
Kocaeli eski Milletvekili İsmail Rüştü Âkşai'm, Dilekçe Komisyonu* 
mm 16.11 .1950 tarihli Haftalık K a r a r Cetvelindeki 2927 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi' ve Dilekçe Komis

yonu raporu (4 /25) ; 
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Büyük Millet Wfeelisi Yüksek B a ş k a n ı n a 

'Dilekçe Komisyonunca Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Dairesi raportörlerinden 
ismail Polat Bozoklu hakkında, ittihaz edilip komisyonun 16 . II . 1950 tarihli Haftalık Karar 
cetveli ile neşredilen 21 . XII . 1949 gün ve 2927 sayılı Kararın Mecliste müzakeresini dilerim. 
Saygılarımla. 

Kocaeli Milletvekili 
' . . ' . . . " . ' . - İsmail Rüştü Aksal 

Bilekçe Komisyonu raporu 

T. BM. 3İ. 
Zat ve Kâğıtiş. No. 11556 - 12925 ' - 3 . VTll. 1951 
Dilekçe Ko. No. 10 589 - 11 879 

ilişiği : 2 K.K. No. 4 ~ 25 
Yüksek Başkanlığa 

Dilekçe, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Dışti-
.caret Dairesi .Raportörlerinden ismail Polat 
2 . X I . 1949 tarihli dilekçesiyle, Barem Kanunu
na tâbi .memur olarak Ziraat Bankasına intisabı
nı müteakip Devlet lisan imtihanını kazanmış 

olmasına rağmen 3656 sayılı Teadül Kanununa gö 
re verilmesi gereken bir üst derece maaşının 
verilmediğinden, balısile mağduriyetten vikayesi
ni istemiş olduğundan bu konuda Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığından alınan mütalâa ve cevabi 
yazıda : 

Talebe esas olan 3656 sayılı maaşatm Tevhit 
ve Teadülüne dair Kanunun 8 ncü maddesinin 
H fıkrası ile, Devlet memuriyetine ilk intisap 
edeceklerden Devlet lisan imtihanında muvaffak 
olanların bir üst dereceye tâyin olunacakları 
derpiş olunduğundan ilk olarak intisap ettiği Zi
raat Bankasında lisan imtihanına, girme arzusu
nu askere şevkinden dolayı tahakkuk ettiremeyip 
terhisini mütaakip 1943 yılı Mayıs imtihanına da 
girmiyerek ancak Kasım devresinde bu imtihana 

girerek muvaffak olan dilekçiye mezkûr madde 
hükmü sarahati muvacehesinde bir üst derece 
maaşının verilmesine imkân görülmediği gibi aç
tığı idari dâvanın da Danıştayca reddolunduğu 
belirtilmesi üzerine komisyonca müstedinin Zira
at Bankasındaki ilk hizmetinin (Yevmiyeli olma
sı bakımından) memuriyetten addedilmesinin ka
nunun ruh ve maksadına müııafi düşeceği gibi 
ayni durumda olan bakanlığın birçok erkânının 
da bu haklan faydalandırılmış bulunmalarına, 
Danıştay kararında mükâfat talebinin reddini 
mm bulunmasına göre Bakanlıkça dilekçiye bir 
üst derece maaşının verilebileceğine 21 . XII . 
1949 tarihinde karar verilmiş bulunmaktadır. 

16 . I I . 1950 gün ve 37 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelinde yazılı bulunan mezkûr 2927 sayılı 
karara (Mecliste müzakeresi dileği ile) Kocaeli 
eski Milletvekili Rüştü Aksal tarafından itiraz 
olunmuş bulunduğundan; 

Komisyonumuzca yeniden ele alınıp incele-, 
nen dosya ve teferruatına göre: 



bir üst derece-maaşının verilmemesinden şi
kâyeti mutazîtmmın olan dilek mahiyeti itibariy
le kaza mercilerince tetkiki iktiza eden mesail-
den bulunmaktadır.. Nitekim müstedi; tarafın
dan açılan dâvanın da süre aşımı yönünden red-
dolunarak kaziyei muhkeme halini almış olduğu 
anlâşVTmasına görej ' ; 

Mahkeme kararlarının Meclisçe bapcalanma-
sına ve kaldırılmasına cevaz vermiyen Anaya
sanın 54 ncü maddesinin sarahati karşısında bir 
kaza mercii tarafından tetkik olunarak karara 
bağlanmış olan istek hakkında Dilekçe Komis
yonunca yeni bir karar verilmeği, mümkün ola-

mıyaeağı için, bahis konusu 2927 sayılı kararın 
vâki itiraza uyularak kaldırılmasına oy birli
ği ile karar verilmiş olmakla işbu rapor tanzim 
kılındı ve Kamutayın yüksek tasvibine sunuldu. 
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