ayısı: 254
Albay Hakkı Seskir'in, hükümlü olduğu cezanın
Adalet Komisyonu raporu ( 5 / 1 0 6 )

affı

hakkında

Adalet Komisyonu raporu
T. B. M, M.
Adalet Komisyonu
Ems No. 5/106, 11588/10614
Karar No. 53
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Yüksek Başkanlığa
Halen Hadımköy Askerî Posta 17434 komu
tam Albay Hakkı Seskir, Sürbehan'da alay ko
mutanı bulunduğu sırada, Doğubayazit Asliye
Ceza Mahkemesinde görülen bir zina dâvası so
nunda fiilleri sabit olan suçluların mahkûmi
yetlerine ve mütaakiben de feragata binaen dâva
nın sukutuna ve bu sebeple suçluların tahliye
lerine karar vermiş olan Doğubayazit eski Asli
ye Ceza Yargıcı halen İstanbul Barosu avukat
larından Hasan Kangal'ın gıyabında hakaretle
bulunduğu iddiasiyle Doğubayazit Asliye Ceza
Mahkemesinde yapılan yargılaması sonunda
dört ay hapsine ve 66 lira 50 kr; ağır para ce
zasına mahkûmiyetine dair verilen hüküm ke
sinleştiğinden affı için Büyük Millet Meclisine
baş vurmuş ve dilekçe komisyonu af hu muva
fık olacağı mütalâasiyle komisyonumuza tevdi
etmiş olmakla gereken inceleme yapıldı,
Albay Hakkı Seskir, Sürbahan alay komuta
nı iken böyle bir zina suçunun mahkûmiyetle
ve bilâhara da feragatle neticelendiğini bilmek
le beraber hâdisenin, vazife dolayısiyle kendisi
ne muğber olan alay subaylarının bir tertibi
eseri olduğunu, çünki hiç tanımadığı bir yargıç
aleyhinde böyle bir hakarette bulunmağa da
mantıkan imkân olmadığını, 57 yaşında ve kırk
sene pürüzsüz bir hayata malik olduğundan,
bundan evvel olduğu gibi bundan sonrada mu
kaddes askerlik vazifesine devamına imkân ve
rilmek üzere affı hususunda Yüksek Meclisin
atıfetine sığınmaktadır.
Komisyonumuz, feragatle düşen İni- davu

sonunda, dâvayı rüyet ve sukut üzerine de suç
luların tahliyesine karar veren Doğubayazit
Asliye Ceza Yargıcı halen İstanbul Barosu avu
katlarından bulunan Hasan Kangal'ın gıyabın
da askerî mahfilde (namussuz hâkim Ali Dura
lı!'dan 2-3 bin lira aldı onları tahliye etti) me
nlinde söz sarfetmek suretiyle mevsuf hakaret
te bulunan Albay Hakkı Seskir hakkında Doğu
bayazit Asliye Ceza Mahkemesinden verilen ve'
kesinleşen kararda bir adlî hata görmemekle
beraber suçlunun temiz ve hizmetli geçen mazisiyle yaşını ve fiilin hususi bir toplantıda ya
pılmış olmasını nazara alarak Dilekçe Komisyo
nunun görüşüne katılarak dilekçinin affına ve
bu af tasarısının yeğlik ve ivedilikle müzakere
edilmesi hususunun yüce kamutayın yüksek tas
vip ve görüşüne arzına oybirliğiyle karar veril
miş ve bu maksatla hazırlanan kanun tasarısı
ilişik olarak Yüksek Başkanlığa sunulmuştur.
Adalet Komisyonu
Başkanı yer:İne
Bu rapor sözcüsü
Kayseri
Erzurum
S> A. Feyzioğlu
Ş. tbralıimhakkıoğlu
Kâtip
Manisa
Antalya
Bursa
K. Coşkunoğhı
N. Aksoy
A. Konuk
Denizli
Erzincan
Kırşehir
N. Küçüka
A. Fırat
»SL Kurutluoğlu
İsparta
İstanbul
R. Güllü
M. H. GeUnbeğ
Manisa
Mardin
F. Uslu
M. üf, Boran

Albay İsmail Hakkı Seskir'in Hükümlü olduğu
cezanın affı hakkında Kanun tasarısı
MADDE 1. —. Hadımköy Askerî Posta 17434
komutanı, 1307 doğumlu Musa Kazımoğlu (1328
C - 81 sicilli Piyade Albayı îsmail Hakkı Ses
kir'in, Doğubayazit Asliye Ceza Yargıçlığmca
1 . XI .1946 tarihinde 946/85 esas ve 946/74
sayılı kararla, 235 nci hudut alayı komutanı bu
lunduğu sırada madde tâyini suretiyle hakaret
ten dolayı T. C. K. 480 nci maddesi uyarınca

hükümlü olduğu 4 ay hapis ve 66 lira 60 kr;
ağır para cezası bütün hukuki neticeleriyle be
raber affedümiştir.
MADDE 2, — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Adalet ve Millî
Savunma Bakanları yürütür.
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