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Osman Nuri Vural'ın, cezasının affına dair kanun tasarısı ve
Adalet Komisyonu raporu ( 1 / 3 2 7 )

T.B.M.M.
Dilekçe Karma Komisyonu
Başkanlığı
No. : 852/1008

26 Aralık 1970

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
14 . 5 . 1970 tarih ve 852/1008 numaralı tezkeremize ektir :
Komisyonumuz Genel Kurulunca özel af isteği kabul edilmiş bulunan Osman
ait kanun tasarısı 14 . 5 . 1970 tarihinde sunulmuştu.

Nuri Vural'a

Adalet Bakanlığından celbine lüzum görülen ve 12 . 12 . 1970 tarihinde gönderilmiş bulunan
mumaileyhe ait Mazıdağ Asliye Ceza Mahkemesince ittihaz edilmiş bulunan esas 968/18, karar
969/17 sayılı hüküm dosyası yukarda bahsi geçen kanun tasarısı ile birleştirilmek üzere ilişik
olarak aynen takdim kılınmıştır.
İcabının ifasını saygı ile rica ederim;
Dilekçe Karma Komisyonu Başkan V.
Ordu Senatörü
8. Acar

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Dilekçe Karma Komisyonu
Başkanlığı
Karar No: 3
Karar tarihi: 6 . 5 .1970
G E R E K Ç E
Tedbirsizlik ve 'dikkatsizlik neticesi ölüme sebebiyet vermekten hükümlü Osman Nuri Vural'ın
özel af talebi üzerine Komisyonumuzca mahkûmiyet ilâmı ile Yargıtay onaylama hükmü ve Ada
let Bakanlığı yazıları incelendi :
Osman Nuri Vural öğretmenlik yaptığı Mazıdağı kazası Ömürlü köyünde görevini ifa ederken
25 Mart 1968 tarihinde sureti kabul ve iddiaya göre o tarihlerde çevrede hırsızlık ve soygunculuk
gibi suçların çoğalması ve faillerinin meşhul kalması gibi sebep ve düşüncelerle geceleri köyde
kaldığı binada kendi emniyetini korumak için öğrencisi bulunan Ramazan Katar'm babasına ait
av tüfeğini fişekleriyle birlikte getirterek yatağının kenarına koyduğunu, böyle bir silâhı getirtti
ği gün çifteyi yatağının başucuna koyarken maktul talebesinin de penceresinin kepenklerini dışa
rıdan kapatmaya gittiği sırada ve kapatırken fişekleri ayrı ve boş zannettiği çiftenin sebebini anlıyaımadığı şekilde âni olarak patlaması ile öğrencinin boynundan vurularak ölümüne sebebiyet
vermesi dlayından Mazıdağı Asliye Oeza Mahkemesince yapılan muhakemesi sonunda 2 sene müddet
le hapsine ve 250 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına mahkûm edilerek suçunu samimî ola
rak ikrar ettiği ve kasti bir şekilde bu suçu işlemediği, dikkatsizliği ve tedbirsizliği neticesi suça
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sebebiyet verdiği kabul edilerek bu husus takdiri hafifleıtıiai ısöbep addiylıe T.C.K. 59 ncu madde
si g-ereğince cezasının 1/6 sının indirilerek neticeten 1 yıl 8 ay müddetle hapsine karar, verilmiş
tir.
Bu karar Yargıtay 4 ncü Ceza Dairesinin E : 6925, K: 8785 sayılı ve 27 . 11 . 1969 tarihli ilâ
mı ile onanmıştır.
Mahkûmiyet hükmünde ve gerekçesinde: Silâhı her zaman olduğu gibi olay günü de boş oldu
ğunu tahmin ettiğini ve bu sebepl'e de kasti ve kusurunun olmadığı hususundaki savunması dinle
nen olay yerinde orada mevcut İbrahim Katar (Maktulün kardeşi) ile Şehmuz Erboğa, Tahir Angay ve Turan Baygüıı'ün aynı mahaldeki hükümlünün beyanına uygun ifadeleriyle işin taayyün
ettiği cihetle; bu müessif kazada bir öğrencisini kaybeden öğretmenin aşikâr ıstırabı ve kardeşi hu
zurunda olayın cereyan etmesi sebebiyle babasının dahi müdahil olarak dâhil olmadığı bu dâva
sonucu hükmedilen cezanın infazı halinde altı nüfuslu ailesine bakan 1947 doğumlu genç bir öğ
retmenin istikbali heder olacağı gibi bakmakla mükellef bulunduğu ailesi de perişan kalacağın
dan, bu cezanın infazında ferdî ve sosyal bir fayda görmiyen Komisyonumuzca dilekçinin işlediği
bu fiilden dolayı özel af lütuf ve atıfetine lâyık görülmesine karar verilerek hazırlanan bu husus
taki özel af kanun tasarısı Yüksek Meclise tevdi edilmiştir.
Dilekçe Karma Komisyonu
Başkanvekili
Ordu Senatörü
Selâhattin Acar

Kâtip
Antalya Milletvekili
Çekimserim
Hasam Akçıalıoğlu
İmzada bulunamıadı

Üye
Ağrı Milletvekili
Kasım Küfrevi

Üye
Adıyaman Milletvekili
Yusuf Ziya Yılmaz

Üye
Eskişehir Milletvekili
Bekir Sıtkı Karacaşehir

Üye
İzmir Milletvekili
M. Hulusi Çakır

Üye
İçel Milletvekili
Muhalifim
Hilmi Türkmen

Üye
Kütahya Milletvekili
Muhalifim
Kemal Kaçar

Üye
Kayseri Milletvekili
Mehmet Yüceler

Üye
Sivas Senatörü
Âdil Altay

Adalet Komisyonu Raporu
Millet Meclisi
Adalet Komisyonu
Esas No. : 1/327
Karar No. : 32

26 . 7 . 1971

Yüksek! Başkanlığa
Dikkatsizlik tedbirsizlikle ölüıme sebebiyet venmefctıen dolayı Mazıdağı Asilliye Ceza Mahkeme
sinin kesinleşen ilâmı ile 1 yıl 8 ajy hapis cezası ile mahkûmiyetine karar verliilen Osman Nuri
Vural'a ait dosya Dilekçe Karma Komisyonunun ıbu konuda düzenleldiği tdklliif ve igerefcçesiyle bir
likte Komisyonumuza intikal etmekle tetikiık ve müzakere olumdu.
Mahkeme kararımda yazılı Ihaidisenin oluş şekli, fiilin mahiyeti göz önünde tutularak bir atıfet
dlımaik üzietre adı g-eçenin ımaihkûm olduğu cezasının bütün hukukî neticeleri ile birlikte öze'l affının
M. Meclisi
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uygun olacağı neticesine vanlmış ve Dilekçe Kanma Komisyonunun hazınlaidığı telklife mütenazır
olarak tanzim kılınan telklif ilişÜkte sunuLmuştur.
ö-enel Kurulun tasviplerine arz ectilımek dizere iş bu rapor Yüksek (Başkanlığa saygiiyle sunulur.
Adal'et Komiısıyonu
Kâtip
ü u rapor sözcüsü
Başkanı
Slinop
Sivas
Niğde
İstanbul
H.
Biçer
T.
Koraltan
M.
Ocakcıoğlu
/. Hakkı Tekinel

Kars
/. Hakkı Alaca

îçel
M. Arikan

Erzurum
S. Erverdi

Antalya
A. Ali Gülcan

Kırşehir
C. Eroğlu

Kırşehir
T. Artaç
İmzaJda 'bulunamadı

Konya
0. Okay
imzada bulunamadı

Tokat
0. Hacıbaloğlu

îçel
(Söz hakkım saklıdır)
T. özgüner
Mardin
E. Kemal Aybar

Konya
K. îmer
imzada bulunamadı

DİLEKÇE KARMA KOMİSYONUNUN
TEKLİFİ

ADALET KOMİSYONUNUN METNİ

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi ölüme sebe
biyet vermekten hükümlü Hüseyinoğlu Gülsüm'den doğma 1947 doğumlu betkâr Nallıhan Sobran köyünde kayıtlı öğretmen Osman Nuri
Vural hakkında özel Af kanunu teklifi

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi ölüme sebe
biyet vermekten hükümlü 1947 doğumlu Hüse
yinoğlu Gülsüm'den doğma öğretmen Osman
Nuri Vural hakkında özel Af kanun telklif i

MADDE 1. — Tedbirsizlik ve dikkatsizlik
neticesi ölüme sebebiyet vermekten hükümlü
Osman Nuri Vural'ın cezası bütün neticeleriyle
birlikte laffedilmiiştlir.

MADDE 1. — Mazıdağı Asliye Ceza Mah
kemesinin 15 . 4 . 1969 tarih ve esas 968/18 ka
rar 969/17 sayılı hükmü ile T. C. K. nun
455/1 maddesi gereğince bir yıl sekiz ay ha
pis cezasına mahkûm olan Hüseyinoğlu Gül
süm'den doğmıa 1947 doğumlu Osman Nuri Vu
ral'ın mahkûm olduğu ceza, bütün hukukî ne
ticeleriyle af f edilmiştir.

MADDE 2. — Bu kanunu
yürütür.

MADDE 2. — Bu kanun yayımı
yürürlüğe girer.

Adalet

MADDE 3. — Bu kanun yayımı
yürürlüğe girer.

Bakanı
tarihinde

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Eğitim Ba
kanı ile Adalet Bakanı yürütür.
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M. Meclisi

tarihinde
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