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Sürmene'nin Çivra köyünden îdrisoğlu, Gülhanım'dan doğma Hacıbey
Çakır'ın affı hakkında Arzuhal ve Adliye encümenleri mazbataları
(5/13)
Arzuhal Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
tirzuhal Encümeni
Zat ve Evrak No. 140
Arzuhal En. No. 140

13 , III . 1958

Adliye Encümeni Eeisliğine
Sürmene Asliye Ceza Mahkemesince mahkûm
edildiği 6 aylık hapis cezasının; suç mevzuunu
teşkil eden avlanmak maksadı ile tedarik ettiği
dinamitin elinde patlaması neticesinde gözün
den ve elinden yaralanarak sakat kalmış olması
itibariyle affını talebeden mezkûr kazanın Çiv
ra köyünden Haciıbey Çakır'a ait istida Dahilî
Nizamnamenin 54 neü maddesine uyularak tet
kik ve müzakere olundu.
Tasdikli bir sureti dosyada bulunan hükme
nazaran müstedi; 721 sayılı Kanuna muhalefet
ve ruhsatsız dinamit bulundurmaktan hakkında
açılmış olan âmme dâvası üzerine yapılan muha
keme neticesinde; 225 kuruş bedel mukabili satınaldiığı dinamitle denizde balık avlamak ister
ken elinde patlıyarak yaralandığı ve bu suçu
teşebbüs derecesinde kaldığı için mezkûr kanu
na muhalefetten beraet ettirilmiş, dinamit kul-.
lanmaktan da Türk Ceza Kanununun 264/2 nci
fıkrasına tevfikan 6 ay hapse ve 200 lira para
cezasına mahkûm edilmiş bulunmaktadır.
Dinamitin 6136 sayılı Kanunun derpiş ettiği
ateşli silâhlardan madut bulunmadığı, dolayısiyle cezanın 6910 sayılı Kanun şümulüne gir
mediği tesbit ve Adliye Vekâleti temsilcisinin
bunu müeyyit ve mezkûr kanunlara ait zabıt
lara müstenit izahatı dinlendikten sonra talebin
mücerret atıfet yönünden tetkikine geçilmiştir.

Müstedi balıkçılıkla geçinen 4 nüfuslu bir
aile reisi olup kanuni memnuiyete rağmen ruh
satsız dinamit bulundurmaktan ibaret olan hare- ketinin cezasını da yaralanmak ve sakat kalmak
la fazlasiyle ve fiilen çekmiş ve ödemiş durumda
bulunmasına göre; ceza ayrıca infaz olunmak
suretiyle kendisine daha fazla elem ve ıstırap
çektirilmesinin muvafık ve musibolmıyacağmı
göz önüne alan encümenimiz mumaileyhi bu ba
kımdan af ve atıfete lâyık bulmuştur.
Vâki af talebinin, azadan Ahmet Hamdi Sezen'in muhalefetine mukabil ve yukarda belirti
len sebebe binaen dikkate alınmasına ekseriyetle
karar verilmiştir.
Bu bapta tanzim olunan işbu inha mazbata
mız saygı ile sunuldu.
Arzuhal Encümeni Reisi Y.
M. Muharriri
Bu Mazbata M.
Çorum Mebusu
Samsun Mebusu
H. Ortakcıoğlu
N. TJlusoy
Kâtip
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R. Dengin
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M. Dayıoğlu
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3 . VI . 1958

Yüksek Reisliğe
721 sayılı Kanuna muhalefet ve ruhsatsız
dinamit bulundurmaktan Sürmene Asliye Ceza

Mahkemesinin 956/106 esas, 957/34 karar sa
yılı 15 . III . 1957 tarihli ilâmiyle altı ay ha*

pis ve 200 lira ağır para cezasına mahkûm
edilmiş bulunan Sürmene Çivra köyünden Idritrö&lü GülhahMn'dan doğma 1329 doğumlu
Hacibey Çakır'm af talebi Arzuhal Encümeni
Reisliğinin 140 sayılı 13 . III . 1958 günlü in
ha mazbatasiyle encümenimize havale olun
makla tetkik ve müzakere olundu :
Arzuhal Encümeni mazbatasında aynen;
«Müstedinin balıkçılıkla geçinen dört nüfuslu
bir aile reisi olup kanuni memnuiyete rağmen
ruhsatsiât dinamit bulundurmaktan ibaret olan
hareketinin cezasını da yaralamak ve sakat
kalmakla fazlasiyle ve fiilen çekmiş ve öde
miş durumda bulunmasına göre ceza ayrıca inîaz olunmak suretiyle kendisine daha fazla
elem ve ıstırap çektirilmesinin muvafık ve musibelamıyaeağı» mucip sebebine binaen müstedinin af ve atıfete lâyık bulunduğu belirtilmiştir.
Encümenimizde yapılan müzakere sırasın
da af lehine bir temayül hâsıl olması üzerine,
yaralanmanın vukuu hakkında dosyada müstedinin dilekçesindeki beyanından bişka bir de
lil bulunmadığı görülerek keyfiyet mahallî
Cumhuriyet Müddeumumiliğinden 23 . I I I . 1958
tarihli, 140 sayılı tel ile sorulmuştur. Alınan
cevapta aynen j «Çivra köyünden Hacıbey Ça
kır diğer soyadı Coşkun hakkında Trabzon
Numune Hastanesinin Göz Mütehassısı ve Ha
riciye Mütahassısınca müştereken tanzim edi
len 25 . IX . 1956 tarih ve 664 sayılı raporda

sağ elin bilekten itibaren infilâk edici bir mad
de ile parçalanmış ve lime lime bulunduğu
9 . IX . 1956 tarihinde sağ ön kol, alt ucundan
bileğinin ampüte edildiği ve sağ göz kornea da
ön kadranında delinmiş olup travmatik, irisdosiklitis ve iris fıtkı meydane geldiği yazılı
dır. Gereği saygı ile arz olunur.» denilmekte
dir. Suçun vukuu sırasında sakat kaldığı Trab
zon Numune Hastanesinin 25 . IX . 1956 tarih
ve 664 sayılı raporundan anlaşılan müstedi encümenimizce de atıfete lâyık görüldüğünden
keyfiyet Umumi Heyetin takdirine arz olunur.
Ldliye Encümeni
Reisi
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Bu Mazbata
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İzmir
N. Davran
'Kırşehir
ff. Çopuroğlu
Mardin
0f. A. Arikan
Ordu
Z. Kumrulu
Sakarya
N. Kirişcioğlu
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ADLİYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ
Sürmene'nin Çirva köyünden îdrisoğlu, Oülha
mm'dan doğma Hacıbey Çakır'ın affı hakkında
Kanun
MADDE 1. — 721 sayılı Kanuna muhalefet
ve ruhsatsız dinamit bulundurmaktan Sürmene
Asliye Ceza Mahkemesinin 956/106 esas, 957/34
Karar sayılı 15 . III . 1957 tarihli ilâmiyle altı
ay hapis ve 200 lira ağır para cezasına hükümlü
Sürmene '»ili Çirva köyünden Îdrisoğlu Gülha-
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nım'dan doğma 329 doğmlu Hacıbey Çakır'm
mezkûr cezası affedilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer.
MADDE 3. — Bu kanun hükmünü iûraya Ad
liye Vekili memurdur.
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