
Kocaeli eski Milletvekili ismail Rüştü AkRaFıft, Dilekçe Komisyo
nunun 16.11.1950 tarihli Haftalık Karar Cetveundeki 2937 sayılı 
kararttı Kamutayda görüşülmesine dair önergeti ve Dilekçe Ko

misyonu rapem Ç4fö&) 

M. m.mm 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına, 

Dilekçe Komisyonunun 16 . II . 1950 tarih ve 37 sayılı haftalık karar cetveli ile neşredilen, An 
kara Emnfyet Müdürü Rifat Ayaydın hakkındaki 13 . II . 1950 gün ve 2937 sayılı kararın Mecliste 
müzakeresini dilerim. Saygılarımla. 

Kocaeli Milletvekili 
/. R. Aksal 

Dilekçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Komisyonu ._ . '_ x 11 . Tfl . 1951 

Kâğıt î§, No. 13538 
Dilekçe Ko. No. 12473 

K. K. No. 4-26 
Yüksek Başkanlığa 

Dilekçi jandarma yarbaylığından müstafi 
ve halen Ankara Emniyet Müdürü bulunan Ri
fat Ayaydın 19 Aralık 1949 tarihli dilekçesiyle: 

25 Haziran 1335 yılında yedek teğmen ola
rak Millî Mücadeleye ve bilfiil savaşlara işti
rak ettiğinden bahsile terhisini mütaakıp inti
sap ettiği jandarma meslekinde 400 sayılı Ka
nunla MHicadelei Millîyede hizmeti sebkedenle-
re tanınan terfiden faydalandırılmamasmdan 
dolayı 6 yıllık kıdemini kaybettiğini belirterek 
buna mukabil hiç olmazsa 3 yıllık kıdem veril
mek suretiyle bir üst dereceye terfi ettirilmesini 
dilemiştir. 

Bu konu da İçişleri Bakanlığından alman 
mütalâa ve cevabi iş'arda: 25 Temmuz 1335 yı
lında yedek teğmen olarak istiklâl Savaşına ka
tılan dilekçinin umum meyanmda ve 31 Ağus
tos 1338 yılında üsteğmenliğe terfi ettirildiği 
ve savaş sonunda (15 Ağustos 1339 da) terhis 
olunduğu bu tarihten 4 ay 26 gün sonra jandar

ma subaylığına talip olması dolayısiyle bu müd* 
det tenzil olunarak 27 Ocak 1335 nasıplı olarak 
30 Ağustos 1930 yılında yüzbaşılığa ve aletde* 
recat 1945 yılında yarbaylığa yükseltildiği 15 
Mayıs 1335 yılından itibaren hizmetleri sebke-
denlere ait bulunan 400 sayılı Kanuna göre ya» 
pılan muamelenin Mayıs 1340 tarihinde sona er
miş bulunmasından dolayı hakkında yapılmış 
bir muamele olmadığı bildirilmiştir. 

Komisyonca tezekkür olunan mesele üzeri
ne : Millî Mücadele de savaşa katılan dilekçinin 
üsteğmenlikte 7 sene 5 ay 4 gün beklemiş olma
sına binaen geçmişe ait maaş ve tazminata sâri 
olmamak suretiyle 3 yıllık kademinin tanınma
sına 13 . II . 1950 günü karar verilmiş olduğu 
anlaşılmaktadır. • . 

16 . II . 1950 tarih ve 37 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelinde neşrolunan 2937 sayılı Mezkûr 
karara Kocaeli eski Milletvekili İsmail Büstü 
Aksal tarafından itiraz olunmuş bulunmakla hâ* 



dişe komisyonumuzca yeniden ele alınarak in
celenmiş ve : Bir üst dereceye terfi talebine 
ait bulunan isteğin tetkiki 3546 sayılı Danıştay 
Kanununun 23 ncü maddesine göre idarî kaza 
vezaifi cümlesinden bulunmasına ve Komisyo
nun vazifelerini tâyin eden içtüzüğün 53 ncü 
maddesine göre de bu kabîl mesailin mercii aidi
ne tevdii iktiza etmesine rağmen komisyonun 
vazife ciheti düşünmeksizin itiraz konusu olan 
karan almasını adı geçen kanun ve içtüzük hü
kümlerine münafi bulunduğu görülmüş ve 2937 
sayılı mezkûr kararın kaldırılmasına dair olan 
işbu rapor âzanm ittifakiyle tanzim olunarak 

Kamutayın yüksek tasvibine arzolunmuştur. 

Başkan Bu rapor Sözcüsü 
Erzurum içel 
B. Dülger Ş. Tol 

Bu rapor Katibi 
Bolu Bilecik 
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Gümüşane Kayseri Malatya 
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