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1. — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Antalya Mebusluğuna seçileil Mesut Çanka
ya'nın intihab mazbatası tasdik olundu. 

Bursa Mebusu Muhittin Baha Pars* 
"•. Malatya Mebusu Dr. Cafer Özelçi, 

Mardin Mebusu Lûtfi Ülkümen, 
Tuıieeli Mebusu Hasan Üçöz'ün teşriî masuni

yetlerinin kaldırılmasının Devre sonuna -.bırakıl-

Lâyihalar 
1. — Türkiye - İsviçre Ticaret ve Tediye An

laşmasının üç ay daha uzatılması hakkında kanun 
lâyihası (1/381) (Hariciye ve Ticaret Encümen
lerine); 

Mazbatalar 
2. — Arazi Vergisi Kanununun 2 nci madde

sine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası ve 
Dahiliye,. Ziraat, Maliye ye Bütçe Encümenleri 
mazbataları (1/237) (Ruznameye); 

3. —- Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunun 18 nci 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkere
si ve Bütçe Encümeni mazbatası (3/217) (Ruz
nameye) ; 

1. — İçel mebusluğuna seçilen Hamdullah 
Suphi TannöverHn intihup mazbatası, 

REÎS — îçel mebusluğuna seçilen Hamduİ-

1. <— Seyhan Mebusu Gt Naci Eldeniz'in Ar
zuhal Encümeninin 17 . V . 1944 tarihli Hafta
lık karar cetvelindeki 1155 sayılı kararın Umu: 
mî Heyette müzakeresine dair takriri ve Arzuhal 
Encümeni mazbatası (4/26) [1] 

Öl. N. -ELDENİZ (Seyhan) — Efendim, bir 

[1] 36 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

maşı hakkında Muhtelit Encümen mazbataları ka
bul edildi. 

Pazartesi günü toplanılmak üzere inikada 
son verildi. 

Reis Vekili. Kâtip , Kâtip 
Aydın Kütahya Samsun 

Dr. M. Germen V, Uzgören iV". Fırat 

4. — Erzincan Mebusu Behçet Kemal Çağlar '-
'in, bazı ay adlarının değiştirilmesi hakkında ka
nun* teklifi ve Teşkilâtı Esasiye Encümeni maz
batası (2/55) (Ruznameye); 

5. — izmir Mebusu Şükrü Saraçoğlu ve 222 
arkadaşının, Anayasa teklifi ve Teşkilâtı Esasiye 
Encümeni mazbatası (2/56) (Ruznameye); 

6. — Malatya Mebusu Mahmut Nedim Zabcı 
ve arkadaşlarının, Fevkalâde vaziyet dolayısiyle 
bazı vergi ve resimlere zam icrasına dair olan 
3828 numaralı kanuna ek 4040 sayılı kanunun 
6 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve İktisat, Maliye ve Bütçe Encümenleri maz
bataları (2/42) (Ruznameye). 

• t ' • ' . ' 

lah Suphi Tanrıöver'in intihap mazbatası gelmiş
tir. Mazbata ilişiksizdir. Reyinize arzediyortım. 
Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

Ruznameye geçiyoruz. 

mağdurun mazharı adalet olması için bir. kaç da
kika naçiz sözlerimi dinlemenizi rica, edeceğim. 
Arzuhal Encümeninin mazbatası gerçi vazıhtır. 
Fakat bir kaç noktası vardır ki; huzurtu âlinize 
arzetmeğe değer. Meselâ (emsaliyle birlikte 
tahsilini ikmal için 1930 yılında Harp Okuluna 
gitmesine emir verildiği halde eşkıya takibinde 
bulunan adı geçenin bu münasebetle okula şevki 

2. — HAVALE EDÎLEN EVRAK 

B Î R Î N C Î C E L S E 
. Açılma saati : 15 

REİS — Ş. Günaltay (Sivas) 

KÂTİPLER : N. Baydar (Malatya), B. K. Çağlar (Erzincan) 

R E İ S — Celse açılmıştır. 

3. — RİYASET'DİVANININ HEYETİ UMUMİYE YE MÂRUZÂTI 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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bir sene gecikmiştir). 

Görüyorsunuz ki eşkıya takibinde bulunuyor. 
Bu sırada okula gitme emri de geliyor. Bu adam 
vazifededir ve bu vazifeyi yapmâssı lâzımdır. 
Şimdi göndermiyelim diyorlar, gelecek seneye 
kalıyor. Bu şekilde bir sene geç kalıyor. Yine 
Arzuhal Encümeni diğer taraftan «Okula gi
derken 1706 sayılı kanunun 12 nci maddesi ge
reğince jandarmada iyi sicil "alması ieabeden 
müştekinin ' yalnız yetişmekte olduğuna dair 
kaydı havi terfia gayrimüsait bir sicil almış ol
ması.,.» Yetişmekte olduğuna dair bir sicil al--
mak, terfia gayrilâyık demek değildir efendim. 
Zaten terfi için kendisinin zamanı gelmemiş. Bu 
adam yetişmektedir denmiş. Bu «Yetişmektedir» 
hükmünü menfi surette almaktansa müsbet su
rette almak elbette emre ve hakka âaha muvafık
tır ve müsaade buyurursanız, askerliğimizde de 
âdettir, usuldür. 

Yine Arzuhal Encümeninin: (Yaş haddine 
'gelenlerin emekliye sevk muamelelerinin bir müd 
det geri bırakılması lüzumunu âmir olan 2227 

. sayılı kanun hükmünün dahi tatbiki düşünülme-
, niiş ve emekliye çıkarmak muamelesi tekemmül 

ettirilmiştir...) Yani bu adam hakkında Arzuhal 
Encümeninin de kanaati, bütün mazbata, bu ada
mın mağduriyetini teyit eder. Fakat arrzettiğim 
bu üç nokta belli başlı noktalardır. 

Müsaade buyurursanız, Dahiliye Vekâletinin 
bu adam hakkında Başvekâlete yazmış olduğu 
arizayı okuyacağım, uzun değildir. , 

Bu adam jandarma üsteğmeni. Terfi sicilli al
ması için harp okuluna gitmesi lâzımgelmiş. De
min arzettiğim veçhile Harp Okuluna gönderil
memiş, eşkıya takibinde olduğu için, Vilâyet bu
nun gelecek seneye bırakılmasını yazmış, makam 
da k^bul etmiştir. Bu adam Harp Okulunu ta
mamlamış. Harp Okulundan sonra atış mekte
bine gitmiş, kıt 'a stajını yapmış ve yüzbaşılık'si
cilli almıştır. Yalnız jandarmada da meslek si
cili alması lâzımgeliyor. Bunu alamamıştır. 
Çünkü bu sicilli almağa fırsat verilmesi düşünül
memiştir. Her nasılsa zühul edilmiştir. 
' Şimdi efendim; bu adam muhtelif mercilere 

müracaat ediyor. Cevap alıyor, faka nihayet 
. Jandarma Umum - Kumandanlığını Başvekâlete 
şikâyet ediyor. Başvekâlet bittabi Dahiliye Ve
kâletinden soruyor. Dahiliye Vekâleti tedkik 
ediyor. Başvekâlete şU cevabı yazıyor: 

. • Başvekâlet Yüksek Makamına 
22 . XI I . • 1943 Jandarma emekli üsteğmeni 

Muhittin Tosun'un yüksek makamlarına sunu
lan 22 . .XII .1943 tarüYve . . . . .sayılı, dilekçesi 
tetkik olundu. Emekli Üsteğmen Muhittin To
sun'un dosyasına nazaran mumaileyhin 1931 se
nesinde Harp Okuluna gönderildiği ve 1933 se
nesinde yüzbaşılığa terfia lâyık olduğuna dair si
cil aldığı ve harp okulunu bitirdiği görülmüştür. 
Ancak jandarmada terfi edebilmesi için 1706 sa-, 

yılı kanunun 12 nci maddesi mucibince Jandar
mada da iyi sicil alması lâzım geldiğine ve fakat 
1931 senesinde Harp Okuluna gönderirken jan
darmadaki sicillinin üst dereceye terfia müsait 
bulunmamasına binaen Harp Okulundan çıktık
tan sonra yeniden sicil alması için zaman kalma
mış bulunması cihetlerine istinat edilerek tekaüt 
edilmiş olduğu anlaşılmıştır. • 

îptidaen üst dereceye terfiine müsait sicil al
madan Harp Okuluna gönderilmiş bulunması ve 
okulu bitirdikten sonra Atış Okuluna ve kıta sta
jına gönderilmezden evvel, jandarmadaki sicilli
nin düzeltilmesine imkân verilmemiş olması ve 
2227 sayılı kanun gereğince tekaüdünün tecili ile 
yeniden sicil almasına müsaade edilmemesi mağ
duriyetini mucip olan bu neticeyi meydana ge
tirmiştir. 

Keyfiyetin kanun yolu ile tashihi ve hakkının 
ihkakı için cereyan eden muamele zatisleri son 
tetkik mercii encümenine verilerek tetkik olun
muş ve fakat Encümence de tekaüt muamelesinin 
usule uygun olduğu hakkında bir karar isdar 
edilmiştir. , 

'25 . V I .1944 tarih ve 2515 sayılı kanunun 
4 ncü maddesinin « zatişlerinin sön tetkik mer
cii encümenin mukarreratı aleyhine a n ^ k Bü-
yük Millet Meclisine müracaat olunur »hükmü 
karşısında Vekâletimizce idareten muamelenin 
tashihine imkân bulunmamaktadır. Bu itibarla 
müstedinin Büyük Millet Meclisine müracaatı ve 
arzolunan muamelesinin tetkikf neticesinde vu
kua gelen yanlışlığın tashihine imkân bulunabile
ceğini ye dilekçe sahibine o yolda tebligat ifasına 
müsaade Duyurulması • 

Bu adam hakkında kendisinin ait olduğu ve
kâlet tetkikat yaptırıyor, mağduriyeti sabit olu
yor ve mağduriyetinin ne suretle kabili tashih 
olacağı da vekâletten Başvekâlete bu ariza ile 
bildiriliyor.* Bu adam da Meclise müracaat edi
yor. Meclis bittabi Arzuhal Encümenince tetkik 
ettiriyor. Arzuhal Encümeni bu adam hakkındaki 
muamelenin tebdiline imkân görmüyor. Filhaki
ka bazı askerî kanunlar böyle bir muamelenin 
şeklen tebdiline imkân vermez. Fakat sabit olan 
bir mağduriyetin bertaraf edilmesi için askerî 
kanunların dahi müsait noktaları mevcuttur. Bu 
adam 34 senesinde tekaüde sevkedilmiş. 34 sene
sinde 41 .yaşına vasıl olmuş olması iktiza eder. 
1934 senesinde 41 yaşına vasıl olması için ken
disinin 1893 tarihinde doğmuş olması lâzîmge-
lir ki, eski tarihe göre 1309 senesine tekabül 
eder.' Vakıa 1309 senesinde doğmuş olduğu ileri 
sürülmüş ve 41 yaşında itibar olunmuş ve buna 
göre tekaüde sevkedilmiş, tahdidi sinne uğra
mıştır. Halbuki : Bu adamın istiklâl madalyası 
beratmdaki kaydında tarihi velâdeti'1313 göste
riliyor. 1313 senesi 1897 senesine tekabül eder. 
1897 senesinde doğmuş olan bir adam 1934 se
nesinde henüz 37 yaşındadır. Binaenaleyh 37 ya-
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şında bulunan bir Üsteğmenin sin tahdidine tâbi 
olmaması lâzımgelir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu zat mağdurdur, 
mağduriyeti kendi vekâletinin vesikalariyle sa
bittir. Fazla uzatmıyacağım. Bu adam Hakkında 
Arzuhal Encümenimizin mazbatasının bazı nok
taları vardır ki şayanı dikkattir: Şey edilmemiş
tir, makamı aidince; fırsat verilmemiştir; bu ci
het düşünülememiştir; nazarı dikkate alınama
mıştır.... gibi. Beşeriz, hata edebiliriz. Devair-
deki zevat dahi beşerdirler, insandırlar hata ede
bilirler, yanlışlıklar olabilir. Bu işte de bir yan
lışlık vardır. Yanlışlıklarla bu adam mağduriye
te duçar olmuştur. îşte bu adam, hakkında ada
let ve şefkatinizi istirham ediyor ve ediyoruz. 
Yapılacak şey bu adam hakkındaki muamelenin 
yeniden tetkik edilmesinin Arzuhal Encümenine 
havale buyurulmasıdır. Bu arzettiğim izahata 
göre bir takriri takdim ediyorum. (Muvafık, mu
vafık sesleri). 

ARZUHAL En. MAZBATA MUHARRÎRÎ 
H. ŞARLAN (Ordu) — Sayın arkadaşlar; bu 
hâdisenin tahammülü olan bütün vakayii maz
batamıza dercettik, şikâyetinin lehinde ve aley
hinde olan hususları. 

Sayın General Eldeniz, mazbatamızda derc-
ettiğimiz hususların bu zatın lehinde olanlarım 
dermeyan etmek suretiyle hakkının verilmesini 
istiyor. Eğer Yüksek Heyet bu arkadaşın hak
kının verilmesi için bir karar verirse biz de o 
karar karşısında yalnız sevinç, duyarız. (Tamam 
sesleri). Yalnız mazbatanın Arzuhal Encüme
nine iadesini teklif buyurdular. Arzuhal Encü
meninin göreceği vazife, Yüksek Heyetin ma
lûmudur ki nizam ile mukayyettir. Biz bu zat. 
hakkında verilmiş olan kararın şu veya bu şe
kilde değiştirilmesine karar veremeyiz. On se
ne evvel tekaüde sevkedilmiş olan bu zatı on sene 
sonra muvazzaflığa nakletmek salâhiyetini haiz 
değiliz. 

Müsaade buyurursanız mevzuu iki bakımdan 
arzedeyim. Birisi esas noktasindan; diğeri de 
kânunun tuttuğu formalite ve usul bakımından. 

Bu zatın, 1930 senesinde eşkıya takibinde 
iken' emsali ile beraber kıta hizmeti görmesi için 
Harbokuluna sevkına dair bir emir alınmış, fa
kat eşkıya takibinde olduğundan bu emir infaz 
edilmemiştir. Ancak bir sene sonra sevkına im
kân hâsıl olmuş. Dairesinin bu işte tatbik et
miş olduğu muamelenin biraz hatalı olduğunu, 
kendilerinin yazmış olduğu tezkerede ve biz de 
mazbatamızda tasrih etmiş bulunuyoruz. O da 
şudur : 1706 sayılı kanunun 12 nci maddesine 
tevfikan jandarma subaylarının terfi edebilmesi 
için mutlaka jandarmada sicil almaları ve bu 
sicil ile beraber kıtadan da sicil alması ye iki 
sicil karşılaştırılması suretiyle terfileri müm
kün olacağı. Bu,, kanunun açık hükmü iktizası-
dır, Fakat jandarma dairesi bu arkadaşı Har

bokuluna sevkederken bunun sicil alıp almadı
ğını teemmül etmemiş doğrudan doğruya sevkı 
lüzumuna kani olmuş. Eşkıya takibinde olduğu 
için o sene sevkedilememiş, ikinci sene sevkedil
miş, Fakat 1706 numaralı kanunun 12 nci mad
desine göre sevkedilmemesi lâzım idi, sicil al
mak suretiyle sevkı lâzımgelirdi. Birinci hata 
buradadır. Sevkedilmiş bir sene de Harbokulun-
da sınıfta kalmış, nüfus sicilinde kaydı da 1309 
muş, her ne kadar Harbokulundan Atış okulu
na ve oradan staj kıtasına sevkedilmiş ise de 
tahdidi sin muamelesi gelip çatmış ve böylelik
le tekaüt muamelesi de yapılmıştır. Halbuki ka
nuna göre stajda, bulunan bu gibi jandarma su
baylarının stajları esnasında tahdidi sin mua
melesini icabettiriyorsa bu muamelenin bir müd
det tehir ettirilmesi ve o subayın müsait sicil al
masına imkân verilmesi ve böylelikle sicil alma
ğa muvaffak olursa terfi ettirilmesi 2227 sayılı 
kanun icabıdır. Bu da Jandarma Genel Komu-( 
tanlığınca nazara alınmamıştır. Bu lâzimeler 
nazara alınmayınca muamele seyrini takip etmiş 
ve tekaüde sevkolunmuştur. Bu yüzden bu ar
kadaş o zaman mer'i olan 2515 sayılı kanun hük
müne göre askerî son tetkik encümenine mü
racaat etmiş; encümen de işi tetkik etmiş ve 
yapılan muamelenin doğruluğuna karar vermiş. 
Malûmu âliniz 2515 sayılı kanunda bahsedilen 
encümen bilâhare 3410 sayılı kanun yürürlüğe 
girdiği zaman ortadan kalkmış. 3410 sayılı ka
nunla meydana çıkan Askerî Temyiz Mahkemesi, 
bu işlerde doğrudan doğruya tetkik salâhiyetini 
haiz olmuştur. 

3410 sayıh kanun yürürlüğe girmesinden 
evvel Tetkik Encümeninden verilen karar aley
hine itiraz hakkı, 2515 sayılı kanun hükümleri
ne göre Büyük Millet Meclisine karşı olabilirdi, 
Halbuki müşteki Büyük Millet Meclîsine de mü
racaat etmemiştir. Etseydi belki bugün görülen 
meselelerin yanlışlığı o zaman tezahür eder de 
lehinde bir karar verilmiş olurdu. Amma bu 
lehte karar olmaz da aleyhte bir karar olabilirdi. 
Bu zatın muhakkak sicil alması suretiyle terfii 
lâzımdı. Bu hususta kanun sarihtir. îşte arzet
tiğim 3410 sayılı kanun' yürürlüğe girince bü
tün zâbitanın zatlarına müteallik mesaili halle 
memur kazai makam tâyin edilmiş oldu. Subay
ların zatlarına müteallik ihtilâf at için bu mah
kemeye ; müracaat mecburi kılınıyor. Müstedi de 
bu mahkemeye gitmiş, mahkeme de, dâvasının 
müddet mürurundan dolayı reddine karar ver
miştir. îadei muhakeme etmiş, orada da sebep
ler olmadığı için tekrar reddine karar verilmiş. 
Ondan sonra Büyük Millet Meclisine başvur
muştur. Biz bütün bu hâdisatı mazbatamızda 
göstermek mecburiyetindeyiz, Heyetinizi mese
leye vâkıf kılmak için. Tetkik merciine gitmiş, 
Askerî Temyize gitmiş. Bahsedilen kararlar sâ
dır olduktan sonra Arzuhal Encümeni hâdise
yi, bu kararlar yokmuş gibi yukarıdan aşağı 
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tetkik edip bu zatın terfüne dair karar vermesi 
mümkün olabilir mi ?• Nizamname ve Meclisin 
311 sayılı kararivle böyle bir salâhiyete malik 
olmadığımızı arzediyorum. • Amma Yüksek Hey
et burada tam ve mutlak - bir salâhiyeti haiz ol
duğu için bu zatm terfi ettirilmesi ve muvaz
zaflığa alınması . hakkında bir karar- verebilir. 
Fakat Arzuhal Encümeni bit tetkikatı yapamaz 
ve karar veremez. Kaldı ki bu zatın 1313 veya 
1309 doğumlu olmasına ait ihtilâf ta mahkeme
lere ait bir iştir. Esasen Yüksek Meclis 311 sa-

'yılı karariyle, yani mahkemeye; ait ve mahke
melerden sâdır olacak kararlara bağlı işlere 
Arzuhal Encümeni bakamaz diye mevcut olan 

. emrin sarahati karşısında biz de şimdi esas ba
kımından mahkemelere ait işler" hakkında ken
dimizde^ salâhiyet göremiyoruz. Zatişleri merci
inden sonra Askerî Temyiz Mahkemesi velev ki 
esas noktasından çleğil de müddet mürurundan 
dahi olsa ret karart verdikten sonra şimdi baş
ka bir karar vermemize imkân yoktur. îşin esa
sına gelince • bu arkadaş haklı çıkabilecek midir 
ve on sene..'evvel-bir derece yüksek rütbeye li-

• yakatine dair sicil almış mıdır! General bura
da bu yetişme meselesini sicil almış mânasına 
kullandılar, Gerçi ben askerler için kullanı
lan tâbirleri onlar kadar brlmezsem de bana öy
le geliyor ki, mutlaka bir derece terfi edebilmek 
için verilen sicillin bir derece üste terfie lâyık
tır diye sarih olmak lâzımgelir. On sene evvel 
tekaüde sevkedilmiş bir üsteğmenin on sene son
ra yüzbaşı olabilir mi bilmiyorum. Azruhal En
cümeni şimdi esası tetkik ederek bu zatın yüz
başı olması lâzımgelir diye bir karar vermesine 
imkân yoktur. Bizim mahkeme kararları karşı
sında hüküm vermek salâhiyetimizi Yüksek Mec
lis ref etmiştir. Yani karar vermek sal âhiyetini' 
haiz değiliz demişizdir. Mâruzâtım bundan iba
rettir. 

. Z; YÖRÜK (Ankara) — Bir sual: Bahis bu
yurdukları Yüksek Meclisin 311 numaralı kara
rı mahkemelerin esas bakımından vermedikleri 
kararlara da şâmil midir1? Çünkü' müddet nok
tasından dâva reddedilmiştir.. Encümenin izah 
etmesini rica ederim. 

ARZUHAL En. MAZBATA MUHARRİRİ-
H. ŞARLAN ( O r d u ) - - 311 numaralı karar, . 
mahkemelere ait ve mahkemelerden sâdır olacak 
hükme tâbi mesail hakkında Büyük Millet Mec
lisi Arzuhal Encümeni karar veremez denilmek
te ve binaenaleyh hâdise hüviyet itibariyle mah-
kemeye ait olduğundan Arzuhal Encümeninde 
tetkik edilemiyeeeğinde asla tereddüt caiz de
ğildir. Aynı zamanda Tetkik Mercii Encümeni 
kararlarına karşı vâki olacak itirazları 2515 sa
yılı kanun hükmünce Arzuhal Encümeni bakar 
idise de 341-0 sayılı kanunun ikinci maddesi, bu 
salâhiyeti Askerî Temyiz Mahkemesine vermiş
tir. O kanun yürürlüğe girdikten sonra subay
ların muamelâtına ait işler Arzuhal Encüme

ninde tetkik edilemez. Mahkemeye ait mesaiî-
den bulunduğu için biz de bu hâdiseyi tetkik et
medik. 

H. F . ATAÇ (Gümüşaııe) -—; Arkadaşlar, iki 
sayın arkadaşımın mütalâalarını dinledikten 
sonra, bendenizde hâsıl olan kanaati müsaadeniz
le kısaca arzedeyim. 

İstenilen şey rütbenin iadesidir. Evvelâ bu 
cihet üzerinde biraz tevakkuf edeceğim. Tekaüt
lüğünün refi ile rütbesinin iadesi zannediyorum 
ki, artık gayrimümkün bir vaziyettedir. 

1. Askerî Temyiz Mahkemesinin kararı. 
ister müruruzaman cihetinden, ister herhangi bir 
sebeple reddedilmiş olsun. Malûm olan Mecli
sin tefsirine müstenit bir karar. 

2. Bu zat 10 sene evvel tahdidi sin dolayı-
siyle tekaüt edildiğine göre bugün 51 yaşında 
olması lâzımdır. '51 yaşındaki bir zatm üsteğ
men rütbesinin iadesine bugün karar vermekle 
zannediyorum ki,-Tahdidi Sin Kanununun mev
cut sarahatlerini tamamen ihlâl etmiş oluruz. 

Yalnız ortada bir hak var. Görülüyor ki, 
usulde bazı değişiklikler olmuş. Mektebe şev
kinden evvel şu muamelenin yapılması lâzım
gelirmiş, şevkten sonra bu muamelenin yapıl
ması lâzımgelirmiş, tahdidi sin için şu muamele
nin ifası lâzımgelirmiş, bu muameleler yapıldığı 
takdirde, bu zat on sene evvel yüzbaşılık rüt
besine terfi etmiş olacaktı. O zaman o muame
leler yapılmış olsaydı, yüzbaşılık rütbesini ih
raz etmiş bulunsaydı, malûmu âliniz yine Tah
didi Sin Kanununa göre 46 yaşında yüzbaşı ola
caktı ve 52 yaşında olan bu zat yine yüzbaşılık
ta tahdidi sinne tâbi tutulacaktı.. Yalnız o 
muameleden dolayı bir takım eksiklikler vardır, 
mağduriyet mevcuttur. Ortada zayi olan rütbe 
değil, maddi bir haktır. Bu da tekaüt muame
lesinin yüzbaşılık rütbesi, üzerinden yapılma
mış olmasıdır. Bu hususta Yüksek Meclisiniz 
karar verirse zannediyorum ki hem bu zatın 
hakkı mahfuz kalır, hem de yapılmış olan Tah
didi Sin Kanunu mahfuz kalır ve aynı zamanda 
mahkemenin vermiş olduğu karar da mahfuz 
kalmış olur. Yalnız vaktiyle elde edilmiyen 
bir haktan dolayı şimdi yüzbaşılık üzerinden 
tekaütlüğü ile o hakka kesbi istihkak etmiş 
olur, Nihayet arzu ederseniz bu yolda bir mua
mele yapılmak üzere ister bir encümene tevdi" 
edilsin ,yok arzu edilirse şimdi burada Umumî 
Heyette bir karâr verilsin. Takdir sizindir. (Doğ- • 
ru sesleri). ' 

S. ÎÇÖZ (Yozğad) — Bendenizin hatırımda 
kaldığına göre .... (Kürsüye sesleri). 

Eğer hatırımda yanlış kalmamış ise Büyük 
Meclisin kararı, bilcümle mahkemelerin değil, 
Şurayı Devlet Deavi dairesinin kararına mün
hasırdır. (Değildir sesleri) Hatırımda kalan 
budur. 

t. EKER (Çorum) —Arkadaş lar ; ben arka-
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dağların bu husustaki mütalâaları hakkında bir 
şey söylemiyeceğim. Yalnız bir noktanın tenviri 
lâzımgelir kanaatindeyim. Arzuhal Encümeni 
Mazbata Muharriri izahatı sırasında cereyan 
eden muamelenin hikâyesini yaptılar. Bu hikâ
ye neticesinde Meclisin bir kararma göre En
cümenin bunun esasını tetkika gidemediğini ve 
gidemiyeceğini ifade ettiler. Meselenin esasını 
tetkik etmemişlerdir. Bu vaziyette esas mesele
nin tetkikma Meclis karar verebilir. Fakat esa
sı tetkik edilmeden hikâye edilen cereyanı mua
mele üzerine Heyeti Umumiye bir kanaat hâsıl 
ederse, vakıa Heyeti Umumiyenin kanaatini 
tahdit edecek hiçbir şey yoktur. Fakat usul 
bakımından esas hakkında encümen tetkik ede
rek cereyan eden mimlemenin esasında bir hak
sızlık olduğuna kanaat getirmeden, cereyan 
eden muamelenin hikâyesi üzerine Heyeti Umu-: 
miyenin karar vermesinde isabet olacağını zan
netmiyorum. Onun için Eldeniz arkadaşımızın 
talebi üzerine Encümen esasın tetkikma gire
bilir notasında Heyeti Umumiyenin karar ver
mesi lâzımgelir. O da Ziya Bey arkadaşımızın 
tenvir ettiği şeydir. Usul bakımından hâdise 
reddedilmiştir; fakat esas bakımından reddedil
memiştir. Bu meselenin tenevvürü lâzımdır.-

. Yani, usul bakımından reddedilmiş hükümler bu. 
kararda dâhil midir, değil midir? .Hakikaten 
usulen reddedilmiş bir şey, esasın tetkikmdan 
mütevellit ret mahiyetinde olur mu, olmaz mı? 
Bu da mühim bir meseledir, O kararın vaziye
tine, o mutlak ifadesine ve maksadına göre ya
pılabilir. îki müphem nokta mevcut iken esasın 
tetkikma girmeden ve onun neticesi hakkında 
bir mütalâa almadan ve hattâ salâhiyet noktasın
dan bunu tetkik edemediği hakkındaki kararın 
mutlakiyeti üzerinde'inceleme yapmadan Heyeti 
Umumiyenin bu hususta karar vermesinde isa
bet olamıyacağı kanaatmdayım. 

t. EZGÜ (Samsun) — Efendim, Sayın Ge
neral Eldeniz'in esas hakkındaki mütalâalarına 
tamamen iştirak etmekle beraber Arzuhal En
cümeninin bu işin esasını tetkika mâni olmak 
üzere kararında yazdığı mucip sebeplerin bu 
hâdisede kabili tatbik olmadığını ve Saym Şar
lan'in şikâyet edilen kararın esas itibariyle şa
yanı tetkik olmadığına mütedair beyanatmm 
aksini iddia edeceğim. Hepinizce malûmolduğu 
üzere Arzuhal Encümeninin B. M. M. izafetle 
tetkik edeceği işler, icranın son kararları yani 
katî olarak verilip, kaza mercilerince tetkikma 
imkân ölmıyan kararlardır, yoksa mahkeme 
hükümleri veya kaza hakkını haiz Devlet Şû
rası ve "diğer tetkik mercilerinin kararlarını 
Encümen tetkik edemez. 

Yüksek Meclisi tenvir için bu hâdisenin ma
hiyeti hakkında izahat vereyim. 

Müştekinin yaş itibariyle mecburi tekaüt 
haddine vardığından bahsile Zat İşleri Dairesi
nin kararı ile tekaüt edilmiştir. Bu kararın 

esası Encümen Mazbatasında yazıldığı veçhile 
tetkik edilmediğinden bu kararın hak ve adle 
muvafık olup olmadığı hakkında hemen bir 
kanaat izhar edilemez. 

1935 tarihinde hükmü yürürlüğe giren 2515 
sayılı kanım mucibince askerî şahısların tâyin, 
nakil, tebdiline ve tekaütlüklerine dair verilen 
kararları tetkik etmek üzere teşekkül eden Zat 
İşleri Son Tetkik Encümeni merciince bahis mev
zuu tekaütlük karan tetkik olunarak tasdik 
edilmiştir. Bu karar kaza hakkını haiz olma
yan ve idari mahiyette teşekkül eden bir heyet-; 

ten verildiği ve esasen bu kanunun 4 ncü mad
desinde bu Encümenin mukarreratı aleyhine an
cak B. M. M. ne müracaat olunacağı gösterildi
ği ve ahiren 1938 senesinde yürürlüğe giren 
3410 sayılı kanundan evvel son tetkik merciin
ce karara bağlanan işlerin tekrar Askerî Temyiz 
Mahkemesinde görülmesi 2515 sayılı kanunun 
4 ncü maddesi sarahatına muhalif ve usule ait 
hükümlerin müktesep hakları ihlâl edemiyeceği 
kaidesine mugayir olmakla beraber Askerî 
Temyiz Mahkemesi aynı son tetkik mercii encü
meninin salâhiyetini haiz olup bir heyet ve ma
kamın vazifesi dahilinde verdiği kararların 
ahiren aynı derece ye salâhiyette yerine kaim 
olan bir heyetin tetkik salâhiyeti olamaz. Hâdi
sede olduğu gibi son kanundan evvel verilen 
kararlar için 2515 sayılı kanunun, sarah atma tev-
iiki muamele edileceği cihetle bu kabîl karar
lardan 4310 sayılı kanunda bahsedilmemiş
tir. Ancak bu kanunun 1 nci muvakkat mad
desinde B. M: M. de ve Devlet Şûrasında ve Zat 
İşleri son tetkik mercii encümeninde tetkik ha
linde bulımupta karara bağlanmamış olan iddi
aların ve muvakkat 2 nci maddesinde de 2515 sa
yılı kanunun meriyete girdiği tarihten sonra ge
rek Şûrayı Devlette ve gerek Zat İşleri Tetkik 
Encümeninde hiçbir müracaat ve iddia derma-
yan edilmemiş olan karar ve muamelelerden do
layı bu kanunda yazılı müddetler zarfında As-
keuî Temyiz Mahkemesine müracaat olunabilece
ği gösterilmiştir. 

Saym arkadaşım Şarlan, müştekinin askerî 
mahkemeye müracaat etmekle tekrar Yüksek 
Meclise müracaat hakkının sakıt olduğunu be
yan buyuruyorlar. Bendeniz kanuni mercii tâ
yinde bir kimse hata ederse asıl kanuni mercie 
müracaat hakkının sakıt olmıyacağını iddia 
ediyorum. Kanuni mevzuatı bilmeyen müşteki
nin resmî dairelerin tavsiyesi üzerine Askerî 
mahkemeye müracaat etmesi kanuni hakkını is-
kat edemez. Temyiz Mahkenıesinin de hilafı 
salâhiyet işe vaz'ıyed etmesi Arzuhal Encümeni
nin tetkik salâhiyetini ihlâl edemez. Bu itibarla 
gerek hakkı müktesep noktasından ve gerek 
merciin yanlış tâyin edilmesinden dolayı müşte
kinin müracaatını bir dâva mevzuundan ibaret 
olduğundan bahsile. reddedilmesi muvafık olma
yıp keyfiyetin esas noktasından tetkiki icabede-
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öeği mütalâasındayım. Bu hususta rey ve karar 
vermek Yüksek Meclise aittir. 

Gl. N. ELDENİZ (Seyhan) — Arzuhal En
cümeni Mazbata Muharriri aziz arkadaşımın be
yanatında iki noktayı tashih etmek için huzuru 
âlinize geliyorum. 

Biri sicille ait olan keyfiyet, sicillinde << yetiş
mektedir » denilmesi katî bir hüküm ifade eder 
tarzında beyanatta bulundular. Efendim, «Ye
tişmektedir » keyfiyeti katı bir hüküm ifade eder. 
Fakat ne. vakit? Eğer o sicil ile terfi edilecekse. 
Bu adam « yetişmektedir :» sicillini aldığı vakit 
henüz terfi teklif olunacak vaziyeti yoktu. Bina
enaleyh, « yetişmektedir »keyfiyeti lehinde ka
bul etmek daha doğru ve usule muvafıktır. Bu 
bir, efendim. 

Kendisinin asıl terfi sırası geldiği zaman lâ
zım olan sicilli maatteessüf alamamıştır. Yani bu 
adamın, o sicilli almasına fırsat ve imkân verile
memiştir. Onun için meslek sicili yani jandarma 
vazaifinde, yüzbaşılıkta şunu yapabilir, bunu ya
pabilir şeklinde ifade edilememiştir. Fakat asıl 
ordu zabiti olarak yüzbaşılığa müstahaktır sicil
lini almıştır. 

ikinci nokta efendim, on sene sonra keyfiyeti; 
evet efendim, on sene değil, 9 sene sonradır. Fa
kat bu 9 sene. içinde bu adam devam üzere uğraş
mıştır. Sonsuz beklemelerle aylar ve seneler ge-, 
çirmiştir. 

Üçüncü bir şey daha kısaca arzedeceğim. 
Ben Encümende tekrar tetkikına müsaade edil
mesini rica etmiş ve o yolda takririmi vermiştim. 
Fakat Heyeti Celilenin görmekte olduğum istida
dı şefkatine nazaran istirham ederim ki, bu adam 
hakkında burada karar verilsin. Takririmi ona 
göre tashih ediyorum. 

RElS — Efendim, mesele aydınlanmıştır. 
S. IÇÖZ (Yozgad) — Efendim, bendeniz 

Meclisi Âlinin kararının bilcümle mahkeme ka
rarına aittir, diye bir zühul ettim, zannediyo
rum. 

Maksâdmi o değildir. Son kaza merciinden 
çıkan kararlar ancak Meclisi Âlinin af fi ile kar
şılanır. Benim mâruzâtım Devlet Şûrası Deavi 
dairesinin kararına münhasırdır. Anayasa Ka-
ınınuriun 51 nei maddesinin tefsir % şudur: Çünkü 
Devlet Şûrasından çıkan, hattâ Deavi dairesinin 
karanda : mevzuubahis oluyor. 

803 numaralı karar : 
Devlet Şûrasının Deavi. dairesi kazai vazife 

gören Müstakil mahkeme sıfat ve salâhiyetiyle 
mücehhezdir. 

ARZUHAL En. M. M. H. ŞARLAN (Ordu) — 
Encümenin salâhiyetine taallûk eden mevzu or
taya çıktığı için söz almak mecburiyetinde kal
dım. Bir de Sayın ihsan Ezgü'nün bu kanunun 
iki maddesine vermiş oldukları mâna hakkında, 
Encümenin anlayışı şeklinde Yüksek Heyetinize 
arzetmek isterim. -

. Bir de Meclisin 803 numaralı kararı bu hâdise1 

ile alâkalı değildir. Bizim istinat ettiğimiz ka
rar Meclisin 311 sayılı karandır. Onu müsaade
nizle okuyorum. « Doğrudan doğruya mahkeme
ye ait ve mahkemelerden sâdır olacak hükme tâ-? 
bi meşaü hakkında Arzuhal Encümeni bir karâr 
veremez». • :: . , 

Meclisin 311 sâyıİı karârı budur. De
mincek bunu arzetmiştim. Artık mahkeme tâbK 
ri neyi ifade eder, şümulü neden ibarettir, onu 
Yüksek Heyetinizin takdirine bırakıyorum: Mah
keme dedikten son hâdisatı hukukiyeyi, kaza yb-
liyle ister adli, ister idarî, ister askeri mahkeme
ler tetkika kanunen salahiyetli kılınınca 311 sa
yılı Meclis kararma göre bu hâdiseleri Arzuhal 
encümeni tetkik edemez, mahkeme mesailine 
vazryed edilemez. Böyle bir mesele kendisine 
gelse o iş mahkemeye aittir diye reddeder ve 
mahkemeden sâdır olmuş olsa, ona da yine el sü
remez. Bu karardan, bizim anladığımız mâna 
budur. 

Sayın ihsan Ezgü'nün mütalâatma gelince; 
sayın arkadaşlar, 2515 sayılı kanunla askerle
rin zatlarına ait mesaili tetkik ve bir karara 
bağlamak salâhiyeti- filhakika kazai mahiyette 
olarak değil, idarî mahiyette Zatişleri Son Tet
kik- Merciine verilmişti. -3410 sayılı kanun çı
kınca bu salâhiyet kazaî şekilde Askeri Temyiz 
Mahkemesine intikal etmiştir. 

Üç nokta belirttiler : Birincisi, hiç müraeat 
edilmemiş, yani haksızlığa mâruz kalan subayın 
bunu tashih için hiçbir -makam ve mahkemeye 
müracaat etmemesi hali. 

ikincisi, Zatişleri Tetkik Merciinin karara. 
bağladığı hâdiselerden 2515 sayılı kanuna göre 
Büyük Millet Meclisine itiraz 'etmiş bulunmak 
hali. ~; 

Üçüncüsü, Zatişleri Tetkik Merciinden kara
ra bağlanmış fakat aleyhine Büyük Millet Mec
lisine de mü r a c a a t edilmemiş hali. Bu üç ihtimal 
ileri sürülmüştür. 

Şimdi buyuruyorlar ki, eğer Tetkik Mercii 
Encümenine hiç müracaat' etmemiş veyahut mü
racaat edipte oradan verilen karar aleyhine Bü
yük Millet Meclisine müracaat edilmemiş ise 
bu işler tamamen Askerî Temyiz Mahkemesine 
sevkedileeektîr, Üç ihtimalden ikisine temas 
eden muamelelerin bu suretle Askerî Temyiz 
Mahkemesine sevkına lüzum vardır buyurdular. 
Yalnız üçüncü ihtimal olarak eğer Zatişleri Tet
kik Mercii kararıni vermiş ve bu kararını aley
hinde hiç bir yere müracaatta bulunmamış ise 
o zaman 3410 sayılı kanunun verdiği salâhiyete 
binaen Büyük Millet Meclisine müracaat eder 
buyuruyorlar. 

Bir kere kanunun maddelerinden bu mâna
yı anlamağa imkân göremiyoruz, ikincisi,, salâ
hiyet 3410 sayılı kanunla Askerî Temyiz Mah 
kemesine verilinje© bu salâhiyetin tecezzi eder 
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tarzda bir kısmını Büyük Millet Meclisine, bir 
kısmını da Asken Temyiz Mahkemesine aidiye
tine dair bir hüküm ve mefhum olmadığı kana
atindeyiz. Bu noktadaki isabetsizliği kanundaki 
bir fıkra ile teyit etmek isterim: 

3410 sayılı kanunun iki muvakkat maddesi
ni okuyayım : (Büyük Millet Meclisinde ve Şû-
rayi Devlette ve Zatişleri Son Tetkik Mercii 
Encümeninde tetkik halinde bulunupta karara 
bağlanmamış olan iddiaların dosyaları, bu ka
nunun meriyete girdiği tarihte Askerî Temyiz 
Mahkemesine devrolunur. Askerî Temyiz Mah
kemesi bu iddiaların sahiplerine tekrar malû
mat verir. Alâkalılar, bu tebliğ tarihinden iti
baren 90 gün zarfında yeniden Askerî Temyiz 
Mahkemesine müracaat edebilirler. Bu müdde
tin geçmesi bu iddia ve müracaatlara taallûk 
eden kararlar ve muameleler katileşiıv Bu ta
rihten sonraki karar ve muameleler hakkında 
kanun meriyete girdiği tarihten itibaren 60 gün 
zarfında Temyiz Mahkemesine müracaat olu
nabilir.) 

Maddenin ikinci fıkrası iddiamı teyit eder. 
Birinci fıkraya göre; Tetkik Merciinin lâğviyle 
salahiyetli Askerî Temyiz Mahkemesi teşekkül 
edince Zatişleri Tetkik Merciinden sâdır olan I 
kararlar aleyhine Büyük Millet Meclisine mü
racaat etmiş olan muterizlerin evrakı Askerî 
Temyiz Mahkemesine sevkedileeeğinden ve sevk 
üzerine yapılacak olan muamelelerden bahsedi
yor. İkinci fıkra ise, Tetkik Merciinden sâdır 
olmuş ye fakat aleyhinde Büyük Millet Mecli
sine müracaat edilmemiş olan kararlar için 60." 
gün zarfında Askerî Temyize müracaat lüzu
mundan bahsediliyor ki sayın İhsan Ezgü,bu fık
rayı nazara almamışlardır. 

Muvakkat ikinci madde : (2515 numaralı ka
nunun - yani Tetkik Mercii Kanunu - meriyete 
girdiği güne kadar gerek Şûrayi Devlet, gerek | 
Zatişleri Tetkik Encümenine hiç bir . müracaat i 
ve iddia dermeyan edilmemiş olan karar ve mu
ameleleri katidir," diyor. Bu fıkra alâkamız 
yoktur. Mademki 3410 numaralı kanun subay
ların zatlarına ait mesaili doğrudan doğruya As
kerî temyiz mahkemesinin salâhiyetine terket-
miş olduğuna göre bu salâhiyetin kısmen kulla
nılarak bir kısmını Büyük Millet Meclisine 
bırakmış olması şeklinde bir tecezziyi derpiş 
ettirecek kanuni bir fıkra ve işaret yoktur. (Bu 
tarihten sonraki kararlar ve muameleler hak-

,, kında . . ..) Yani zat işleri merciinden çıkan ka
rar veya Jandarma Genel Komutanlığı tarafın
dan yapılan muameleler üzerine kanun mer'i-
yete girdikten 60 gün zarfında Temyiz Mahke
mesine müracaat edebilirler. Şimdi bu ikinci 
fıkraya göre zat işleri merciinden çıkan karar
ları tetkik salâhiyeti Askerî Temyiz Mahkeme
sine verdiğine göre Yukarıda bahsedilen üç ih
timalden ikisini Askerî Temyiz Mahkemesinin 
salâhiyetinden görüp üçüncüsünü salâhiyetin 1 
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| tecezzisi şeklinde Büyük Millet Meclisinde gö

ren Sayın İhsan Ezgü'nün beyanat ve kanaat
leri; arzeylediğim kanunun muvakkat ikinci 
maddesinin ikinci fıkrasına nazaran gay-
rivârittir. Böyle istisnai bir vaziyete salâhiyet, 
vermek- esasen 3410 sayılı kanunun mer'iyete 
girmesindeki gayeyi fevt olur. Bu kanunu çıkar
maktan maksat subaylara ait mesaile salahi
yetli bir tek mercide baktırma ve teşriî salâhi
yeti haiz olan B. M. M. ne subayların muamele
sini gördürmemektir. İstihale devresinde yapıla-

I cak muamelelerin ifası da şu iki muvakkat mad
dede dercedilmiştir. Bu iki madde sarihtir. Bi
naenaleyh 3410 sayılı kanunun mer 'iyete girdiği 
tarihten evvel ve sonra yapılmış olan muame
lelerin Askerî Temyiz Mahkemesine müracaat 
suretiyle tetkiki lâzımdır. Binaenaleyh tetkik 
mercii kararını vermiştir ve bu karar aleyhine' 
müracaat edilmemiştir; o halde bilâmüddet 
B. M. M. ne itiraz edilebilir veı Meclis de bu 
kararları tetkik edebilir demek çok yanlıştır. . 

Sonra şunu da arzedeyim ki, hâdise mahke-
" meye ait bir iş midir6? Mahkemeye aitse Arzu

hal Encümeni bu işi tetkik eder mi?... Yüksek 
Heyetin ittihaz etmiş olduğu bir kararı ve sonra 
da hu kararın verilmesindeki sebep ve illetleri bu
rada huzurunuzda arzetmeye lüzum görmüyo
rum. Mahkemelere ait olan işlere Büyük Millet 
Meclisi bakmaz. Hele mahkemelerden verilmiş 
olan kararlara hiç bakamaz. Bakacak olursa 

. şimdiye kadar yapmış olduğu bütün muamelele
rin yanlışlığı icabeder. Evet, ortada bir hak
sızlık belki vardır. Bu haksızlığı Heyeti Muh
tereme telâfi edebilir. Fakat bu, karar ve ni
zamname ile mukayyettir. Nizamlarımız bozu
lursa telâfisine imkân olmaz. Binaenaleyh bu 
arkadaşın hakkı verilsin amma nasıl verilsin0? 
Mevcut nizam ve kanunlara göre. Arzuhal Eri-

I cümeninin başaramayacağı bir işi Arzuhal En
cümenine vermek suretiyle değil. Bunu yapa
mayız. Arkadaşlarımın bütün kanaatlarma 
tercüman olarak ve şimdiye kadar bu işlerde 
gördüğümüz vazifeler bakımından hâsıl olan 
ruha göre başka türlü'hareket etmek imkânı 
yoktur. 

Bu zat her nasılsa vaktinde gitmemiş; müd
detini geçirmiş bilâhara iadei muhakeme yolu
na gitmiş. Onun da" varit olmadığı görülmüş, 
Naçar kalınca bize gelmiş. Memlekette bu gibi 

.îsler o kadar çoktur ki, Arzuhal Encümeni bu 
gibi işlere bakarsa salahiyetli mahkemelere vak
tinde müracaat edemiyenlerin işleri Arzuhal 
Encümeninde görülür gibi bir garibe ortaya çı
kar. Çok kimseler hakkını vaktiyle arâyamadığı 
için mağdur vaziyette kalabilirler. Binaenaleyh 
biz şimdi bütün bu gibi mağdurların müracaat
larını tetkik edebilir miyiz ? Böyle bir karar 
verdiğimiz gün çok çirkin bir manzara olur. 
Biz işi kendine mahsus bünyesi bakımından de-

1 ğil Arzuhal Encümeninin bu ve bundan sonra 
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gelecek1 bu gibi vaziyetlerde ı göreceği işlerin 
görülmesindeki salâhiyet bakımından arzediyo-
rum. r Heyeti Muhtereme bütün; şeye hâkimdir. 
Salahiyetlidir. Bir teklifi kanuni yaparak, bir 
kanun çıkarır. Bu zabiti -yüzbaşı değil, bûsbaşı 
yapar. Fakat Arzuhal Eneümeni «bunu alsın mah
keme gibi tetkik etsin. Yüzbaşılığına, binbaşı
lığına karar t versin, bunu yapamaz. 

î . EKER (Çorum) — Bir sual Mazbata Mu
harririnden. Şimdiki, izahatınızla buyurdunuz, 
neticeye göre; esası hakkında Arzuhal Encüme
ni tetkikat yapamryaeâğını söylediniz. Esası 
tetkik .edilmiyen; bir hak olarak tahakkuk etmi-
yen bir mevzu üzerinde Heyeti Umumiye karar 
verebilir kanaatinde misiniz? 

ARZUHAL En. M. M. H. ŞARLAN (De
vamla) —' Heyeti Umumiye kanun yapar, He
yeti Umumiyenin hangi mevzular üzerinde ka
rar vereceği de malûmdur. Fakat bu işin Heye-

. ti Umumiye bütün müfredatını tetkik edip bir 
karara bağlamasına imkân görülür mü? Nasıl 
Heyeti Umumiye göremezse' Arzuhal Encümeni 
de imkân göremez.. Çünkü bir defa itirazatı 
nieyanında 1309 tevellütlü değilmiş de 1313 lü 
imiş. Binaenaleyh, rica ederim, Arzuhal Encü
meni bir vatandaşın tevellüt tarihi 1309 olma
yıp, 1313 tarihli olduğu hakkında pir tetkikat 
yapıp karara varabilir mi ? îşte zaten bizim mah
kemelere ait vazıye.d demekten maksadımız bu
dur. Bu arkadaş bunlar] da ileri sürüyor. Biz 
bu hususta şahit mi dinliyeceğiz, neyi tetkik 
edeceğiz? Yani mahkemelerin göreceği işleri 
Arzuhal Encümeni üzerine alamıyacağı gibi, 
Yüksek Heyet de alamaz. Nasıl tarafları dinli-
yecek, delilleri tesbit edecek? 

îşin esasına bu kadar niye gittiniz diyebilirsi
niz, bunu da arzedeyim. Bunun müracaatının 
şekli zahirisini biraz acıklı gördük. Onu da maz
batamızda aqıkça göstermek mecburiyetindeyiz. 
Mademki 2227 numaralı kanun, hakkında tat
bik edilmemiş, mademki 1706 numaralı kanu
nun 12 nci maddesi derpiş edilmemiş, niçin bun-. 
lar yapılmamıştır? Kanalınızdan bu arkadaşı. 

•muamele memurluğuma sevketmek suretiyle 
terfih etmek, taltif etmek imkânı yok mudur? 
Hukuk müşavirlerini çağırttık, tetkik ettirdik, 
- Yüksek Meclisinizin - gösterdiği hassasiyeti 
Encümeniniz de aynen- göstermiştir - 50 yaşın
dan sonra yüzbaşı yapamayacaksınız amma bunu 
muamele memurluğuna sevketmek imkânı yok 
mudur ? Yoktur dediler. Bu imkân olmamakla 
beraber Askerî Temyiz .Mahkemesine müracaat 
etmiştir diye bir tezkere yazdılar. Biz böyle 
mahkemelere gidildiğini ve böyle bir karar alın
dığını görünce* derhal isten elimizi çektik. Çek
mekten başka da salim bir çaremiz yoktur. Bina
enaleyh Yüksek Heyetten bu işi etraf iyi e tet
kik edipte şu şekilde bir karar verileceğine kani 
değilim, 

F . A. BARUTÇU .(Trabzon) — Efendimi 
halledilmesi ve bendenizce aydınlatılması ll&ım-
.gelen bir usul meselesi karşısındayız. 

'Üsteğmen Tosun hakkındaki Arzuhal Encü
meninin tetkik etmek istemediği; karar-acaba bir 
kazai merciden mi çıkmıştır? Mahkemelerde» sa
dır olan ve kazai bir merciden çıkmış olan bir 
karar üzerinde durulamaz. Mahkemelerde»* çık
mış olan karar isterse esasa ait olsun, isterse usu
le ait olsun böyledir. Meclisin 310 numaralı ka
r an mutlak olduğuna göre, mahkemelerden'sadır 
olan kararlar üzerinde mutlak olarak durulması 
tabii ve doğrudur. Çünkü şekle ait, müddete ait 
meselelerden dolayı verilen kararların tetkika 
tâbi tutulması lâzımgelse temyiz müddetini ka
çırdığından dolayı" dâvasını- kaybeden vatandaş
ların Meclis Arzuhal Encümeninin kapısını aşın
dıracakları pek tabii bir net-iee olarak kendini 
gösterir. Bu itibarla iş hakikaten kazai bir mer
ciden, mahkemelerden sadır olmuşsa Arzuhal En
cümeni Mazbata Muharriri arkadaşımızın söyle
dikleri veçhile sarih- olan "Meclisi Âlinin kararı 
dâhilinde o işin tetkika tâbi tutulmaması lâzım-
gelir. Ancak tetkika tâbi tutulması lâzımgelen 
nokta.şuradadır: . 

îhsan Ezgü üstadımız buyurdular ki, bu işi 
tetkik eden zat işlerinin bir mercii, bir komisyonu 
vardı. O komisyon bu işi bir karara bağlamıştır. 
Fakat o komisyonun tetkik ettiği islerin Meclisi 
Âli taraf rndan tetkika tâbi tutulacağına dair ka
nununda bir sarahat vardır ve o Encümenin ka
rarı katileştikten sonra Meclisi Âlinin tetkikm-
dan geçmesi bu itibarla lâzımdır buyurdular. Ve 
bu d a. müddet e tâbi* değildir dediler. Arzuhal En
cümeninin Mazbata Muharriri arkadaşımız' ka
nunun muvakkat bir maddesinden istidlal buyu
ruyorlar ki, bu müddete tâbidir,- esasen bu mah
kemelere müraeaat için kanunda iki avlık bir 
müddet, mevzudur. Bu müddet' zarfında müra
caat etmediğine göre müruru müddetten naşi bu 
işin Meclisi Âlice tetkik edilmemesi lâzımdır di
yorlar. îhsan Bev üstadımız bu istidlale yanaş
mıyorlar, bu istidlali yerinde bulmuyorlar. O 
halde halledilmesi lâzımgelen nokta büdurL Bu iş 
aydınlandıktan sonradır ki, Meclisi Âlinin- reyle
rini isabetle kullanacağına. şüphe yoktur: O iti
barla bendenizin teklif ve ricam şu olacaktım Bu 
meseleyi müsaade buyurursanız Adliye Encümeni 
tetkik buyursun, alsunlar bakalım, hakikaten tet
kik encümeninden çıkan ve kati mahiyeti .haiz 

.-bulunan-bu .karar o.kanunun-'ahkâmına ve.-sara-
•hatına göre 'Meclisi Âlice tetkiki lâzımgelen \ bir 
karar mıdır yoksa hakikaten Arzuhal Encümeni 

1 Mazbata Muharriri arkadaşımızın buyurdukları 
gibi bir müddete tâbi cinidir, o müddet mürur 
etmiş midir Bu cihetlerin . tenevvür etmesine 
hakikaten ihtiyaç vardıç. Arkadaşımızın buyur
duğu gibi mühim, bir prensip-dâvası muvacehe-

- sindeyiz,- O tenevvür etsin ondan, sonra'Yüksek 
Meclisi reyinii'isabetle kullansın, 
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I. EZGÜ (Samsun) — Sayın Şarlan arka

daşımın ifadelerinde maksadımı lâyıkıyle anla
yamadığını zannediyorum. Esasta kendileriyle 
tamamen mutabıkız çünkü Ana Yasa ye iç tü
zük hükümlerine göre mahkeme hükümlerinin 
ve kaza salâhiyetini haiz heyetlerin' verdikleri ka
rarlar B. M. Meclisinde tetkik edilmez bu noktadan 
aramızda ihtilâf tasavvur edilemez: ancak ara
mızdaki ihtilâf Arzuhal Encümeninin şikâyetin 
mevzuu olan son tetkik mercii encümenin ka
rarını tetkıka salâhiyeti bulunup bulunmadığı 
ve 3410 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten evvel bu encümence karara bağlanan işlerin 
tekrar yeniden Askerî Temyiz Mahkemesince . 
tetkikına mahal olup olmadığı noktasına inhisar 
etmektedir. Yukarda tafsil ve izah eylediğim 
sebeplere ve 2515 sayılı kanunun 4 ncü maddesi 
sarahatına göre şikâyet olunan kararın tetkikına 
Arzuhal Encümeninin ödevli olduğu kanaatın-
dayım. . • 

3410 sayılı kanunun 1 nci muvakkat madde
sinin encümenin rey ve kanaatine muhalif tat
biki halinde hükmünü tecezzi ettirilmiş olacağı 
hakkındaki Sayın arkadaşımın endişesine iştirak 
edemiyeceğim çünkü bu madde de Arzuhal En
cümeninde henüz karara rabtedilmediği beyan 
edilen işlerden maksat, son tetkik mercii encüme
ninden verilen kararlar almayıp bu encümenin 
teşekkülünden evel yeni 2515 sayılı kanun yürür
lüğe girmeden mukaddem Zat îşleri dairelerinden 
verilip Arzuhal Encümenine itiraz edilen ve he
nüz bir karar verilmeyen işler olduğu ve mad
denin bu fıkrasının mutlak olarak kabulüne ka
nunun ruh ve meali müsait olmadığı mütalâa-
smdayım. Son tetkik encümeninden verilen ka
rar nazara almmıyarak yeniden Askerî Temyiz 
mahkemesinin tetkika salâhiyeti yoktur, bu ka
rarın tetkiki kanunun açık sarahatine göre Ar
zuhal Encümenine ait olup aksi kabul edilerek 
Temyiz mahkemesince tetkikma kanunun sara
hati hilâfına cevaz verildiği takdirde tetkikat ne
ticesi kararın kaldırılması ihtimali hâsıl ve neti
cede müktesep hakların iptaline sebebiyet veril
miş olacağı ve bir mahkemeden verilen kararın 
mücerret o mahkemenin lâğv veya salâhiyetinin 
diğer bir mahkemeye verilmesi halinde hüküm
süz kalkmasını icabedeceği cihetle bu hal esas ve 
usul kaidelerine muhaliftir. Askerî Temyiz Mah
kemesinin göreceği işler karara bağlanmamış ve
ya henüz müracaat edilmemiş işlerdir. Arzuhal 
Encümeni kararma göre bu işde esasen tetkiki 
lâzım olup olmadığı sualine karşı verilecek cevap
ta" Saym arkadaşım Sarhan'la beraberim. Çünkü, 
vazifesi haricinde gördüğü bir işin esasma En
cümen intikal ve bakamaz. Bu yolda Encüme
nin en evvel halledeceği nokta vazife ve salâhi
yet meselesidir. Vazife haricinde gördüğü tak
dirde bu işte olduğu gibi esasa bakamaz. Aksi 
takdirde esasm da tetkiki icabeder. 
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Netice şikâyetçinin haksızlığa uğradığını iddia 

edip Dahiliye Vekâletince de mağduriyeti mucip 
olduğu kabul edilen bu kararın esasının Büyük 
Millet Meclisince tetkik edilmemesinin ne derece 
hak ve adle uygun olduğunun tâyin ve takdiri 
Yüksek Meclisin reyine arzederim. (Kâfi, -kâfi 
sesleri). 

ARZUHAL En. MAZBATA MUHARRtRÎ 
H. ŞARLAN (Ordu) — Bendeniz de huzuru 
âlinize çıkmağa sıkılıyorum. Fakat üstadımız 
Ezgü'nün son mütalâasına iki kelime ile cevap 
vereceğim, O da şudur: 

Zatişleri Tetkik Merciinin ittihaz etmiş ol
duğu bir karar bir itiraza mâruz kalmamışsa, 
bir müddetle mukayyet olmadığına göre, eğer 
günün birinde bir itiraz vâki olursa o zaman o 
itiraz Büyük Millet Meclisine gelir, Arzuhal 
Encümeni tetkik eder, buyurdular. 

Bendeniz kanaatımea, asla buna cevaz yok
tur. Çünkü evet, 2515 sayılı kanunda müddet 
yoktur ve Zatişleri Tetkik Mercii kazai salâhi
yeti haiz bir merci değildir. 3 - 4 maddesi olan 
bu kanunda yazılanlar şunlardır : Şu şekilde 
encümenler teşekkül eder ve subayların muame
lelerine ait mesaili tetkikan ve bir karara bağ
lar, bu kararlar aleyhine ancak Büyük Millet 
Meclisine müracaat edilir. Bundan aşağıdaki 
maddelerde de müracaat için bir müddet yok
tur. Ancak 2515 sayılı kanunu istihdaf eden 
3410 sayılı kanun meriyete girdi. Bu kanunda 
subaylara ait ihtilâf at nasıl görülür diye taf-
silli maddelerle uzunboylu ahkâm vardır ve ni 
hayet bu kanunun sonunda, da iki muvakkat 
madde vardır. Bu madde diyor ki ; bu husus
ta ittihaz edilen karar ve muamelelerden dolayı 
60 gün zarfında Askerî Temyiz Mahkemesine 
müracaat edilir, diyor. 

Şimdi .muhterem üstat buyuruyorlar ki, 
bundaki maksat; itiraz etmişte henüz karara 
başlanmamış olan meselelerdir. Kanunda bunun 
için ayrı hüküm vardır. îtiraz edilmiyenlere 
muvakkat ikinci maddenin ikinci fıkrası tatbik 
edilir. Fıkra da gayet sarihtir. 60 gün zarfın
da Askerî Temyiz Mahkemesine müracaat et
mesi lâzımdır. Eğer oöyle olmazsa Tetkik Mer-' 
ciinden ittihaz edilmiş bir karar 10 sene sonra 
Büyük Millet Meclisine müracaat etmek imkâ
nı olabilir. Bu halde 3410 sayılı kanundaki mak
sat fevtolmuş olur. Fıkra da mâruzâtımı tama
men teyit ediyor kanaatindeyim. 

Maamafih arkadaşım Barutçu 'nun teklifi ka
imi edilirse tetkik edilir. 

î. EKER (Çorum) — Reis Bey, usul hak
kında bir şey söyliyeeeğim. 

REÎS -— Lütfen kürsüye buyurunuz. 
t. EKER (Çorum) — Efendim, müzakere, 

usul ve salâhiyet meselesinin tetkikma intikal 
etti. Binaenaleyh usul müzakereleri esas müza
kereye tekaddüm eder. 
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î^aik Ahmet Barutçu arkadaşımızın teklifi

nin reye vazedilmesini rica edeceğim. (Muvafık 
sesleri). 

RElS — Efendim, takrirleri okuyacağız. 
Gl. N. ELDENİZ (Seyhan) — Bendeniz Ad

liye Encümenine havalesini kabul ediyorum. 
REÎS — Takririnizi geri mi alıyorsunuz? 
Gl. N. ELDENİZ (Seyhan) — Evet geri alı* 

yorum. 
REÎS — O halde takririnizi okumıyacağız. 

.Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen hâdisenin Adli

ye Encümenince tetkik edilmek üzere mezkûr 
encümene havalesini- teklif ederim. 

Trabzon 
P. A. Barutçu 

1. EZGÜ (Samsun) — Bendeniz de geri alı
yorum. 

REÎS — Naşit Fırat'm bir takriri kalıyor, 
okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe. 
Mazbatanın bir kere de İhtisas Encümenleri 

olan Adliye ve Millî Müdafaa Encümenlerince 
tetkik edilmek üzere o Encümenlere verilmesini 
arzoderim. 

Samsun 
N. Fırat 

REÎS — Takrir" okundu. Mesele iki şekil al
dı. Birisi; Encümenin mazbatasında mevzuu 
Dâhis olan mesele; o meselenin halledilmesi bir 
usul meselesinin halline mütevakkıftır. Yani 
^Encümen bu î e bakabilir mi, bakamaz mı? Bu 

•noktada arkadaşlar muhtelif fikirler serdetti-
ler. Encümen mazbata muharriri' biz bu işe ba
kamayız dediler. Faik Barutçu, bu işin bir ke
re salahiyetli encümen.oîan Adliye Encümenin
de tetkik edilerek Arzuhal Encümenince işin: 
tetkik edilebilip edilemiyeceği meselesinin halik 
ni teklif ediyorlar ki hakikate daha uygun gö
rüyorum. Faik Ahmet Barutçu'nun bu takriri
ni yüksek reyinize arzedeceğim. Genci Naşit Fı
rat'ın da bir teklifi vardır. O ayrı olarak Millî 
Müdafaa Encümenine müracaata' da lüzum gös
teriyor*. Eğer Adliye Encümeni tetkik edecek 
olursa tabiatiyle Milî Müdafaa.Encümeninden de 
izahat alabilir. O itibârla Faik Ahmet Barutçu '-.'• 
nun takririni yüksek takdirinize arzedıyorum. 
Takriri nazarı itibare alanlar... Ahnryanlar.,. 
Takrir nazarı itibare alınmıştır. 

2. — Jandarma Kanununun 10 ncu maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa ve Dahiliye Encümenleri mazbataları 
(1/344) [1] 

[1] Birinci müzakeresi 19 ncu inikat zaptın-. 
dadır. 
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REİS — İkinci müzakeresidir, maddelere ge

çiyoruz. 

Jandarma Kanununun 10 ncu maddesini de
ğiştiren kanun 

MADDE 1. — 1706 sayılı Jandarma Kanunu
nun 10 ncu maddesi aşağıda yazılı şekilde değiş
tirilmiştir : 

Jandarma teftiş mıntakalan Dahiliye Vekâle
tince tesbit olunur ve bu mıntakalara albay, tuğ
general veya tümgeneral rütbelerinde müfettişler 
tâyin edilir. 

REİS — Tadilname yoktur. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edüçoiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REİS — Kabul edenler,... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini yü 
rütmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Lâyi
hanın heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

3. — Türkiye -. İsviçre Ticaret ve Tediye An
laşmasının üç ay uzatılması hakkında kanun lâ
yihası ve- Hariciye ve Ticaret Encümenleri maz
bataları (1/372) [1] 

REİS — İkinci müzakeresidir. Maddelere ge
çiyoruz. 

Türkiye - İsviçre Ticaret ve Tediye Anlaşması
nın 1 Birincikânun 1944 tarihine kadar üç ay 

müddetle uzatılması hakkında kanun 
MADDE 1. — 4 Ağustos 1943 tarihli* Tür

kiye - İsviçre Ticaret ve Tediye Anlaşmasının 
1 Birincikânun 1944 tarihine kadar uzatılması 
hakkında.İsviçre Sefareti ile teati edilen mek
tuplar kalbul ve tasdik olunmuştur. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et
miyenler . . . fCabui edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden, 
mer'idir. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini tat-
bika İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul.buyuranlar . . . Et-

[1] Birinci müzakeresi 19 ncu inikat zaptın-
dadtr. 
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miyenlei'v/. Kabırî; edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

Rûâgnamede birinci müzakeresi yapılacak 
bir lâyiha var. Fakat 'alâkalı-vekil burada ol
madığı için müzakeresini bugün yapamıyaca-
ğız. 

Reylerini vermiyenler lütfen reylerini kullan 
smlar . . . Rey toplama muamelesine son verilmiş
tir.-

Açık reylerin neticesi D i arzediyarum:, 
Türkiye - tsviçre Ticaret v£ Tediye Anlaşma

sının l Birincikânun-1944 tarihine kadar üç ay 
müddetle uzatılması hakkındaki' kanuna (287) 
zat rey vermiştir. Muamele tamamdır. Kanun 
(287) reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamede görüşülecek başka madde kalma
mıştır, Çarşamba günü saat 15 de toplanmak 
üzere bugünkü toplantıya son veriyorum. 

Kapanma saati: 16,35 

«•» 

DÜZELTÎŞ 

Bu zabtın sonuna bağlı 29 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltiş yapılacaktır: 

Sayfa Satır Yanlış Doğru 

22 . -•.' Hükümetimin mutabakatını . . Hükümetinin mutabakatını 

)>»•« 

Türkiye - tsviçre Ticaret ve Tediye Anlaşmasının 1 Birincikânun 1944 tarihine kadar üç ay müd
detle uzatılması hâkkmdaıM kanuna verilen reylerin neticesi . 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

• • ' . . • 

AFTON KARAHİSAR 
t. H. BALTACIOĞLU 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. Hi SELGÎL 
A.TAfK&FILI * 
B. TÜRKER 
S. YÜRDKÖRÜ • 

AĞRI 
H. BAYRAK 

AMASYA" 
N. AKTIN 
Z. TABHAN 
E.URAS 
A. K. YtÖlTOĞLU 

A za adedi : 455 
Reye iştirak edenler : 287 

Kabuİ edenler ; 2 87 
Reddedenler : o 
MUâtenkiöer : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 167 
Münhaller : ı 

[Kabul edenler] 
ANKARA 

Öl. N. ANILMIŞ ' 
BrBAYKAN 
\, BAYTIN 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
F DAfcDAL 
M. ERÎŞ 
M. KAYAOĞLU 
EL N: MIHÇIOĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 

Dr. d. KAHRAMAN 
J)r.C. TUNCA-

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Gl. R. AM»Mİ&N V 
ür. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
M. AK PİNAR 
•». N. ÜURÇU • 
II. hTçÜKLER 
11. ONAT' 

s . 

> . 

• _ ' ' . -

aı. K.ÖZALP 
P. TlRITOĞLU 
t. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
Dr.M.^SUNER' 

BİNGÖL 
T. BANGUÖĞLU 
F. P. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
M. ERTAN 
B. OSMA 

BOLU 
H.Ş.ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 



Ö. E. ÖYMEN 
Dr. Z.tîBGB»;* 

BURDUR 
Dr. A. R. YEŞİLYURH 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
A. M. ERÎ1AN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDÎREN 
Dr. S.-KONSK-
Dr. M. T. SİMER, 
öl. N. TINAZ.: 

ÇANAKKALE. 
S. BAto 
R, BULAYIRLI 
H. ERGENEM 

ÇANKIRI. 
Dr. A. ARKAN 
A. İNAN 

ÇORUH 
A. R. EREM. 
A. TÜZÜN ' 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
Dr. C. ALPER 
Dr. M. CANTEKÎN 
M. ÇAĞIL 
t EKER . 

DENİZLİ 
F. ASAL 
A. EGE 
fl. KÜÇÜKA 

DİYARBAKIR 
R. BEKtT . , 
O. OCAK <-
Dr. 1. T. ÖNGÖREN 
K. ŞEDELE. 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOÖULLARJ r 
F. BAÜŞL&N 
E. DEMIRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMİE , 

ELAZia 
H. KÎŞfcfcĞLU^ 
i. YALÇJN 

_ ERZtNGAN . 
B. K. ÇAĞLAR 
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A. FIRAT : 
F. KALFAGlL 
A. S. ILTER 
Ş. SÖKMENSÜEli 

ERZURUM 
Gl. P. DEMJRHAN -
R. DİNÇ 
N. DUMLU 
N:,ELGÜN 
Gl. Z. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
Yİ ABADAN 
I .U. AYKURD: 
I. ÖZDAM&R;: 
E. SAZAK 

GAZlANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
Ö. A. AKSOY 
0. S. BARLAS 
Dr, M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
M. ŞAHIN 

GİRESUN.. 
M. AKKAYA 
1. GÜRAK 
A. SAYAR 
JS ÜSTEN 
A. ULUS 

GÜMÜŞANE 
II. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELI» 
E. S. TÖR . 

HATAY ' 
H. İLGAZ ." 

İSPARTA 
Al. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR ' 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
A. K. AKYÜZ 
C. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Dr..K. C. BERKSOY 
A. H. DENlZMEN 
Dr. H. DİKER 
A. Ş. ESMER, 
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Di;GLN. L'4öZGÜ 
01. K. KARABE&ÎR 
Z. KARAMURSAL 
Ş. A. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
t. H. ÜLKMEN 

IZMtR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
Dr. H ."HH>URA^." 
E. ÇINAR . 
S, EPİKMEN 
H. KÖKEN 
H. ONARAN 
E. ORAN. 
Dr. K, ÖRS 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMlREL 
C. DURSUNOĞLU 
Gl. H. DURUDÖĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 

KASTAMONU 
H. ÇELEN 
H. ÇORUK 
Dr. F. ECEVIT 
R. SALTUĞ 
N. TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER; 
N. TOKER, 
C. TÜZEL . 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
Ş. ÖDÜL 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 
F. SELER 
I. TURAN 

KOOAELl 
S. ARTEL 
Dr. F. Ş:BÜRGS 
A. DİKMEN ' 

R. FENMEN 
S. PEK 
î. TOLON-
S. YARGI ' 
t. S. YİĞİT 

KONYA 
V. BİLGİN 

Gl. A. F. CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DÎKMEN 
Dr. S. IRMAK 
H. KARAGÜLLE 
N. H. ONAT 

KÜTAHYA. 
B. ATALAY 
H. BENLİ 
M. ERKMEN 
S. KUTMAN 
ö. B. UŞAKLI 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇİ 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
H. SAĞIROĞLU 
O. TANER 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL 
H. BAYUR 
O. ERÇÎtf **•' 
î. ERTEM 
Dr. S. E. KAATÇILAR 
F. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 
H. SARHAN 
F. USLU 

MARAŞ 
R. KAPLAN 
H. R. TANKUT . 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCÎOĞLU 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
Orgrl. I. ÇALIŞLAR 
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& GÜNEY 
C.KARAMUĞLA 
P. Ö. MENTEŞEOÖLU 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU ' 
R. DOLUNAY 
H. MENGl 
Dr. R.F. TALAY 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M, YARIMBIYIK 

RİZE 
Dr. S. A. DÎLEMRE 
K. KAMU 
P. SİRMEN 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BÎLSEL 
H. ÇAKIR 
Z.DURUKAN 
Amiral F. ENGİN 
î. EZGÜ 
N. FIRAT 
S. ERBAY 
N.ÖZTÜZCU 

BEYHAN 
Gl, N. İJLDENÎZ 
Ş. IŞCEN 

SÜRD 
A R . ESEN 
E. KILIÇCIÖGLU 
S.TUNCAY 
B. TÜRKAY 

SÎNOB 
O. AT AY 
Dr. B. KÖKÖEMİR 
H. ORUCOĞLU 

SİVAS 
t. H. BAŞAK 

M. Ş. BLEDA 
E. DİZDAR 
A. ESENBEL 
Ş. GÜNALTAY 
H. IŞIK 
I. M. UĞUR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
E. ATAÇ 
E. PEKEL 
N. TRAK 

TOKAD 
S. ÇELjKKOL 
M. DEVELİ 
H .N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 

TRABZON 
S.ABANOZOĞLU 
M. S. ANAMUR 
E\ A. BARUTÇU 
D. EYİBOĞLU 
R. KARADENİZ 

TÜNOELt 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URFA 
K. BERKER 
R.SOYER 

VAN 
1. ARVAS 
N. BERKER 

YOZGÂD 
C.ARAT 
Z. ARKANT 
S. İÇÖZ 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
Ş. DEVRİN 
E. ERİŞÖtGÎL 
A. GÜREL 
Y. Z. ÖZENÇİ 
Ş. TANSAN 
R. VARDAB 

[Reye iştirak etmiy enler] 
AFYON KARAHİSAR 
H. ÇERÇEL 
A. ÇETİNKAYA 

AĞRİ 
R. R. PASÎN 
H. TUGÂÇ 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
F. R. ATAY 
H. O. BEKATA 
t. İNÖNÜ (Rs. C.) 
M, ÖKMEN 

ANTALYA 
H. T. DAGLIOĞLU 
T. SÖKMEN 
N. E. SÜMER (V.) 

AYDIN 
A. MENDERES 

BALIKESİR. 
H. ÇARIKLI 
M. DEMİR 
P. ETÇÎOĞLU 
fr KARAN 

S. ÖRGEEVREN 
Y. S. UZAY 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
K. GÜLEK 
K. SUN 

BOLU 
H. C. ÇAMBEL 
C. ÖZÇAĞLAR 
C. S. SİREN (V.) 

BURDUR 
t. N. DİLMEN 
Ş. ENGİNERt 

BURSA 
.Gl. A. ATLI 
R. CANITEZ (R. V.) 
A. DURU 
M. B. PARS (Mazur) 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
R.N.GÜNTEKİN 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
B. ERBİN 
T. ONAY 
M. A. RENDA (Rs.) 

ÇORUH 
M. M.İKANSU , 
A. US ' 

ÇORUM 
E. S. AKQÖh 
N. ATALAY 
N. KAYAALP 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA ". 
Dr.H.BERKMAN 
H. GÜNVER 
E. A. TOKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
Gl. K. SEVÜKTEKİN 

ELÂZIĞ 
F.AĞRALI 
F . A. AYKAÇ 
S. SAĞIROĞLU 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTÜĞ 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 

ESKİŞEHİR 
1. ARUKAN 

GÂZİÂNTBB 
Ş. ÖZDEMİR 

GİRESUN 
F.YÜZATLI 
1. SABUNCU 
Gl. î. SÖKMEN J 

GÜMÜŞANE 
C. SELEK 

KAYSERİ 
A. R. GÖKSlDAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM 
Gl.E.DURÜKAN 
R. S. KUNT 
H.SELÇUK 
A. TÜRKMEK ":j 
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tÇEL 
Dr. M. BERKER 
T. CBERİKER 
F. C. GÜVEN 
R. KORALTAN 
H. S TANRIÖVER 
Ş, TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAli 

İSTANBUL 
GİR. BELE (Mazur) 
S. GİMCOZ 
G, B. GÖKER 
F HAMAL 
H.KORTEL 
V. SARIDAL 
A. R. TARHAN 
H. C. YALÇIN 

tZMÎR 
C. BAYAR 
H. MENTEŞE 
Ş. SARAÇOĞLU (Bş.-
V.) 
H. A. YÜCEL (V.) 

KARS 
F. KÖPRÜLÜ 
E. ÖZOĞÜZ 

KASTAMONU 
A. BÎNKAYA 
T COŞKAN 
Z. ORBAY 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A II. KALAÇ 
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ö. TAŞÇIOĞLU 
C. TÜZEL 
S. H. ÜRGÜBLÜ (V.) 

KIRKLARELİ 
N. A. ÇANSU 
Dr. F. flMAY 

KIRŞEHİR 
Ş.TOR0UT 

KOCAELİ 
R AKÇA 
Gl. M. BAKU 

KONYA 
S. ARIKAN 
M. A. BİNAL 
Ş. ERGÜN 
F. GÖKMEN 
K. OKAY 
T. F. SILAY 
A. R. TÜREL (V.) 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
Dr. A. S. DELÎLBAŞJ 
H, PEKCAN 
R: PEKER 
A. TÎRIDOĞLU 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
K. SAYIN 
T. TEMELLİ 

MANİSA 
R. N. EDGÜER 
(Hasta) -
Ş. R. HATİPOĞfcü (V. 
K, KARAOSMAN 
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MARAŞ 

Dr. K. BAYİZtT 
A. H. TANPINAR 

MARDİN 
t. F ALPAYA<(1. A.V 
Gl. S. DÜZGÜREN 
E. ERGİN 
Dr. A. URAS 

MUĞLA 
H. KİTABCI (Mazur) 

MUŞ 
H. KILICOĞLU 

NİĞDE 
F. SOYLU 
H. TEPEYRAN 

ORDU 
LÇAMAŞ 
S. S. TARCAN (Hasta) 

RİZE 
T. B BALTA 
H. C. BELÜL 

SAMSUN 
M.A. YÖRÜKER 

BEYHAN 
D.ARIKOĞLU 
S. ÇAM 
K. ÇEttK 
C. ORAL 
Dr. K. SATIR 
H. URAN (V.) 
A. M. YEGENA 

SÎNOB 
C. K. ÎNCEDAYI 
l II. SEVÜK 

SİVAS 
K. KİTAPÇI 
Tuğamiral H. GÖKDA-
LAY 
N. SADAK 
R. Ş. SİRER 

TEKİRDAĞ 
F. ÖZTRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
R. ERİŞKEN 
N POROY 
R. A. SEVENGÎL (Has
ta) 

TRABZON 
M. AYDIN 
H. N. BOZTEPE 
S. DAY (V.) 
T. GÖKSEL ' • • *" 
H. SAKA (V.) 
L; YAVUZ . 

URFA 
H. S. COŞAR 
A K . TECER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
M. BOYA 

YOZGAD 
M.ALLIOĞLU 

ZONGULDAK 
H. KARABACAK (Has
ta) 
H. A.KUYUCAK 



T. fi. M. M. Matbaan 



3/Sayjs!:36 
Sayhan Mebusu Gl. Naci Eldeniz'in, Arzuhal Encüme
ninin 17 . V .1944 tarihli Haftalık Karar cetve indeki 
1155 sayılı kararın Umumî Heyette müzakeresine da

ir takriri ve Arzuhal Encümeni mazbatası (4 26) 

'7. var-, IMA 
TürMye Büyük Mîllet Meclisi Yüksek EeiaUğine 

Arzuhal Encümeni Haftalık Karar cetvelinin 17 . V . 1944 tarih; ve 20 sayılı nüshasmın ikinci 
sayfasında yazılı (Emekli jandarma üstejpaeni Muhittin Tosun hakkındaki)* kararın itirazımla 
Umumî Heyette müzakeresine lütfen müsaade buyurubnasim derin saygı il& dilerim, 

Seyhan Mebusu " 
Emekli Korgeneral 

* • Naci Eldeniz 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. BM. M. 
Arzuhal Encümeni 4.1. 1945 
Esas No. 4/26 

Karar No. 2 
Yüksek Eeisliğe 

Emekli üsteğmen Muhittin Tosun'un Yüksek 
Reislikten Encümene (havale, buyurulan dilekçe
sinde: 

Haksız yere emekliye sevkolunduğundan şikâ
yet etmekte ve hakkının korunup kendisine ve
rilmesini istemektedir, 

Hâdise hakkında gerek yazi ile ve gerek Ve
kâletin mümessili bulundurularak konuşma ile 
yapılan incelemelerde : 

Emsalleriyle birlikte tahsilini ikmal için 1930 
yılmda harp okuluna gitmesine emir verildiği za
man eşkiya takibinde bulunan adı geçenin bu 
münasebetle okula sevkı bir sene gecikmiş ve bil-
âhara sevkolunduğu okulda da bir sene. sınıfta 
kalmış ve her ne kadar tahsilini bitirip atış oku
luna ve daha sonra da staj için kıtaya sevkollnn-
muş ve orada üst rütbeye terfia lâyık olduğuna 
dair iyi sicil de almağa muvaffak olmuş ise de bu 

arada yaş haddini doldurduğundan emekliye sevk 
olttnnîuştıır. 

Diğer taraftan okula giderken 1706-
sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince 
jandarmada iyi sicil alması icabeden 
müştekinin yalnız yetişmekte olduğuna dair kay
dı hâvi ve -terfia gayri, müsait bir sicil almış ol
ması göze çarpmamış ve yanlışlıkla okula gönde
rilmiş ve hiç olmazsa bilâhara tahsilini ikmal 
edince atış okuluna veyahut staja gönderilme
den yine jandarma kıtasına iadesi ile iyi sicil al
masına fırsat bırakılması da hâtıra gelmemiş ve 
normal bir seyir ile okula ve okuldan tatbikat için 
atış okuluna ve oradan da kıtaya şevkolunan 
müştekinin bu arada rütbe ve yaş durumuna gö
re emekliye, şevki icabetmiş ve hattâ okul tahsili 
ve mütaakıp yetişme devrelerinde yaş haddine 
gelenlerin emekliye sevk muamelelerinin bir 
müddet geri bırakılması lüzumunu âmir olan 



2227 sayılı kanun hükmünün dahi tatbiki düşü
nülmemiş ve emekliye çıkarmak muamelesi te
kemmül ettirilmiştir. 

Bundan sonra müşteki; zat işlerinin son tet
kik merciine müracaat etmiş ise de hakkında tat
bik edilen muamelenin kanuna muvafık olduğu 
tasdik kılınarak dileği reddedilmiş ve bu merci
in kararlan aleyhine kanunen müracâat etmek 
hakkı bulunan Büyük Millet Meclisine de mü
racaat etmemiştir. 

3410 sayılı kanunun yürülüğe girmesi üzeri
ne bu işlerde tetkik salâhiyeti kabul edilen 
Askerî Temyiz Mahkemesine müracaat etmiş ise 
de muamelelerin tarihi gözönüne almarak müd
det geçmesi sebebiyle bu kaza merciinde de dile
ğinin reddine karar verilmiştir. 

Bu karardan sonra 4 .1.1944 tarihli arzuhal
le Büyük Millet Meclisine müracaat eden müşte
kinin incelemeler esnasında Askerî Temyiz Mah
kemesine müracaatta bulunduğu ve dileğinin 
bahsedildiği şekilde reddolunduğu anlaşılınca 
encümence yapılacak muamele olmadığına dair 
27 . IV . 1944 tarihinde verilen 1155 sayılı ka
rar, haftalık cetvele konmuştur. 

İşte: Bu karara.kani olmayan Seyhan Me
busu emekli Korgeneral Naci Eldeniz'in takriri 
üzerine ve Dahilî Nizamnamenin 57-nci sayılı 
maddesine tevfikan bu mazbatanın yeniden 

•«»>»• *£»&< 

tanzimine mecburiyet hâsıl olmuştur. 
Yukarıda yazılı olduğu üzere askerlerin zat 

işlerine ait işlerden doğacak ihtilâf ve şikâyet
ler üzerine tetkikat yapıp karar vermek salâ
hiyeti, evvelce adı geçen encümene ve bilâhara 
3410 sayılı kanunla Askerî Temyiz Mahkeme
sine verilmiştir. Şikâyetçinin tetkik encüme
ninden aleyhine verilen karardan sonra Büyük 
Millet Meclisine müracaat etmemesine ve Aske
rî Temyiz Mahkemesine vâki müracaatının müd
det müruru sebebiyle reddedilmiş olmasına ve 
mahkemeye ait ve mahkemelerden sâdır olacak 
hükme tâbi mesail hakkında Arzuhal Encüme
ninde karar verilemiyeceğine dair Yüksek Mec
lisin 311 sayılı kararı dairesinde muamele ifası 
zaruri bulunmasına binaen şikâyet üzerine tâ
yini muameleye mahal olmadığına encümen ka
rarının değiştirilmesinin -caiz olamryacağınm 
Yüksek Heyete arzına karar verildi. 
Ar. En. Eeisi 

Balıkesir 
H. Karan 
Ankara 

N. Anılmış 
Denizli 
F. Asal 
Kocaeli 
/. Tölon 

: M. M'.! 
•Ordu 

B, Şarlan 
Balıkesir 
H. Onat 
Gazianteb 
M. Şahin 

Van 
N. Berker 

Kâtip 
Tokad 

M. Develi 
Balıkesir 

Pertev Etçioğlu 
Kayseri 

Kemal Satır 
îçel 

Şefik Tursan 
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