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20 . 9 . 1972

MLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Komisyonumuz Genel Kurulunun 7 . 7 .1972 tarihlî toplantısında özel affına kanar verilen Ismailoğlu 1931 doğumlu ilhan Cumhur Türker'e ait hazırlanan kanun tasarısı Genel Kurulda gö
rüşülmek üzere ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğine müsaadelerini saygıyle rica ederim.
Dilekçe Karma Komisyonu Başkanı
Ordu Senatörü
Selâhaddin Acar

GEREKÇE
A) Erzurum Maraşal Çakmak Askerî Hastanesi diş tabibi olan İsmailoğlu 1931 doğumlu
Zonlguıldak ili Safranbolu ilçesi cilt: 111, Sayfa: 57'de nüfusa kayıtlı İlhan Cumhur Türker, üste
fiilen taarruz suçundan Erzurum 9 ncu Kolordu Komutanlığı askerî mahkemesinin 20 . 4 . 1970
gün esas 970/624 ve karar 970/505 sayılı ilâmı ile nettieeten 1 500 lira para cezasına çarptırıl
mıştır.
B) Yukarda belirtilen mahkeme dosyası celbedilerek yapılan tetkikte,
1. 3 Kasım 1969 günü Erzurum Subay Orduevi önünde İl Jandarma Konnutanvekili olan Yar
bay Kemal Atalağ'a ait özel otomobilinin anteninin koparılması, kapılarının tekmelenmıesi, dikiz
•aynasının sökülmesi suretiyle hasar yapılmış ve bu hasar müşteki yarbaya meçhul bir şahıs ta
rafından bildirilerek hasarı yapanların bindikleri otomobilin plâka numarası verilmiştir.
2." Otomobiline bakmak üzere yola inen Yarbay Kemal Atalağ elindeki kâğıtta yazılı plâka
numaralı otomobilin orada durmakta olduğunu görmüş ve yanına yanaştığında af isteyenin resmî
elbiseli olarak arabada bulunduğunu ve yanında sivil şahısların da olduğunu görmüştür.
3. Yarbay Kemal Atalağ af isteyen binbaşıya benim arabamı siz tahribetmişsiniz demiş, af is
teyen- bumdan haberi olmadığını misafirleri ile şehri dolaşımalktan geldiklerini söylemiştir. Buna
rağmen 11 Jandarma Komutanı ithamına devamla bana nelden yanlış bildirsinler bu araba senin
o halde bu zararı yapan da senisin diye af isteyen binbaşının üzerine yürümüş yakasına yapışmış
ve bir düğmesini de bu sırada koparmıştır.
4. Bu haksız itham ve yakasından tutulup tartaklanmasına kızan af isteyen de Yarbay Ke
mal Atalağ'a bir yumruk vurmuştur.
Her ne kajdlar mahkeme kararında yarbayın binbaşının yakasma yapışıp düğmesini kopardığı
nı gören olmamıştır diye hâdisenin bu kısmını nazara almamışsa da şahit olarak dinlenen on
başı Enver Duralkoğlu ifadesinde af isteyen binbaşının yarbaya hitaben elindeki düğmeyi göste-
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rerek siz benim düğmemi koparamazsınız diye konuştuğunu duyduğunu bildirmektedir. (20.3.197O
günlü celse zabıtnamesinden)
5. Yarbay Kemal Atalağ son tahkikatta verdiği ifadesinde kendisine vuran olmadığını ayağı
kaydığında otomobile başını vurmasıyle gözü etrafında morarma olduğunu büdirmiştir.
Müşteki yarbayın bu beyanı hâdiseye kendi kusurlu hareketiyle sebebolmasmın tezahürü ola
rak telâkki edilmelidir.
'6. Miahkeme hükmünde de hâdisenin müştekinin haksız ve yersiz itham ve tahrikinin sebep
teşkil ettiğini kaibul etmiştir.
C) Hakikaten Yarbay Kemal Atalağ'a ait otomobile vâki hasarı af isteyen yapmış olsaydı
hiç değilse kendisi o mahalden uzaklaşırdı.
OBunu müşteki yaribaym düşünebilmesi ve resmî ünüformalı binbaşıya karşı yersiz ithamda bulunmamiajsı ve keza yakasından çekip düğmesini kopartmaya ise hiç hakkı olamayacağı ortada
dır.
Müştekinin bu surette davranışı beşer olan bir kişiyi suç işlemeye sevk etmeye yetecek mahiyet
taşımakta olması düşünülerek dilekçinin kıdem kaybını önlemeyi temin için dilekçinin özel af is
teği Komisyonumuzun 7 . 7 . 1972 günlü Genel Kurul toplantısında Meclis atıfetine lâyiık görü
lerek cezasının bütün neticeleriyle birlikte affınia tearar vetrümiştir.
Dilekçe Kanma Komisyonu
Başkanı
Başkanvekili
Ordu Senatörü
Samsun Milletvekili
$. Acar
N. Kale ,

Sözcü
Tabiî Üye
31. Yurdakuler

Kâtip
Kırklareli Senatörü
A. Alhan
Sivas Mületvekili
Y. Z. Önder

Kâtip
İçel Milletveküi
Ç. Yılmaz

Afyon K. Milletvekili
A. 1. Zflubahği

Giresun Milletvekili
N. Erkmen
imzada bulunamadı

Tekirdağ Milletvekili
Y. Alpaslan

Tokat Milletvekili
1. H. Birler

Uşak Milletveküi
O. Dengiz

Millet Meclisi

(S. Sayısı : 780)

— 3 —

Adalet Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Adalet Komisyonu
Esas No. : 1/702
Karar No. : 41

20 . 21 . 1972

YÜKSEK BAŞKANLIĞA
Üste fiilen taarruz suçundan hükümlü İsmailoğlu, 1931 doğumlu, Zonguldak ili, Barftua ilçesi,
cilt 111, sayfa 57'de nüfusa kayıtlı Tabip Binbaşı İlhan Cumhur Türker hakkındaki özel Af kanu
nu tasarısı Komisyonumuza havale edilmiş olmakla, tetkik ve müzakere olundu.
Türikiye Büyülk Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu tarafından hazırlanan gerekçe uy
gun mütalâa edilmiiş ve bu gerekçeye iMşilk olarak ıtanzim ddiılen Özel Af kanunu tasarısı metni, de
ğiştirilerek: Komisyonumuzca da özel affının uygum olacağına karar verilmiştir.
Geneıl Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur.
Adalet Komisyonu
Başkanı
Sözcü
Kâtip
İstanbul
Kars
Kırklareli
Artvin
1. H. Tekinel
î. H. Alaca
M. Atagün
A. N. Budak
Sinop
Konya
H. Biçer
K. îmer
Kütahya
Manisa
(İmzada bulunamadı)
F. Azmioğlu
II. Okçu
Niğde
M. Ocakçıoğlu

TEKLİF

ADALET EMİSYONUNUN

DE&İ§TİRİŞİ

tsmailoğlu 1931 doğumlu tlhan Cumhur Türker'in cezasının affına dair kanun tasarısı

tsmailoğlu, 1931 doğumlu, İlhan Cumhur Tür
ker hakkında Özel Af kanunu tasarısı

MADDE 1. — Üste fiilen taamız suçumdan
Erzurum 9 ncu Kolordu Komutanlığının
20 . 4 . 1970 gün, 1970/505 esas ve 970/381 ka
rar sayılı kesinleşmiş ilâmı ile neticeden 1 500
lira para cezasına çarpılmış bulunan tsmailoğlu
1931 doğumlu Zonguldak ili Bartın ilçesi cilt:
111, sayfa: 57 hanede nüfusa kayıfclı Tabip Bin
başı ilhan Cumhur Türker'in cezası buttun ne
ticeleri ile birlîklte affedihniştir.

MADDE 1. — Üste fiilen taamız suçumdan
Erzurum 9 ncu Kolordu Komutanlığı Askerî
Mahkemesinin 20 . 4 . 1970 gün, 1970/505 esas
ve 1970/381 karar sayılı kesinleşmiş ilaanı ile
iki ay 15 gün süre ile hapse mahkûm edilen ve
bu mahkûmiyeti 647 sayılı Kanuna göre 1 500
lira para cezasına çevrilmiş, bulunan ÎSmailoğlu, 1931 doğumlu, Zonguldak ili, Bartın ilçe
si, Cilt 111, sayfa, 57'de nüfusa kayıtlı, ilhan
Cumhur Türker'in cezası bütün hukukî netice
leriyle birlikte affedilmiştir.

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden yü
rürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Millî Savunma ve
Adalet bakanlıkları yürütür.

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu MiHı Savunma ve
Adalet Bakanı yürütür.

Mîllet Meclisi
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