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Yüksek Başkanlığa
Dilekçe Komisyonu tarafından tanzim olunan
7 . XII . 1949 tarihli raporda, üst âmirine taar
ruz suçu ile ve kesinleşmiş karariyle iki ay yir
mi gün hapis cezasına mahkûm Yüzbaşı Tevfik
Gülçür' ün affa mazhar kılınması yolundaki di
lekçesi üzerine yapılan müzakere sonunda :
(Dilekçi Yüzbaşı Tevfik'in âmirine fiilen
taarruzda bulunması hasebiyle askerî mahkeme
ce hakkında tenzilen verilen iki ay yirmi gün
hapis cezasının kesinleşmesi sebebiyle infaz edil
diği ve ancak bu hüküm dolayısiyle fer'an kı
dem tenziline uğramış bulunmasına binaen ce
zasının kıdemine tenzil suretiyle tesir etmemesi
için ortadan kaldırılmasını teminen affa şayan)
görüldüğü bildirilmiş ve gerekçesiyle dosyası
komisyonumuza tevdi olunmuştur.
Yapılan incelemede : Komisyon huzurunda
Millî Savunma Bakanlığı temsilcileri hazır bu
lunarak gerekli izahat alınmış ve bu subayın
sicil dosyasındaki bilgiler öğrenilmiştir.
Okunan dosyadaki kâğıtlara göre; Yüzbaşı
Tevfik Gülçür'ün 1942 senesinden 48 nci Top
Alayında bulunduğu sırada üstü#ve âmiri bulu
nan Binbaşı Alişan Cenkçiye fiilen taarruzda
bulunduğundan bu taarruz askerî mahkemenin
17 . IX . 1949 gün ve 109/197 sayılı karariyle ve
ağır tahrik ve takdiri tahfif sebebi nazara alına
rak Askerî ve Türk Ceza 'kanunlarının muayyen
maddelerindeki hükümlere tevfikan iki ayvyirmi gün hapsine karar verildiği ve bu kararın
Askerî Yargıtayın onayile kesinleştiği ve infaz
olduğu anlaşılmıştır.
Dilekçi, Yüksek Meclis Başkanlığına sunduğu
dilekçede; âmirinin erat yanında haksız olarak yü
züne vurduğu bir tokata istemiyerek mukabele

zorunda kalması sebebiple bu mahkûmiyete uğ
radığını ve cezasının infaz edildiğini ve şimdiye
kadar âmirlerinin daima takdirini kazanmış ol
ması itibariyle terfiine tesir etmemesi için iş
bu cezasının affını istirham eylemiştir.
Bu subayın sicil dosyası üzerinde yapılan
açıklamada; müspet ve normal bir istikamet ta
kip ettiği kayıt ve tesbit edilmekle beraber dos
yadaki kâğıtlar arasında bulunan 48 nci Tümen
Komutanlığının 18 Mayıs 1948 tarihli yazısında
(Tümene komuta ettiğim günden beri bu suba
yı gerek üstlerine olan mutlak itaatta ve gerek
se ahlâki dürüstlüğü ve çalışkanlığı itibariyle
iyi tanırım) suretinde yazılı bulunan beyan ve
müracaatın tervici yerinde olacağı yolundaki
meşrubat ve keza Sekizinci Kor. Komutanlığı
nın-21 Mayıs 1948 tarihli dosyada bulunan ya
zısında (Mumaileyhin bu suçundan ötürü affı
cihetine gidilmesi memleket hesabına ve menfa
atine uygun bir cihet olacağından) kaydının
mevcudiyeti ve aynı yazıda (Mumaileyhin gö
revine bağlı, disiplini kuvvetli üstlerine karşı
hürmet ve saygısı yerinde bir subay olarak)
şahsan tanıdığının münderiç bulunduğu da ay
rıca görülmüştür.
Netice olarak; verilen ve ağır bir tahrik se*
bebine dayanılarak tahfifen takdir olunan ce
zanın infaz edilmiş olmasına rağmen subayın
hukuk netieeleri itibariyle kıdem tenzilini icabettirdiği ve halbuki Tümen ve Kor. Komutanla
rının yazılı beyanlariyle sicil vaziyetine gtire
çok evvelden infaz edilmiş olmak suretiyle is
tihdaf 'olunan intibahi gayeyi de mucip bulun
duğu ve cezanın affı halinde bu subaydan mem
leket ve millet müdafaası bakımından daha
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mühim hizmetler beklenebileceği mülâhazasiyle affa mazhar kılınması için Yüksek Kamuta
yın şefkat ve atifetine arzına çoğunlukla karar
verilmiştir.
Bu hususta tanzim olunan Kanun tasarısı
ivedilikle görüşülmesi teklifi ile ve ekli olarak
Yüksek Başkanlığa sunulur.
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Yüzbaşı Tevfik Gulçur'un hükümlü bulunduğu
cezanın affı hakkında Kanun tasarısı
MADDE 1. — Yüzbaşı Faikoğlu 335 doğum
lu Tevfik Gülçur'in (939/64) 48 nci Tümen
askerî mahkemesinin 17 . IX . 1942 gün ve
109/97 sayılı karariyle hükümlü bulunduğu iki
ay yirmi gün hapis cezası bütün hukuki netice
leriyle birlikte efedilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayını tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3. Bakanı yürütür.
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