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Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi ölüme sebebiyet vermekten
hükümlü 1947 doğumlu Hüseyinoğlu Gülsüm'den d o ğ m a öğretmen
O s m a n Nuri Vural hakkında Özel A f kanun tasarısının, Millet
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu A n a y a s a
ve A d a l e t Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1 / 3 2 7 C. Senatosu : 1 / 1 2 1 0 )
(Not : M. Meclisi S. iSayısı : 293)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar
Müdürlüğü
Sayı : 2812

19 . 4 . 1971

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 16 . 4 . 1971 tarihli 88 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
işari oy ile kabul edilen, tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi ölüme sebebiyet vermekten hükümlü
1947 doğumlu Hüseyinoğlu G-ülsüm'den doğma öğretmen Osman Nuri Vural hakkında özel af ka
nun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Sabit Osman Avcı
Millet Meclisi Başkanı
Not : Bu teklif 18 . 5' . 1970 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 19.3; 12, 16 . 4 . 1971 tarihli 74} 85 ve 88 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle
görüşülerek
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 293)

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Anayasa ve Adalet Komisyonu
Esas No. : 1/1210
Karar No. : 60

28 . 4 . 1971

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 16 Nisan 1971 tarihli 88 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilik ile görüşülerek
işari oy ile kabul edilen, Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi ölüme sebebiyet vermekten hüküm
lü 1947 doğumlu Hüseyinoğlu Gülsüm'den doğma öğretmen Osman Nuri Vural hakkmda özel Af
kanunu tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 19 Nisan 1971 tarihli ve 2812 sayılı yazıları ile Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 28 Nisan 1971 tarihli Birleşiminde
Hükümet adına Adalet Bakanlığı temsilcisi de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere
olundu.
Tasarı, Mazıdağı Asliye Ceza Mahkemesinin 15 Nisan 1969 tarihli ve esas 968/18; Karar 969/17
sayılı hükmü ile TCK'nun 455/1 nci maddesi gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkûm olan
Hüseyinoğlu Gülsüm'den doğma 1947 doğumlu Osman Nuri Vural'ın hüküm giydiği cezasının
bütün hukukî neticeleri ile affedilmesini öngörmektedir.
Tasarının gerekçesinde, Osman Nuri Vural'ın öğretmenlik yaptığı Mazıdağı kazası Ömürlü kö
yünde görevini ifa ederken 25 Mart 1968 tarihinde çevrede hırsızlık ve soygunculuk suçlarının
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çoğalması ve faillerinin meçhul kalması gibi sebep ve düşüncelerle geceleri köyde kaldığı binada
kendi emniyetini korumak için öğrencisi Eamazan Katar'm babasına ait av tüfeğini fişekleri ile
birlikte getirerek yatağının kenarına koyduğunu ve hâdise günü de aynı surette davrandığını
ve çifteyi yatağının başucuna koyarken maktul talebesinin de pencere kepenklerini dışarıdan
kapatmakta olduğunu ve bu sırada boş sandığı çiftenin sebebini anlıyamadığı bir şekilde ani ola
rak patlaması sonucu öğrencinin boynundan vurularak ölümüne sebebiyet vermekten ötürü Ma
zıdağı Asliye Ceza Mahkemesince 2 sene müddetle hapsine ve 250 lira ağır para cezasına mahkûm
edilmesine ve suçunu samimi olarak ikrar ettiği ve kasdî olarak bu suçu işlemediği, dikkatsizlik
ve tedbirsizlik suça sebebiyet verdiği kabul edilerek bu hususun takdiri hafifletici sebep telâkki
edilmekle cezasının 1/6 nm indirilerek neticeten 1 yıl 8 ay müddetle hapsine hükmedilmiş olduğu
açıklanmaktadır.
Yine tasarının gerekçesinde, mahkemece, olayda kasıt ve kusur unsurunun incelenmesi safha
sında dinlenen, maktulun kardeşi İbrahim Katar ve Şehmuz Erboğa, Tahir Angay, Turan Baygün
isimli şahısların dahi hükümlünün beyanını teyideylemiş oldukları ve maktulün babasının dahi müdahil olarak dâvaya katılmadığı ifade edilmektedir.
Komisyonumuz, bir atıfet olmak üzere tasarıyı benimsemiş Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü
maddelerini aynen kabul etmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Sözcü
Kâtip
Eskişehir
Hatay
Samsun
Balıkesir
Ö. TJcuzal
E. Bahadırlı
R. Rendeci
N. Demire!
Var
Hatay
Çorum
Gaziantep
istanbul
î. Kutlar
M. Delirdi
E. Özden
M. Şevket Özçetin
Var
Sakarya
Azmi Eı-oğan
Rize
M. Tığlı
Diyarbakır
M. Agun

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ
METİN

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi ölüme se
bebiyet vermekten hükümlü 1947 doğumlu Hüseyinoğlu Gülsüm'den doğma öğretmen Osman
Nuri Vural hakkında özel Af kanun tasarısı

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi ölüme se
bebiyet vermekten hükümlü 1947 doğumlu Hü
seyinoğlu Gülsüm'den doğma öğretmen Osman
Nuri Vural hakkında özel Af kanun tasarısı

MADDE 1. — Mazıdağı Asliye Ceza Mah
kemesinin 15 . 4 . 1969 tarih ve esas 96S/18 ka
rar 969/17 sayılı hükmü ile T. C. K. mm
455/1 maddesi gereğince bir yıl sekiz ay ha
pis cezasına mahkûm olan Hüseyinoğlu Gül
süm'den doğma 1947 doğumlu Osman Nuri Vu
ral'ın mahkûm olduğu ceza. bütün hukukî ne
ticeleriyle af f edilmiştir.

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci
maddesi avnen kabul edilmiştir.

MADDE 2. - - Bu kanun
yürürlüğe girer.

yayımı tarihinde

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

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

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü
maddesi avnen kabul edilmiştir.
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