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1. — GEÇEN TUTAff AK ÖZETİ 

Yüksek Adalet Divanınca verilen ölüm ce
zalan hakkında T. C. Millî Birlik Komitesi 
özel Komisyonu raporu okundu ve aynen ka
bul olundu. 

Birleşime son verildi. 
Başkan Divan Kâtihi 

* Cemal Gürsel Refet Aksoyoğlu 
Divan Kâtibi 

Selâhaftin özgür 

i- • m ı 

B t R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati 16,30 

BAŞKAN — Mucip Ataklı 

KÂTİPLER : Refet Aksoyoğlu, Selâhattin Özgür 

BAŞKAN — Oturumu ağıyorum. 

2. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1: — Ayvalık kazasının Sakarya mahallesi 
104 numaralı hanesinde kayıtlı, İrfanoğlu 16. 
4.. 1943 doğumlu İzmir'de Fatma Hayriye'den 
doğma Edip Ersin İsmail Oylu'nun cezasının 
affı hakkında Sosyal İşler Komisyonu raporu 
(Dilekçe Komisyonu No. 4075 -4469) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu.)' 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyeni.. 
VEHBÎ BRSÜ — Biz, bir af kanunu çıkar

ma yetkisine saihip değiliz, .. 
SAMI KÜÇÜK — 157 sayılı Kanuna göre 

Komite yetkilidir. Teklif;, Sağlık Komisyonun
da müzakere edilmiş, bu hususta tetkikler ya-
pflmıştır. Bundan evvel böyle bir şey oldu, 
Urfa'da birisi tecavüze uğramış ve yaralanmış
tır. 157 sayılı Kanunun verdiği salâhiyetle böy
le bir af çıkmıştır. 

Bundan evvelki toplantılarda 'bu husus bü
tün teferruatı ile arz edilmişti, Fikret Bey ar-

(1) 4075 - 4469 saydı Dilekçe Komisyonu 
raporu 101 nci Birleşim iutanağındadır. 

kadaşımız da duruma vakıftırlar. Arzu eder
seniz izahatta bulunsunlar. 

VEHBÎ ERSÜ — Arkadaşlarımız yanlış te
lâkki etmesinler. Bir karar vereceğiz, onun için 
Hukuk Müşaviri arkadaşımız gelsin bu mev-

"zuda bize izahat versinler. 
SAMÎ KÜÇÜK — Esasen Komisyon toplan

tısı onun huzuru ile yapıldı. İsterseniz karan 
bir kere okuyayım. 

HÜKÜM 

Sübut sebepleri yukarda izah ve tahlil olun
duğu veçhile hâdisede cebren ırza geçmeye te
şebbüs fiilinin sureti iddia ve izahlar ve rapor
lar muvacehesinde şehvet hissi ile ırz ve namu
sa tasaddiyi mutazammm fiilin niyet ve icrai 
hareketleri derecesinde kaldığı anlaşılmış bu
lunmaktadır. îddia makamının bu bakımdan 
uygulama talebi kanunen şayanı kabul görül
müş ve bu keyfiyet su/reti sevka göre hukukan 
lehte bir tavsif tebeddülü olmakla beraber ve 
lehte bulunmasına rağmen ek müdafaası alın-

, diktan sonra hareketi vakıasına, uyan 6122 sayılı 
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Kanunla muaddel T. C. K. 415/2 maddesi uya
rınca üç sene hapsine ve nüfus memurluğunun 
L6 . 6 . 1959 tarih 119.1 sayılı cevabında maznu
nun 16 . 4 . 1943 doğumlu'bulunmasına göre ya
şından •dolayı ceza ehliyeti bakımından T..C. K. 
55/3 Mi uyarınca mukadder cezasının üçte bi
ti, bir sene indirilerek iki sene hapsine gerek 
müdıahil ve gerekse anasının bu çoerçğu başka
larının peşine takılmaması hususunda takayyüt 
ve nezaretlerinde teseyyüple mazfbut durumda 
bulundurmamaları ve maznunun duruşmalarda-
ki Jisani hali ile nedametinin nüımayan bulun
ması gibi sebeplerle talkdiri tahfif maddesinin 
tatbiki mâdelete uygun, görülüp T. C. K. 59 neu 
maddesi uyarınca cezasının altıda biri dört ay 
eksiltilerek neticeden bir sene, sekiz ay hapsine 
ve 2 . 7 . 1959 tarih 63115 sayılı Adlî Sicil Mü
dürlüğü cevabı ile mahallî C. M. U. $k yazıların
da sabıkası olmadığı anlaşıldığından umumi 
hükümlere göre cezasına artırmaya mahal olma
dığına ve mevkuf kaldığı günlerin T. C. K. 40 
ncı maddesi uyarınca mahkûmiyet müddetinden 
indirilmesine ortaokul talebesi olup muayyen 
ikametgâh sahibi bulunmakla tevkifine mahal 
bulunmadığına ve hükmün infaza başlandığın
dan 350 lira tahliye kefalet akçasının iadesine, 
cezası miktarına göre 60 lira 50 kuruş tam mak
tu duruşma harcı alınmasına ve emanetin 
19 . 9 . 959 T. 53 numarasmdaki kilot ve entari
nin müdahile verilmesine ve müdahilin mânevi 
tazminat talebi karşısında, suçun mahiyet ve de
recesine ve tarafların içtimai ve iktisadi durum
ları nazara alınarak 300 lira mânevi tazminatın 
maznundan alınıp müdahile verilmesine ve faz
la talebinin reddine, 12 lira nispî harem maznun
dan alınmasına, müdahil vekilinin ücretini tak
dir mahkeme masraflarından madut olup hüküm 
altına alınması için bir talep ihtiyacı bulunma
dığı 29 . 5 . 1957 tarih 4/16 sayılı tevhidi içti 
hat kararı cümlesinden ise de müdahil vekili 
avukat Vehbi Görgün duruşma celselerini de
vamla olarak takibetmiş bulunması sebebiyle 
avukatlık ücreti takdirine mahal olmadığına ve 
mahkeme masrafı cümlesinden olarak 75 er ku
ruştan 6 davetiye 450 kuruş ve sonradan tebli
gatın 150 kuruşa çıkarılması üzerine 4 daveti
ye 600 kuruş, izmir'e gönderilen ve gelen tali
mat 120 kuruş, mezkûr talimatın tekidi gidip 
gelme 120 kuruş, adlî sicil soruşturması 120 ku-
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ruş, maznunun doğum kayıt soruşturması-120 
kuruş ki, ceman 15 lira 30 kuruşun da ayraca"" 
mahkeme masrafları cümlesinden olarak mâz-
ırandan alınmasına temyizi kabil olmak üzere ve 
bu meyanda cürmü meşhuttan sorgu hâkimliği
nin dosyada mevcut 15 . 6 . 1959 tarihli kara
rında yazılı 18 lira 66 kuruş ki, ceman 33 lira 
96 kuruşun mahkeme masrafından olarafc tahsi
line azadan Ahmet Hamdi Yiğittekün'in beraet 
ittihazı yolundaki muhalefetine karşı ekseriyet
le ve iddia makamının talebi veçhile 15 . 4 . 1960 
tarihinde maznun ve vekili Avukat Sait Pabuç-
çuoğlu ve müdahil Ahmet Kocabaş ve mağdure 
ile C. Müddeiumumisi Rifat Aslanoğlu hazır ol
duklara hailde verilen karar alenen okunup usu
len tefhim olundu. 

15 . 4 .1960 

Reis 5163 Aza 7501 
Mehmet Nuri Parkan İbrahim Zeybekoğlu 

Âza 9715 Kâtip 23 
Ahmet Hamdi Rıza Orean 

Yigittefkin 
Muhalefet şerhini bilâha-

ra yazacağım. 

Muhalefet şerhi ilişiktir. 
16 . 5 . 1960 

Muhalif âza 9799 
Ahmet Hamdi Yiğittekin 

SAMİ KÜÇÜK — Yalnız 16 yaşında bir ço
cuk bugünkü şartlar içinde hapse girerse ve ha
piste bir sene dört ay kalırsa bu çocuk artık 
cemiyete faydalı olur mu olmaz mı, mühim bir 
husus olarak ortadadır. Esasen kızın bikri de 
izale edilmiş değildir. Biz dosyada bir hata 
görmüyoruz. Arkadaşımız Fikret'in de ifade 
ettiği gibi bir iftiraya^ uğradığı da söyleniyor. 
Fakat dosyadan bu anlaşılmıyor. Biz bu mev
zuda atıfet istiyoruz. Mâruzâtım bundan ibaret
tir. 

BAŞKAN — Buyurun, Ersü. 

VEHBÎ ERSÜ — Ben de kaniim. Onaltı ya
şındaki bir çocuğun hapsaneye girmesi elbette 
doğru değildir. Yalnız,, arz ettim, bir af kanunu 
çıkarma yetkisinde değiliz. 

SAMÎ KÜÇÜK — Bu, özel bir aftır, 157 sa
yılı Kanuna göre, özel affa Komitenin yetkisi 
vardır. Bir atıfet olacaktır. 
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BAŞKAN —- Başka konuşmak iistiyen ? 
SUPHİ KARAMAN — Buna bir atıfet ola

rak iştirak ediyorum. Bunun misalleri bir an
da 100, 150 olabiılir. Yaşı onaltı olduğu için 
hepsini af mı edelim ? 

SAMİ KÜÇÜK — Bu özel bir aftır, şahısla
ra râcidir. Meclise gelir komisyonda tetkik edi
lir, aynı şartları haiz ise ve aksine bir karar ve
rilmezse mümkün olur. Bilmiyorum, biz atıfe
tinize başvuruyoruz. 
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BAŞKAN — Karar lehinde, aleyhinde konuş

mak istiyen başka arkadaşımız var m i l . 
RAMİ KÜÇÜK — Tensibederseniz Burhaniye 

Ağır Ceza Mahkemesinin kararını bir kere oku
yayım. (Okunsun sesleri) (Mahkeme kararı okun
du. ) 

BAŞKAN — Kararı kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Karar kabul edilmiştir. 

Birleşime son veriyorum* 
Kapanma saati : 16,55 


