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Giresun eski Milletvekili Ahmed Ulus ve 2 arkadaşı ile Samsun 
eski Milletvekili Hüsnü Çâkır'm, Dilekçe Komisyonunun 16.I1.19S0 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2933 sayılı kararın Kamutayda 

görüşülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Komisyonu raporu 
(4 /16 , 36) 

BiiyÜk Millet Meclisi Yüksek makamına 

Dilekçe Komisyonunun 37 N'o. 'Defterinde 16 . I I . 1950 tarih ve 2933 numaralı Kararın Heye
ti Umumiyede görüşülmesini rica ederiz. 

Giresun Milletvekili Çanakkale Milletvekili Sivas Milletvekili 
A. Ulm t. Karasioğlu Ş. Uma> 
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'•"•••" "~ Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

16. Tümen 43. Alay II. Tabur komutanı iken yetkili müselsel sicil âmirlerinin usul ve mevzu
at hükümlerine uygun olarak tanzim ettikleri menfi sicil üzerine 15 Eylül 1945 de alınan yüksek 
kararlar 3360 sayılı Kanunun 1. maddesinin (H) fıkrasına tevfikan Millî Savunma Bakanlığın
ca emekliye çıkarılan piyade binbaşısı Lûtfi Can (338 - 3) in emeklilik işleminin iptaline dair Di
lekçe Komisyonunca verilen ve 16 . II . 1950 gün ve 37 sayılı Haftalık Karar Cetvelinde yayınla
nan 1 . II . 1950 gün ve 2933 sayılı kararı inceledim. 

İşbu kararda hulasaten (adı geçen hakkında Askerî Yargıtayca ittihaz edilen kararın esasa 
müessir olmıyan bir vazifesizlik kararı olduğu, müddet müruru gibi dâvayı esastan hal ve faslet-
miyen vazifesizlik kararlarının da Anayasanın 54. maddesi şümulüne girdiğini kabule imkân 
bulunmadığı ve şikâyetin tetkik edilerek kararabağlanması Komisyonun yetkisi dâhilinde olduğu 
neticesine varılmış ve adı geçenin emekliye şevkini gerektiren sicilin garaz ve kin mahsulü olarak 
hakikat hilâfına tanzim edildiği ve bu durum karşısında adı geçenin Millî Savunma Bakanlığın
ca başka bir vazifeye verilip Sicil Yönetmeliği hükümleri dâhilinde sicil alması lâzımgeldiği mü-
lâhazasiyle Lûtfi Çan'ın emeklilik işleminin iptaline karar verilmiştir) denilmektedir. 

Halbuki; 
1. Emekli Binbaşı Lûtfi Çan'ın emeklilik işleminin iptali hakkında Askerî Yargıtaya açmış 

olduğu idari dâva; emekliliğini gerektiren 945 sicilinin, sicil üstleri tarafından mevzuat hükümle
rine uygun olarak düzenlendiği de zikredilmek suretiyle ve 3410 sayılı Kanunun 4259 sayılı Kanun
la değişen 2. maddesi mucibince ve 25 Nisan 1946 tarih ve 3078 sayılı Kararla reddedilmiştir. 
Askerî Yargıtay sicilin mevzuat hükümlerine uygun olduğunu kararda zikretmiş olduğuna göre iş
bu karar esasa müessir olmıyan bir vazifesizlik kararı addedilemez. Adı geçenin vâki karar tas
hihi ve iadei muhakeme talepleri de yerinde görülmiverek Askerî Yargıtayca reddedilmiş bulunma
sı da bu noktai nazarı teyit eder. 

Askerî Yargıtaym, 3410 sayılı Kanuna müsteniden kurulmuş ve Anayasa-'nm 8. maddesine 
dayanarak Millet adına karar veren bir mahkeme olması ve binaenaleyh bu mahkemeden verilen 
hükümlerin de Anayasanın 54. maddesinin ikinci fıkrasının teminatı altında bulunmasına binaen 
Dilekçe Komisyonunun Askerî Yargıtaym kaziyei mukkeme halini almış olan kararma rağmen, iş-
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bu kararın bir vazifesizlik kararı addedilerek adıgeçenin; emeklilik işleminin kaldırılması kararı 
mevzuata uygun görülmemektedir. 

2. ihsasa gelince; 
Emekli Binbaşı Lûtfi Çan'ın sicilini tanzim edenlerden en yakın âmiri olan zatı daha evvvel 

ihbar ettiği için bu sicilin garazen düzenlendiği yolundaki mütalâa da varit görülmemiştir. 
Adı geçenin dosyası incelenirse emekliye şevkine esas olan sicilinde belirtilen mülâhaza ve 

kanaatlerin, başka âmir tarafından 1936, 1941 yıllarında düzenlenen sicillerinde de mevcut bu
lunduğu görülür. Şu hale göre emekliye şevki gerektiren 1945 sicili evvelki sicillerin teyidin
den ibaret olup garaza mebni sonradan ve birdenbire ortaya atılmış asılsız ve esassız mülâhaza 
ve kanaatler değildir. Kaldı ki, garazkâr olduğu söylenen ilk sicil âmirinin sicildeki kanaat ve 
düşünceleri nazarı itibara alınmasa bile diğer müteselsil üç sicil âmirinin düşünce ve kanaatleri 
bu işlemin uygulanması için kâfidir. 

Ordu sicil yönetmeliği 33. maddesinin 6. fıkrasında ( . . . .orduda durmasına engel olan di
siplinsizlikleri üstlerince onananlar bir sicil daha beklemeksizin 3360 sayılı Kanunun 1. madde
sinin (H) fıkrasına göre -emekliye çıkarılırlar.) denildiğine göre Dilekçe Komisyonu kararında ba-
hismevzuu olduğu veçhile başka bir kıtaya verilip bir yıl daha bekletilerek sicil almasına da 
imkân olmadığından hakkında bu yolda bir işlem yapılmamıştır. 

3. Askerî Yargıtaydan verilen kararların mahiyetini açıklamış bulunan Yüksek Kamutayın 
G . II . 1950 gün ve 1687 sayılı Kararma göre 16 . II . 1950 gün ve 37 sayılı Haftalık Karar 
cetvelinde yazılı 1 . II . 1950 gün ve 2933 sayılı Kararında İçtüzüğün 57. maddesine tevfikan 
Yüksek Kamutayda görüşülerek bir karara bağlanmasını arz ve teklif ederim. 

Samsun Milletvekili 
Jff. Çakır 
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Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bilekçe Komisyonu 

Kâğıt iş No. 8998/10152 
Dilekçe Ko. No. 8327/9325 

6 . VII . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Bayramiç 16. Tümen 43. Alay İkinci Tabur 
Komutanı iken alaydaki, suiistimali üst makam
lara ihbar eylemesinden tahassül eden kin ve iğ
birara müstenit tanzim edilmiş bulunan sicil 
üzerine emekliye şevki hakkında yapılan mua
melenin yolsuzluğundan bahsile emeklilik işle
minin kaldırılması ve bütün haklarının iadesi 
dueğinde bulunan Lûtfi Çan'a ait dilekçe, Ko
misyonumuzca incelenmiş ve dilekçinin emekli-
yo çıkarılması uygun görülmediğinden emekli
lik işleminin iptaline 1 . II . 1950 tarihinde oy 
birliğiyle karar verilmişti. 

2933 sayılı olan bu kararın Kamutayda gö
rüşülmesini istiyen Samsun eski Milletvekili 
Hüsnü Çakır ve Giresun eski Milletvekili Ah-
med Ulus ile Çanakkale Milletvekili İhsan Ka-
rasioğlu ve Sivas Milletvekili Şakir Umay'a ait 
Önergeler komisyonumuza havale edildiğinden 
iş üzerinde yeniden inceleme yapılmış ve aşağı
daki rapor hazırlanmıştır. 

Dilekçinin, yetkili müteselsil üstleri tarafın
dan düzenlenmiş ve muhtar üstçe de onanmış 
olan sicil üzerine 3360 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin (II) fıkrası uyarınca emekliye çı
karılması 15 Eylül 1945 gününde onaylandığı 
ve adı geçenin emeklilik işleminin kaldırılması 
için Bakanlık aleyhine Askerî Yargıtaya açtığı 
dâvanın ise mevzuat hükümleri dairesinde tan
zim olunan sicilin 3410 sayılı Kanunun 4259 sa
yılı Kanunla değişen ikinci maddesine göre ida
ri dâva mevzuu olamıyacağı gerekçesiyle redde
dilmiş olduğu ve sicil bakımından emekliye sev-
kedilmiş olan dilekçinin isteğinin yerine getiril
mesine imkân bulunmadığı Millî Savunma Ba
kanlığı cevabi yazısında tebarüz ettirilmiştir. 

Bu durum üzerine dosyasını inceliyen Ko
misyonumuz : Emekli Binbaşı Lütfü Çan'ın \'o 
ncı Tümen 43 ncü Alay İkinci Tabur Komutan' 
bulunduğu sırada alayın odun, saman ve ot gi
bi taahhütle alman işlerinde temin edilen gay-
rimeşru menfaat ve yapılan suiistimalleri Tümen 
Komutanlığı ve bilâhara daha üst makamlara 

ihbar eylediği ve ihbarın mahiyeti tahkik ve 
tetkik edilmeden üstleri hakkında hakikat hilâ
fında ihbarda bulunduğu ileri sürülerek mahke
me altına alındığı ve Çanakkale Mevkii Müstah
kem Komutanlığı Askerî Mahkemesinde yapı
lan duruşması sonunda ihbar edilen meselelerin 
sühut bulması üzerine beraetine karar verilmiş 
olduğu- ve ihbarım takibeden iki ay gibi kısa 
bir müddet zarfında suiistimalini ihbar eylediği 
sicil âmirleri tarafından düzenlenen ve muhtar 
üstçe de (Binbaşı Lûtfi Can hakkında adlî ta
kibat yapılmakta olduğu) kayıt ve işaret edilen 
sicili üzerine emekliye sevkedildiği ve sicil âmi
ri bulunan ve suiistimal yaptığı ihbar olunan 
alay komutanının da suiistimali mahkemec sa
bit görülerek muhtelif cezalarla mahkûm edil
miş olduğu anlaşılmıştır. 

Hâdisenin beliren bu mahiyeti karşısında 
Millî Savunma Komisyonunun düşüncesinin öğ
renilmesinde ayrıca Komisyonumuzca fayda 
mülâhaza edilmiş ve gönderilen evraka karşı 
alman mütalâada : Lûtfi Can'm Alay Komuta
nının suiistimalleri hakkında yaptığı ihbar ve 
şikâyetten sonra suiistimali ihbar eden ve ih
barının doğruluğu sabit olan sicil âmiri tarafın
dan yazılan sicilin bir hakikati ifade etmekten 
ziyade bir kin ve garaz mahsulü olacağı ve üst
lerin de adı geçenle Alay Komutanı arasında bu 
vaziyeti ;>örüp düzenlenen 'bu sicile kıymet ver
memesi ve hattâ kendisinin foaşka bir kıta «mi
rine verilerek 'oradan da bir sicil istenmesi im
kân dâhilinde gerek Alay Komutanı ve gerek 
Lûtfi Can haklarındaki adlî takibat neticesinin 
beklenilmesi zaruri Âe dilekçinin emekliye şev
kinin isticalini gerektirir bir sebep yokken bu 
lüzuma riayet edilmeden ve emsali işlerde Bü
yük Millet Meclisince mütteihaz kararlar göz 
önünde bulundurulmadan emekliye şevki cihe
tine gidilmesinin yolsuz bulunduğu bildirilmiş
tir. 

Bu vaziyeti de ayrıca mütalâa eden Komis
yon. işin esasına girişilmezden evvel dilekçinin 
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Askerî Yargıtaya açtığı idari dâvanın reddedil
miş 'olması bakımımdan Komisyonumuzun hâdi
seyi tetkik ve karara bağlamaya yetkili olup ol
madığı hususu müzakere konusu olmuş ve 3410 
sayılı Kanunun ikinci maddesini değiştiren 
4259 sayılı Kanunda salahiyetli üstlerin sicil
lerde yazılı mülâhaza ve kanaatleri idari dâva 
mevzuu olamaz denilmekte ve Askerî Yargıtay-
ca bu hükme dayanarak dâvayı reddetmiş ve 
esasını hükme 'bağlamamış 'bulunmakta 'olduğu 
ve esasa müessir ol/mıyan bu karar bir vazife-
sizlik kararı olduğu ve müddet müruru gibi 
dâvayı esastan hal ve fasletmiyen vazifesizlik 
kararlarını da Anayasanın 54 ncü maddesinin 
şümulüne girdiğini kabule imkân bulunmadığı 
ve şikâyetin tetkik edilerek karara bağlanması 
Komisyonumuzun yetkisi dâhilinde olduğu ne
ticesine varıldığından, emekli binbaşı Lûtfi 
Can'm emekliye şevkini gerektiren sicil, garaz 
ve kin mahsulü olarak hakikat hilâfına tan
zim edilmiş olduğu Çanakkale Müstahkem Mev
ki Komutanlığı Askerî Mahkemesinin 29 Tem
muz 1946 gün ve 46/84 numaralı karar ilâmı ve 
sicil âmiri Albayın ihbar mevzuu olan suçlar
dan dolayı mahkûm edilmiş bulunması ve Millî 
Savunma Komisyonunun mütalâası ile şüphe 
götürmez bir keyfiyet olduğu ve dilekçinin dü
rüst, vazifesinde muvaffak olmuş bir subay ol
duğu da dosyasının incelenmesinden anlaşıldığı 

ve Millî Savunma Bakanlığı adı geçenle yetkili 
sicil üstleri arasındaki durumu göz önünde bu
lundurarak dilekçi Lûtfi Çan'ı başka bir kıtaya 
verip oradan sicil alması gerekmekte ve sicil 
yönetmeliği hükümleri de bunu âmir kılmakta
dır. Bu durum karşısında Lûtfi Can'm emekli
ye çıkarılması mevzuata, adalet ve hakkaniyet 
esaslarına uygun düşmediğinden emeklilik işle
minin iptali hakkında verilen kararın değişti
rilmesini mucip bir sebep görülmediğinden vâki 
itirazın reddine ve keyfiyetin Kamutayın yük
sek tasvibine arzına karar verildi. 

Dilekçe Komisyonu 
Başkanı Sözcü 

(lümüşane Erzurum 
C. Baybura B. Dülger 

Kâtip 
Siird Afyon K. Ankara 

M. Daim Sualp G. Yiğitbaşı ö. Bilen 
Ankara Bilecik Bingöl 

f. Soydan î. Aşkın M. Nuri Okçuoğlu 
Bolu Çoruh tçel 

/. Gülez M. Güney »Şf. T ol 
Malatya Samsun Seyhan 

N. Ocakçıoğlu F. Tüzel A. Nihal Asya 
Trabzon Sivas Yozgad 

*SY. Emt Alperen N. Ertürh F. Erbaş 
Yozgad Gümüşane 

Y. Karslıoğlu II. Zarbım 
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