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Kurmay Albay Asım Eren'in nasıp tarihinin tashihi hakkındaki kararın kaldırıl

masına dair 

(Resmî Gazete ile ilâm : 23 .V . 1951 - Sayı: 7815) 

No. 
1729 

Kurmay Albay Asım Eren'in nasıp tarihinin tashihine dair Dilekçe Komisyonu
nun 9 . I I . 1949 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1754 sayılı Karaim kaldırıl
masına ve dilekçi hakkında başkaca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına dair 
Dilekçe Komisyonunca hazırlanan aşağıdaki rapor, Kamutayın 16 . V . 1951 tarihli 
Birleşiminde kabul edilmiştir. (Güt: 1- Sayfa: 14 ve Cilt: 7 - Sayfa: 136, 293). 

16 Mayıs 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Dilekçi Kurmay Albay Asım Eren, 2 Temmuz 1948 tarihli dilekçesinde. 2 Şubat 1334 tarihinde 
zabit namzedi olduğu ve o zamanki terfi usul ve esaslarına göre neşetten altı ay sonra asteğmenli
ğe ve dört ay sonra da teğmenliğe yükselmesi lâzımgelirken terfi teklif varakasının geç tanzimi 
yüzünden hemrütbe olan piyadeden gayrı sınıfta bulunan emsalinden 17 ay sonra teğmenliğe nas-
bedilmiş olduğundan bahsile nasıp tarihinin düzeltilmesi ve uğradığı haksızlığın izalesi dileğinde 
bulunmuş ve bu dilek üzerine Millî Savunma Bakanlığından alman mütalâa ve komisyona davet 
edilen Bakanlık mümessilinin izahatı neticesinde, Albay Asım Eren hakkındaki teklif varakasının 
geç düzenlenmiş olmasından dolayı piyadeden gayrı sınıfta bulunan emsali zabit namzetlerinden 
geç olarak teğmenliğe nasbedilmiş olduğu, ehliyet, ve liyakatinin üstlerinee de tasdik edilmiş 
bulunması ve adı geçenin teğmenliğe nasbinin emsalinden geç yapılmasının ehliyetsizliğinden de
ğil, teklif varakasının sebepsiz geç tanzim edilmesi yüzünden ileri geldiği talimgah ve kıtası ko
mutanları tarafından bildirilmiş olduğu anlaşılmasına binaen tezahür eden mağduriyetinin telâfi
si hakkaniyet ve mâdelet esaslarına uyjrun bulunmuş olduğundan ıııasıp tarihinin tashihine 8.XIT 
1948 tarihinde karar verilmiştir. 

1754 numarayı taşıyan ve 9 . II . 1949 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde yer almış bulunan bu 
kararın Kamutayca görüşülmesi Samsun eski Milletvekili Hüsnü Çakır tarafından 5 . III . 1949 
tarihinde ve süresi içinde itiraz yoliyle istenmiş ve bu itiraz üzerine dosyada mevcut bütün evrak 
komisyonumuz tarafından yeniden incelenmiştir, '"*"" 

Dilekçinin, 2 Şubat 1394 tarihinde Kuleli Lisesini ikmal ederek İstanbul Zabit namzetleri talim-' 
gShına girdiği ve hurada piyadeye ayrılan arkadaşlariyle birlikte o zamanki mevzuata göre 20 Şu
bat 1335 tarihinde asteğmenliğe, 24 Şubat 1336 tarihinde de teğmenliğe yükseldiği ve bu rütbeler 
nasbına göre de sırasiyle diğer rütbelere terfi ettiği ve yine o zamanki mevzuata göre, namzetlik
ten asteğmenliğe, asteğmenlikten teğmenliğe yükselmelerde, alelûsul teklif kâğıdının gelmesi meş
rut olup yükselmelerin inha tarihînden muteber olmak üzere yapıldığı, namzet asteğmenlerin yük
selme tarihi ve nasıplarmın iktidar ve ehliyetle finin tasdiki tarihinden itibar edilmesi lâzımgel-
diği ve dilekçe sahibi, teklif varakasındaki inha tarihine göre teğmenliğe terfi ettiğinden nasıp 
tashihini mucip bir sebep görülemediği ve bu konuda, ayrıca Askeri Yargıtaya açtığı dâvasının 
reddedildiği ve tashih ve tavzihi karar isteğinin de keza reddedilmiş olduğu evrak arasında g5rü-
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2591 ve 4298 sayılı kanunlarda zikrolunan (Eşkiya müsademesinde malûl'olan) 
tâbirinin yorumlanmasına mahal olmadığına dair 

(Resmî Gazete ile ilâm : 15,. VI. 1951 - Sayt: 7835) 

No. 
1730 

2591 ve 4298 sayılı kanunlarda zikrolunan (Eşkıya müsademesinde malûl olan) 
tâbirinin yorumlanmasına mahal olmadığına dair Bütçe Komisyonunca hazırlanan-
aşağıdaki rapor, Kamutayın 6 . VI . 1951 tarihli Birleşiminde kabul edilmiştir. 
(Cilt: 3 - Sayfa: 235 ve Cilt: 8 - Sayfa: 3, 73:79). 

6 Haziran 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'in 2591 ve 4298 sayılı kanunlarda zikrolunan (eşkıya 
müsademesinde malûl o'an) tâbirinin yorumlanmasına dair önergesi, Millî Savunma ve Maliye Ko
misyonları raporlariyle birlikte komisyonumuza havale olunmakla Bütçe ve Malî Kontrol Genel 
Müdürü hazır olduğu halde incelenip görüşüldü. 

önerge sahibi, eşkıya takibi harekâtına iştirak eden subay, askerî memur ve erlerden bilfiil mü
sademe sırasında malûl olmayıp da harekâtın müsademeden evvel veya sonra her hangi bir saf
hasında çeşitli sebeplerle malûl düşenlere 2591 ve 4298 sayılı kanunlarla tâyin olunan harb malûlü 
haklarının tanınmadığı ve bu kanunlardaki (eşkıya müsademesinde malûl olan) tâbirine kaza 
mercilerince dar mâna verildiği ve bu sebeple muhtelif eşkıya müsademelerine veya umumi veya 
kısmi bir seferberliği icabet tir m emiş bulunan dâhili tedibat harekâtına iştirak eden ve bu harekât 
esnasında ve fakat müsademe dışında malûl olanların da harb malûlü telâkki edilerek mevcut 
haklardan istifadelerini temin maksadiy'e mezkûr kanunlarda yazılı (eşkıya müsademesinde ma
lûl olan) tâbirinin, eşkıya müsademelerini intaç eden harekâta iştirak ederek bu harekâtın han
gi safhasında olursa olsun her hangi bir suretle malûl düşmüş olanlara da teşmili suretiyle fık
ranın kasteylediği mâna ve mefhumun tavzih ve tâyinini istemektedir. 

Millî Savunma ve Maliye Komisyonları ise; dâhili tedip harekâtına Devletçe sevkolunan as
kerî şahıslardan, doğrudan doğruya müsademelerin tesiri ile olmayıp fakat bu uğurda 551 sayılı 
Kanunda yazılı 6 dereceden birisine girecek surette malûl düşmüş olanların dahi, 2591 ve 4298 

len Millî Savunma Bakanlığının 12 . VIII . 1948 tarihli ve 95144'sayılı yazısiyle anlaşılmıştır. B« 
duruma göre Bakanlık tezkeresinde de belirtildiği üzere .dilekçi hakkında mahkemece ittihaz edi
len karar, kazai bir hüviyeti haiz oduğundan gerek Anayasanın 54 ncü maddesi ve gerek Yüksek 
Kamutayca ittihaz edilen müstakar içtihatlar karşısında evvelce ittihaz edilmiş bulunan 1754 sayılı 
kararın bu sebepten dolayı kaldırılmasının icabedeceğine ve dilekçi hakkında başkaca bir işlem 
yapılmasına mahal olnuyacağına ittifakla karar verilerek bu durumu tesbit eden işbu rapor hazır
lanmış ve Kamutayın yüksek tasvibine arzolunmustur. 


