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6 . 1 . 1 9 5 0 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2696 sayılı kararın 
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r*s >• -~" ~ fv$$fs$ Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Halen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sağlık Dairesi Başkan Muavini bulunan Tabip Albay Nec
mi Şar (335 - 9), 1943 ve 1946 yıllarında Yüksek Askerî Şûraca Üsteğmen: Yarbayların bekleme 
sürelerinden birer yıl indirme ypılmasma ve bu indirme sırasında Terfi Kanununun 16. maddesi
ne göre.alınmış bir k?dem zammı varsa bu zammın muhafazasına dair verilmiş olan karardan em
sal vaziyetinde mütalâa ettiği Tabip Albay Hamza Vahit Köken'e tanındığı gibi kendisine de bu 
hakkın* tanınarak Albaylık nasbinin 1943 ten 1942 ye götürülmesini Yüksek Meclisten istemiştir. 

Yüksek Dilekçe Komsyonunca incelenen bu istek yerinde görülmüş ve 6 Haziran 1949 gün 
ve 2696 sayile ittihaz buyurduğu kararda: (Dilekçi Tabip Albay Necmi Şar'm Askerî Tıbbiye 
Okulunda Hamza Vahit Köken'le aynı sınıfta okumuş olmasına; son imtihan tarihi istisna edi
lirse bütün imtihanlara aynı surette iştirak etmişbulunduğuna, ancak son imtihanlara posta posta 
girilmekte olup sonuncu imtihan olan (Tıp Kanunu) imtihan1 sıralarında Birinci Cihan Harbi mü-
tarkesi sebebiyle İtilâf kuvvetlerinin İstanbul'a asker çıkarması ve Askerî Tıbbiye, talebesinin de 
diğer vatandaşlar gibi Millî hareket ve faaliyetlere katılarak Damat Ferit Hükümetine karşı pro
testo ve nümayişlerde bulunmaları ve bu sırada Askerî Tıp Okulu binasının işgal edilmesi ve bü
tün bu hâdiselerin tabiî bir neticesi olarak - pek az istisna ile - bütün sınıfın Tıp Kanunu imtiha
nına acak 25 Eylül 1335 tarihide girebildikleri anlaşıldığından bu suret1 e ayrı ayrı postalar ha
linde dahi olsa aynı devrede imtihana girerek ikmalsiz muvaffak olanların aynı nasbi almaları 
tabiî ve zaruri iken Tabip Albay Hamza Vahit Köken'le di'ekçi Tabib Albay Necmi Şar'm nes'-
et nasıplarmda bir fark kabul edilmiş olmasında isabet görülemediği ve hemneşetli ûl&n. ve aynı 
tarihte ihtisaslarını yapmış olan ve mütaakıp rütbelerini de daima aynı tarih ve günde a'mış bu
lunan her iki Tabip Albayın hukuki durumlarında bir fark olamayacağından dilekçi Tabip Albay 
Necmi Şar'm; Albaylık nasbinin 30 Ağustos 1942 tarihine götürülmesine ve bundan sonraki nasıp 
işleminin de buna göre düzeltilmesine çoğunlukla karar vermiş bulunmaktadır.) 

Halbuki : 
1. Danıştay Kanununa mütenazır olarak 30 Mayıs 1938 tarihinde kabul Duyurulmuş olan asker

lerin zat işlerine taallûk eden dâva1 arının tetkik ve muhakeme usulü hakkındaki 3410 sayılı Kanu
nun 1. maddesi gereğince bu gibi dâvaların mercii tetkik ve rüyeti Askerî Yargıtay dır. Hattâ bu 
kanunun neşrinden evvel Yüksek Meclise yapılmış olan bilcümle müracaatlara ait dosyalann da 
Askerî Yargıtaya intikal ettirilmesi yine bu kanunun âmir hükümleri iktizasındandır. 

Dilekçi Tabip Albay Necmi Şar da Askerî Yargıtaya 18 Kasım 1948 tarihinde baş vurmuştur. 
Askerî Yargıtay, dosyası üzerinde yaptığı inceleme sonunda müracaatın, hakkında yapılmış olan 
tasarruftan iki yıl üç ay sonra olduğunu görünce mezkûr, 3410 sayılı Kanunun 5. maddesinin sa
rih ve katî mâni hükmü muvacehesinde iddiayı incelemeye kendisini yetkili görmemiş ve süre aşımı 
cihetinden dâvayı reddetmiştir. Bu hüküm bugün kesinleşmiş ve muhkem kaziye halini iktisap.ey
lemiştir. 

Mahkemelerin mukarreratmın her hangi bir suret'e değiştirilip geciktirilemiyeceğine dair olan 
Anayasamızın 54. maddesi muvacehesinde Yargıtayın bu kararının da her hangi bir suretle ihlâl 
edilememesi lâzımgelmektedir. Gerçi Askerî Yargıtayın esasa nüfuz etmediği ve iddianın süre aşı-



mı bakımından reddedildiği Dilekçe Komisyonunun kararında açıklanmamış olmasına rağmen 
dermeyan. edilebilirse de; süre aşımı sebebiyle mahkemelere arzedilecek dâvaların dinlenemiyeeeği 
hakkındaki müdevvenat hem bütün dünya hukukunca kabul edilmiş bir zapuret ve lüzumun ve hem 
de ana kanunlarımızın icabıdır. Aksi halde çok eski yıllara raci olmak üzere çeşitli iddia ve isteklere 
yol açmak fırsatı verileceği ve tornan neticesi olarak da bilhassa idajû tasajmıfta bir istiferfi«l> 
ğa yol açılacağı mütalâa edilmektedir. Bu itibarla Dilekçe Komisyonunun kararında bir mbet i hu
kukiye bulunmadığından. 

2. Zatı iddia; ve hâdiseye gelince : 
Dilekçi Tabip Albay Necmi Şar'la, Tabip Albay Hamza Vahit Köken filhakika Askerî Tıppiye 

Okulundan ayni sene neşet etmektedir. Fakat neşet ayları ve teğmenliğe nasıp tarihleri bir değildir. 
Bunlardan Hamza Vahit Köken ve bir kısım arkadaş1 arı 1335 senesi ders yılının imtihanlarına usul 
ve nizamı dairesinde ve tâyin edilen günlerde girmişler ve muvaffak olmaları üzerine 14 Ağustos 
1335 tarihinde teğmenliğe nasbedilmişlerdir. 

Halbuki; dilekçi Tabip Albay Necmi Şarla diğer bir kısım arkadaşları o sene Askerî Tıbbi
ye Okulunu ikmal edecek onların Üsteğmen değil Teğmen olarak çıkacakları hakkındaki mu-
karrerata mutavaat etmek istemiyerek protesto mahiyetinde geri kalan imtihanlara m-uayye» 
günlerde girmemişler ve bir hayli nümayişkârane har etleri mütaakip takriben bir buçuk ay 
sonra imtihanlarını ikmal edip 25 Eylül 1335 tarihinde Teğmen olmuşlardır. Bu gecikmenin 
tabiî ve müselsel neticesi olarak Hamza Vahit Köken'le aynı ayda Teğmenliğe nasbedüea ve 
ihtisas kıdemi almamış olan Albaylar 1943 yılında Albaylığa terfi ettirilmişlerdir. 

Dilekçi Albay Necmi Şar gibi hareket etmiş-olmaları sebebiyle 25 Eylül 1335 tarihinde Teğ
menliğe nasbedilen ve ihtisas zammı almamış olanların ise Albaylığa terfileri ancak 1944 yılım
da yapılabilmiştir. 

Dilekçi Tabip Albay Necmi Şar ihtisas yapım? olduğundan dolayı Yüzbaşılıkta bir sene kı
dem zammı almış ve bu zam bütün rütbelerde mahfuz tutularak emsalinden bir sene evvel yani 
1943 yılında Albaylığa yükselmiştir. 

Emsal gösterdiği Tabip Albay Hamza Vahit Köken'in durumu ise buna benzememektedir. O 
da yapmış olduğu ihtisastan dolayı bir sene kıdem almış olduğundan emsalinden bir- sene evvel 
terfi etmesi gerekmektedir. Emsalleri ise 1943 te Albay olduklarına göre Yüksek Askerî Şûra 
Kararının ruh ve maksadına uygun olarak Yarbaylık süresinin dört seneye indirilmesinden d©* 
ğan bu farkın mahfuz tutulması ieabetmiş bu sebeple Albaylık nasbi 1942 ye götürülmüştür. 

Yüksek Dilekçe Komisyonunun Kararma karşı muhalif kalmış olan Yozgad Milletvekili Sayın 
Fahri Akgöl'ün muhalefet şerhinde de tebarüz ettirdiği gibi çoğunlukla çıkan karar emsaline 
nazaran dilekçi Tabip Albay Necmi Şar 'a iki sene kıdem verilmesini sağlıyacak bir mahiyet 
arz etmektedir. Bu ise hak ve mevzuata uygun düşmiyeceğinden ve İstanbul'un itilâf kuvvet
leri tarafından işgal edildiği 16 Mart 1336 tarihinden ence İstanbul Hükümetince müttehaç mu? 
karreratm meşruiyetine ve Profesör ve Dekan Nüzhet Şakir Dirisu'nun Dilekçe Komiiyönu hu
zurunda yaptığı açıklamaya nazaran Neemi Şar la arkadaşlarının son imtihan devresindeki nü-
mayişkâr hareketlerinin Dilekçe Komisyonunun kararında işaret edildiği gibi Millî bir tahassüs 
ve galeyandan değil ancak daha evvelki sene neşetlilerde olduğu gibi üst rütbeden neşet et
meyi sağlamak gayesine matuf olduğu da anlaşıldığından Dilekçe Komisyonunun 6 Ocak 1950 
gün ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetvelinde yazılı 6 Haziran 1949 gün ve 2696 sayılı Kararın 
İçtüzüğün 57 nci maddesine tevfikan Yüksek Kamutayda görüşülerek bir karara bağlanmasını 
arz ve teklif ederim. 

Samsun Milletvekili 
H. Çater 
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Yöjfcse* Başkama 
Dijekçl Stfıhiye Müfettişliğinde Albay Nec-

mi Şar 5 . IV . 1949 tarihlî dilekçesinde, 1335 
neşetli ve mütehassıs tabip olduğunu ve muhtelif 
rütbelere yükselmesinde bir aksaklık olmadan 
30 Ağustos 1943 yılında Albaylığa yükselmiş ol
duğunu ancak sınıf arkadaşlarından ve kendisi 
ile aynı nasıplı olup bütün rütbelere beraber 
yükselen tabip Albay Vahit Köken'in albaylı
ğının 30 Ağustos 1942 yılma alınmış olmasiyle 
aralarında bir yıllık kıdem farkı doğduğunu ve 
bu konuda askerî Yargıtaya açtığı dâvasının da 
reddolunduğundan bahsile bekleme süresinin 
kısaltılmasından doğan bu durumdan kendisi
nin de istifade ettirilmesini dilemiş olmakla, 

Millî Savunma Bakanlığından alman cevabi 
mütalâa ve komisyona celbolunan mümessil ve 
verdiği izahata göre ve sicili üzerinde yapılan 
inceleme sonunda: 

Dilekçinin Askerî Tıbbiye Okulunda Hamza 
Vahit Köken 'le aynı .sınıfta okumuş olduğuna 
(son imtihan istisna edilirse) bütün imtihanlara 
beraber iştirak etmiş bulunduğuna ancak son 
imtihanlara posta posta girilmekte olup sonun
cu Tıp Kanunu imtihanı sırasında Birinci Cihan 
Harbi mütarekesi ile itilâf kuvvetlerinin îstan-
bul'a asker çıkarması ve askerî tıp talebesinin 
ise diğer vatandaşlar gibi Millî Hareket ve fa
aliyetlere katılarak protesto ve nümayişlerde 
bulunmaları sebebiyle Askerî Tıp Okulu bina
sının işgal edilmesi ve bu hâdiselerin tabiî ne
ticesi olarak da pek az istisnası ile bütün, sınıfın 
Tıp Kanunu imtihanına ancak 25 Eylül 1935 do 
başlanabildiği ve bu smıfm normal ikmal imti
hanlarının da Kasım 1335 tarihinde yapılabil
miş olduğu anlaşılmış ve bu suretle ayrı ayrı 
postalar halinde dahi olsa aynı devrede imtiha
na girerek ikmalsiz muvaffak olanların aynı 
nasbi almaları tabiî ve zarurî bulunduğu halde 
müşteki ile sınıf arkacjaşı arasında bir fark ka
bulünde isabet olamıyacağı gibi aynı tarihte ih
tisas ve rütbe almış olan iki tabip albayın hu

kuki durumlarında bir far£ plmadığmdap, ıpfis-, 
tedinin albaylık nasbinin da 30 Ağustos İ942 
tarihine alınmasına ve mütaakrp nasıp işleri
nin de buna göre düzeltilmesin^ çoğunlukla ve 
6 . VI . 1949 tatarihinde karar vermiş olduğu 
görülmektedir. 

2696 sayıyı taşıyan ve Haftalık Karar cetve
linin 6 . 1 . 1950 gün ve 34 sayısında bulunan 
bu karara; Askerî Yargıtaydan geçerek kaziyei 
muhkeme halini almış bir meseleye taallûku ba
kımından Samsun eski Milletvekili Hüsnü Ça
kır tarafından 3 . II . 1950 tarihinde ve süresi 
içerisinde (Kamutayda görüşülmek üzere) itiraz 
edilmiş bulunduğundan bu konudaki dosya yte-
ferrüatiyle komisyonumuzca yeniden ele alınıp 
yapılan inceleme sonunda : 

Dilekçi Necmi Şar filhakika bahsettiği arka
daşı Vahit Köken'le aynı yıl içerisinde Askerî 
Tıp Okulundan neşet etmiş ise de Vahit Kökeji'-
in 1335 ders senesi imtihanlarına usulü ve ni
zamı dairesinde ve tâyin edilen günlerde gire
rek 14 Ağustos 1935 yılında teğmenliğe nasbo-
lunduğu Necmi Şar'in ise bu okulu ikmal ede
cek olanların üsteğmenliğe nasbolunmalarmı 
temin mülâhazası yapılan protesto dolayısiyle 
imtilhanlara vaktinde girmiyerefc bir buçuk ay 
sonra imtihanlarını ikmal ve 25 Eylül 1335 yı
lında teğmen olduğu ve bu gecikmenin tabiî fe 
mftselsel neticesi olarak da arkadaşının aldığı ih
tisas kıdemini alamamış albaylarla 1943 yılında 
albaylığa terfi ettirildiği ve kendisi ile aynı du
rumda olan diğer arkadaşlarının isfe albaylığa ter
filerinin 1944 yılmlda yapıldığı, bu duruma gö
re mumaileyhin aldığı ihtisas zammı dolayısiyle 
bunlardan bir yıl önce terfi etmiş olduğu anla
şılmaktadır. 

Hâdise büny« ve mahiyeti îtfbariyle kaza 
merciince tetkiki gereken mevadflan bulunduğu 
ve nitekim 3410 sayılı Askerî Muhakeme Usulü 
Kanunuma tevfikan dilekçinin açtığı dâva üzeri-
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ne Askerî Yargıtayda tetkik ve süre aşanı yö
nünden reddolunarak müstediye ait hakkın su
kut etmiş bulunduğu görülmekle Anayasanın 54 
.ve İçtüzüğün komisyonun vazifelerini tâyin eden 
53 ncü maddesi hükümlerine göre Komisyonca 
ıtettkikma mesağı kanuni bulunmıyan bir mesele 
hakkında verilmiş olan mutarızmbih 2696 sayılı 
karar hakkındaki itirazın kabuliyle Anayasaya 
ve İçtüzük hükümlerine aykırı olan işbu kararın 
kaldırılmasına ittifakla karar verilerek bu ra

por tanzim kılındı ve Kamutayın tasvibine arzo* 
lundu. 
Dilekçe Komis-
yonu Başkanı Y. Sözcü Y. Kâtip Y. 

İçel Ankara Bilecik 
Ş. T ol C. Soydan T. Oran 

Balıkesir Balıkesir Gümüşane 
M. Smiroğlu A, F. îşeri C. Baybura 

Malatya Trabzon Yozgad 
N. Ocakctoğlu 8. E. Alperen Y. Karslıoglu 
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