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.Tayyare yüzbaşısı Mustafa Sedat Yenen'in hükümlü bulunduğu
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Arzuhal Encümeni mazbatası
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Adliye Encümeni Reisliğine
Niğde'de, 8 nci Topçu Alayında Pilot Üstteğmen iken keşif uçağı ile yaptığı bir talim
uçuşu sırasında ölüme sebebiyet vermekten Bor
Asliye Ceza Mahkemesince mahkûm edildiği 20
ay hapis ve/208 lira 30 kuruş ağır para cezası
nın; bu baptaki hükmün; bir uçak kazasında
sair trafik kazalarında aranan dikkat ve tedbi
rin aranılması mümkün bulunmadığı ve idare
ettiği uçağın, motor ve ikmal düzeni ve imalât
bakımlarından haiz olduğu hususiyetler nazara
alınmadan, keza, kaza sebebi hakkında motordan
anlıyan bir bilirkişiye tetkikat yaptırılmadan te
sis olunmuş; dolayısiyle 14 senelik subaylık ha
yatının ve aile ocağının yok olmasını mucip bu
lunmuş olması sebebiyle affedilmesini istiyen
Elâzığ 10 ncu Tümen Karargâhı Bölük Kuman
danı Mustafa Sedat Yenen'e ait Yüksek Reislik
ten muhavvel istida, encümenimizin 17.XII.1958
tarihli' toplantısında Dahilî Nizamnamenin 54
ncü maddesine tevfikan tetkik ve müzakere
olundu.
İncelenen dosya münderecatına nazaran: Müstedi; filhakîka yaptığı bir talim uçuşu sırasında
alçaktan uçmak suretiyle tedbirsizlik ve dikkat
sizlik neticesinde tarlasında çalışmakta olan İb
rahim Çiftçibaşı adındaki bir şahsın, ölümüne
sebebiyet vermiş, bu fiili bilirkişi beyanı ve şa
hadet ile sübuta erdiğinden mahkûm edilmiştir.
Mezkûr suç; mahkemece dahi takdiri tahfif
sebebi olarak mütalâa olunduğu üzere; sair va
sıtalara nazaran hususiyet arz eden bir keşif
uçağı ile işlenmiş ve müstedi bu taksirli suç ve

mahkûmiyetinden dolayı Askerî Ceza Kanunu
nun 32 nci maddesinin birinci bendine tevfikan
ordudan ihracediknek durumuna düşmüştür.
İnfaz olunmuş ve olunacak mahkûmiyet ile
cezadan maksudolan intibah ve ıslâh gayesinin
kâfi derecede elde edilmiş olacağını, suçun redâatı haiz bulunmıyan vasfını ve bu mahkûmi
yetin yukarda belirtildiği şekilde ihraç gibi
ağır bir netice tevhidettiğini nazara alan encü
menimiz; 2 çocuk babası olan müstedinin bu
meslekî ve içtimai durumlarına ve arz olunan
sebeplere binaen; cezayı 11 aya indirmek su
retiyle vâki af talebini, azadan Osman Nuri
Lermioğlu'nun muhalefetine karşı ekseriyetle
kabule şayan bulduğundan; bu bapta tanzim
olunan inha mazbatası saygı ile sunuldu.
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Yüksek Reisliğe
Tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölüme sebebi
yet vermek suçundan Bor Asliye Ceza mahke
mesinin 15 . VII . 1957 tarih ve 956/31 esas,
957/146 karar sayılı ilâmiyle neticeten bir sene
8 ay süre ile hapis ve 208 lira 30 kuruş ağır
para cezası ödemeye mahkûm edilmiş bulunan
aslen İstanbul Beşiktaş Ortaköy mahallesi yeni
meyhane sokak hane 33, cilt 11, sayfa 23 te
nüfusa kayıtlı Zeki İbrahimoğlu ve Ayşe'den
doğma 1337 doğumlu vaka tarihinde üsteğ
men, halen yüzbaşı (Mustafa Sedet Yenen'in af
tıajlebi, Arzuhal Encümeninin 2 . 1 . 1959 tarih
ve 3375/3375 sayılı, verilen cezanın orduda
kalmasını mucip bir seviyeye indirilmesini der
piş eden inha mazbatasiyle encümenimize tev
di olunmakla keyfiyet encümenimizce tetkik
ve müzakere olundu:
Adı geçen hükümlü Mustafa Sedat Yenen'in, L - 18 C tipi 162 numaralı topçu keşif uçağı
ile program icabı alçak irtifa uçuşu vazife
sini yapmakta iken, tarlasında çalışan İbrahim
Ağaç 'a arka bek tekerleği ile çarparak ölümüne
sebebiyet vermesi hâdisesinde; o andaki hava
şartları, karbüratörde husule gelen buzlanma
sebebiyle mecburi inişe geçilmesi zarureti, ze
mine yakın seviyede tarlada çalışan adamı gö
rememesi şeklinde müdafaaten dermeyan olu
nan iddialara rağmen kendisinin mezkûr olay
da tedbirsizliği ve dikkatsizliği bulunduğu sübut mertebesine varan mahkeme ilâmından an
laşılmaktadır.
Bununla beraber tayyarenin; yerde kullanı
lan ve ilerliyen ve emniyetle kumanda edilen
.diğer vasıtalardan farklı oluşu mahkemece
mahkûm lehine cezasını takdiren hafifletici bir
sebep olarak kabul olunduğu da görülmektedir.

Kasde dayanarak husul bulan böyle bir fiilin
vukuunun pek ender görülebilecek hallerden
bulunması; pilot yetişmesindeki müşkülât ve
şahsan' mahkûmun son rütbesine kadar mun
tazam terfilere liyakat kesbetmiş, orduya lü
zumlu bir eleman olması aynı zamanda iki ço
cuk babası olarak da tahkikatın ilk safhasından
İtibaren büyük bir nedamet hissi içinde bulun
ması sebepleriyle mahkûm bulunduğu cezasının
affı ile vazifesine iadesinde büyük bir içtimai
fayda bulunacağı mülâhaza edilmiştir.
Mâruz sebeplere binaen pilot yüşbaşı Mus
tafa Sedat Yenen'in Yüksek Meclisin atıfetine
lâyık bir kimse olarak ordudan ihracı da dâhil
mevcut mahkûmiyetinin bütün hukuki netice
leriyle affı kabul edilmiştir.
Umumi Heyetin tasvibine arz olunur.
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ADLİYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ
Zeki İbrahimoğlu ve Ayşe'den doğma 1337
doğumlu Pilot Yüzbaşı Mustafa Sedat
Yenen'in hükümlü olduğu cezasının
affı hakkında Kanun
V

MADDE 1. — istanbul - Beşiktaş Ortaköy
mahallesi Yeni meyhane sokak hane 33, cilt 11
ve sayfa 23 de nüfusa mukayyet Zeki ibrahim
oğlu ve Ayşe'den doğma 1337 doğumlu yüzbaşı
Mustafa Sedat Yenen'in Bor Asliye Ceza Mah
kemesinin 15 . VII. 1957 tarih \e 1956/31 esas,
1957/146 Karar sayılı ilâmiyle hükümlü oldu
ğu cezalar bütün hukuki neticeleri ile beraber
affedilmiştir.
"*
MADDE 2. — Bu kanun neşri
itibaren meriyete girer.
V

tarihinden
*

MADDE 3. — Bu kanunu icraya Adliye ve
Millî Müdafaa Vekilleri memurdur.
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