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Samsun eski Milletvekili Hüsnü Çakır'ın, Dilekçe Komisyonunun 
6.1 .1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2695 sayılı kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ye Dilekçe Komisyonu 

raporu (4/33) 

* '-'•**;.•. - - Ankara 
3 Şubat 1950 

v " Büyük Millet Meolisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığı Ordu Donatım Başkanlığı Merkez Dairesi II. Şube Müdürü Albay 
Yaşar Sokullu (333 - 527), .400 sayılı Kanunla İstiklâl Savaşında fedakârlıkları görülen emsal
leri subaylara temin edilen taltif ve terfiden mahrum bırakıdığmdan bahisle nasbinin düzeltil
mesini 20 Şubat 1948 tarihinde dilekçe ile Millî Savunma Bakanlığından istemiştir. 

Dilekçe sahibi 10 Ekim 1336 nasıbh üsteğmen iken istiklâl Savaşındaki hizmetinden ötürü 400 
sayılı Kanunla taltif edilmesinin teklif edilmesi üzerine Millî Savunma Bakanlığınca 22 Ekim 

- 1340 tarihinden muteberen yüzbaşılığa yükseltilmiştir. 
400 sayılı Kanunun 14 Şubat 1340 tarihinde yürürlüğe girmesi üzerine terfi işlemlerinde yek

nesaklığı temin ve vesaiki lâzimeyi cemi ve tertip maksadiyle bu kanunun sureti tatbikim gösterir 
•* Millî Savunma Bakanlığınca tanzim olunan talimatın 6. maddesi gereğince 1340 yıll Mayıs sonuna 

kadar müracaat etmiş olanların durumları Millî Savunma Bakanlığınca incelenerek formalite
leri ^ paralık İ340 tarihinde hitam bulduğundan 400 sayılı Kanundan istifadeleri gerekenlerin 
ve %a- ıseyanda dilekçi Albay Sokullu'nun da 22 Aralık 1340 tarihinden muteberen yüksel
tilmesiyapılmıştır. 

10 Ekim 1336 nasıblı üsteğmenler normal olarak 1 Haziran 1341 tarihinde Yüzbaşı olmuşlar
dır. 29 Mayıs 1926 tarihinde yürürlüğe giren 863 sayılı Kanunun 17. maddesi ile subay ve askerî 
memurların terfilerinin her sene 30 Ağustosta yapılması esası kabul edildiğinden diğer farklı 
rütbe ve nasıplılar da olduğu gibi 22 Aralık 1340 tarihinde fevkalâdeden yükselen dilekçi ve em
sali yüzbaşılar ve 1 Haziran 1341 tarihinde normal olarak yükselen yüzbaşılar binbaşılıkta birleş
mişlerdir. 

Dilekçi ve emsali ve diğer farklı nasıplı subaylar için seyyanen yapılmış olan bu işlem hakkın
da dilekçi, o zaman ne Millî Svunma Bakanlığına ve ne de 18 Haziran 1934 tarihli ve 2515 sayılı 

*• Kanunla kurulmuş olan mülga Zat İşleri Tetkik Mercii Encümenine ve ne de daha evvel Devlet 
Şûrasına itirazen bir müracaatta bulunmamış ve 16 Haziran 1936 tarihH ve 3410 sayılı Kanunla 
tâyin ve tesbit olunan süre içinde kanuni merci olan Askerî Yargıtaya da baş vurmamıştır. 

3410 sayılı Kanunun muvakkat 2. maddesinde; «2515 sayılı Kanunun meriyete girdiği güne 
kadar gerek Şûrayı Devlete (LDanıştaya) ve gerek Zat İşleri Tetkik Encümenine hiç bir müracaat 
ve iddia dermeyan edilmemiş olan karar ve muameleler katidir. Bu tarihten sonraki karar ve mua
meleler hakkında kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren 60 gün zarfında Temyiz Mahkemesi
ne nıüraçaat olunabilir» denildiğine göre dilekçi Yaşar Sokullu hakkındaki işlemin de bu suretle 

< kesinleşmiş bulunacağı tebiî olduğundaû isteği hakkında kanunen bir işlem yapılmasmm mümkün 
alamıyacağı kendisine tebliğ edilmesi üzerine 3410 sayılı Kanun hükümlerine dayanarak 3 Mayıs 
1948 tarihinde Askerî Yargıtay'a dâva açmıştır. Askerî Yargıtay'ca yapılan inceleme sonunda 3410 
sayılı Kanun hükümleri muvacehesnde süre aşımından dâvası 24 Kasım 1948 gün ve 782/431 sa
yılı kararla reddedilmiş ve bu ret kararma karşı dilekçi tarafından karar tashihi cihetine de gidil-

• mediğinden bu karar kesin bir hal almıştır. Bu kesin karara rağmen dilekçi Yüksek Meclise mü
racaatta bulunmuştur. • * *"»I -•" ? * ' ' 

Yüksek Meclis Dilekçe Komisyonunca yapılan inceleme sonunda ittihaz olunan 26 M&yıs 1940 
gün re 2695 sayılı Kararda: 



1. 400 sayüı Kanun, dilekçi ve emsalleri gibi İstiklâl savaşında fedakârlık gösterenlerden talti
fe lâyık olanlara kanunun neşri tarihi olan 14 Şubat 1340 tarihinden muteberen bir hak tanımakta 
olmasına; 

2. Millî Savunma Bakanlığı bu kanuna istinaden yaptığı talimat ile terfi edeceklerin 15 Mayıs, 
1340 tarihine kadar vekâlete müracaat »edenlere teşmil kaydını koymuş olduğu için: Bu kaydın, 

kanunun ruh ve mânasına ve mutlak sarahatineuymadığını dikkate almıyarak ve formalite ne 
zaman biterse bitsin nasıp tarihi 14 Şubat 1340 olarak kabul edilmesi lâzımgelirken formalitenin bi
tim tarihi olan 22 Aralık 1340 tarihi nasıp tarihi olarak kabul etmiş bulunmasına, ve formalitenin 
vaktinde tamamlanmasında dilekçinin bir sunutaksiri olmadığı gibi terfie mâni bir halinin de mev
cut bulunmamasına; 

3. Bu netice ile de Millî Savunma Bakanlığının cevabında belirtildiği gibi dilekçi 22 Aralık 
1340 nasıplı yüzbaşı iken 1 Haziran 1341 nasıplı normal terfie tâbi yüzbaşılar ile binbaşılıkta bir* 
leşmek suretiyle ve fevkalâde hizmeti nazara alınmıyarak 400 sayılı Kanunla tanılan haktan açıkça, 
mahrum edildiği anlaşılmasına binaen 400 sayılı Kanunun mutlak hükümlerine dayanılarak bu 
kanunun yürülüğe girdiği 14 Şubat 1340 tarihinden muteberen dilekçinin nasbinin tashihi lüzu
muna oy birliği ile karar verildi» denilmiştir. 

Halbuki; Dilekçe Komisyonunun yukarda işaret olunan kararında da belirtildiği gibi hâdise 
1340 senesine taallûk etmektedir. Dilekçi Albay Yaşar Sokullu hakkında 400 sayılı Kanun hük
mü tatbik edilerek terfi ettirilmiştir ve bu işlem tamamen mevzuata uygun olarak yapılmıştır. 
400 sayılı Kanundan istifade ettirilmediği hakkındaki iddiası yersizdir. Nitekim kendisi de bu 
hususta mağdur olduğuna dair o zaman ne Millî Savunma Bakanlığına ve ne de Danıştaya bir 
müracaatta bulunmadığı gibi 18 Haziran 1934 tarihinde meriyete girmiş olan 2515 sayılı Kanun 
gereğince kurulmuş olan mülga Zatişleri Son Tetkik Mercii Encümenine de baş vurmamıŞştır. 
Askerî Yargıtaya vâki müracaatı da 3410 sayılı Kanunun muvakkat 2. maddesinde. «2515 sa
yılı Kanunun meriyete girdiği güne kadar gerek Devlet Şûrasına ve gerekse . Zatişleri Son 
Tetkik Encümenine hiçbir müracaat ve iddia dermeyan edilmemiş olan karar ve muameleler 
katidir. Bu tarihten sonraki karar ve muameleler hakkında kanunun meriyete girdiği tarihiben 
itibaren 60 gün zarfında Temyiz Mahkemesine müracaat olunabilir» denildiğine ve dilekçi Yaşar, 
Sokullu 'nun müracaatı ise kanunun tâyin ettiği bu mehilden yirmi beş yıl sonra yani 3 Mayıs 
1948 tarihinde vukubulmuş olmasına binaen 3410 sayılı Kanunun muvakkat 2. maddesinin 
âmir hükümlerine uygun olarak süre aşımı bakımından reddedilmiştir. Bu karar aleyhine (Ka
rar tashihi ve iadei muhakeme) gibi kanuni yollara da müracaat edilmemiş olmasından dolayı 
kesinleşmiş olan bu karar muvacehesinde Dilekçe Komisyonunun müracaatı tetkik etmesi Anar 
yasa ve 3410 sayılı Kanunun muvakkat 1: maddesiyle esas ;L. maddesi hükümlerine ve 1186, 1187 
sayılı tefsir kararlarına aykırı görülmektedir. 

Askerî Yargıtay; dilekçinin dâvasını dosyasını getirterek tetkik etmiştir. 3410 sayılı Ka
nunun muvakkat 2. maddesi hükmü gereğince süre aşımı noktasından dâvayı dinlemeye kendisi
ni yetkili görmemiştir. Süre aşımına taallûk eden hukuki mülâhaza, asırlardan beri Şark ve 
Garp hukukunda bir lüzum ve zaruret olarak yer almış bulunmaktadır. Bizim bütün mevzuatı
mızda da millî irade bu lüzum ve zarureti kabul ederek tecelli eylemiştir. Aksi. halde çok eski 
senelere ait olmak üzere birçok isteklere meydan verilmiş.ve idari tasarrufta bir istikrarsızlı
ğa yol açılmış olur. _ 

Kaldı ki ; mahkemelerin kanunen vazifeleri dairesinde olan^ hususların Yüksek Meclis huzu
runa arzedilmesi de yukarda işaret edilmiş olan kanun ve tefsir- hükümlerine aykırı düşmekte
dir. 

Bu sebeple Yüksek Dilekçe Komisyonunun 6 Ocak 1950 gün ve 34 sayılı Haftalık Karar Cet
velinde yazılı ve dilekçi lehine ittihaz edilmiş olan 26 Mayıs 1949 gün ve 2695 sayılı kararın Ka
mutayda görüşülerek bir karara bağlanmasını içtüzüğün 57. maddesi gereğince arz ve teklif 
ederim. Samsun Milletvekili 
. . . . . ' > . . •z*"**': fi. Çaktr , 
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Düfte*yKç»J«onu 

Dilekçe Kov^nf^trw< 

Zat v$ğgğğ^^4m&^k 
U 

Yüksek Başkanh^a» c 

Dilekgi^illî Savulma Bakajdjgl$rdu Do-.. 
natım Başkanjjtğı Jjterkez Dairesi % nci t Şube. 
Müdür ju^ay Yaşar Sokullu, 2 4 . II , 1949 tar 
rihli dilekçesi ile İstiklâl şavaşnı^a fedakârlık?, 
lan görülen emsalleri 4,00 sayılı Kanuna^ göre 
taltif ve terfi, ettirildikleri halde kendisinin bu 
haktan .mahrum% edilmiş olduğundan ye vâkıf 
müracaatının Millî Savunına Bakanlığınca Jsabul , 
edilmemesi üzerine Askerî Yargıtay r nezdin4e, 
ikame ettiği dâvasının da 3410 sayılı Kanunun , 
2 nci maddesine göre ve esasa _giriş<ilme4en re4-
dolunmasjndan bahis_,ve şikâyetle kanuni, hak
kının verilmesini dilemiştir. 

Bu konuda Millî .Savunma Bakanlığının t alı
nan cevabi mütalâa ye işarında: 

1. Mumaileyhin 10 , X . r1336 nasıblı üsteğ
men iken İstiklâl savaşındaki hizmetinden do
layı ve 400 sayılı Kanuna.göre,. 22 . XII . 1340 
tarihinden muteber olmak Üzere yüzbaşılığa 
yükseltildiği, 

2. Mezkur kanunun sureti tatbikına dair 
hazırlanan talimatnamenin 6 ncı maddesi ile 
kanun tatbikatında yeknesaklığı temin için ka
nundan faydalanacakların 1340 Mayıs sonuna 
kadar müracaatları şartı konulmuş ve bu tarihe 
kadar müracaat edenlere ait formalitenin de 
müstedinin terfi tarihi olan 22 . XH , 1340 ta-
rihinde tekemmül ettirilmiş bulunduğu, 
• 3. Dilekçiye emsal nasıplı olanlardan bu 
kanundan faydalanamıyanların normal terfile
rinin ise 1 Haziran 1341 tarihinde yapıldığı an
cak 29 . V . 1926 tarihinde yürürlüğe giren 863 
sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile terfilerin 30 
Ağustosta yapılması derpiş olunduğundan bin
başılığa terfi tarihlerinde her iki durumda bu
lunanların da birleşmiş oldukları; 

4. Dilekçinin bu konuya ait Askerî Yargı
tay nezdinde açtığı dâvasının da 3410 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi gereğince reddolunmuş 
bulunduğu bildirilmiş olması üzerine komisyon
ca İstiklâl Savaşında fedakârlık gösterenlerin 

terfi ve t&jtjfe layık^lanlarm terfi^ett3rilmf|e* 
ri ve madaîye ile taltif olunmaları^ hakkındaki 
400 sayrij^Kjnunla bu hgkkın kanunun merice* 

, tarihi olan J4 Şubat 134ID tarihinden itibarca 
tanınmjş^plması itibariyle ^.dilekçiye ait ŷe bu 

,o Kanuna, göre^sapılan terfiin, bu tarihten mute
ber olmaş l^zırngelece^ talimatnameye kanTjii-
da münde_riç,olmıyan bir müracaat müddeti ko
nulması jturestiyle haktan istifade edeceklerin 
formalitenin tekemmül tarihinden itibaren ter
fi ettirilmelerinin kanunun ruhuna ve maksadı
na uygun düşmiyeceğinden mumaileyhin yüz
başılık nasbinin kanunun meriyet tarihi olan 
mezkûr tarihe irca olunmak suretiyle düzeltil
mesine ittifakla ve 6 . VI . 1949 tarihinde karar 
verildiği görülmüştür. 

6 Ocak t1950 gün ve 34 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelin4ft neşredilmiş^ bulunan 2695 sayılı işbu 
karara ̂ .Samsun eski ^milletvekili Hüsnü Çakır 
tarafından dilekçinin bu husustaki isteğini tet^ 
kika yetkili markam ve mercilere vaktinde mü
racaat etmemiş bulunması 3410 sayılı Kanuna 
göre müracaat ettiği Askerî Yargıtayca 
dâvasının süre aşımı bakımından reddolun
muş ve kanun yollarına da müracaat etmemek 
suretiyle kesinleşmiş bulunması itibariyle mah
keme hükümlerinin - Yüksek Meclise arz ve 
tetkik olunmasının Anayasa ve 3410 sayılı ka
nunlar hükümlerine ve 1186 ve 1187 sayılı ka
rarlara - münafi olacağından bahsile yapılan 
itiraz üzerine bu konudaki dosya ve teferru
atı Komisyonumuzca yeniden ele alınarak ya
pılan inceleme sonunda : 2695 sayılı mezkûr 
kararın, 

a) Yüzbaşılık nasbinin geciktirilmesinden 
doğan ve mahiyeti itibariyle kaza mercileriAce 
tetkiki ieab eden mevaddan bulunan mesele
nin komisyonun vazifelerini tâyin eden İçtü
züğün 53 ncü maddesine göre Dilekçe Komis
yonunca tetkik ve karara bağlanmasına mesağ 
bulunmaması, 

( S. gagçpı. :£W& 
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h) Süre aşımı yönünden ve Askerî Yar-

gıtayca reddolunan bir meselenin Anayasanın 
54 ncü maddesi ile mahkeme kararlarının Tür
kiye Büyük Millet Meclisince değiştirilip baş-
kalanamıyacağı hakkındaki sarih ve mutlak 
hükmüne mugayir bulunması sebepleriyle kal
dırılmasının maslahata uygun olacağı hakkın
daki işbu rapor üyeden Bingöl Milletvekili 
Mustafa Nuri- Okcuoğlu'nun muhalefetiyle tan
zim olunarak Kamutayın Yüksek takdir ve 
tasviplerine sunuldu. 
Dilekçe Kom. Bşk. Sözcü Kâtip 

Erzurum Bursa içel 
B. Dülger R. Aylm Ş. Tol 

Ankara Balıkesir Balıkesir 
C. Soydan M. Emiroğlu A. F. îşeri 

Bingöl Bolu Gümünaşe 
Muhalifim, muhalefet /. Gi'dez C. Bvylura 

şerhi aşağıdadır. 
M. N. Okçuoğlu 

Sivas Trabzon 
Nurettin Ertürk 8. E. Alperen 

İmzada bulunamadı. 

Muhalefet : 
400 sayılı Kanunun hükmü, İstiklâl har

binde fedakârlık gösteren subayların terfileri 
hakkında mutlak olup bir müddetle takyit edil-

• ı mum 

memiş ve müracaat müddetini takyit eden ta* 
limatname hükmü dahi bu kanunun hükmıtne 
muhalif bulunması itibariyle kanunla kabul 
edilen bir hakkı iptal edemiyeceğine; 

Ve bununla beraber bu talimatnamenin 
hükmü kabul edilse bile Büyük Millet Mecli
sinin ve onun nam ve hesabına niyabeten bu 
gibi işlere bakmakta olan Dilekçe Komisyonu
nun vazifesi, asıl böyle müracaatların müddetle 
mukayyet bulunduğu ve müddetin geçtiği hal
lerde başlayıp bu ve emsali hallerdeki müra
caatları tetkik edemiyeceğine dair mâni bir 
hüküm de mevcut olmamasına; 

Ve Askerî Yargıtayın kararı ise esasa gi
rilmiş ve hâkimin kanaat ve ilmi lâhik olmuş 
mukarrerattan olmayıp süreden dolayı reddine 
dair verilen kararlar Anayasa 'nın 54 ncü 
maddede yazılı mukarrerattan madut olmıya-
cağma; 

Ve sırf bir hakkın, 400 sayılı Kanunun 
mutlak hükmüne muhalif olarak tanzim edilmiş 
bulunan talimatnamenin kabul ettiği formali
teye feda edilmesi de adalet kaideleriyle kabili 
telif olamıyacağına göre komisyonca verilen ka
rar yerinde olup tasdiki lâzımgeleceği reyin-
deyim. 

Bingöl 
M. N. Okcuoğlu 

ı | ı « ı > | 
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