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Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane No : 60 nüfusunda kayıtlı
Osmanoğlu, Nazife'den doğma 1332 doğumlu Ali K a r a h a n ' m ölüm
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet
Komisyonu raporu ( 3 / 5 8 2 )

T. C.
Başbakanlık
özlük ve Yazı İşleri : 5/4-2382

25 . 5 . 1963
Konu : ölüm cezasına hükümlü Aid Karahan
•hakkındaki mahkûmiyet dosyasının gönderildiği.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
7 . 10 . 1957 »gecesi, icrasına 'teşebbüs ettiği gasp suçundan beklediği gayeye vâsıl olamamak
tan mütevellit duyduğu infial neticesi ve gasp suçunun delillerini ortadan kaldırmak ve kendisi*
ni görüp, tanımasından 'dolayı aleyhinde delil tc ş/kil edecek şahadetini bertaraf edip, cezadan kur
tulmak . maiksadiyle, Köyceğiz'in Çayhisar köyünden Ümmü Aybey'i kasden öldürmekten sanık ay
nı ilçenin (Beyobası 'köyü hane No. 60 nüfusunda (kayıtlı Osmanoğlu, Nazif e'den doğma 1332
doğumlu Ali Karahan'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında Muğla Ağır Ceza 'Malhkeımesince
verilen hükmün tasdikine ve sonraki kanuni mv amelenin ifasına dair olup Adalet (Bakanlığının
1 8 . 5 . 1963 tarihli ve 11899 sayılı tezkereciyle gönderilen Yargıtaym 24 . 4 .1903 gün ve Esas:
1962/2835, Karar: 1963/981 sayılı ilâmiyle bu içe ilişkin hüküm dosyasının, dizi puslası veçhile,
bağlı olarak sunulduğunu arz ederim.
İsmet İnönü
Başbakan

Adalet Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Adalet Komisyonu
Esas No: 3/582
Karar No: 84

5.6.1963

Yüksek Başkanlığa
7 . 10 . 1957 gecesi, icrasına teşebbüs ettiği gasp suçundan beklediği gayeye vâsıl olamamak
tan mütevellit duyduğu infial neticesi ve gasp suçunun delillerini ortadan kaldırmak ve kendisini
görüp, tanımasından dolayı aleyhinde delil teşkil edecek şehadetini bertaraf edip, cezadan kurtul
mak maksadiyle, Köyceğiz'in Çay hisar köyünden Ümmü Aybey'i kasden öldürmekten sanık ve si
cil nüfusta Köyceğiz'in Beyobası köyü hane 60 da kayıtlı Osmanoğlu, Nazife'deiı doğma 1332 do
ğumlu, evli, okur - yazar, çiftçi Ali Karahan'm hareketine uyan Türk Ceza Kanununun 450 nci
maddesinin 8 ve 9 sayılı bentleri gereğince ölüm cezasiyle mahkûmiyetine dair Muğla Ağır Ceza
Mahkemesinden verilen 21 . 11 . 1962 tarihinde esas 1962/108, karar 1962/179 sayılı hüküm,
Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 24 . 4 . 1963 tarihli ve esas 1962/2835, karar 1963/981 sayılı ilâ*
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nüyle kesinleşmiş bulunduğundan bu işe ait dosya, Başbakanlığın 25 . 5 . 1963 tarihli ve 5/4-2382
sayılı tezkeresine ekli olarak 29 . 5 . 1963 tarihinde Komisyonumuza gönderilmiş olmakla, tetkik
edilip gereği müzakere olundu :
Mahkeme.ilâmında da tafsilen yazılı olduğu üzere; maznun Ali Karahan, 7 . 10 . 1957 gecesi
icrasına teşebbüs ettiği gasp suçundan beklediği gayeye vâsıl olamamaktan mütevellit duyduğu in
fial neticesi ve gasp suçunun delillerini ortadan kaldırmak ve kendisini görüp tanımasından dola
yı aleyhinde delil teşkil edecek şahadetini bertaraf edip, cezadan kurtulmak maksadiyle öldürdüğü
anlaşılmış bulunduğundan, Komisyonumuzca Anayasanın 64 ncü maddesi gereğince maznun Ali
Karahan hakkındaki işbu ölüm cezasının yerine getirilmesine mütedair işbu kanun teklifinin Büyük
Meclise sunulmasına 5 . 6 . 1963 tarihinde oy birliğiyle karar verilmiştir.
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Adalet Komisyonu Başkan V.
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AU Karahan hakkındaki ölüm cezasının yerine
getirilmesine dair kanun teklifi
MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 24 . 4 .1963 tarihli ve Esas 1962/2835, Ka
rar 1963/981 sayılı ilâmiyle kesinleşen Muğla
Ağır Ceza Mahkemesinin 21.11.1962 tarihli ve
esas 1962/108, Karar 1962/179 sayılı hüküm ile
Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 8 ve
9 sayılı bentleri gereğince ölüm cezasına mah
kûm edilmiş bulunan, sicil nüfusta Köyceğiz'in

Meclisi

Beyobası Köyü Hane 60 da kayıtlı Osmanoğlu,
Nazife'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan
hakkındaki işbu ölüm cezasının yerine getirilmesine karar verilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür.
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