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Samsun eski Milletvekili Naşit Fırat'ın, 
1 . 1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
mutayda görüşülmesine dair önergesi ve 

ru (4/32) 

Komisyonunun 
2835 sayılı kararın 

Dilekçe Komisyonu 

25 . I . 1950 
B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

13 .1.1950 tarihli Dilekçe Komisyonu Haftalık Karar Cetvelindeki 6 . V I . 1949 tarih ve 2835 
sayılı kararın Kamutayda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Samsun Milletvekili 
• - • N. Fırat 

Dilekçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Zat ve Kâğttiş. No: 7210 

Dilekçe Ko. No: 6721 
İLK. 4-32 

31. III. 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Albaylıktan emekliye ayrılmış olan Hilmi 
Özgören, vazifede bulunduğu sırada Büyük Mil
let Meclisine müracaat ederek, maaşının 100 li
raya çıkarılmasını ve Ağustos 1946 tarihinden 
itibaren verilnıiyen tayın bedellerinin de tesviye
sini istemiştir. 

Millî Savunma Bakanlığı bu baptaki cevabın
da, kanuni imkânsızlıklardan dolayı talebin ter
vici cihetine gidilemiyociğni bildirmiştir. 

Selef komisyon, halen tekaüt bulunan dilek
çinin terfi ettirilmesi artık bahis konusu olamı-
yacağı cihetle, bu husustaki talebi hakkında 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına, ancak 
tayın bedeli istihkakının verilmemesi hak ve 
madelet esasına uygun görülmediğinden, veril
nıiyen tayın bedellerinin de tesviye edilmesine 
6 . V I . 1949 tarihinde karar vermiştir. 

13 .1.1950 gün ve 35 sayılı Haftalık Cetvelle 
neşredilen 2835 numaralı mezkûr karara karşı 
Samsun Milletvekili Naşit Fırat tarafından sü
resi içinde itiraz edilmiş ise de bu itirazda hiçbir 
sebep gösterilmemiştir. 

Bu işe, bahis mevzuu itiraz dolayısiyle el ko
yan komisyonumuz, meselenin mahiyetini ve iç
tüzüğün 53 ncü maddesinin 1 nci fıkrası hük
münü göz önünde tutarak önce vazife cihetini 
teemmül etmiştir. 

Bilindiği üzere, askerlerin zatişlerine müta-
allik idari muamele ve kararlar aleyhine ancak 
3410 sayılı Kanun gereğince Askerî Yargıtaya 
baş vurarak dâva ikame etmeleri lâzımgelir. 

Dilekçinin de bu lüzuma binaen gerek terfi 
talebinden gerekse tâyin bedeli hakkındaki iste
ğinden dolayı dâva yoluna sevkedilmesi ieabe-
derken selef komisyondan, âmme intizamiyle 
ilgili vazife meselesini nazara almadan her iki 
kısmın esasına şamil surette karar vermiştir. 

Bu karar, Komisyonumuzun vazife ve salâ
hiyetini tâyin ve tahdit eden mezkûr 53 ncü 
maddenin 1 nci fıkrası ile, 3410 sayılı Kanunun 
açık hükümleri karşısında muallel görüldüğün
den, yalnız zikredilen vazifesizlik noktasından 
kaldırılmak iktiza eder. 

Binaenaleyh, mücerret bu itibarla varit ola a 
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Mrazmı kabulü ve taallûk ettiği kararın da 
ref'i Bffsttsu; Yüksek Meclisin tasvibine sunul
mak; üzere; saygı ile arzolunur. 
Dilekçe Komisyonu Başkanı 
•: vçbu rapor Sözcüsü 

Mâraş Balıkesir 
.•'A. Aytemiz A. F. îşeri 

Elâzığ Gazianteb 
Hâmit A, Yöney G. Kmoğlu 

Gtimü§ane : 
Cevdet Baybura 

Malatya 
A. özbay 

Trabzon 
8. E. Alpercn 

Kayseri 
Y. Z. Turgut 

Mara§ 
M. özsoy 

Urfa 
Ömer Cevheri 

İmzada bulunmadı 
Urfa 

R. K. Timuroylu 

•«MM* 

(S. Sayısı : 138) 




