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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

İtalyan tebaalı Antonio Susino'nun sürgün 
«ezasının affına dair karar okundu ve kabul 
ohmdu.x 

Birleşime son verildi. 
BaşkarF. Divan Kâtibi 

Sıtkı IJlay Refet Aksöyoğhı . 
Divan Kâtibi 

Selâhattin özgür 

2. — BU BÎRLEŞÎM 

Ahmet Yıldız'm, Üsteğmen Kadri Kızıltaır 
m afi hakkındaki kanun teklifi görüşüldü -ve 
kabul olundu. 

Birleşime son verildi. 
Başkan Divan Kâtibi 

Fahri Ozdilek , \ Refet Aksoyoğin 
Divan Kâtibi 

Selâhattin özgür 
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BÎBÎNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,30 

REİS : FaJhri Özdilek 
KÂTİPLER — Refet Aksoyoğlu,Selâhattm Özgür 

BAŞKAN—Birleşimi .açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Ahmet Yıldız'm, üsteğmen Kadri Kı-
zıltan'm affı hakkında kanun teklifi (81) 

BAŞKAN — Sosyal işler Komisyonu rapo
runu okuyoruz. 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 
ölüme ve yaralanmaya sebebiyet suçundan 

6 neı Zh. Tuğ. Kumandanlığı Askerî Mahkeme
sinin 16.10.1961 tarih ve 961/272 esas ve 109 
karar sayılı ilâmı ile neticeten 3 sene 4 ay 7 gün 
müddetle hapsine ve 833 lira ağır para eezasâyle 
mahkûmiyetine ve ordudan ihracına karar veril 

miş olan Hüseyinoğlu 1929 doğumlu İzmit'in 
Gölcük kazası Selimiye köyünde nüfusa kayıtlı 
(955 - C - 62) sicil sayılı personel üsteğmen Kadri 
Kızıltan'ın af dileğini havi 5.11.1960 tarihli 
dilekçesi ve işlemli dosya komisyonumuzun 
24.10.19§1 günkü oturumunda incelendi. 

Bu hususta taraflarca Temyiz edilmemek su
retiyle kesinleşen ilâm münderecatına nazaran 
adı geçen hükümlü 360525 plâka sahibi askerî 
jeep aracı ile 6.7.1960 tarihînde Tekman'dan 
Erzurum istikametine hareket etmiş ve yolda Tas
ladığı iki sivil şahsı askerî vasıtaya bindirdiği be-
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yan edilmekte ise de adı geçen bu şahısların te
berru komitesinde görevli iki sivil memur oldu
ğunu bildirmektedir. Yola bir müddet devam et
tikten sonra direksiyonu şoför er Ali Ayata'dan 
alarak aracı kullanmış ve Hacıömer mevkiinde 
aracı devirerek iki kişinin ölümüne sebebolmuş-
tur. 

'Bu hareketi tamamen gayrikasdi olup acemi 
liginden ileri gelmiştir. Hükümlü bu suçunu Ha
zineye yardım kampanyasına katılmak ve varidat 
toplamak maksadiyle köylere giderken yapmış 
ve gayriahlâki bir cihette bulunmamış olmasına, 
cezadan murat failin ıslah edilmesine, halbuki bu 
şalısın affında içtimai ve insani menfaat olacağı 
mülâhazasına binaen cezasının özel af yolu ile 

kaldırılmasına mevcudun oy birliği ile karar ve
rilmiştir. 

Gereği takdir buyurulmak üzere düzenlenmiş 
olan bu af inha raporu takdim kılındı. 

M. B. K. Sosyal îşler 
Komisyonu Başkanı Üye 

Sami Küçük Suphi Gürsoytrak 

Üye Üye 
Ahmet Yıldız Mehmet özgüneş 

24 .10 .1961 günkü Genel Kurul toplantısın
da Sosyal îşler Komisyonu raporu müzakere edi
lerek uygun görülmüş ve bu sebeple Hüseyinoğlu 
1929 doğumlu personel Kıdemli Üsteğmen Kadri 
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] Kızıltan'm cezası bütün neticeleriyle birlikte af 
| edilmiştir. 
| Başkan Kâtip 
I Fahri özdilek Refet Aksoyoğlu 
i Kâtip 

Selâıhattin Ossgür 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 
: mı?.. 

R E F E T AKSOYOĞLU — Usulen reddini 
teklif edeceğim. Fakat yeniden tetkiki için kâfi 
zaman da kalmamıştır. Eğer şimdi biz bunu red
dedersek B. M. Meclisi de reddeder. Bununla be-

; ralber tensibederseniz sonra görüşelim. 
| MEHMET ÖZGÜNEŞ — Esaslı bir eksiklik 
- yoksa kalbul edilmesini teklif ediyorum. 

SUPHÎ KARAMAN — Ben de kabul edilme
sinin uygun olacağı düşüncesindeyim. 

MUZAFFER YURDAKULER — Her ne ka
dar Anayasa yürürlüğe girdi ise de Millî Birlik 
Komitesinin hukuki varlığı sona ermiş değildi*' 
Salâhiyetimiz vardır ve affın kabul edilmesi eok 
iyi olur. 

BAŞKAN — Refet Aksoyoğlu'nun raporun 
görüşülmesinin tehiri hakkındaki teklifini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Raporu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
> Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemimizde başka madde kalmamıştır. Bir
leşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 15,50 
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