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Samsun eski Milletvekili Hüsnü Çakır'ın, Dilekçe Komisyonunun 
9 . I I . 1949 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1754 sayılı kara
rın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu 

raporu (4 /30) 

"V~i * " ' 4 Mart 1949 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Dilekçi IX. Kor. Kur. Bşk. Kur. Alb Asım Eren (336 - 105) in M. S. Bakanlığındaki şahsi 
dosyasında mevcut malûmata göre 334 yılında As. liseyi bitirerek îstanbul Talimgahına gönderil
miş ve P. sınıfına ayrılmıştır. O zamanki mevzuata göre P. sınıfına ayrılan emsalleriyle 1335 
yılında asteğmenliğe, 1336 yılında teğmenliğe yükselmiş ve bu rütbesi nasbma göre de sırasiyle 
diğer rütbelere yükselmiştir. 

Piyadeden gayri diğer sınıf emsallerinin 1335 yılmda Tğm. nasbedilmiş olmasından ötürü teğ
menlik nasbinin 1336 yılından 1335 yılma götürülmesi ve bu suretle sırasiyle diğer rütbe nasıp 
larmm da bu esas dâhilinde düzeltilmesi şeklinde 1938 yılında M. S. Bakanlığına müracaatta bu
lunmuştur. 

Dilekçinin teğmenliğe terfii kendisinin iktidar ve liyakatinin onandığını bildiren teklif kâğıdı 
tarihinden muteber olmak üzere o zamanki mevz'iata göre yapılmış olması cihetiyle ortada mağduri
yeti mucip bir hal mevcut olmadığı beyaniyle isteği yerine getirilememiş ve kendisine o yolda cevap 
verilmiştir. 1344 ve 1946 yaları içinde yaptığı ikinci ve üçüncü müracaatları da ayni şekilde 
cevaplandırılmıştır. 

Bu cevaplarla mutmain olmıyan dilekçi As. Yargıtaya açtığı dâva, As. Yargıtaym 2 - Ekim -
1947 gün ve 947 - 63/23 sayılı karariyle reddedildiği gibi bilâhara karar tashihi ve karar tavzihi 
istekleri de ayni suretle Yargı taya reddedilerek hakkındaki karar ve işlem kesinleşmiştir. Sonra
dan dilekçinin Yüksek Meclise baş vurması üze r i n e Dilekçe Komisyonunca yapılan inceleme 
sonunda 9 . 2 .'1949-gün ve 24 sayılı Dilekçe Kom iSy0nu Haftalık Kararlar Cetvelinde yayınlanan 
8 Aralık 1948 gün ve 1754 sayılı karar da (Albay Asım Eren'in hakkındaki teklif varakasının ger; 
düzenlenmiş olmasından dolayı piyadeden gayri s m ı f t a bulunan emsali zabit namzetlerinden geç 
olarak teğmenliğe nasbedilmiş olduğu M. S. Bakanlığının yazısından ve mümessilinin izahatından 
anlaşılmasına, ehliyet ve liyakatinin üstlerince tasdik edilmiş bulunması ve adı geçenin teğmenliğe 
nasbinin emsalinden geç yapılmasının ehliyetsizliğinden değil teklif varakasının sebepsiz geç tanzim 
edilmesi yüzünden ileri geldiği talimgah ve kıtası komutanları tarafından bildirilmiş olması itiba
riyle tezahür eden mağduriyetinin telâfisi hakka n i v e t v e mâdelet esaslarına uygun bulunmuş oldu
ğundan nasıp tarihinin tashihine oybirliğiyle k. ı r a ı . verildi.) Denilmiştir. 

Hâlbuki; dilekçi Kur. Alb. Asım Eren'in dm;eiti]mesmi istemekte olduğu Tğm. lige nasıp key
fiyetinin 1335 senesine raci bir hal bulunması iddiaıurı evvelemirde 3410 sayılı Kanunun muvak
kat 2. maddesi sarahat ve hükmü muvacehesinde tetkik edilmesini icap ettirmektedir. 25 Haziran 
1938 de meriyete girmiş bulunan bu kanunun mâ,.uz 2. muvakkat maddesi aynen (2515 sayılı 
Kanunun meriyete girdiği güne kadar gerek Sû,-ayı Devlette ve gerek Zat îş. Tetkik Encümenin 
de hiçbir müracaat v e iddia dermeyan edilmemiş 0 ı a l l karar ve muameleler katidir. Bu tarihten 
sonraki karar ve muameleler hakkında kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren 60 gün zarfın
da temyiz mahkemesine müracaat olunabilir.) Hükmünü âmirdir. Bu sarahate göre 2515 sayılı 
Kanunun meriyete girdiği güne kadar Danıştay a v e y a Zat îş. Tetkik Encümenine bir müracaat 
ve iddia dermeyan etmemiş olanlar hakkındaki karar ve muamelelerin katî olması gerekir. Kana-



nun nassmdeki (katiyet) tâbiri zaman aşımı müessesesininde üstünde kamu muamelâtının selâmet 
ve intizamını temine matuf ıskatı hakkı tazammun eylemektedir. Maddenin 2. fıkrası da bunun 
böyle olduğunu teyit etmektedir. 

Kamu selâmeti namına sükut etmiş bir hakkın tetkikimi imkân bulunmıyacağma göre bundan 
zühul edilerek hâdisenin yüksek Dilekçe Komisyonunca tetkik edilmesi ve bir karara bağlanması 
millî irade ve hukuku hükümraninin timsali olması lâzııugelen kanun ahkâmından uzaklaşmayı 
mucip görülmüştür. Diğer taraftan dilekçi, talebinin Bakanlıkça ret edilmesi üzerine askerlerin 
zatişlerine taallûk eden dâvalarının mercii tetkiki bulunan As. Yargıtaya baş vurmuş ve Yargı-
tayca işin esasına girilerek yapılan tetkikat neticesinde iddiası gerek bidayeten ve gerek tashih 
ve tavzihi karar yollariyle de ret edilmiştir. Dâva, konusu her ne kadar idari bir mevzu olarak 
görülmekte isede mahkemece ittihaz edilen karar kazai bir hüviyeti haiz olduğundan gerek Ana
yasanın 54. maddesine ve gerek Yüksek Kamutayca ittihaz edilmiş müstakar içtihatlara göre ka
zai hüviyeti haiz olan mukarraratın yüksek Dilekçe; Komisyonunda tekrar tetkik edilmesine ka
nuni mesağ görülmemektedir. Bu itibarla Dilekçe Komisyonunca ittihaz buyuru! muş olan ve or
dunun disiplinini rahnedar edecek bir azamet arzetnıekte bulunan Kur. Alb. Asım Aren'in teğmen
lik nasbinin tashih edilmesine ait olan 8 Aralık 1948 gün ve 1754 sayılı kararın Kamutay İçtüzü
ğünün (57) nci maddesi mucibince Kamutayda görüşülerek bir karara bağlanmasını arz ve teklif 
ederim. 

Samsun Milletvekili 
H. Çakır 

Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bilekçe Komisyonu 8 ,V. 195 i 

Zat ve Kâğttiş. No. 7975 
Dilekçe Ko. No. 7395 

Yüksek Başkanlığa 

Dilekçi Kurmay Albay Asım Eren, 2 Tem
muz 1948 tarihli dilekçesinde, 2 Şubat 1334 ta
rihinde zâlbit namzedi olduğu ve o zamanki ter
fi usul ve esaslarına göre neşetten altı ay sonra. 
asteğmenliğe ve dört ay sonra da teğmenliğe 
yükselmesi lâzımgelirken terfi teklif varakasının 
geç tanzimi yüzünden hem rütbe olan piyade
den gayri sınıfta bulunan emsalinden 17 ay 
sonra teğmenliğe nasbedilmiş olduğundan bahsi-
le nasıp tarihinin düzeltilmesini ve uğradığı 
haksızlığın izalesi dileğinde bulunmuş ve bu di
lek üzerine Millî Savunma Bakanlığından alman 
mütalâada ve Komisyona davet edilen Bakanlık 
mümessilinin izahatı neticesinde, Albay Asım 
Eren hakkındaki teklif varakasının geç düzen
lenmiş olmasından dolayı piyadeden gayri sınıf
ta bulunan emsali zabit namzetlerinden geç 
olarak teğmenliğe nasbedilmiş olduğu, ehliyet 
ve liyakatinin üstlerince de tasdikedilmiş bulun

ması ve adı geçenin teğmenliğe nasbinin emsa
linden geç yapılmasının ehliyetsizliğinden değil, 
teklif varakasının sebepm geç tanzim edilmesi 
yüzünden ileri geldiği, talimjgâh ve kıtası komu
tanları tarafından bildirilmiş olduğu anlaşılma
sına binaen tezahür eden mağduriyetinin telâfi
si hakkaniyet ve mâdelet esaslarına uygun bu
lunmuş olduğundan nasıp tarihinin tashihine 
8 . X I I . 1948 tarihinde karar verilmiştir. 

1754 numarayı taşıyan ve 9 . I I . 1949 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelinde yer almış bulunan bu 
kararın Kamutayca görüşülmesi Samsun eski 
Milletvekili Hüsnü Çakır tarafından 5 . I II . 1949 
tarihinde ve süresi içinde itiraz yoluyla isten
miştir. 

Bu itiraz üzerine dosyada mevcut bütün ev
rak. Komisyonumuz tarafından yeniden incelen
miş ve işbu rapor hazırlanmıştır. 

Dilekçi, 2 Şubat 1334 yılında Kuleli Lise-
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sini ikmal ederek İstanbul Zâlbit namzetleri ta -
limgâhına girmiş ve burada piyadeye ayrılan 
arkadaşlariyle birlikte o zamanki mevzuata gö
re 20 Şubat 1335 tarihinde asteğmenliğe, 24 Şu
bat 1336 tarihinde de teğmenliğe yükselmiş ve 
bu rütibeler nasbına göre de sırasiyle diğer rüt
belere terfi ettiği ve o zamanki mevzuat, nam
zetlikten asteğmenliğe, asteğmenlikten teğmen
liğe yükselmelerde, alelusul teklif kâğıdı gel
mesi meşrut olup yükselmeler inha tarihinden 
muteber olmak üzere yapıldığı, namzet asteğ
menlerin yükselme tarihi ve nasıplarınm ikti
dar ve ehliyetlerinin tasdiki tarihinden itibar 
edilmesi lâzımgeldiği ve dilekçe sahibi, teklif 
varakasmdaki inha tarihine göre teğmenliğe ter
fi ettiğinden nasıp tashihini mucip bir sebep gö
rülemediği ve bu konuda da ayrıca Askerî Yar-
gıtaya açtığı dâvasının da reddedildiği ve tas
hih ve tavzihi karar isteğinin de keza redde
dilmiş olduğu evrak arasında görülen Millî Sa
vunma Bakanlığının 12 . VIII . 1948 tarihli ve 
95144 sayılı yazısiyle anlaşılmıştır. Bu duruma 
göre Bakanlık tezkeresinde de belirtildiği üzere, 
dilekçi hakkında mahkemece ittihaz edilen ka-

- rar, kazai bir hüviyeti haiz olduğundan gerek 
Anayasanın 54 ncü maddesi ve gerek Yüksek 
Kamutayca ittihaz edilen müstakar içtihadlar 
karşısında evvelce ittihaz edilmiş bulunan 1754 
sayılı kararın bu sebepten dolayı kaldırılmasının 
icaıbedeceğine ve dilekçi hakkında başkaca bir 
işlem yapılmasına mahal olmıyaıcağına ittifakla 
karar verilerek bu durumu tesbit eden işbu ra
por hazırlanmış ve Kamutaym yüksek tasrîhine 
arzolunmuştur. 

Dilekçe Ko. Bask. Bu Rapor Sözcüsü 
Erzurum içel 
B. Dülger ' Ş. Tol 

Afyon Karahisar Ankara 
B. Oynaganlı C. Soydan 

İmzada bulunamadı. 
Bilecik Bingöl Bolu 
T. Oran M. N. Okcuoğtu t. Oülez 

Kayseri Malatya 
Y. Z. Turgut A. özbay 

imzada bulunamadı. 
Sivas Traibzon Yozgad 

N. Ertürk 8. E. Alperen F. Erbaş 
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