasını veya tahfifini gerektirir bir sebep bulunmadığından sözü 
geçen cezanın infaızma, komisyonumuzca ittifakla karar verildi. 

Komitenin tasvibine sunulmak üzere Başkanlığa arz olunur. 
(Sosyal İşler Komisyonu 

Başkanı 
Sami Küçük Suphi Gürsoytrak Mehmet özgüntş Ahmet Yıldız 





M. B. Komitesi S. S A Y I S I 223 
Tarsus ilçesinin Manaz köyü 111 hanesinde kayıtlı Abdul-
vahitoğlu, Hatice'den doğma, 28.5.1938 doğumlu Necati 
Şenol (Şenel) un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 

Başbakanlık tezkeresi ve Sosyal İşler Komisyonu 
raporu (3/119) 

T. C. 
Başbakanlık < 27 . 6 . 1961 

Zat ve Yazı İşleri 
Umum Müdürlüğü , •-* 
H. No. : 5/4 - 2841 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

3.1.1958 tarihinde, zorla ırzına geçmeye teşebbüs ettiği, Tarsus ilçesinin Manaz köylünden HaJil-
kızı, 22.2 .1942 doğumlu Cennet Erişik'i, mukavemet ve muhalefet göstermesinden mütevellit infial 
ile Öldürmekten sanık, aynı ilçenin Manaz köyü 111 hanesinde kayıtlı Abdulvalhitoğlu, Hatice'den 
doğma, 28 .5.1938 doğumlu Necati Şenol (Şenel) un, ölüm cezasına çarptırılması hakkında Mersin 
Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün tasdikma ve sonraki kanuni muamelenin ifasına dair olup 
Adalet Bakanlığının 20. 6 .1961 tarihli ve 22011 sayılı tezkeresiyle (gönderilen Yargıtaym 13 . 3 . 
1961 tarihli ve Esas: 1/6, Karar: 6 sayılı ilâmiyle bu işe ilişkin hüküm dosyasının, dizi puslası veç
hile, bağlı olarak sunulduğunu arz ederim.. 

Devlet Başkanı ve Bagbakan 
Org. 

Cemal Gürsel 

Sosyal İşler Komisyonu raporu 
T. C. 

Millî Birlik Komitesi 27 . 7 . 1961 
Sosyal İşler Komisyonu L . . - . , . , 

Esas No.: 3/119 
Karar No. : 102 

M. B. Komitesi Başkanlığına 

3.1.1958 tarihinde, zorla ırzına geçmeye teşebbüs ettiği, Tarsus ilçesinin Manaz köyünden Halil-
kızı, 22. 2 .1942 doğumlu Cennet Erişik'i, mukavemet ve mulhalefet göstermesinden mütevellit infial 
ile öldürmekten sanık, aynı ilçenin Manaz köyü 111 hane 66 cilt 118 sayfada kayıtlı, Abdulvalhitoğlu, 
Hatice'den doğma, bekâr, 28. 5.1988 doğumlu Necati Şenol OŞenel) un, T. C. Kanununun 450 nci 
maddesinin 8 nci bendi gereğince idam cezasiyle mahkumiyetine dair olup Yargıtay Ceza Umumi He
yetinin 1/6 Esas, 6 Karar ve 961/269 teıbliğname sayılı ilâmiyle tasdik edilerek kesinleşen Mersin Ağır 
Ceza Mahkemesinden 13 .10.1959 tarih ve 959/108 Esas, 959/147 Karar sayılı hükmü, aynı kararın
da, 29.11.1960 tarih ve 960/156 Esas, 96Q/2ıQ3 Karar sayılı ısrar hükmü ve eki dosya Başbakanlığın 
27 .6,1961 gün ve 5/4 - 2841 sayılı yazılarına bağlı olarak komisyonumuza tevdi edilmekle tetkik ve 
müzakere olundu. 
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Dosya münderecatı ve adlî mercilerin kanaat uyuşmazlığını dikkate alan komisyonumuz, suçun iş

leniş şekline, adlî mercilerin saikte ittifak edememelerine, sanığın suç tarihinde henüz 20 yaşında ol
masına, cahil, sabıkasız oluşuna, suçunu muhakeme esnasında samimiyetle itiraf etmiş olmasına göre 
verilen ölüm cezası; cezanın tatbik ve infazında 2 esaslı dayanak olan içtimai fayda ve adalet mefhu
mu ile bağdaşır bulunmamıştır. 

ölüm gibi ağır ve telâfisi imkânsız bir cezanın tatbiki yukarda izah olunan sebepler karşısında isa
betli görülmediğinden Necati Şenol (Şenel) hakkındaki ölüm cezasının 24 sene ağır hapse çevrilmesine 
ittifakla karar verildi. 

Komitenin tasvibine sunulmak üzere Başkanlığa arz olunur. 

Sosyal işler [Komisyonu 
Başkanı 

Sami Küçük 
Üye 

Suphi Oürsoytrak 
Üye 

Mehmet özgüneş 
' Üye 

Ahmet Yıldız 

> > • « < csa»«*——»4»» • 

( S. Sayısı : 223 ) 
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İpsala'nın Sarpdere köyü 46 sayılı hanesinde kayıtlı 
Mustafa oğlu, Fatma'dan doğma, 17.11.1926 doğumlu 

Mehmet Ak'ın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Sosyal 

İşler Komisyonu raporu (3/91) 

T. C. 
Başbakanlık , ^ ; ı . 'Ç" "Y~" 15,5,196i 

Zat ve Yazı îşUri 
Umum Müdürlüğü "''•'"' ^ j 

ff. No.: 5/4 -2059 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

11/12.10.1956 gecesi, Keşan ilçesinin Izzetiye köyünden Çoban Hüseyin Karaoğullarmı para
sına tamaen ve taammlüden öldürmekten sanık İpsala'nın Sarpdere köyü 46 sayılı hanesinde kayıtlı 
olup Keşan ilçesi îzzetiye köyünde otıîran Mustaf aoğlu, Fatma'dan doğma, 17.11.1926 doğumlu 
Mehmet Ak'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Edirne Ağır Ceza Maıhkemesince verilen hükmün 
tasdikma ve sonraki kanuni muamelenin ifasına dair Adalet Bakanlığının 10. 5.1961 tarihli ve 17295 
sayılı tezkeresiyle gönderilen Yargıtayın 29.3.1961 tarihli ve Esas: 60/1346, Karar: 61/1132 sayılı 
ılâraiyle bu işe ilişkin büküm dosyasının, dizi puslası veçlhile, bağlı olarak sunulduğunu arz ederim.' 

Devlet Başkanı ve Başbakan 
Org. 

'" *"**" Cemal Gürsel 

Sosyal İşler Komisyonu rapora 
T. C. 27 . 7 . 1961 

Sosyal tsler Komisyonu » ,̂̂  „; ,: 
Esas No.: 391 ^^ıs' 

Karar No.: 103 

M. B. Komitesi Başkanlığına 

lit/12.10.1956 gecesi, Keşan ilçesinin îzzetiye Iköytünden Çoban Hüseyin Karaoğullarını para
sına tamaen ve taammüden öldürmekten sanık ipsala'nın Sarpdere köytü 46 sayılı hane Cilt : 7, Say
fa : 18 de kayıtlı olup Keşan ilçesi îzzetiye köyünde oturan Mustaf aoğlu, Fatma'dan doğma, bekâr, 
17 Teşrinisani 1926 doğumlu Mehmet Ak'ın T. C. Kanununun 450 nci maddesi 4-7 nci bentleri uya
rınca idam cezasiyle cezalandırılmasına dair olup Yargıtay 1 nci Ceza Dairesinin 29.3.1961 gün 
ve 60/1346 Esas, 61/1132 Karar, 2126 tebliğname sayılı ilâmiyle tasdik edilerek kesinleşen, Edirne 
Ağır Ceza Mahkemesinden 13.4.1961 tarih ve 960/39 Esas, 960/49 Karar sayılı hükmü ve eki dosya 
Başbakanlığın 15.5.1961 gün ve 5/4 - 2059 sayılı yazılarına bağlı olarak komisyonumuza gönderil
mekle tetkik ve müzakere olundu. i 



Yapılan inceleme sonunda, dosya muhteviyatına ve yukarda işaret edilen adlî mercilerin vicdani 
kanaatlerine göre süıbuta ermiş bulunan suçun faili hakkında verilen ölüm cezasının 491 sayılı Ana
yasanın 26 ncı maddesi gereğince bu cezanın kaldırılmasını veya değiştirilmesini gerektirir bir sebep 
bulunmadığından sözü geçen cezanın infazına, komisyonumuzca karar verildi. 

'Komitenin tasvibine sunulmak üzere Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Sosyal İşler Komisyonu 
(Başkanı 

Sami Küçük Suphi Gürsoytrak Mehmet özgüneş Ahmet Yıldız 

(S. Sayısı : 224) 


