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Dilekçe Komisyonunca Afyon Karahisar ili özel İdare Müdürü Fuat Çetinkaya'mn çocuk zam
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Yüksek Başkanlığa1 

Dilekçi, Afyon Özel İdare Müdürü Fuat Çe-
. tinkaya, 8: yaşında iken. ilk tahsile başlıyan ve 7 
seneden ibaret*bulunan Galatasaray Lisesinde 
sınıfta kalmaksızın ikmal eden çocuğu için aL 
inakta olduğu; çocıik zammının Tıp Fakültesine 
20 yaşında ka^it ve devam olunması sebebiyle 
4598 sayılı Kanunun 6 neı maddesinin B. fıkra
sındaki << 19 yaşını bitirdiği halde yüksek tahsi
le devam etmekte bulunan erkek çocuklar için 
25 ya§ını geçmemek üzere tahsillerini ikmal edin-
ciye kadar bu zammın verileceği» hükmüne da
yanılarak İçişleri Bakanlığınca kesilmiş bulun
duğu ancak Galatasaray Lisesinin diğer liseler
den ayirt olarak orta ve lise tahsil müddetinin 
7 yıl olması itibariyle liseyi bizzarur 20 yaşında 
ikmal ile yüksek tahsile devam/mecburiyetinde 
kalan oğlununjbu durumu göz önünde tutularak 
ve kanunun da istihdaf ettiği gaye ve maksada 
da uygun düştüğünden dolayı mahrum bırakıl
dığı çocuk zammının verilmesinin teminini dile
miştir : 

İeri Bakanlığınca komisyonumuza veri

len mütalâada, gerek 4598 sayılı Kanunda ve 
gerekse buna müteferri izahnamenih 6 nci mad
desinin 3 ncü fıkrasında 19 yaşını bitirdiği hal
de henüz lise tahsilini ikmal etmemiş çocuklar 
için, zam verilemiyeceği yazılı bulunmakta isede 
tahsil müddeti 12 yıl olarak tesbit edilen Gâlata-
sai'ay Lisesinden, tâyin olunan yaşta mezun ol
maya imkân bulunmadığı ve bu mevzuun da an
cak bir kanun veya tefsirle halli mümkün ola
cağı /açı kan mistir. 

Komisyonumuzca, ihtisas komisyonu bulu
nan Maliye Komisyonundan da sorulan müta
lâasında : Kanunu imal edebilmek için 19 yaşını 

.bitirdiği halde yüksek tahsile devam fıkrasın-, 
da 20 yaşına basmış olanların . arasız olarak 
yüksek tahsile devamları halinde çocuk zam
mının da devamlı zaruri olacağı bildirilmiştir. 

Tekemmül eden bu muameleler üzerine Di
lekçe Komisyonu durumu inceliyerek aşağıdaki 
kararı almıştır. 

Dilekçi:: ocuğunun ilkokulda ve Galatasaray 
Lisesinde bir yıl sınıfta kalmamak şartiyle ik-
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mal ve Tıp Fakültesine kayıt ve derslerine de
vanı etmekte bulunmuş olduğu Kaide kendisine; 
kanunen verilmekte olan çocuk zammının kesil
miş olduğunu ve İçişleri Bakanlığına vâki mü
racaatında da 4598 sayılı Kanunun altıncı mad
desinin B fıkrasının iki numaralı bendinde 19 
yaşını dolduran erkek ve 25 yaşını dolduran 
kızlar için çocuk zammı verilemiyeceği ancak 
19 yaşını bitirdiği halde yüksek tahsile devam 
etmekte bulunan çocuklar için 25 yaşını geç
memek üzere tahsillerini, ikmal edinciye kadar 
bu zammın verilmesine devam olunacağı yazılı 
bulunduğundan Fuat Çetinkaya'nın çocuğu ise 
19 yaşında yüksek tahsile başlamamış olduğuna 
göre çocuk zammının verilmesine imkân olma
dığı bildirilmiş olduğundan gereği hakkında,bir 
karar verilmesini istemektedir. Kanun 19 yaşını 
bitirdiği halde yüksek tahsile devam edenleri; 
çocuk zammının verileceğini âmir bulunmakta
dır. 19 yaşım bitirdikten sonra 20 yaş başlıyaca-
ğı ve bu müddet içinde de yüksek tahsile devam 
etmekte bulunmuş ve hiçbir mektepte bir yıl 
dahi ipka kalmamış olan bu çocuk için zammın 
verilip verilemiyeceği hakkında ihtisas Komis
yonu olan Maliye Komisyonunun mütalâası so
rulmuştu. 

Maliye Komisyonu iş hakkında görüşmüş, ve , 
neticede lise mezunlarının 19 yaşında hem lise
yi ikmal ve hem de aynı yaş içinde yüksek tah-" 
sile devam etmelerini ekseri ahvalde fiilen im
kânsız gördiüğü ve bu itibarla, kanuni imal ede
bilmek, için .19,yaşını bitirdiği halde yüksek tah
sile devaml arı halinde çocuk zammının da de
vamı zaruri olacağı kararına- varmış olduğunu 
'bildirmektedir. Hakkaniyet ve mâdelete uygun 
olan bu karar dairesinde muamele ifası lâzım-
geleleçeğine karar verildi, 

9 . II,.1(950 tarihli ve 36 sayılı Haftalık Ka
rar Cetveline derçedilmiş bulunan 25 .1... 1950 
ıgün. ve 2889 sayılı bu kararın 8 . I I I . 1950 tari
hinde Kocaeli eski Milletvekili İsmail Rüştü 
Aksal tarafından verilen önergesiyle meselenin 
Kamutayda görüşülmesi talelbedilmiş olmakla 
komisyonumuza havale edilmiş olan önergenin 
süresi içinde verildiği de anlaşıldığından mese-
seîe. komisyonumuzca raporte edilmek üzere 
tekrar tezekkür edilmiştir. . „ . 

Her ne kadar; komisyonumuz 2889 sayılı , > 
kararında Maliye Komisyonundan istihsal. edilrrt . 

mi§ bir mütalâaya dayanarak 4598 sayılı Kanu
nun 6 nei maddesinin Bi fıkrasiinın 2 numaralı 
bentteki hükmü imal etmek iddiasiyle; müşteki
nin talebini kabul ile bir müspet karar ısdar et
miş ise de, mahiyeti itibariyle ancak bir idari 
dâva mevzuu olabilecek oılan işbu şikâyetin tet
kik ve intacını Anayasanın 82 nei ve içtüzüğün 
53 ncü maddeleri komisyonumuzun vazifesinden 
hariç kılmış olduğuna ve itirazın da bu itibarla 
varit bulunduğuna ittifakla karar verildi. 

Keyfiyet' Yüksek Meclisin takdir ve tasvibi
ne* arzolunur. 

Dilekçe Ko. 
Başkanı 
Erzurum 
7İ. Dülger 
Balıkesir 

M. Fmiroğlu 
Grümüşane 

C. Baybura 
Sivas 

N. Ertürk 

Söz'cfu 
Bursa 

R. Aybar 
Balıkesir 

A. F. İşeri 
Kayseri 

Y. Z. Turgut 
Tokad 

A. Gürhan 
Yozgad 

Y. Karshojğlu. . 

Kâtip 
İçel 

8. T ol 
Bingöl 

M. N. Okçuoğul 
Malatya 

A. Özbay 
Trabzon 

S. E. Alperen 

Afyon Karabisar Özel İdare Müdürü TFu-
ad Çetinkaya'nın çocuk zammına mütaallik.ta
lebi, hakkında evvelce verilmiş olan mijspel 
kararın, vâki itiraz üzerine, vazif esizlik nokta
sından, kaldırılması lâzım geleceğine dair selef 
Dilekçe Komisyonunca hazırlanıp imza edil
miş bulunan 24 .: I \ 1951 gün, ve' 4/24' sayılı 
ilişik raporun aynen kribul edilmesijre komis
yonumuzca 4 . I I . 1952 tarihinde .oybirliğiyle 
karar verildi. ' '"': v 

Dilekçe Ko. Başkanı... 
Maraş M. V. . v; / Balıkesir M. V. 

A., Ay temiz ,,. /' A.F. İşeri 
Bingöl M, V.. / Elâzığ M,'V. 
M. N.Ohçiıoğlu , II. A. Yöney 

Gazianteb.M. V. Kayseri M. V. 
G. Kİnoğlu Y. Z. Turgut 

Malatya M. V. Malatya M. V. 
lif. Ocahcıoğlu A. özbay 

.,, Seyhan'M. V. Trabzon M: V. 
f" Ş.'Serçe S. E. Alper en.: 

Yozgad M. V. 
Y.KarsUoğUı. 
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