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D İ L E K Ç E  K O M İ S Y O N U  
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Sayı: 35 * —

20. VI. 1952 Cuma

Dilekçe
No.

Dilekçe sahibinin 
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

7490/6929 Basri Çeken.’ (Dilekçe özeti : Arazi verilmesi
Dindoğru Mah. den. hakkında).
Babaeski. Dilekçi : Bulgaristan serbest göçmenlerinden olması hase

biyle talebine rağmen kendisine toprak verilmediğinden şikâ
yet ederek 4 nüfuslu efradı ailesinin geçimine medar olacak 
m iktarda arazi verilmesi için ilgililere emir verilmesini iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Talep icabının icrası ilgili bakanlığa ait 
olduğundan komisyonumuzca yapılacak b ir işlem olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2868 8 . IV . 1952

V

7492/6931 Nasuh Tunaç. (Dilekçe özeti : Ç ift kayram  ve
Dindoğru Mah. den. rilmesi ve işgalinde bulunan 30
Babaeski. dekarlık arazinin adına tapulan-

dırtlması hakkında).

Dilekçi : İskâna tâbi göçmenlerden olduğunu belirterek ken
disine verilen topraktan başka yedi işgalinde bulunan 30 de
karlık toprağın adına tapularıdır]İması m ve sair göçmenlere 
verildiği gibi kendisine de çift hayvanı verilmesini istemekte
dir.

Gereği düşünüldü: tcabeden muamelenin icrası ilgili bakan
lığa ait olduğundan talep hakkında komisyonumuzca yapıla
cak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2869 8 . IV . 1952
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Dilekçe
No.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

7495/6934 Haşan Çakır ve ar. 
8196/7616 Ontemmuz Mah.

Gazipıjıar So. 
Zonguldak.

(Dilekçe özeti : Zilyed bulunduk
ları emlâk ve arazinin adlarına ta
puya bağlanması hakkında).

Dilekçiler : 40 yıl önce arazii haliyeden imar ve ihya et
mek suretiyle zilyed bulundukları emlâk ve arazinin Zongul
dak Mâliyesinin müdahalesi ile mülga İstanbul eski Şûrayi 
Devletin 1326 tarihli bir kararından bahsile ve maden imtiyaz 
sahası olduğu ileri sürülerek adlarına tapulandırılmadığından 
ve ecrimisil tahakkuk ettirildiğinden şikâyetle bahis konusu 
edilen kararın bozularak mezkûr yerlerin adlarına tescil olun
ması için ilgili makamlara emir verilmesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Kaza tinercilerince halli gereken talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına ka
nır verildi.

K arar No. K arar tarihi

2870 8 . IV .1952

7497/6936 Davut Bozer.
19 Mayıs Mah.
Gazi Cad. İkinci 
Kısım 63 sayılı Ev
de.
Samsun.

(Dilekçe özeti : Aleyhine ikame 
olunan şüyuun izalesi dâvasının 
durdurulması hakkında).

Dilekçi : Bütün efradı ailesi adına mübadil hakkı olarak 
verilmiş olup bilâhara hissedarlardan Hikmet Dinç, tarafından 
satın alınan evden sadeae kendisini çıkarmak maksadı ile adı 
geçen tarafından Sulh Hukuk rrîahkemesi nezdinde açılan 
şüyuun izalesi dâvasının durdurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldiîVlÇ-âza jnerciine intikal etmiş olan talep 
hakkında Anayasam'rı'54 ncü maddesi sarahati karşısında 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına .k a ra r  ve
rildi. A  Ç ‘ "

IX. v k  Karar No. Karar tarihi

2871 8 . IV . 1952

7498/6937 İsmail Kurt. > (Dilekçe özeti : Zonguldak Ağır
Gece Bekçisi. Ceza Mahkemesince verilen beraet
Safranbolu. kararma dair).

Dilekçi : 1950 yılında ve gece bekçisi bulunduğu sırada 
vukubulan bir hırsızlık fiilinin kendine isnat olunarak emni
yet mensuplarından Salih Bostancı, llyas özdoğan ve Abdür- 
rahman adlı polis memurları tarafından işkence yapılmak su
retiyle dövüldüğünden ; dolayı yaptığı şikâyet üzerine Zon
guldak Ağır Ceza Mahkemesine intikal eden dâva sonunda 
çok açık delillerin mevcudiyetine rağmen mezkûr mahkemece 
sanıklar hakkında beraet kararı verilmiş bulunduğundan 
bahsile dâvanın tevsii tahkikat suretiyle yeniden ele alınmasını 
istemektedir.
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Gereği düşünüldü : Kaza merciince karara bağlanmış olan 
talep hakkında Anayasanın 54 ncü maddesi sarahati karşısında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

2872 8 . IV . 1952

7500/6939 Mehmet Merter. 
öncebeci Samur So. 
No. 19.
Ankara.

(Dilekçe özeti : Haciz vaz’ohınun 
kira bedellerinden ikisinin kendi-

■ ne bırakılması ve borcunu icar 
gelirinden ve taksitle ödenmesi
ne müsaade olunması hakkında).

Dilekçi : Üst kat inşaatı dolayısiyle ve hile ile evini kendi 
adına 25 000 liraya ipotek ettiren Muzaffer Bozkurt adındaki 
şahıs aleyhine açtığı dâva neticeleninceye kadar mumaileyhin 
bu evi kendi adına satın almak yoluna teşebbüs ettiğinden ve 
ev icarlarına haciz vazettirdiğinden şikâyetle satışın durdurul
masını ve bu icarlardan bir kısmının kendine bırakılmasını ve 
hakiki borç miktarı olan 6 000 lirayı icar bedellerinden ve tak
sitle ödemesi esbabının temin buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza mercilerine ait olup mezkûr 
mercilere de intikal etmiş olan talep mevzuları hakkında komis
yonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

' I Karar No. K arar tarihi

2873 8 . IV  . 1952

7501/6940 Mehmet Omay 
ve ar.
Hacısadıkağa Vakfı
evlâtlarından.
Mardin.

(Dilekçe özeti : Vakıflar Kanunu
nun 39 ncu maddesinin tadil olun
ması hakkında).

Dilekçiler : Mütevellisi bulunmaması hasebiyle mazbut va
kıflar meyanma alınan M ardin’de Hacı Sadıkağa vakıf emlâk 
ve akarından temin olunan varidattan Vakıflar idaresince ken
dilerine ancak 10 da bir hissei intifa verildiğini belirterek bü
tün varidatı evlâdı vakfın idaresine muhassas olan mevkuf aka- 
ratm  kendilerine iadesini temin için Vakıflar Kanununun 39 
ncu maddesinin tadil olunmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklif mevzuu olan talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına ka
rar verildi.

2874 8 . I V .1952



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

7504/6943

7505/6944

7508/6947

Ziya Şengül.
Kalkın Köyünde 
Akçakoca.

Dilekçi : Haricen satın alıp M art 1950 tarihinde imar ve 
ihya ederek içersinde zeriyat yaptığı tarlası hakkında Orman 
addolunarak ve İşletmenin vâki müracaatı üzerine Karasu kay
makamlığınca kanuni müddeti geçmiş olmasına rağmen men'i 
müdahale kararı verilmiş olduğundan bahisle mağduriyetine 
mahal kalmamak üzere işin tahkik ettirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

K arar No. Karar tarihi

(Dilekçe özeti : Verilen men’i mü
dahale kararının kaldırılmasına 
dair).

2875 8 . IV . 1952

Hüsnü Üstün. 
Erkek Sanat Ensti
tüsü Türkçe öğret
meni.
Trabzon.

(Dilekçe özeti : 5585 sayılı Kanu
nun geçici 5 m i maddesinin tadili 
hakkında)

Dilekçi : 5585 sayılı Kanunun (1) ııci maddesi ile; 19139 dan 
sonra fiilî hizmetini ifa etnvek üzere Yedek Subay Okuluna sev- 
kedilenlerden yedek subay olarak terhis olunup da bir yıl içe
risinde Yüksek okula kaydolunarak okulu bitirenlerin Yedek 
Subay Okulunda ve kıtada geçen hizmetlerinin keza geçici 5 
ııci maddesi ile de Devlet Denizyolları ve Limanları işletmesi
nin 3656 sayılı Kanuna tâbi memurlarının Yedek Subay Oku
lunda 1/3 nispetinde ücret almak suretiyle geçen hizmetlerinin 
bu kanunun yayımı tarihinde alm akta oldukları aylık derece
lerindeki terfilerinde nazarı itibara alınacağı hakkında yazılı 
hükümlerinden faydalanamadığından bahsile bir zümreye inhi
sar ettirilen jnezkûr 5 nci maddenin B fıkrasının bütün memur
lara teşmil olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan ta 
lep hakkında Anayasanın 15 nci maddesi' sarahati karşısında 
komisyonmuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2876 8 . IV . 1952

Zülfü Bal. 
ve ar.
Muhtar. 
Hamzalı Köyü. 
Karakoçan.

(Dilekçe özeti : Kendilerine veri
len arazilerin geri alınmaması hak
kında).

Dilekçiler : 1505 sayılı Kanun hükümlerine göre kendileri
ne verilmiş olan toprakların geri alınarak mütagallibe zümre
sinden olan eski mal sahiplerine iade olunacağını duydukların
dan bahisle vaktiyle istimlâk olunup bir kısmım bizzat imar ve



ihya ettikleri bu toprakların kendi adlarına tapulandırılmasını 
istemektedirler.

Gereği, düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

2877 8 . I V .1952

(Dilekçe özeti: Milletvekilliğinden 
memuriyete avdet edenlerin terfi 
durumlarının ıslahı hakkında).

Dilekçi 40 lira maaşlı tarih öğretmeni ve okul müdürü bu
lunduğu bir sırada ve 1946 yüında Çanakkale Milletvekilliği
ne seçildiğini ve 1950 seçimlerinde kaybettiğini dolayısiy- 
le aynı maaş derecesiyle memuriyete avdet ettiğini belirterek 
8 nci Dönemde Yüksek Meclisçe kabul olunan ilkokul ö ğ re t
menlerinin Maaşlarının Ayarlanmasına mütaallik Kanunun 
kendi giibi sonradan üniversite tahsili yaparak ortaöğretime 
intisap edenleri şümulü dışında bırakmış olması itibarı ile bu 
konudaki m-evzuatın ıslâhını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan ta 
lep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2878 8 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Vatani hizmetleri
ne karşılık İstanbul’da bir ev ve
rilmesi hakkında).

Dilekçi : Birinci Cihan Harbinde sepkeden hizmetlerin
den ve bu cümleden olarak Kars Millî Şûrası Teşkilâtındaki fa
aliyetinden basile, mezkûr şûrada bulunan emsal durumdaki 
arkadaşları gibi kendisine de hiç olmazsa İstanbul veya Ana
dolu yakasında bir ev verilmesini istemektedir.

Gereği düşünülüdü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

7513/6952 Dursun Karakayalı 
Çırçır Cad. No. 65 -
23,
Erzurum.

7510/6949 Nurettin Ünen,.
Lâleli Çukurçeşme 
So. No. 1. Daire 4. 
İstanbul.

2879 8 . IV . 1952



Dilekçe
No.

7516/6955
8124/7545

7741/7174

6 —

tbrahim Dinçer. 
Emekli Binbaşı. 
Beydili Köyünde. 
Karaman.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti: Yargıtayca da ona
nan Karaman Asliye Hukuk Mah
kemesinin bir kararı ile ellerinden- 
ahnan arazilerinin geri verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Köyleri halkının batapu mutasarrıf bulunduk
ları 2000 dönümlük bir araziye; mücavir aşiret köylülerinin 
vâki tecavüzleri üzerine Karaman Asliye Hukuk Mahkemesi 
nezdinde açtıkları dâvanın, mahkemenin muhtelif suretlerle bu 
köyler lehine hareket etmesi yüzünden aleyhlerine netice
lendiğini ve kararın Yargıtay Birinci Hukuk Dairesince de 
onandığını ve bundan cesaret alan mezkûr köylerin meraları
na da tecavüzde bulunduklarını, bıındaıı dolayı kaymakam
lığa vâki müracaatlarının da keza aleyhlerine karara bağ
landığını belirterek mezkûr •mahkeme dosyası ile İçişleri Ba
kanlığındaki dosyalarının celp ve tetkik olunarak bu kararla
rın bozulup; tapularını ibraza hazır bulunduklarını bu yerle
rin kendilerine iade olunması esbabının temin buyurulması- 
nı istemektedir.

Gereği düşünüldü : Asılolarak tetkiki kaza merciine ait 
mevaddan bulunup mezkûr mercilerce de incelenerek karara 
bağlanmış olan talep hakkında Anayasanın 54 ncü maddesi 
sarahati karşısında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2880 8 . IY . 1952

Mehmet Akdeniz 
ve ar.
Kızderbent Köyün
de-
Karamürsel.

(Dilekçe özeti : Kooperatiften ay
rılmaları ve uzun vâdeli krediden 
faydalandırılmaları esbabının te
min buyurulması hakkında)

Dilekçiler : Arazilerinin tapulu bulunmaması bakımın
dan bağlı bulundukları Merdigöz Kooperatifinden uzun vâdeli 
kredi temin edemediklerini beyanla köyleri halkı adına Ziraat 
Bankası Umum Müdürlüğüne yaptıkları müracaatlarla da ko
operatiften ayrılarak mezkûr şekildeki krediden faydalanma
larını temin edemediklerinden dolayı esbabının temin buyurul- 
ması için ilgililere emir buyurulmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : tsteğin tetkik ve iktizasının tâyini il
gili bakanlığa ait olduğundan komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2881 8 . I V .1952
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Dilekçe
No.

8046/7470

8066/7490

Şefik Çakıroğlu. 
Veledi Karabaş Mah. 
Aşmalı Aktar So. 
No. 17
Şehremini - İstanbul.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Tapu Kadastro 
Umum Müdürlüğünün İstanbul 
teşkilâtı haricindeki her hangi bir 
vazifeye tâyin olunması maddi 
ve mânevi tazminat ödetilmesi hak
kında).

Dilekçi : Danıştayca verilmiş olan bir hakkını istihsal zım- 
mında üst makamlara vâki ısrarlı müreaatları dolayısiyle ve Ce
za Usulü Muhakemeleri Kanununun sarih hükümlerine muhalif 
olarak akıl hastanesine sevkolunup ‘24 Mart 1944 tarihinden 7 
Temmuz 1945 tarihine kadar iddiayı halk pisikozu gibi uydurma 
bir teşhisle burada alalkonulduğundan, 1944 ve 1945 yıllarında 
Yüksek Meclise, savcılığa ve sair makamlara yaptığı m üracaat
larından da bir netice alamadığından ve halen heyeti sıhhiye ra
poru ile mezkûr mahalden ayrılmış bulunduğundan bahisle ibraz 
ettiği vesikaların "incelenip ve kanuni imkân görüldüğü takdirde 
Tapu ve Kadastro ritmin Müdürlüğünün İstanbul teşkilâtı ha
ricindeki her hangi bir vazifeye tâyin olunmasını; takdir oluna
cak maddi ve mânevi bir zararın ödetdlmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin emekli muamelesinin iptaline 
dair Danıştayda açmış olduğu dâvasının neticelendirilmediğin- 
deıı şikâyeti muhtevi ilk dilekçesi üzerinde Dilekçe Komisyonu
nun 17 . 1 . 1944 gün ve 1039 sayılı kararı ile yapılacak b ir işlem 
olmadığına karar verilmiş bulunmasına; bu kerreki müracaatiy- 
le de Damştaydan istihsal ettiği bir hakka dayanarak kendisinin 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü İstanbul teşkilâtı haricin
de bir vazifeye tâyin olunmasına dair bulunan talebinin tetkik 
ve muktezasımn tâyin ve ifası ilgili bakanlığa aidiyetine binaen 
İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2882 8 . I V .1952

Rifat Gökçeören. 
Ortahopa Mah. 
Emekli Polis Memu
ru.
Hopa.

(Dilekçe özeti : Danıştayca vazi
fe maluliyetinin reddolunduğun
dan şikâyet).

Dilekçi : 21 küsur yıl polislikte bulunduğunu, Muş Emniyet 
Teşkilâtında çalışmakta iken kulağından rahatsızlanarak D iyar
bakır’a oradan da bu ile bğlı Lice İlcesine naklolunduğunu ve 
mezkûr ilçeden heyeti sıhhiyeye sevkolunarak vazife mâlûliyeti 
raporla tevsik olunduğunu, ancak bu evraikı müsbitesinin Danış- 
taya gönderilmemesi yüzünden açtığı idari dâvanın reddoluıımuş 
bulunduğundan keza vazife mâlûlü olarak emekliye şevki icabe- 
derken yaş haddinden dolayı tekaüde sevkolunduğuııdan bahsile 
daha önce vâki ve 5 . IV . 1949 tarih ve 10905 sayılı dilekçesine 
bağlı sair evrakı müsbitesinin tetkik olunarak vazife nıâlûliyetine



Dilekçe Dilekçe tabibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

■ ait olan hukukunun meydana çıkarılmasını istemektedir.
Gereği düşünüldü : Dilekçinin bahis mevzuu ettiği müraca

atı üzerine, Dilekçe Komisyonunca 23 . 1 .1951 gün ve 122 sayılı 
ve Danıştayca tetkik ve reddedilmiş bulunan istek hakkında bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına dair bir karar verilmiş bu
lunmasına göre komisyonumuzca yeniden yapılacak bir işlem bu
lunmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2883 8 . I V .1952

(Dilekçe özeti : Hükmolunan taz
minatın affına dair).

*
Dilekçi : Tunçeli Saymanlık Müdürü iken mezkûr sayman

lık kâtibinin zamanı idaresinden önce yaptığı bir sahtekârlıkla 
zimmetine geçirdiği 5190 liranın mahkeme hükmü ile kendine 
ödetilmekte olduğundan tazallümü hal ederek bu mevzuda 
sunduğu 5 dilekçesinin tevhiden tetkik olunup tazminatın af 
olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Talep hakkında, Dilekçe Komisyonunca 
2 . 2 .  1949 gün vc 2463 sayı ile b ir işlem yapılamıyac'ağına dair 
bir karar verilmiş olduğundan yeniden yapılacak bir işlem bu
lunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2884 8 . IV . 1952

8104/7526 Sabahattin Demir- 
alp.
Gümrük Saymanı. 
Kars.

7567/7004 Zarif Özalp.
Parmakkapı No. 4. 
Kat 2 de.
Beyoğlu - İstanbul.

(Dilekçe özeti : 5434 sayılı Emek
li Kanununun geçici 76 nci madde
sinin tadil olunması hakkında).

Dilekçi : Daha önce Yüksek Meclise sunduğu dilekçesinin 
bir aynını göndererek 1 numaralı Geçici Dilekçe Komisyonu 
ifadesiyle; talebinin evvelce komisyonca incelenip karara bağ
lanmış bulumasına binaen tekrar karar ittihazına mahal görül
mediğine karar verilip kendisine tebliğ olunduğundan ancak 
kendisinin böyle bir karar değil kendi gibi 15 seneden fazla 
hizmeti bulunup da 1683 sayılı Kanuna göre âdi mâlûl olarak 
ayrılanlara her hangi bir aylık bağlanmadığı halde aynı du
rumda bulunup 5434 sayılı yeni Emekli Kanununun 53 ncü 
maddesine göre âdi mâlûl olarak emekliye sevkolunanlara aylık 
bağlanmakta olduğundan ve mezkûr kanunun geçici 76 nci mad
desiyle de kendilerinin bu haktan mahrum edildiklerinden do- 
layısiyle zikrolunan 53 ve 76 nci maddelerdeki ahenksizlik ve 
adaletsizliğin giderilmesi esbabının temin buyurulnıasmı talep 
ettiğinden bahsile dilekçesinin bir kerre daha tetkik oluna
rak zikrolunan 76 nci maddenin tâdil olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

tal’ep hakkında Anayasanın 15 nci maddesi sarahati karşısında 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verijdi-

Karar No. Karar tarihi

2885 8 . IV . 1952

9427/8776 Osman Açıkgöz. 
7972/7399 Kireçli Köyünden. 

Pasinler.

(Dilekçe özeti : Bir vazifeye tâyin 
ulunmast hakkında).

Dilekçi : İstifa en ayrılmış olduğu polis meslekine tek rar 
alınması için yaptığı müracaatlarının, 3 yılı geçirmiş bulundu
ğundan dolayı is’af olunmadığından, dolayısiyle fakrü zarure
te duçar kaldığından bahsile mağduriyetine son verilmek üze
re her hangi bir mahalde vazifeye tâyin olunması için •emir Ve
rilmesini istemektedir.

Oereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında komis
yonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No.' Karar tarihi

2886 8 . IV . 1952

7575/7012 
928178644

Turgut Aksoy. 
Yağcı Ali öztürk 
eliyle Eynesil Na
hiyesinde.
Eynesil.

(Dilekçe özeti : Yatılı orta okullar
dan birine yerleştirilmesi hakkın
da).

Dilekçi : Pederinin malî iktidarı müsait olmadığından do
layı orta tahsile, devam edemediğini ve okumaya hevesli oldu
ğunu beyanla münasip görülecek yatılı orta okullardan birine 
yerleştirilmesini is t em e k t ed i r .

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarih i

2887 8 . IV . 1952

7653/7086 Sabrı Butur. (Dilekçe özeti : Moaş veya ikrami-
Batı Mah. ye verilmesi, olmadığı takdirde bir
Siird vazifeye tâyin olunması hakkın

da).

Dilekçi : 1-1 Mayıs 1950 tarihine tekaddüm eden mesaile
rinden bahsile mükâfat olarak bir maaş veya ikramiye veril
mesini veyahut hali ile mütenasip bir vazifeye tâyiıı olunması
nı istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar' No. 7 Karar tarihi

■ 2888 8 . IV. 1952



— 10 —

7619/7054 îzzet ören. 
10255/9529 Yenice Bucağının 

T ır Köyünde.
Yenice - Zonguldak.

Dilekçe • Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Kendine suni bir 
bacak temin olunması hakkında).

Dilekçi : Bir kaza neticesi kesilen sol ayağı için hayır ku
ramlarından biri tarafından kendine suni bir bacak temin 
olunması için emir verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

2889 8 . I V .1952

7583/7018 Salih Kırımlı. 
Malsino Köyünde 
Manifaturacı Hacı 
Ferhat Şentürk. 
eliylo »
0 1

(Dilekçe özeti : Her hangi bir va
zifeye tâyin olunması hakkında).

Dilekçi : İlkokul mezunu olup ve efradı ailesine bakacak başka 
bir kimse bulunmadığından dolayı iş temini için yaptığı müra
caatlardan bir netice alamadığım belirterek her hangi bir vazi
feye tâyin olunması için kendine yardımda bulunulmasını ve ekli 
olarak gönderdiği askerî bonservisinin iade olunmasını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

2890 8 . I V .1952

7789/7220 Yusuf Yıldırım. (Dilekçe Özeti : Herhangi bir iş-
Tıhmın Köyünden. te çalıştırılması ve banka borcu-
Gürün - Sivas. nun münasip bir şekilde ödetilme

si hakkında).

Dilekçi : 1950 yılı mevsim şartları yüzünden mesleki olan 
bahçıvanlıktan mağdur olduğunu ve banka borcunu dahi ödeye
mediğini belirterek her hangi bir işe alınması ve banka borcunun 
münasip bir şekilde ödetilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında komis
yonumuzca vaplacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

2891 8. I V .1952

7793/7224 Cavit Gül ve ar. 
Ulucami Mah. 56 
ncı So. No. 138. 
Dökümhanede. 
Adana.

(Dilekçe özeti : Belediye Encü
menince alınmış olan bir kararın 
infaz olunması hakkında).

Dilekçiler : Belediye Encümeninin 9. I I . 1951 gün ve 426 
sayılı bir kararı ile, yıllardır işletmekte oldukları atelye ve ima
lâthanelerini 2 nci sınıf gayrisıhhi müesseselerden bulunmalarına 
binaer. belodiyeoe gösterilen mahalle nakletmeye ve mezkûr ma



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

halde gösterilen şekil ve vasıfta yeniden binalar yapmaya icbar 
olunduklarından şikâyet ederek kanuni mesnetten mahram olan bu 
kararın icrasının önlenmesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar ve
rildi.

K arar No. K arar tarihi

281)2 8 I V .1952

7795/7226 Ali Ahmet Saldemir. 
Gündoğdu Mah. de. 
Erbaa.

(Dilekçe özeti : İskân hakkı ola
rak verilip elinde bulundurmakta 
olduğu bir gayrimenkulun başka
sına yapılan temlik muamelesi hak
kında).

Dilekçiler : 1934 yılında ve Heyeti Vekile karariyle 
iskân olunduğu Erbaa İlçesinde iskân hakkı olarak 
efradı ailesi ile birlikte kendilerine verilmiş olan gay- 
rimenkule ait bilcümle temlik muameleleri tekemmül ederek 
tapuya intikal etmiş olduğu bir sırada Hükümet konağının 
yanması yüzünden mezkûr muamelelerinin intaç olıınamadığını 
ancak o tarihten beri yedlerinde bulundurmakta oldukları gay
rim enkullerden birinin bu kere kaymakamlıkça Fatm a Onar 
adlı* bir kadın adına temlik ve tescil muamelesi yapılmış oldu
ğundan şikâyet ederek verilmiş olan tapunun iptal olunmasını, 
mümkün bulunmadığı takdirde asıl memleketinde Hükümetçe 
elinden alman gayrimenkullerinin iade olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarih i

2893 8 . IV  . 1952

7797/7228 Osman Nuri Erdem. 
Saitbey, Mah. Su- 
başında, Demirciler 
So. No. 7 .
Emekli.
Samsun.

(Dilekçe özeti : Mahkemece aley
hine olarak hükme bağlanmış bu
lunan dâva dosyalarının Utkik 
olunması hakkında).

Dilekçi : Komşusunun haksız bir fiili ile müstecirinin ken
disi aleyhine ikame ettiği 900 liralık bir istirdat dâvasına kar
şılık açtığı dâvaların mahkemece aleyhine olarak hükme bağ
lanıp ve temyizen de tasdik olunduğundan bahsile doğru olmı- 
yan mezkûr kararların  tetkik olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kanun yollarına m üracaatta muhtar 
olan dilekçinin talebi hakkında Anayasanın 54-ncü maddesi sa
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

rahati karşısında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı
ğına karar verildi.

K arar No. Karaı tarihi

2894 8 . IV . 1952

78'53/7284 Faika öztürka 
12959/12064 Lâleli Şair Haşmet 

So. No. 31. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Maaş bağlanması 
hakkında).

Dilekçi : Yüksek Meclise sunduğu 4 . X . 1950 tarihli dilek
çesine karşılık Millî Eğitim Bakanlığından aldığı cevaptan bah
sile kendisinin, müteveffa kocasının Millî Eğitim Hakanlığın
daki hizmetinden dolayı değil, Millî Saraylarda sebkeden hiz
metine binaen ve vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasını 
istemekte olduğunu belirtmektedir.

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu dilekçe hakkında komis
yonca dilekçiye gerekli tebligatın yapılmış bulunmasına ve va
tani hizmet tertibinden maaş bağlanması keyfiyetinin de yeni 
bir kanun teklifi mevzuu olmasına göre komisyonumuzca yapı
lacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

2895 8 . IV . 1952

7891/7320 Bekta.$ Karadeniz.
Ismetpaşa ve Fevzı- 
paşa Bulvari Polis 
noktası karşısında 
So. 50.
Yeni Otel.
İzmir.

(Dilekçe özeli : Bir vazifeye tâyin 
olunması ve ödüne para verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Jandarm a karakol komutanı vekilliğinden terhis 
olunduğunu, gerek bu hizmetinin temdit olunması ve gerekse 
sair bir işe tâyin olunması için yaptığı m üracaatlardan bir ne
tice alamadığını dolayısiyle fakrü zaruret içerisinde kaldığını 
belirterek her hangi bir vazifeye tâyin olunmasını ve ödünç 
para verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibarı ile talep hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2896 8 . IV . 1952

7902/7331 Reşat Severcan. 
Sorgu Hâkimi.
Sabrı Severcan oğlu. 
Bodrum.

(Dilekçe özeti : Ek kamın çıkarıl
ması haküktnda).

Dilekçi : Tayyare subayı iken 3485 ‘sfüjnlı Kanuna göre 
ve 30 yıllık itibari hizmet üzerinden mâlûlen emekliye sevko- 
lunduğunu belirterek fiilî hizmeti bu müddeti bulmuş olanlara 
verilmekte olan ikramiyeden kendisinin de faydalanabilmesi 
için ek bir kanun çıkarılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan 
talep hakkında Anayasanın 15 nci maddesi muvacehesinde



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

7916/7345

7932/7361

komisyonumuzca yapılacak bir imletil olm adifîiıa karar verildi.
Karar No. K arar tarihi

28Û7 8 . IV . 1952

tam#* Kahraman (Dilekçe özeti : Aleyhine sâdır
Muradiye So. *N«. olan mahkeme kararlarına ait dos-
42 de. yaların celp ve tetkik olunması ve
Samsnn. ‘ 1 evinin tahliye ettirilmesi talebine

dair).

Dilekçi : Diğer hissedarlarla iş birliği yapmak suretiyle 
evinin yıkılmasına âmil olan Samsun Sulh Hukuk Hâkimi 
Sami Orhan’ın iltizamkâr hareketi yüzünden aleyhine sâdır 
olan karar üzerine yaptığı reddi hâkim talebinin Yargıtay 
4 ııcü Dairesince lâyikı veçhile tetkik olunmadığından keza 
Yüksek Meclise yaptığı iki müracaatının da verilen cevabın 
yanlışlığı hasebiyle mağduriyetini devam ettirir mahiyette 
karara bağlandığından bahsile dosyalannm  celp ve tetkik 
olunarak Ankara mahkemelerinden birine naklolunmasını evi
nin tahliye ettirilmesini istemektedir.

Gereği düşümiTdü : Tetkiki kaza mercilerine ait bulunup 
hakkında dilek ve komisyonca da 20 . XI . 1950 gün 

ve 267 sayılı bir karar verilmiş bulunmasına göre yeniden 
yapılacak bir îşlem olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

2898 8 . IV . 1952

Emine Ergen. (Dil'ekçe ö ilti: 'AT&yhine âââi'r olan
Dindarlı Köyünde mahkeme küftıHMn teîJtik olühma-
Alâşehir. sı hdkKılida).

Dilekçi : Bata^u mutasarrıfı bulunduğu gayri m en külüne 
Vaki bir tecavüz dolalyıkiyle Alaşehir Hukuk Mahkemesi nez- 
dindc ikame ettiği m£n’i müdahale dâvasının aleyhine netice- 

'dendiğinden bahsile yo kuz olan mezkûr kararın incelenerek 
hakkının meydana çıkarılmadı esbabının temin İni .vurulmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince karara bağlanmış olan 
talep mevzuu üzerinde Anayasanın 54 ncü maddesi sarahati 
'karşısında-komisyonumuzca yapılacak bir işlem bulunmadığı
ma karar verildi.

Karar No Karar tarihi
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7963/7392

Dilekçe
No.

7980/7407

7910/7339
9269/8634
9866/9185

10541/9794

Süleyman Bağlum. 
Demirtaş Mah. Yo
kuşlu So tfo. 1. 
Ankara.,, jğ*,

Dilekçe b ib in in
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Orduda geçen hiz
metinin mülki hizmetteki müdde
tine eklenmesi hakkında).

Dilekçi : Orduda geçen hizmetinin mülki hizmet müddeti
ne eklenmesi hakkındaki talebinin reddini mutazammııı olan 
Sayıştay kararının iptali için Danıştay Genel Kurulu nezdin- 
tle açtığı dâvanın süre aşımından reddoluııduğunu belirterek 
zamanında müracaat etmiş bulunmasına rağmen hakkı mükte
sebinin şekle feda edilmesi suretiyle uğradığı mağduriyetin 
telâfisini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince karara bağlanmış olan 
istek hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
: -------  -- --- --

A u r  2900 8 . IV . 1952

Halit Bekler. 
Arzuhalci Dursun 
Tekinalp eliyle. 
Van. üh‘

(Dilekçe özetit : Her hangi bir me
muriyete tâyin olunması hakkın
da).

Dilekçi : M ütaaddit makamlara vâki müracaatlarına rağ
men iş temin edemediğinden baıhsile her hangi bir vazifeye 
tâyin olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verileli.

K arar No. K arar tarihi

r f js r 2901 8 . IV , 195‘i

İsmail Eren ve 
Ali Eren. 
Gümüş Bucağı. 
Gümüşhacıköy.

(Dilekçe özeti : İçme suyu temin 
olan bir mahkeme kararının tetkik 
olunması hakkında).

Dilekçi : 340 lira bedel mukabili ve noter senediyle müte
veffa pederinden satın aldığı bir kısmı gayrimenkullerine ait 
bu senedin diğer oğlu tarafından açılan dâva üzerine mahallî 
sulh mahkemesinde müdafaasına itibar olunmaksızın iptaline 
karar verilerek Temyizce de, tasdik olunduğundan bahsile hata 
ile mâlûl olan mezkûr kararın tetkik olunmasını ve hakkının 
konulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü . Kaza nverciince karara bağlanmış olan 
istek hakkında Anayasanın 54 tıcü maddesi sarahati karşısında 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2902 8 . I V .1952
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7990/7417 Mevali Deliduman 
ve ar.
Aras Bucağı Hotik 
Köyü Muhtarı. 
Hasankale - Erzu
rum.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : İçmesuyu temin 
olunmasına dair).

Dilekçiler : Köylerinde sıhhi bir içme suyu bulunmadığın
dan bahsile mübrem olan bu ihtiyaçlarının temin buyurulması- 
nı istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında komis
yonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

2903 8 . IV . 1952

8016/7443 Mustafa Uğur ve ar. 
özel idare Memuru. 
Çankırı

(Dilekçe özeti 
tına dair).

Bir kanun tadilâ-

Dilekçiler : Hizmetini Yedek Subay olarak yapan memurla
rın orduda geçen hizmetlerinin kıdemlerine sayılmasını temin 
eden 5585 sayılı Kanunda yapılacak bir tadilâtla bu hizmeti 
kendi gibi er olarak ikmal etmiş bulunanların da bu haktan 
faydalanmaları esbabının temin buyurulmasmı istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanün teklifi mevzuu olan ta 
lep hakkında komisyonumuzca vaprlacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

Karar Nö. K arar tarihi

2904 8 . IV . 1952

8036/7462 Osman Cinyol ve ar. 
Belediye Esbot 
Umum Müdürlüğü 
Başkâtibi.
İzmir.

(Dilekçe özeti : Müktesep haklan  
olan aylık ücretlerinin eskisi gibi 
ödenmesine devam olunması hak
kında).

Dilekçiler : 4483 sayılı Satınalma Kanunu ile 1 . 1. 1945 tari 
hinden itibaren belediyeye devrolunarak mülhak bütçe île idareye 
başlanılan elektrik, su, havagazı, otobüs ve tramvay (Eshot) 
Umum Müdürlüğüne devren ve eskiden almakta olduklar aylık 
derecelerine göre maaş intibakları yapılıp aradaki fark da öden
mek sıııotiylo vazife görmektelerken- 4988 sayıl) Kanunun yürü r
lüğe girmesi üzerine mezkûr maaş farkının kesildiğinden, dola- 
vısiyle Danıştaya vâki müracaatlarının da reddolunduğundan 
bahsile ve yukarda zîkroluııan 4483 sayılı Kanunun muvakkat 
1 nci maddesi ile tanınan hakkı müktesepleri nazarı itibara alın
maksızın karar verilmiş olduğundan şikâyet ederek mflruz kal
dıkları haksızlığın Meclisçe ittihaz olunacak bir kararla gideril
mesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza mercilerine ait olup ve Danış- 
tayca d:> karam bağlanmış olan talep hakkında Anayasanın 51
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Dilekçe Dilekçe —bibinin
No. adı, soyadı ve adresi Kjomisyoıı kararı re ne sebepten verildiği

neü maddesi sarahati karşısında komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2905 8 . I V . 1952

8041/7466 Ali Rıza Kâhyaoğlu. 
Yemce Köyünde. 
İnegöl - Bursa.

(Dilekçe özeti : Bulgaristan’da 
kalan Türk ve Islâm ekalliyeti
nin Anavatana alınmaları hakkın
da).

Dilekçi : Bulgaristan’ın muhtelif kasaba ve köylerinde bulu
nan öz Türk ve îslâm soyundan olan 240 000 kişilik Pomak Türk
lerinin bir an önce Anavatana alınmaları esbabının temin bûyn- 
rulmasım istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 
\ --------------- ----------------------

2906 8. IV .1952

8043/7467 Mustafa Nuri Yıl
maz.
Mıhcılar Cad. No. 11 
Fatih.

(Dilekçe özeti : Sanat enstitüsü 
mezunlarına Yedek Subaylık hak
kı tanınması için hazırlanmış olan 
kanun tasarısından kendi duru
munda olanların da faydalandırıl
malarına dair).

Dilekçi : Bütün haklarını kullanmasına rağmen lise bütün
leme imtihanını başaramadığım belirterek «Sanat Enstitüsü me
zunlarımı yedek subaylık hakkı tanınması için hazırlandığını ga
zetelerde okuduğu kanun tasarısının kendi durumunda olanlara da 
teşmil olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2907 8. IV . 1952

8048/7472 ‘Salih Günaydın 
ve ar.

-Atsa.

(Dilekçe özeti : Ruhsatsız dişçile
re serbest çalışma imkânının bah- 
şolunmasma dair).

Dilekçiler : Köylü vatandaşların hekimsizlik yüzünden gi
rifta r oldukları müşkülâta temas ederek hini hacette pratisiyen 
dişçilerden faydalanabilmeleri için bunların kursa tâbi tutul
mak sureliyle serbestçe icrayi sanat etmelerinin temin buyurul- 
Jgıaşını istemektedirler.

.Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem, olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2908 8 . IV . 1952

8053/7477 Tevfik Tufan. 
Meşrutiyet Malı. . 
Hoştepe So. No. 22. 
Zonsnıldak.

(Dilekçe özeti : Başkaları tara
fından müdahale olunmak isteni
len arazi ve evine dair).

Dilekçi : 7 yıl önce arazii hâliyeden imar ve ihya etmek 
suretiyle meydana getirip üzerine ev ve fidanlık yaptığını 
ve o tarihten beri vergisini vermekte olduğu arazisinin Kemal 
Gürel ve Necati adlı şahıslar tarafından kendi adlarına tapuya 
bağlamak istenildiğinden şikâyetle hakkı tasarrufu göz önün
de bulundurularak kendi adına tesçil olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2909 8 . I V .1952

8054/6478 Enver Yıldıran 
Levazım Amirliğin
de Üsteğmen. 
Harbiye - İstanbul.

(Bilekçe özeti : Açtığı hakaret dâ
vasının bir an önce karara bağlan
ması hakkında).

Dilekçi Ağabeysi Trabzon Nümune Hastanesi Bevliye 
Mütehassısı Cafer Yıldıran hakkında Beyoğlu Sulh Ceza Mah
kemesinde açtığı 4 Ağustos 1950 tarihli hakaret dâvasının el’an 
neticeleAdirilmediğinden bahsile, 27 Nisan 1951 celsesinde bir 
karara bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş bulunan 
bir istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2910 8 . IV . 1952

8055/7479
8595/7983

Nucettin Sultan- 
öner.
Muhacir çarşısı. 
İbrahim Hanında. 
Mersefe Çarşısı 
Yazıcı Halit Ef. 
eliyle 
Urfa.

(Bilekçe özeti 
ne dair).

Nakli dâva talebi-

Dilekçi : Bundan 23 sene evvel kardeşi ile ^pcuğunun ölü
müne âmil olan Yahyaoğlu Sait ve arkadaşlarının kendi evle
rini de talan ederek köylerine ait tapu senetlerini ve kıymet
li taşını gasbetmiş olduklarını ve bunların korkularından mal
larına dahi tesahüp edemediğini belirterek Palu Mahkemesi 
nezdinde açtığı istirdat dâvasının Elâzığ’a naklolunmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü i 3 Kanuni şartların mevcudiyeti halinde



— 18 —
Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

ve ilgili kaza merciinin kararı ile yapılması icabeden talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2911 8 . IV .1952

(Dilekçe özeti : Tedavisi için icdb- 
edenlere emir buyurulması hakkın
da).

Dilekçi : Mahkûmiyet bakiyesini çekmekte olduğu Keçiborlu 
K ükürt fabrikasında tutulduğu akciğer vereminin tedavisi edil
mediğinden tahliyesini mütaakip şahsan ihtiyar ettiği masraf
lara rağmen de şifa bulamadığından bahsile acıklı durumuna 
merhameten tedavisi için icap edenlere emir verilmesini iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2912 8 . I V . 1952

(Bilekçe özeti : Münhal Bir vazi
feye tâyin olunması hakkında).

Dilekçi : Yüksek Dilekçe Komisyonunun 7 . I I  . 1951 gün 
ve 6343/5899 sayılı emirlerini tebellüğ ederek bunun üzerine 
Tarım Bakanlığına tekrar yaptığı müracaatının da neticesiz 
kaldığından bahsile Memurin Kanununa aykın olarak mâruz 
bırakıldığı mağduriyetinin izalesini ve Sivas, Ankara deposun
daki münhal vazifeye tâyin olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2913 8 . I V . 1952

8096/7518 Ahmet Saçlı. (Dilekçe özeti : Maaşının artırıl
ması hakkında).

Dilekçi : Tadım köyünde bulunan 3 aded değirmenin Har- 
p u t’ta Şifaiye medresesi evlâdeynine meşrut bulunmasına rağ
men Vakıflar İdaresince zabıt ve satılmış olduğundan, keza ken 
dine cüz’i bir maaş bağlanmış bulunduğundan şikâyet ederek 
diğer eshabı maaş misüllü kendi aylığının da arttırılmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak-

Nailbey Mah. Köp
rü So. No. 44. 
Elâzığ.

8068/7492 Mithat Çamlıbel. 
Vali Konağı 
No. 7.
Sivas.

8065/7489 Hüseyin Aydın.
Kılavuz Köyünde. 
Milâs.
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kında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi

Karar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı,•soyadı ve adreai Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

2914 .8 .  IV . 1952

(Dilekçe özeti : Natamam kalan 
cami inşaatları için yardım yapıl
ması hakkında).

Dilekçiler : Aslen Çaykara ilçesinin Visir köyü halkından 
olduklarını ve köylünün yardımı ile inşasına başladıkları köy 
camiini ikmal edemediklerini belirterek gereken yardımın ya
pılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibarı ile talep hakkında ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

2915 8 . I V . 1952

8102/7524 Mehmet Düzenli 
ve ar.
Mithatakif Caddesi 
No. 51.
Kozlu - Zonguldak.

8111/7533 Necip Yetiş. 
Karamanlar 1423 
So. No. 15. 
îzmir.

(Dilekçe özeti : Bir ev yeri ve
rilmesi hakkında).

Dilekçi : Yüksek Meclise sunduğu 2 . X I . 1950 tarihli dilek
çesi ile talep ettiği ev yerinin verilemiyeceği hakkındaki Tarım 
Bakanlığı emrini tebellüğ ettiğini belirterek çok müşkül durum
da kalması itibarı ile talebinin tekrar is’afı istirhamında bulun
maktadır.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibarı ile talep hakkında ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2916 8 . IV . 1952

8112/7534 Mustafa Toprak 
ve ar.
Taşkent Bucak Mer
kez D. P. İdare Ku
rulu .
Hadım - Konya.

(Dilekçe özeti : Kasabalarında ilce 
teşkilâtı kurulması hakkında).

Dilekçüer : 4300 nüfuslu olan kasabalarının idari, coğrafi ve 
iktisadi durumları ile birlikte turistik kıymetine de temas ede
rek bucak teşkilâtının ilce teşkilâtı haline kalbolunmasını iste
mektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

2917 8 . IV . 1952
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8115/7537

Dilekçe
No.

Rıza öcel. 
ve ar.
Erdene Köyünden. 
Erzincan.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Arazi verilmesi 
ve zirai donatım yardımı yapıl- 
ması hakkında).

Dilekçiler : Kendilerinin topraksız ve ortakçılıkla geçinen 
çiftçilerden olduklarını belirterek toprak verilmesini ve zirai do
natım yardımı yapılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : îcabeden muamelenin ifası ilgili bakan
lığa ait olduğundan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak 
bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

2918 8 . I V .1952

8117/7538 Behçet Kaner . 
Reşat Bjey Mah. 
Milletcamii 'karşısı. 
No. 9.
Akhisar.

(Dilekçe özeti : Miktarı kâfi ara- 
ri verilmesi hakkında).

Dilekçi : 30 yıllık ordu hizmetinden sonra emekliye ayrıldı
ğını beyanla 9 nüfuslu efradı ailesinin âtideki geçimlerini temi
ne medar olacak miktarda arazi verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında komis
yonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2919 8 . IV . 1952

8118/7539 Kadriye öner. (Dilekçe özeti : İkramiye veya ma
Hasanbev Mah. de. aş verilmesi hakkında).
Gümüşane. Dilekçi : Bütün mevcudiyetini sarfederek yüksek ziraat tah

sili yapmış olduğu oğlu Necmeddin ö n e r’in Göghöyük Çiftliğin
de öğretmen olarak çalışmakta iken bir traktör kazası neticesin
de ölmüş olduğundan ve bundan dolayı kendisine ikramiye ve
rilmesi veya maaş bağlanması için yaptığı müracaatların Emek
li Sandığı Kanununun 66 ncı maddesinden bahsile kabul olun
madığından şikâyet ederek haline merhameten kanunlardan fay
dalandırılması esbabının temin buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun mevzuu olan talep hak
kında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar ve
rildi.

K arar No. Karar tarihi

*
2920 8 . IV .1952

8119/7540 Hüseyin K urt 
ve ar.
Tüney Köyünde. 
Çanjurı

(Dilekçe özeti : Zirai 
mesi hakkında).

kredi veril-

Dilekçiler : Tarım Bakanlığınca is ’af olunan zirai kredi yar
dımı yapılması hakkmdaki taleplerinin Kalecik Ziraat Bankası 
müdürmuavinliğince bârit bir şekilde reddolunduğundan şikâyet
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

ederek acilen yardım yapılması için ilgililere emir buyurulmasın 
nı dilemektedirler.

Gereği düşünüldü : Muktazi muamelenin tâyin ve ifası ilgili 
bakanlıklara ait olduğundan komisyonumuzca yapılacak bir iş
lem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2921 8 . IV  . 1952

(Dilekçe özeti : Yardım yapılması 
hakkında).

Dilekçi : Istabul’da tuğla harmanında çalışan eşinin temin et
tiği kazançla 8 nüfuslu efradı aileyi geçindirmekten âciz kaldığı
nı belirterek yardım yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında komis
yonumuzca yapılacak bir işlem olmadığma karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

2922 8 . IV  . 1952

(Dilekçe özeti : Sulama işleri için 
4000 lira yardım yapılması hak
kında).

Dilekçi : Köylerin sulama işleri için ayrılan paradan kendi 
köylerine de 4000 liralık bir yardım yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Icabeden muamelenin ifası İçişleri Ba
kanlığına ait olduğundan talep hakkında komisyonumı^ca yapı
lacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2923 8 . I V .1952

(Dilekçe özeti : Yol ve su ihtiyaç
larına karşılık 8000 liralık bir 
yardım yapılması hakkında).

Dilekçi : İlce merkezi olan Şirana 30 kilometre mesafede olup 
m üruru ubura müsait bir yoldan ve içme suyundan dahi mahrum 
olan köylerinin bu ihtiyaçlarına karşılık 8 bin liralık b ir yardım 
yapılmamın istemektedir.

Gereği düşünüldü : Icabeden muamelenin ifası ilgili bakan
lığa ait Olduğundan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak 
bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

.8140/7561 Mustafa Sevindük. 
Muhtar.
Sadık Köyü.
Şiran - Gümüşane.

8145/7556 Muhtar.
Köy halkı namına 
Kızalcavaran Kö
yünde
Vazıldan - Divriği.

81313/7554 Hava Atay.
İrana Köyü. 
Meset Bucağı. 
İnebolu.

2924 8 . I V .1952



Dilekçe
No.

8154/7575

8156/7576

_  23

Ekrem Rize 
İkinci Devre Millet
vekillerinden 
Şişli - İstanbul.

Dilekçe sahibinin
adı, Boyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti 
hakkında).

Mâlûlin maaşları

Dilekçi : Kendisi ile aynı durumda olup ikinci devre millet
vekilliğinden emekliye sevkolunan 2 şahıstan biri (harb malûlü 
ölmıyan bir şahıs) 392 lira diğer bir harb malûlü de 750 lira mâ- 
lûliyet maaşı aldığı halde kendisinin 368 lira almakta olduğunu 
belirterek hakkaniyet ve adalet esasları ile kabili telif olmıyan ve 
bu durumun düzeltilmesini temine matuf olarak ve daha önce 
takdim etmiş olduğu dilekeçsine 1 Numaralı Geçici Dilekçe Ko
misyonundan aldığı ekli cevabi yazıda bahsettiği iş hakkında da
ha önce karar verilmiş olduğundan dolayı yeniden karar ittiha
zına mahal görülmediğinin bildirilmiş bulunduğundan bahsile 
hâdise hakkında önce bir karar verilmiş olmasının bir hatanın 
tadil ve tashihine mâni teşkil edemiyeceğinden bu adaletsizliğin 
giderilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin daha önce vâki müracaatı üze
rine verilmiş olan 13 . XI . 1947 gün ve 694 sayılı karar kesinleş
miş bulunmasına göre biıınetice önceki talebin tekrarından iba
ret olan son isteği hakkında da komisyonumuzca yapılacak bir iş
lem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2925 8 . IV . 1952

Mustafa Topçu. (Dilekçe özeti : Müddeti hizmeti-
Yeğenağa Mah. ne göre tahakkuk ettirilen 1360 li-
îbanağa So. No. 5. ralık tahsisat evrakının Sayıştayca
Erzurum vize olunmama dair).

Dilekçi : 16 sene 11 aylık ordu hizmetine karşılık ve 1041 
sayılı Meclis Kararı gereğince ve kara kuvvetleri tarafından 
adına tanzim olunan 1 360 liralık tazminat tahsis evrakının 
mezkûr kararın yalnız mülki memurlara ait bulunmasına bina
en ve Sayıştayea tescil olunmadığından, keza Danıştayda aç
tığı dâvanın da husumet yüzünden reddedildiğinden bahsile 
1683 sayılı Kanunun 26 ve 23 ncü maddeleri ıt'lakmın sadece 
mülki memurlar için kabul olunmasının mezkûr kanun ruhuna 
uygun düşmiveceğine göre tahsis evrakının tescilinin karara 
bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar Tarihi

2926 8 . IV . 1952
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Dilekçe
No.

8158/7578

8164/7584

8168/7588

Mehmet Güzel. 
Amasya ve 7 köy 
halkı namına. 
Amasya.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Akçay Soyunun  
Amasya Köyü civarındaki geçidi 
üzerine köprü yapılmağı hakkın
da).

Dilekçi : Yozgad İlçesi köylerini ikiye ayıran Akçay suyu
nun her yıl birçok can ve mal kaybına sebebiyet verdiğini ve 
kendi köyleri halkı ile Denizli İli halkından M uğla’ya gitmek
te olanların çekmekte oldukları sıkıntıları belirterek mahallî 
halkın nakdî ve bedenî yardımlarda bulunacağına da işaretle 
bu suyun Amasya Köyü civarındaki geçidi üzerine bir köprü 
yaptırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : İcabıum icrası ilgili bakanlığa ait ol
duğundan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir iş
lem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2927 8 . IV . 1952

M. Bekir Beren 
Emekli İcra Memur
larından,
Ankara.

(Dilekçe özeti : Meslekten yetişen 
icra memur ve muavinlerine icra- 
yi veküâlet hakkı tanınmasına 
dair)

Dilekçiler : İcra ve İflâs Kanununun 13 ncü maddesi ile 
yapılan tefrik ve Avukatlık Kanununun mâni hükümleri do- 
layısiyle uzun yıllar ömürlerini mezkûr kanun tatbikatında 
geçiren meslekten yetişme memur ve muavinlerinin icrayı ve
kâlet. hakkından mahrum bırakıldıklarını ve halen şayanı mer
hamet bir durumda olduklarını belirterek bunların icra daire 
ve yargıçlıkları nezdiııde icaryı vekâlet etmelerini temineıı 
ya Avukatlık Kanununa bir madde eklenmesi veyahut müsta
kil bir kanun çıkarılması suretiyle icra avukatı olarak baroya 
kaydolunmaklarını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2928 8 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Kesilen yetim  ma- 
aşnm iadeten tahsis olunması hak
kında).

Dilekçi : Müteveffa pederinden almakta olduğu yetim maaşı
nın 1683 sayılı Kanunun 50 ııci maddesi gereğince ve 10 yıllığı 
peşin verilmek suretiyle kesilmiş olduğundan bahsıle antidemok
ratik olan mezkûr kanunun tashih olunarak maaşının iadeten tah-

Naife Aka.
Sarıhan Mah. No. 2 
Niğde.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

sis edilmesini ve 11 yıllık müterakim maaşının da tediye olun
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2929 8. IV .1950

(Dilekçe özeti : Yeni Orman Ka
nunu tasarısı ile sahipli ormanla
rın hiçbir muameleye hacet kal
maksızın sahiplerine intikal etme
sinin temin buyurulmasma dair).'

Dilekçi : Mualıharan kabul buyurulan Orman Kanunu ile sa
hibi bulunduğu ormanın kendine iadesi için ve müddeti içeri-' 
sinde Çatalca Orman İşletmesine yaptığı 27 Nisan 1950 gütılü 
müracaatına karşılık yapılan tebligatla 3 ay içerisinde mahallî 
mahkemeye müracaatla verilen kararı iptal ettirmemiş bulundu
ğundan bahsile hakkının zıyaa uğradığının bildirilmiş olduğunu 
ve mahkemeye müracaata da muktedir bulunmadığından uğra
dığı bu haksızlığın yeni orman kanunu tasarısında nazarı itibara 
alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun mevzuuna dair olan talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karaı tarihi

2930 8. TV. 1952

8174/7594 Ayşe Atabek.
Çimenzar So. No
24.
Göztepe - İstanbul.

8176/7596 Hasif Akkoyunlu (Dilekçe özeti : Dâva vekillerine
Davavekili. avukat unvanının verilmesine
İskenderun. dair).

Dilekçi : Baro olmıyan mahallerde avukatların haiz olduğu 
her nevî hak ve salâhiyetleri haiz olan dâvavekillerinin gün geç
tikçe adedlerinin azalmakta olduğunun da nazarı itibara alınarak 
kendilerine avukat unvanının verilmesini ve baro olan yerlerde 
dahî çalıştırılmak suretiyle uzun yıllar yaptıkları hizmetlerin 
mükâfatlandırılmasın! istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2931 8 . TV.1952



8180/7600

Dilekçe
No.

Dilekçe «atehinin 
adı, soyadı ve adresi

Halil Arkun. 
ve ar.
Beylerbeyi Camii 
Başimamı. 
Beylerbeyi - İstan
bul.

-  25 -

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Hademei hayrat ın- 
hastalık halindeki mezuniyet du
rumlarının ıslah olunmasına1 
dair).

Dilekçiler : t  aydan fazla hasta olmaları halinde ücretliler 
misillû vazifelerine son verilen hademei hayratın bu durumdan 
kurtarılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. K arar tarihi

2932 8 . IV . 195^

8184/7604 Ali Ergeneç 
Sarıca Ali Mah. 3 
ncü Makas başında 
No. 54.
Çarşamba,

(Dilekçe özeti 
giden şikâyet)

Tarholunan ver-

Dilekçi ; 1930 yılından beri inşaat işlerinde çalışıp 10 nüfus
lu efradı ailesinin geçimini güçlükle temin etmekte ve 43 lira 
10 kuruştan ibaret olan vergisini de bu şekilde ve cezalı olarak 
ödeyegelmekte iken bu kere vergisinin 250 liraya çıkarıldığın
dan şikâyet ederek bu durumuna her ne şekilde olursa olsun 
bir yardımda bulunulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin taallûk ettiği mevzuun tetkiki 
malî ve idari kaza mercilerine ait bulunduğundan komûjomı- 
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

2933 8 . fV . 1952

8197/7617 Yahya Yakznay. 
10043/9356 Sokoni Vakum ya

nında No. 17. 
Adana.

(Dilekçe özeti : Yardım yapılma
sı hakkında).

Dilekçi : 20 yıllık askerlik hizmetinden sonra memleketi 
olan N iğde’den Tarsusa hicret ederek 28 yıl da belediye tanzifat 
ameleliğinde Çalıştıktan sonra istifaen ayrıldığını ve muhtacı 
muavenet durumda olduğunu belirterek kendisine yardım yapıl
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2934 8 . IV . 1952



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

8203/7623

Dilekçi : lius işgali sırasında mahallelerine ait Köseömer- 
ağa Camiinden alınıp evkaf müzesine sevkedilıııiş bulunan ve o 
zamanki bedelle 8 bin madenî lira değerindeki İsfahan halısının 
ya aynen veya bedelinin iade olunması keza vakfın akarın
dan olup camii şerif hademesine meşruti bilumum gelir kaynak
larının mahvolmuş bulunması itibariyle Vakıflar İdaresince 5 
bin liraya satılan Gençağa Hanı arsa bedelinin gönderilmesi hu
susundaki m üracaatlarının is ’af olunmadığından bahsile mez
kûr camiin mazbut vakıflar meyanma alınarak hademesine 
maaş tahsis olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Vakıf meşrutunleyhiııden dolayı doğa, 
cak ihtilâfın tetkiki kaza merciine ait bulunmasına ve vakfın 
mazbut vakıflar meyanma alınması talebi de keza yeni bir ka
nun mevzuu olmasına göre komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2935 8 . I V .1952

Halis Gözübüyük. (Dilekçe özeti : Köseömerağa Ca-
Köseömerağa Mah, miinin mazbut Vakıflar meyanma
Erzurum. alınması hakkında).

8204/7624 Köy İhtiyar Heye
tine.
Bandola Köyü. 
Gümüşane.

(Dilekçe özeti : Bandola Köyü 
merkezinin nahiye haline konul
ması hakkında).

Dilekçi : 17 tane köyün kavuşak noktasında ve Erzincan 
Gümüşane şosesi iizerind'e bulunan köylerinin çok eskiden beri 
nahiye haline konulması için birçok teşebbüslerde bulunup 
ihzaratta dahi bulundukları halde Gümüşane İli genel mecli
since birtakım şahsi arzulara uyularak Sadak Köyünün bucak 
merkezi olması kararlaştırıldığından şikâyet ederek mezkûr 
köye her yönden tefevvuk eden Bandolu Köyünün durumunun 
iııceletilmesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : İktiza eden muamelenin tâyini ilgili 
Bakanlığa ait olduğundan talep hakkında komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarih.

2936 8 . IV . 1952

8209/7629 Köy İhtiyar Heye 
tine.
Kızılcıklı Köyü.
İzmit.

Dilekçi . K arapınar Köyüne yerleştirilen göçmen Mehmet 
Köroğlu’na ait ve köylerinin A rpatlar mevkiinde verilmiş olan 
araziye lnamiye Köyü halkı tarafından yapılan fuzuli müda-

(Dilekçe özeti : Göçmen Mehmet 
Köroğhı tarafndan tapıısu alın
mak istenilen araziler üzerinde 
tekrar keşif yaptırılmasına dair).
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biİekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

haleden dolayı adı geçen tarafından açılan dâva üzerine ma
hallinle gelen keşif heyetinin kendilerine haber vermeksizin ve 
sadece mezkûr köy heyetinin beyanına uyarak kendi köylerin
deki sahipli arazileri göstermiş olduğundan bahsile tekrar keşif 
yaptırılması için ilgililere emir verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2937 8 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Yardım yapılması 
hakkında).

Dilekçi : Fransız işgali sırasında sepkeden hizmetinden ve 
iki gözü âmâ ve 90 lık bir ihtiyar olduğundan bahsile Hâzinece 
verilen arazilerin de mahalle muhtarı tarafından elinden alınmış 
olduğundan kendisine b ir yardım yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında komisyo
numuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2938 8 . I V .1952

8216/7636 İbrahim Köyü.
İhtiyar heyetine 
Göynük.

(Dilekçe özeti : Köylerine ait yay
laya müdahale eden Adapazarı İ l
çesinden bir kısım halkın bu mü
dahalelerinin men’i hakkında).

Dilekçi : Köylerine ait olup 2400 baş hayvanlarını banndır- 
makta oldukları yaylaya Adapazarı sakinlerinden bir kısım hal
kın fuzulii müdahalelerde bulunduklarından ve bu konuda kay
makamlığa ve valiliğe yaptıkları mütaaddit müracaatların seme
resiz kaldığından bahsile müdahalelerinin men’i için emir veril
mesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi 

2939 8 , I V .1952

8210/7630 Ayvas Harımlar Şe
hit Kerim Mah. 29 
evde.
Tarsus.



Dilekçe
No.

$•>45/7663

8249/7667
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Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe •özeti : Tekirdağ Asliye 
Hukuk Mahkemesine ait 24 . I I  . 
1937 gün ve 354/51 sayılı dosya
nın celp re tetkik olunmam hak
kında).

Dilekçi : Miitevaffa pederi tarafından Kolcubaşı Alımet aley
hine ikâme olunan tapıı iptal dâvasının Tekirdağ Asliye Ilukuk 
Mahkemesince bihakkin tetkik ohınmıyarak reddolumıp Yargıtay 
Birinci Hukuk Dairesince de aynı şekilde tasdik edildiğinden 
bahsile vârisi sıfatı ile vâki mağduriyetinin giderilmesi için mez
kûr mahkemenin ‘24 . II . 1 ‘>37 gün ve 354/')! sayılı dâva dosyası
nın celbolunarak hükmün bozulmasını ve dâvasına yeniden rü.vet 
olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Ka/.a merciince karara bağlanmış olan 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

2940 8 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Müvekkilleri ile 
şerikleri arasında tanzim edilmiş 
bulunan ortaklık mukavelesinin 
tetkik olunarak mâna ve mahiye
tinin tâyin re teshil buyunihnası 
hakkında).

Dilekçi : 3867 sayılı Kanunla Hükümetçe vazıved olunan 
ve o tarihlerde âmil sıfatı ile müvekkillerine ait bulunan kömür 
ocağı işletmesine miitaallik bunlarla şerikleri H ayri Arapoğlu 
ve şeriki şirketi arasında tanzim edilen mukavelenin Danıştay - 
ca hasılat icarı mukavelesi mahiyetinde addolunması dolayı- 
siyle mağdur edildiklerini beyan ederek Ticaret Kanunu hü
kümleri dairesinde tanzim olunup tamamı ile ticari mahi
yetteki bir mukavelenin tetkikında vazife noktasını dahi na
zarı itibara almamış bulunan mezkûr merciin bu yoldaki ka
rarm a mesnet olan mukavelenin celp olunarak hâdisenin hâ
kem heyetince de rüvet bulunduğundan ikinci bir hatayı ad
lîye mahal kalmadan hukuki mâna ve mahiyetinin tâyin ve tes- 
bit. brıyurulmasım istemektedir.

Gereği düşünüldü : Daıııştayca karara bağlanmış olan ta 
lep hakkında yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi
. _____________ __________

2941 8 . IV . 1952

Güzide Alpar. 
Kızılay Karşısı S. 
Soysal Han Kat 2. 
No. 1 2 -2 1  do, 
Avukat.
Ankara - Yenişehir.

Hüseyin Eren. 
Karevli köyü. 
Tekirdağ.



bilekçe
No.

8250/7668

8254/7672
9409/8760

8257/7675

Hüsnü Sönmez 
ve ar 
Muhtar, 
ören  Köyü.
Fethiye - Muğla.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : 1310 v* 1255 ta
rihli tajm kayıt suretlerinin çıka-

•  rılmastna ve bunlara ait 300 dö
nümlük gayrimenkul ün % 15 inin 
Bulgaristan göçmenlerine bağış
lanacağına dair).

Dilekçiler : Dedesinden intikal eden 1255 ve 1310 tarihli 
ve Fethiye Tapu Sicil Memurluğunda bulunmıyan 300 dönüm
lük araziye ait tapu kayıt suretlerinin Tapu Kadostro Genel Mü
dürlüğünde mevcut defteri hakanı kayıtlarından çıkartılarak 
% 15 inin Bulgaristan göçmenlerine mütebakisinin de kendi adı
na tefrik  ve tapuya tescil olunmasına Selâlet buyurulmasını is
temektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

2942 8 . I V .1952

Nail Koruman 
ve kardeşleri.
Eşme Mahallesinin 
Makirazlı - Köyün
de.
Sungurlu.

(Dilekçe özeti 
dair).

Arazi veril merine

Dilekçiler : Arazisizlik yüzünden 50 nüfuslu efradı aile
lerini geçindirmekte had derecede sıkıntıya mâruz kaldıkların- 
dan bahsile, Kirazlı Köyünde bulunan ve Hâzineye ait hali ara
ziden yeteri kadarının kanunu mahsusu dairesinde kendilerine 
verilmesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Tetkik ve icabının icrası ilgili bakanlı
ğa ait olan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2943 8 . IV . 1952

Mehmet Şahin ve ar. 
Karşıyaka Mah. 
sakinlerinden. 
Gaziantep.

(Dilekçe özeti : Arazi verilmesi 
hakknda).

Dilekçiler : Aslen çiftçi ve ehli zürradaıı bulunduklarını 
beyan ederek halen bizzarure yapmakta oldukları hamallık, kah
veci işçiliği ve saire gibi ayak hizmetkârlığından kurtulmaları 
için kanunu mahsusu dairesinde kendilerine de toprak Verilme
sini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Muktezi muamelenin tâyin ve ifası ilgili 
bakanlığa ait olduğundan talep hakkında bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2944 8 . IV . 1952
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8262/7680 Fehmi Aktan. 
Giresun..

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 61 net

•  maddesinin son fıkrasının tâdil
olunması hakkında) .

Dilekçi : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 61 nei 
maddesi ile 3 avukat veya dâvavekili bulunmıyan yerlerdeki 
mahkemeler nezdiııde vatandaşlara dilediklerini tevkil edeoilmek 
hakkı tanınmış bulunduğunu keza bu sıfatla vekâlet4 deruhte 
edenlerin aksine bir hüküm bulunmamakla Avukatlık Kanunu ile 
avukat ve dâvavekilleriııe tanınan hak ve salâhiyetlerden istifa
deleri asıl olduğundan, kendilerinden ehliyet de aranılmadığıtıı 
belirterek vatandaş hukuku ile ilgili olan bu halin bir disiplin 
altına konulabilmesi için mezkûr kanun maddesinin son fıkrasının 
tâdil olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2915 8 . IV . 1952

8279/7692 Rasim Çakar ve ar. 
K urt Mah. Köprü
başı So. No. 37. 
Bayındır.

(Dilekçe özeti : Arazi verilmesi ve 
vergi muafiyetlerinin devam etti
rilmesi hakkında).

Dilekçiler: Serbest göçmen olarak G ayındır’a yerleştirildikleri
ni ve ehli zürraden bulunduklarını ve henüz müstahsil hale geçnıo 
diklerini beyanla vakfa ait gayıimenkullerden münasip miktarının 
istimlâk olunarak kendilerine verilmesini ve malmüdürlüğünce 
istirdat olunan vergi muafiyet vesikalarının iadesi suretiyle mez
kûr muafiyetlerinin kanunu mahsusu gereğince devam ettiril
mesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : İcabı muamelenin tâyin ve icrası ilgili 
bakanlıklara ait olduğundan komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2946 8. IV . 1952

8282/7695 Sadullah Güler 
ve ar.
Kovalı Köyünde 
Sivas

Dilekçiler : Sark mültecilerinden olup arazi verilmek sure
tiyle Hükümetçe iskân olundukları Kovalı Köyünde nüfuslarının 
tezayüt etmiş bulunması itibariyle ihya ettikleri bir kısım arazii 
haliyeniıı ellerinden geri alınmak istenildiğinden şikâyet ederek

(Dilekçe Özeti : Ellerinden alın
mak istenen toprakların alınmama
sı ve bir miktar daha arazi ve
rilmesi hakkında).



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

bunlara dokunulnıamasını ve bir miktar daha arazi verilmesini 
istemektedir.

(leıeğî düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında ko- • 
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2947 8. IV . 1952

(Dilekçe özeti : Durumları ile alâ- 
k al anılması hakkında).

Dilekçi : Köy eğitmeni iken ölen kocasından dolayı kendile
rine hiçbir yardımda bulunulmadığını ve dolavısiyle 7 nüfuslu 
efradı ailenin çok feci ve müşkül bir duruma düştüğünü belirte 
rek bu acıklı halleri ile alâkalanılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2948 8 . IV 1952

8293/7706 Fatm a înanç.
Yeniyolda debboy 
karşısında Bakkal 
Süleyman eliyle. 
Giresun.

8297/7710 Ilasan Cirit. 
Şekerciler Çarşısın
da Aşçı Seyit eliyle 
Kayseri.

(Dilekçe özeti 
hakkında).

Yardım yapılması

Dilekçi : 4 yıldır verem hastalığı çekmekte ve son derece 
fakrü zaruret içerisinde olduğundan bahsile yardım yapılmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

2949 8 . IV . 1952

8298/7711 Abdullah Abit. 
8258/7676 Samatya Çavuşzade 

Camii So. No. 31 de. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Mahkeme kararı 
ile yıkılması mukarrer bulunan 
evinin yıktırilmaması için Vakıf
lar Başmüdürlüğüne emir veril
mesi hakkında).

Dilekçi : Vakıflara ait hâli bir arsa üzerinde 1947 yılında 
yaptırmış olduğu gece kondu binasının mezkûr idarenin Fa
tih Birinci Sulh Hukuk mahkemesinden istihsal ettiği yık
tırma kararına müsteniden ve icraca yıkılmak istenildiğinden 
bahsile buna mahal kalmaması için İstanbul Vakıflar Baş 
Müdürlüğüne emir buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince karara bağlanmış olan
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Dilerçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adrwi Komisyon kararı ve »e aebepten verildiği

bir meseleye taallûk eden talep hakkında komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2950 8 . IV  . 1952

(Dilekçe özeti : Hâzineye ait yer
den icarla toprak verilmesi hak
kında).

Dilekçi : 10 nüfuslu efradı ailesini 5 dekarlık arazi ile ge- 
çindirenıemekte olduğundan bahsile 4753 sayılı Kanunun köy
lerinde tatbikına kadar füzulen işgal olunmakta bulunan 
Hazine arazilerinden bir miktarının ieareıı kendisine verilme
sini istemektedir.

Gereği düşünüldü : icabı muamelenin icrası ilgili bakanlığa 
ait olduğundan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına. mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2951 8 . TV . 1952

(Dilekçe özeti : Yargıtay 1 nci 
Hukuk Dairesi nezdinde vâki tas
hihi karar talebinin intacına de
lâlet buyurulmast hakkında).

Dilekçi : Güneyce Asliye Hukuk Mahkemesinin 23 . I I I . 1949 
tarih 199/23 sayılı hakkında müttehaz ve Yargıtay Birinci H u
kuk Dairesince de onanan meni müdahale kararının tashihi tale
bi ile mezkûr daire nezdinde vâki isteğinin mevsimin hulûlü do- 
layisiyle mağduriyetine mahal bırakılmaksızın intaç olunmasına 
delâlet buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercilerine intikal etmiş olan bir 
meseleye taallûk eden talep hakkında komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2952 8 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : ISO liralık bir is
kân havalesi gönderilmesine dair).

Dilekçi : 13 sene önce Bakanlar Kurulu karariyle doğudan 
Denizli îli Çakmak Köyüne iskân olunduğunu ve o tarihten beri 
hiçbir yardım görmediği gibi bu kere talep ettiği 150 liralık bir 
iskân yardımının da vapslamıyacağının bildirilmiş olduğundan 
bahsile nataman kalan evinin ikmali için mezkûr meblâğa ait 
havalenin gönderilmesine emir buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında komis-

8321/7730 Safar Kılmç.
Çakmak Köyünde. 
Göçmen.
Denizli.

8305/7717 Haşan Çelik.
Demirköy ilçesi 
Cumhuriyet Oteli 
1 No. da. 
Kırklareli.

8299/7712 Üzeyir Kılıç.
Terzili Köyü. 
Babaeski,
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yonumuzea bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar veril
di.

Karar No. Karar tarihi

2953 8 . I V .1952

8322/7731 Ham d i Doğan. (Dilekçe özeti : 5228 sayılı Ka-
Kale Malı. îrfan  nundan istifade ettirilmesi için
Geçidi No.-3 de. Emlâk Bankası nezdinde tavassut -
Samsun. ta bulunulmasına dair).

Dilekçi : Samsun Belediyesinin 20. VII .1949 tarihli raporu 
ile maili inhidam olduğu bildirilen meskeni için Emlâk Bankası 
Samsun şubesinden temiıı ettiği kredi , ile tamirata başladığı bir 
sırada yıkmak zorunda kaldığından dolayı ımeskû -bankaca veri
len kredinin .% 8,5 faizi tahakkuk ettirilerek kendisinden tahsili
ne -kıyam edildiğinden bahsile 5228 sayılı Kanundan faydalan
dırılmak suretiyle % 5 faiz ve 15 - 20 yıl vâde ile tahsil olunması 
için adı geçen banka nezdinde tavassutta bulunulmasını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2954 8 . IV . 1952

8323/7732 Hakverdi Yurtsuz 
Müze Bekçisi. 
Kayseri.

8336/7740 Bekir Demircan. 
Hoşnudiye Mah. 
Bağlar Cad. No. 
da.
"Eskişehir.

(Dilekçe ö ze ti: Durumu ile alâka
lanılın asi hakkında).

Dilekçi : Kafkas mültecilerinden olup 60 lira ücretle çalış
makta olduğu müze bekçiliğinden kadro fazlası sayılarak çıkarıl
dığından bahsile 7 nüfuslu efradı ailesi ile birlikte evsiz barksız 
bir durumda olduğundan durumu ile alâkalanılmasını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Kaı-ar tarihi

2955 8 . I V .1952

(Dilekçe özeti : Çocuklarına aif 
dükkân ve evler üzerine vaz'ohf-

19 ıhan ha-ciz muamelesinin inceletil-
mesi hakkında).

Dilekçi : Nabetyan adındaki bir şahsın kendisinden hile ve 
desise ile temin ettiği imzalı kâğıtlar üzerine tanzim ettiği 6 
Aded sahte alacak senedine müsteniden hakkında istihsal ettiği 
bir ilâmla çocuklarına ait dükkân ve evler üzerine haciz vaz'et
tirmiş bulunduğundan keza ıbrânamesi mevcut olduğu halde bu
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yolda bir karar verilmiş olmasının calibi dikkat bulunduğundan 
bahsile 85 lik bir ihtiyar olması itibariyle muamelesini takip et
mek üzere bir memur tavzifini dilemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince karara bağlanmış olan bir 
meseleye taallûk eden talep hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2956 8 . IV . 1952

8353/7755 î. Kaya ve ar.
Nizip îlcesi Köseler 
Köyü Muhtarı. 
Gazianteb.

(Dilekçe özeti : Köylerinde bir ar- 
teziyen kuyusu yaptırılması hak
kında).

Dilekçi : Köylerinin susuz bulunduğundan bahsile Hükümetçe 
bir artezyen kuyusu yaptınlmasım istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2957 8 . I Y .1952

8370/7771 Yusuf Aralan 
Muhtar. 
Karakaçan. 
Elâzığ .

(Dilekçe özeti : Karakoçan İlçesin
de gaz acenteliği ihdas olunması 
hakkında).

Dilekçiler : En yakın il merkezi olaıı E lâzığ’a .120 kilometre 
mesafede bulunup ancak senenin 6 ayında muvasala imkânı 
mevcut olan Karakoçaın îlce merkez ve köylerinde bu durum 
dolayısiyle gazın yüksek fiyatla satılm akta olduğu ve bazan 
da bulunmadığını belirterek halkın sıkıntıdan kurtarılması 
için gaz acenteliği ihdasına emir buyurulma'sını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

* K arar No. K arar tarihi

2958 8 . IV . 1952

8389/7788 Mehmet özel. 
Mecidiye Mah. Ha- 
tuniye So. No. 39 

evde.
Kütahya,

(Dilekçe özeti : Emekli Sandığı 
Karmnunun bir maddesinin tadil 
ol unması h akkında).

Dilekçi : Daha önce Yüksek Meclise vâki müracaatı üze
rine ekli olarak sunduğu 16. X II . 1950 püıı ve 371 sayılı Di
lekçe Komisyonu kara’riyle talebinin yeni bir kanun mevzuu 
olduğundan bahsile reddedilmiş bulunduğunu belirterek mez
kûr dilekçesiyle tekel, belediye ve il daimî encümen üyelikle
rinde geçen 8 yıllık ücretli hizmetlerinin borçlanma suretiyle 
kabulüne .niisut i.uiunmıyan Emekli Sandığı Kanununun 69
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ucu maddesinin tadili teklifine lütuf buyurulmasını tekrar iste
mektedir. t

(■«ereği düşünüldü ; Daha öııce karara bağlanmış olduğu 
anlaşılan talep hakkında Anayasanın 15 nci maddesi sarahati 
karşısında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

25)59 8 . IV . 1952-

(Dilekçe özeti : Arazi verilmesi 
hakknda).

Dilekçi : Topraksız olduklarından bahsile Zıhçı Köyü ııamı 
ile maruf ve Hâzineye ait vâsi arazinin topraksız olanı muhtaç 
vatandaşlara dağıtılmasını istemektedir.'

Gereği düşünüldü : iktiza eden muamelenin ifası i 1 iri 1 i ba
kanlığa ait olduğundan talep hakkşııda komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karat verildi.

Karar No. Karar tarihi

8395/7794 İsmail Aydın,
Zıhcı Köyü Muhtarı 
Kağızman.

2960 H . IV .1952

8397/7796 Yusuf Demiray. 
Hacettepe Beykoz 
So. No. 24. 
Ankara.

(Dilekçe özeti : Avukatlık Kanto
nunun muvakkat maddesinin kal
dırılması hakkında).

Dilekçi : DâVavekilliği ve MUhamat kanunlariyle 5 yıl adliye 
zabıt, kâtipliklerinde bulunanlara tanınmış olan avukatlık hakkı
nın yeni Avukatlık Kanununun muvakkat maddesiyle kaldırılmış 
olduğundan bahsile kendisi gibi uzun yıllar meslekte çalışmış 
olanlara hiç olmazsa bâzı şartlar tahtında bu hakkı mükteseple
rinin tanınması için mezkûr kanun maddesinin kaldırılmasını ve
ya tadil olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi "mevzuu olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı* 
gına karar verildi.

Karan No. Karar tarihi

2961 8 . IV . 1952

8399/7797 Enver Güler.
Şehzadebaşı 16 Mart 
Şehitler Cad. No.
23 d©.
İstanbul ' '

(Dilekçe özeti : Çocuk zammı ve 
doğum ikramiyesi verilmediğinden 
şikâyet).

Dilekçi : Devlet Demiryolları Haydarpaşa Liman Müdürlü
ğünde hademe olduğu halde doğan çocuğu için ikramiye ve çocuk 
zammı verilmediğinden şikâyet ederek kanun hükümlerinin ken
disi hakkında da tatbik olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak-
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' No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2962 8 . I V .1952

8414/7812 Mehmet Dalyan . (Dilekçe özeti : A razi verilmesi
Pancar Köyünde. hakkında).
göçmenlerden.
Babaeski.

Dilekçi: Köylerinde mevcut ve fuzuli şagiller elinde bulunan 
Hazine topraklarından 8 nüfuslu efradı ailesinin geçimine yeter 
miktarda arazi verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Muktazi muamelenin tâyin ve ifası ilgili 
bakanlığa ait olduğundan talep hakkında komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2963 8 . I V .1052

8416/7814 Rasım Alioğlu ve ar (Dilekçe özeti : Tütün bölgelerin
Bulgaristan göçmen den birinde iskân olunmalarına
lerinden. dair).
Karaman, ^ Dilekçiler : Bulgarstaıı ’dan mülteci olarak yurda gelmiş ol

maları dolayısiyle kendilerine iskân yardımı yapılamadığından 
şikâyet ederek'tiitün zeriyatmda olan vukuflarının da göz önün
de bulundurularak kendilerinin bu ekim bölgelerinden birinde 
iskân olunmalarını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin taayyün edecek durum ları
na göre yapılması icabedeıı muamelenin tâyin ve ifası ilgili Ba
kanlığa ait olduğundan talep hakkında komisyonumuzca bir 
işlem, yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

•
K arar No. K arar tarihi 

2964 8 . IV . 1952

8417/7819 Pevziye Zaim. (Dilekçe özeti : Emekli Kanunu
Bakırköy Dantelâcı nun dul ve yetim maaşlarına ta
So Mahkeme Binası allûk eden hükümlerinde değişik.
na bitişik No. 19. 
İstanbul.

lik yapılması hakkında).

Dilekçi : Yeni Emekli Kanununa göre dul ve yetimlere öden-
mekte olan emekli aylıklarının bunların 'hini vefatında Hâzine
ye intikal etmesi icabetmekte ise de bu yetimler arasında iki 
gözden mâlûl bulunan bir yetimin mevcudiyeti ;halinde emekli 
aylığı hissesinin keza ana ve babaya ait emekli aylıklarının buna 
intikalini teminen mezkûr kanunun ilgili maddelerinde gerek
li tadilâtın yapılmasını istemektedir.

Gereği diişüuiildij : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan talep
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hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

K arar: No. K arar tarihi

2965 8 . IV . 1952

4818/8716 Tâhir Evin. 
Tüccardan . 
Siird.

(Dilekçe özeti : Siird Çarşı Camii 
tamiratı için Vakıflar İdaresince 
5000 liralık havale öndreilmesine 
dair).

Dilekçi : Tarihî değerde olan Siird Çarşı, Camimin halkın 
yaptığı 30 bin liralık teberrula esaslı bir şekilde tam ir olunmuş 
bulunduğunu belirtilerek natamam kalan b âz ı. teferruat içiıı 
Vakıflar idaresince evvelce gönderileceği bildirilen 30 bin li
ralık havalenin gönderilmesi esbabının temin buyurulmadım 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Icabeden muamelenin ifası ilgili Bakan
lığa ait olduğundan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

2966 8 . IV . 1952

8429/7826 Hayrettin özkuzey. 
S. 1, Gv. Gd. Sb. 
(124)
Derince.

(Dibekçe özeti- : İstirdat olunan 
240 lira çocuk zammının iadesine 
karar abtvm alınmasına dair) .

Dilekçi : Gedikli Subay olarak, 4598 sayılı Kanun hükümleri 
dairesinde almakta olduğu çocuk zammının kesildiğinden ve 
ödenmiş bulunan 240 liranın da istirdat olunması üzerine askeri 
yargıtaya vâki müracaatının da reddedildiğinden bahsile mu- 
ahharen yürürlüğe giren ve gedikli subayların . maaşlarının 50 
liraya yükseltilmesi hakkmdaki 5619 sayılı Kanunla da bu zam
dan-faydalanm aları teyit olunmuş bulunmasına rağmen Askerî 
Yargrtayca bir- kısım müracaatlar için lehte ve bir kısımları 
için-ve «kendisi hakkında da aynı sebebi dâvadan dolayı aleyhin
d e d ir  karar verilmek suretiyle tatbikatta zühul edilen bu mua
melenin düzeltilmesinin ve istirdat olunan paranın reddi husu
sunun-karar altına alınmasını istemektedir.

Göreği düşünüldü : Kaza merciince karara bağlanmış olan 
bir meseleye taallûk eden talep hakkında Anayasanın 54 ncü 
maddesi- muvacehesinde komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

2967 8 . IV . 1952
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8438/7835 Vâhit Demir.
Badaş Köyünde. 
Alaçam.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Arazi verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : 8 nüfuslu efradı ailesinin geçimine medar olacak 
miktarda toprak verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : İcap eden muamelenin ifası ilgili Ba
kanlığa ait olduğundan talep hakkında komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

2968 8 . IV . 1952

8442/7839 Saide Şen. 
Sultanahmet Şehit 
Mehmetpaşayokuşu 
So. 6 No. da. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Kesilen yetim ma
aşının iadeten tahsis olunması 
hakkında).

Dilekçi : Evlenmesi üzerine kesilmiş olan ve müteveffa pederi 
Konva İstinaf Mahkemesi Ceza Reisi Salim ’den almakta olduğu 
yetim maaşının kocasının ölmüş olmasına vc muhtaç durumda 
bulunmasına binaen iadeten tahsis olunmasını istemektedir.

(»ereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma- 
dfğına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi
_______  _________

2969 8. IV . 1952

8443/7840 Sabahat Biçer. 
Rızaiye Mah. 
Osmaniye - Seyhan.

(Dilekçe özeti : Evlenme akdinin 
iptaline dair olan ilâmın isabetsiz
liğinden bahsile muhakemenin ia
desinin karar altına alınması hak
kında).

Dilekçi : Medeni Kanun hükümleri dairesinde evlenip 3 yıl 
beraber yaşadığı kocasının ölümü üzerine Hatice adındaki bir 
kadının müteveffanın zevcesi bulunduğu iddiasiyle açtığı butlan 
dâvasının Seyhan Mahkemesince nazarı itibara alınmak suretiyle 
evlenme akdinin feslıine karar verildiğinden ve temyizeıı de 
tasdik olunduğundan bahsile aşikâr olan hüsnüniyetine rağmen 
ittihîiz olunan mezkûr karardan şikâyet ederek iadei muhakeme 
karar verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince karara bağlanıp kanun 
yolla rındaıı geçmek suretiyle kesinleşmiş bulunan bir meseleye 
taallûk eden talep hakkında Anayasanın 54 ııcü maddesine göre 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi. :

Karar No. Karar tarihi

2970 8 . IV . 1952



8445/7842

Dilekçe
No.

Haşan Şahan ve ar. 
Kurtuluş Çakaltepe 
No. 40 .
Reyhanlı - Hatay.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe, özeti 
hakkında).

Arazi verümesi

Dilekçiler : Topraksız olan 80 hanelik köyleri halkının para 
ve emek sarfı ile imar ve ihya ettikleri 2 000 dönümlük bir arazi
nin bunlardan ancak 40 haneye dağıtılıp diğerlerinin topraksız 
bırakıldıklarından şikâyet ederek hiç olmazsa civarda gene ken
dileri tarafından .im ar ve ihya olunmuş bulunan 3 000 dekarlık 
diğer bir arazinin mezkûr 40 haneye tevzi olunması için delâlet 
buyurulmadım dilemektedifler.

Gereği düşünüldü : İcabı muamelenin tâyin ve icrası ilgili 
bakanlığa ait bulunduğundan talep hakkında komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2971 8 . IV 1952

8446/7843 Haşan Fehmi Kahya (Dilekçe özeti : Askerden terhis
Bey Mah de. olunup vazife bekliyen P. T. T.
Daday. eski memurlarının durumlarının

bir karar altına alınmasına dair).

Dilekçi : Ternisini mütaakıp bir vazifeye tâyini hususunda 
müracaatta bulunduğu P. T. T. İdaresince kendi durumunda 
olan İdarenin sıra beklemekte olan diğer memurları meyanına 
kayıt olunduğunun bildirilmiş bulunduğundan bahsile 800 !i 
aşan bu müracaatlar muvacehesinde durumlarının bir karar al
tına alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında komısyo . 
numuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2972 8. IV .1952

(Düyekçe özeti : 551 sayılı Kanu
nun 8 nci maddes%ne bir fıkra ek
lenmesine dair).

Dilekçi : 551 saydı Kanunun 8 nci maddesi ile askerî mâ- 
lûline tanınan haklardan şehitlerin mâlûl bulunan yetimleri
nin de istifade ettirilmesi için mezkûr maddei kanuniyeye bir 
fıkra eklenmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan ta 
lep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi. >

K arar No. Karar t a r l ı i

8450/7847 İbrahim özalkan.
Bozyaka Mah. 531 
nci So. 51 sayılı ev
de.
İzmir,

2973 8 . IV 1952



Dilekçe
No.

8451/7848

8454/7851

8477/7874

—  40

Dilekçe sahibinin 
adı,-soyadı vaadreai

:Saime Üztürk. 
Yenişehir Necatibey 
Caddesi Dinç Ap. 
Kızı Türkân-Tetik 
yanında.
Ankara.

Komisyon karan ve nesebepten verildiği

(DileJiç.öeeti : M wş tahsisi hak
kında).

Dilekçi : Kocası müteveffa Merzifon Hukuk Yargıcı Nec- 
.meddin'den bağlanmış olan dul maaşının tekrar evlenmesi üze
rine kesilmiş bulunduğunu belirterek halen boşanmış ve muh-

• taç .bir durumda bulunmasına binaen eski maaşının mümkün 
: almadığı takdirde müteveffa pederi kıdemli piyade yüzbaşısı 
Hüseyin Hüsnü'den yeniden maaş tahsis olunmasını istemekte
d ir.

.Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan ta 
lep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

2974 8 . I V .1952

Mehme-t Soydaş ve 
Yusuf Aktan.
Yelpiz Köyü De
mokrat Parti Oeak 
Başkam.
Hum

(Dilekçe özeti : 10 .1 1 . 1949 gün 
ve 2504 sayılı ve iskânlarına dair 
olan kararın infaz ettirilmesi hak
kında).

Dilekçiler : Bakanlar Kurulu karariyle ve iskân yoliyle 
yerleştirilmiş bulundukları Yelpiz ve Ağcamelik köylerinde is
kân olunmalanna dair Dilekçe Komisyonunca müttehaz 10 . II. 
1949. gün ve 2504 sayılı K ararın topraksız bulunmaları itibariy
l e d i r  an önce infaz olunmasının temin buyurulmasını istemek
tedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçi Mehmet Soydaş ve arkadaşları
m ın daha önce vâki müraeaatları üzerine ittihaz olunan ve 
«Dilekçilere ait iskân işleminin intaç olunması ve tahsis edile
cek gayrimenkullerin tescillerinin de yapılması lâzımgeleceği 
hakkmdaki» karar dairesinde muamele ifası ilgili makamlar 
için zaruri bulunduğundan talep hakkında komisyonumuzca ay-

- rica.hir .işlem yapılmasına .mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. K arar tarihi

2975 8 . IV . 1952

'Mehmet'i! kici. 
Bakkal Mustafa 
Ekin, elifle. 
GÜlşehri - Niğde.

(Dilekçe Özeti : Arazi verilmesi 
hakkında).

.friUAçi : Toprataaz-kaldoğından bahsile 10 nüfuslu efradı a- 
m edarolacak miktarda arazi verilmesini is

temektedir.
Gereği düşünüldü : îcabı muamelenin tâyin ve ifası ilgili 

bakanlığa ait olduğundan talep hakkında komisyonumuzca bir
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Dilekçe
No.

8438/7880:

8484/7881
9901/9217

10375/9633

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.
‘Karar No. Karar tarihi

2976 -o; 8 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Başlamış oldukla
rı köy su ve kaldırım inşaatı için 
nakit ve malzeme yardmı yapılma
sı hakkında).

Dilekçiler : 4 saatlik bir mesafeden getirmekte oldukları 
köy suyu ile yapılması zaruri 300 metre uzunluğunda ve 6 
metre yüksekliğindeki kaldırım için köylerinin fakrü zarure
ti ne binaen nakit ve malzeme yardımı yapılmasını istemekte
dirler.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2977 8. IV .1952

(Dilekçe özeti : İmar ve ihya et
mek suretiyle tahtı tasarrufların
da bulundurdukları 800 dönümlük 
Hazine arazisine VÂM füzuli mü
dahalenin men’i  hakkında).

Dilekçiler : 1948 yılında Mâliyenin muvafakati ile; funda
lık ve çalılıklardan imar ve ihya etmiş bulundukları 800 dö
nümlük Hazine arazisine Manavlı Aşiret mensupları tarafın
dan fuzulen müdahalede bulunulduğundan ve yaptıkları mü
racaatlarının da bir netice vermediğinden bahsile esasen top
raksız çiftçilerden bulunmalarına binaen 4753 sayılı Kanuna 
göre bu araziden kendilerine verilmesi icabeden istihkakın tef
rik ve teslim olunarak hiç olmazsa bu kısma her hangi bir 
tecavüzde bulunulmaması esbabının temin buyurulmasını iste
mektedirler.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan talep 
hakkında komisyonumuzca' bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

Haşan Metin 
ve ar.
Camili Köyünden. 
Kozan. . . .

Zikri Bilmiş, ye ar. 
Yavuz Köyü İhti
yar Heyeti.
Şavşat.

2978 8 . I V .1952
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Dilekçe
*  No.

8485/7882

8488/7885

Halil öm ür ve ar. 
Göle îlcesi Büyük 
Zavut Köyünde. 
Kars.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Topraksız olmala
rına binaen 4753 sayılı Ka
nuna göre köy orta malı arazile
rinden faydalanmaları esbabının 
temin buyurulması hakkında).

Dilekçiler : 8 aile olarak 60 nüfusa sahip ve geçimlerini 
rençberlikle temin eden topraksız kimselerden bulundukları 
halde 1927 yılında mahsul alamıyan bu 8 aile reisinin mücer
ret banka borçlarını ödemek maksadiyle iskân hakkı olarak 
kendilerine verilmiş olan arazilerden ancak kendilerine ait 
cüzi bir miktarını satmış bulunduklarından dolayı mütebaki 
52 nüfus efradı ailenin dahi 4753 sayılı Kanunun 43ncü mad
desine göre bu kanundan faydalanamıyacaklarının bildirilmiş 
olduğundan şikâyet ederek mezkûr kanundan ve mağduriyet
lerinin devamına mahal kalmamak üzere de orta malı olan 
köy arazilerinden faydalandırılmadan esbabının temin buyurul- 
masını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına ka/rar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2979 8 . IV . 1952

Şevki Uğur. (Dilekçe özeti : Fazla tarholunan
Arzuhalci. Gelir Vergisinin haddi lâyikına in-
Siird. dirilmesi hakkında).

Dilekçi : 10 nüfuslu efradı ailesinin geçimini temin zaruretine 
binaen yapmakta olduğu arzuhalcilikten dolayı eskiden 23 lira 
küsur kuruş Kazanç Vergisi ile teklif edilmekte iken Gelir Ver
gisi tatbikatı dolayısiyle 147 lira vergi tarholunmuş bulunduğun
dan şikâyet ederek senelik gelirinin âzami 400 lira olduğuna gö
re gerçek gelir üzerinden teklif olunmasını ve vergisinin haddi 
lâyikına indirilmesi esbabının temin buyurulmasım istemektedir.

Gereği düşünüldü : Vergi Usulü Kanununa tevfikan icabeden 
tetkikatm ifası aletderacat vergi itiraz ve temyiz komisyonları 
ile nihai olarak Danıştaya ait bulunduğundan talep hakkmda ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2980 8 . I V .1952
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8489/7886

Dilekçe
No.

Sıdıka Tangören 
Sucubaki So. No. 9. 
Gedikpaşa 
Beyazıt - İstanbul.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Yeni emekUKanu- 
nundan faydalandırılarak yetim  
maaşı tahsis olunması hakkında).

Dilekçi : Müteveffa pederi yüzbaşı Hüseyin’den kendisine 
maaş bağlanmamış bulunduğunu ve halen 65 yaşında kimsesiz 
mefluç ve muhtacı muavenet bir durumda olduğunu belirterek 
yeni Emekli Kanununun 1950 yılından sonra ölen emeklilerin 
kendi durumundaki yetimlere maaş tahsis olunacağına dair olan 
hükmünden faydalandmlması esbabının temin buyurularak ken
disine de yetim maaşı bağlanmasını dilemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan talep 
hakkında komisyonumuzca b ir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2981 8 . IV . 1952

8490/7887 Mehmet Özkan. 
Kuyucuk Bucağının 
Eğridere Köyüne 
bağlı Taşoluk Cana- 
varcılar ve Kediveli- 
ler lıalkı namına. 
Nazilli.

(Dilekçe özeti: Mahallelerinin müs
takil bir köy haline konulması hak
kında).

Dilekçi : Eğridere Köyüne bağlı olup 150 den fazla nüfusu 
bulunması itibariyle Köy Kanununun 89 ve 90 ncı maddelerine 
göre- müstakil bir köy haline konulması icabeden Taşoluk, Cana- 
varcılar ve Kediveliler mahallelerinin Yenikö.v adiyle ve müsta
kil bir köy haline getirilmesi için bu köyler derneğince ittihaz 
olunup eklice takdim kılman karar gereğince* icabeden muamele
nin ifasına emir buyrulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Muktazi muamelenin ifası ilgili bakanlı
ğa ait olduğundan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2982 8 . IV . 1952

8498/7894 Cevdet Duatepe.
Toprak Mahsulleri 
Ofisi ambannda.
Afyon.

Dilekçi : Aziz vatanın istiklâli uğrunda sepkeden mesailerine 
karşılık kırmızı şeritli İstiklâl Madalyası ile taltif edilmiş bulu
nanlardan her hangi bir memuriyette olanlara 3 derecelik bir

(Dilekçe özeti : Kırmızı şeritli İs
tiklâl Madalyası ile taltif olunan
ların terfihleri esbabının temin bu- 
yundmasına dair).
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Dilekçe
No.

8505/7899

8515/7907

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

terfi ve takdir hakkı tanınmasını, işsiz olanlarla hiç malı olmı- 
yanlara iş ve arazi verilerek terfihleri esbabının temin buyurul- 
masını ve bu suretle gelecefk Türk nesillerine güzel bir örnek bı
rakılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

K arar No. K arar iarihi

2983 8 . TV.1952

(Dilekçe özeti : Her hangi bir va
zifeye tayin olunması hakkında).

Dilekçi : Çalışmakta olduğu Karayolları Erzurum 102 nci 
Bölge Şefliği Mutemet ve Ambar Memurluğundan Demokrat 
Parti merisuplarivle olan alâka ve münasebetinden dolayı ve 
bölge şefinin ihdas ettiği geçimsizlik neticesinde tarddedilmiş 
bulunduğunu ve kanuni haklarının temini için Trabzon Müdür
lüğüne ve Genel Müdürlüğe vâki müracaatlarından da bir netice 
alamadığını belirterek uğradığı mağduriyetin telâfisi için halen 
münhal olan eski vazifesine, mümkün bulunmadığı takdirde hali 
ile mütenasip her hangi bir hizmete tâyin kılınmasını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

2984 8 . IV .1952

(Dilekçe özeti : 20 yıldır mahke- 
kemelerce halledilemiyen mera ih
tilâflarının hallolunmam hakkın
da).

Dilekçiler : Kendi köyleriyle Göveççi ve Okçu köylerinin müş
terek mera olarak kullanmakta oldukları yerin bu iki köyden 8 
şahıs adına ve 1515 numaralı Kanuna göre hakkı karardan tapuya 
bağlanıp bu şahıslar tarafından zeriyat yapılmak suretiyle bu 
mühim hak ve ihtiyaçlarının selbedilmiş bulunduğundan şikâyet 
ederek 20 sene evyel başlanıp devam eden ve muhakemeler neti
cesinde 3 defa da mezkûr meranın her üç köye ait bulunduğu 
hakkında karar almış bulunmalarına ve son defa vâki müracaat
larının da temyizen tetkik edilmekte bulunmasına rağmen bu

Ahmet Akpmar. 
ve ar.
Sofu Köyü îhtiyar 
Heyeti.
Kütahya.

Lûtfi Kundakçı. 
Yenikapı Caddesin
de Ayakkabı Tamir
cisi Sırrı özvezneci. 
yanında.
Erzurum.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

tarzda hareket olunmasına mahal bırakılmıyarak muhakemeten 
halledilemiyen bu* ııizaın bir heyeti mahsusa marifetiyle tahkik ve 
tetkik ettirilerek halledilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş bulunan ta
lep hakkında komisyonumuzca bîr işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2985 8 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : îhya  ettiği çay 
metrûkâtımn kendisine verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : 1935 yılından beri imar ve ihya etmek suretiyle 
meydana getirdiği çay metrûkâtı olan arazinin Hâzineye aidi
yetinden bahsile elinden alınmak istenildiğinden şikâyet ede
rek çiftçi ve elindeki arazisinin kifayetsiz olduğunun göz önün
de bulundurularak mezkûr toprağın kendine maledilmesini is
temektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki Kaza merciine ait olan talep 
hakkında bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2986 8 . IV . 1952

İ

5818/7910 Hüseyin Fişek.
Haydar Karyesinde. 
Mut.

8524/7915 Yusuf Gürbüz 
ve ar
Yerköy İlçesinde. 
Hırdavatçı Sıddik 
Yrimaz eliyle. 
Yerköy - Yozgad.

(Dilekçe özeti : Hazine arazilerin
den icraen veya ecrimisil suretiyle 
toprak verilmesine dair).

Dilekçiler : 1293 yılında vâki düşman işgali dolayısiyle A r
dahan’dan hicret etmiş ve topraksız çiftçilerden bulundukları
nı belirterek Yerköy ilçesinde tatbikatına başlanılan Toprak 
Kanunundan faydalandırılmalarını ve Hazine arazilerinden ic
raen veya ecri misil suretiyle bir m iktar toprağın kendilerine 
tahsis olunması esbabının temin buyurulmasını istemektedir
ler.

Gereği düşünüldü : Muktazi muamelenin ifası ilgili Bakan
lığa ait olduğundan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2987 8 . IV . 1952



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

8534/7923 Mehmet Yıldırım 
ve ar.
Köşk Köyünde.
Beyşehir.

- Dilekçiler : Nüfus kifayetsizliğine binaen 15 yıl önce Köşk 
Köyüne bağlanmış buluunan Ebülvefa Köyüne 120 nüfus Bul
gar mülteci ailesi yerleştirilmek suretiyle burasının tekrar 
müstakil bir köy haline konulmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Tetkik ve iktizası ilgili Bakanlıklara 
ait olan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

(Dilekçe özeti : Ebülvefa Köyüne 
120 nüfuslu Bulgar muhacir aile
si iskâr\ olunarak tekrar müstakil 
köy haline getirilmesine dair).

2988 8 . IV .1952

Başkan Sözcü Kâtip
Maraş Çorum Balıkesir Balıkesir

Abdullah Aytem iz Müçteba Iştın A li Fahri İşeri

Çanakkale Gümüşane Gümüşane Kayseri
Nusret Kirişcioğlu Cevdet Baybura Ahmet K. Varınca Yusuf Ziya Turgut

Malatya Malatya Seyhan Trabzon
Nuri Ocakcıoğlu Abdülkadir özbay Salim Serçe Salih Esad Alperen

(Dilekçe sayısı : 136)

T. B. M. M. Banmtv-



Dönem : IX
T. B. M. M.

Toplantı: 2

D İ L E K Ç E  K O M İ S Y O N U  

H A F T A L I K  K A R A R  C E T V E L  I

— HJ S a y ı : 3 6  IK —

20 . V I . 1952 Cuma

Dilekçe
No.

6210/5788

Dilekçe sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

Mehmet Dobada. 
Millî Eğitim Bakan
lığı Ortaöğretim 
Muamelât kalemin
de öğretmen. 
Ankara.

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Gazi Terbiye Enstitüsü diploma
sının temin ettiği kanuni hakla
rımın verilmesi hakkında).

Dilekçi : Gazi Terbiye Enstitüsü B Seksiyonu mezunu bulun
duğundan ve Yüksek Meclisçe ittihaz buyurulan bir kararla da 
tahsil sürelerinin enstitüye muadil olduğu kabul olunmasına rağ
men yüksek okul mezunlarına tanınan haklardan istifade ettiril
in iverek sadece bir diploma değiştirilmesi ile iktifa olunduğunu 
beyanla, terfi ve maaş derecelerindeki hakkı mükteseplerinin 
tanınmasını dilemektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin tetkiki. 3546 sayılı Danıştay Ka
nununun 23 ncü maddesi ile idari kaza merciine ait bulunduğun
dan, İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre komisyonumuzca yapıla
cak bir işlem olmadıkına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2989 9. IV . 195,2

9145/8461 Şükrü Başaran. 
Emekli Yüzbaşı. 
Gümrükhan Bay 
Müslim Hayırlı 
yanında.
Urfa.

(Dilekçe özeti: Tekrar tavzifi hak
kında;.

Dilekçi : Hakkındaki emeklilik işleminde isabet bulunmadı
ğından bahsile bıı muamelenin iptalini ve tekrar orduda tavzifini 
istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının bu husustakj cevabi yazısında : 
Dilekçinin 3360 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (H) fıkrasına 
tevfikan emekliye ayrıldığı ve bu işlem hakkında askerî Yargı 
taya dâva açmış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü 3360 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
(II) fıkrasına tevfikan disiplin noktasından sicillen emekliye 
sevkedilmiş olan dilekçinin bu muamele aleyhinde Askerî Yar- 
gıtayda ikame ettiği dâva üzerine buraca yapılan tetkikat neti
cesinde, mumaileyhe ait sicilin mevzuata uygun olarak yetkili 
üstlerince düzenlenmiş olduğunun anlaşıldığı ve ancak bu sicilde 
mühderif* imi K“ haşa ve kanaatlerin 3310 sayılı Kanunun deği-



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

şik 2 nci maddesi gereğince dâva konusu olamıyacağı beyarayle 
mezkûr dâvanın reddedildiği sonradan getirtilen 6. IV 1949 
gün ve 684/306 sayılı ilâm münderecatmdan münfehim olmasına 
ve kaza merciince incelenmiş bir hususun, Anayasanın 54 ncü 
maddesi sarahatine göre, tekrar komisyonumuzca ele alınması 
caiz olmamakla beraber, Büyük Millet Meclisince 55 nci Birle
şimde aynen kabul buyurulan 20. I I I .  1952 gün ve 7713/7164 
sayılı raporda da beyan edildiği üzere, askerî sicil müessesesinbı 
vicdani kararından mülhem mülâhaza ve kanaatler teşriî mura 
kabeden de masun tutulmak lâzımgeleceğine binaen, vâki istek 
hakkında bu sebeplerden bîr işlem yapılmasına mahal olmadığın-ı 
karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

2990 9. I V . 195£

7034/6491 Muharrem Tekdal 
Ortaokul Müdürü.
Söğüt.

Dilekçi : 1937 yılında Gazi Eğitim Enstitüsünün (B) Seksi
yonundan mezun olduğunu ve diğer mezunlardan farklı bir dip
loma verilmesi dolayısiyle vâki devamlı müracaatları neticesinde 
Yüksek Meclisçe bu seksiyon mezunlarının tahsillerinin de enstitü 
tahsiline muadil olduğuna karar verildiği halde bunun tabiî ne
ticesi olan ve yüksek tahsil mezunûanna tanınan haklardan fay
dalandırm adığını beyanla Yüksek Meclis kararına uyularak 
değiştirilen'diplomasının bahşettiği hakların tanınmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki idari kaza merciine ait olan istek 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karac No. K arar tarihi

(Dilekçe özeti : Yüksek tahsili 
olanlara tanınan haklardan fay
dalandırılmasına dair).

2991 9 . IV . 195,2

779/721 Bedri Eroğlu.
Şerif Ali So. No. 15 
Kartal - İstanbul.

(Dilekçe özeti: Tekrar tavzifi hak
kında).

Dilekçi : Hakkındaki emeklilik işleminde isabet bulunmadı
ğından bahsile bu muamelenin iptalini ve tekrar orduda tav
zifini istemektedir.

Millî Savunma Bakam lığın m bu husustaki cevabi yazısında: 
Dilekçinin müteselsil sicil âmirleri tarafından düzenlenen ve 
muhtar üst tarafından da teyit edilen sicile müsteniden ahlâ
ki durumundan dolayı 3360 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
H fıkrası gereğince emekliye ayrıldığı ve bu işlemin kaldırıl
masını; ia ı’tû:1. gö ü.emediği bildirilmektedir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

öğretmeni. 
S. No. 459. 
İstanbul’

Gereği düşünüldü : Dilekçi 3360 sayılı Kanunun L ııei mad
desinin H fıkrasına tevfikan disiplin noktasından sicilim emek
liye sevkedikniş olmasına ve Büyük Millet 'Meclisinim 31.III. 1952 
tarihinde ve 55 nci birleşimde aynen kabul ve teyit • ».ettiği 
20. I I I .  1952 gün ve 7713/7164 sayılı komisyon raporunda da 
beyan olunduğu gibi sicilde münderiç mülâhaza ve kanaatler 
askerliğin vicdani1 kararından mülhem olduğu cihetle teş
riî murakabeden de masun tutulm ak ve binnetice askerî sicil 
müessesesinim takdir hakkına ve gösteıtliği lüzuma müdahale 
edilmemek lâzımgeleceğine ve esasen müstedinin dilekçesinde 
münderiç ifadesine göre bu hususta kaza merciine müracaatla 
açtığı dâva süre aşımı noktasından reddedilmiş bulunmasına bi
naen vâki istek hakkında bu sebeplerden komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Di'ekçi : Hflkkındaki emeklilik işleminde isabet bulunma
dığından bahsile bu muamelenin kaldırılmasını ve tekrar or
duda tavzifini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının bu husustaki cevabi yazısında : 
Dilekçinin müteselsil sicil âmirleri tarafından düzenlenen ve 
muhtar üst tarafından da teyit edilen sicile müsteniden şeref 
ve haysiyetini muhil hareketlerinden dolayı 3360 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin H fıkrası gereğince emekliye ayrıldığı 
ve bu işlemin kaldırılmasına im kân görülemediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi 3360 sayılı Kanunun T nci mad
desinin II fıkrasına tevfikan disiplin noktasından sicilleıı 
emekliye sevkedilmiş olmasına ve Büyük 'Millet Meclisinin 
31 . III . 1952 tarihinde ve 55 ııci birleşimde aynen kabul ve 
teyit ettiği 20 . I I I . 1952 gün ve 7713/7164 sayılı komisyon ra 
porunda da  beyan olunduğu gibi sicilde münderiç mülâhaza 
ve kanaatler askerliğin vicdani kararından mülhem olduğu ci
hetle teşriî murakabeden de masun tutulmak ve binnetice as
kerî sicil müessesesinin takdir hakkına ve gösterdiği lüzuma 
müdahale edilmemek lâzımgeleceğine binaen vâki istek hak
kında bu sebeple bir işlem yapılmasına mahal olmadığına, an
cak dilekçinin müddetini geçirmemiş .^olduğu surette hakkın
da ki muamelenin mevzuat hükümlerine aykırı olduğu iddia- 
siyle Askerî Yargı tayda mücerret bu noktadan idari dâva 
açabileceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2992 9 . IV .1952

985/913 Muzaffer inal.
Belediye İtfaiye 
Müdürlüğü Bando

(Dilekçe özeti: Tekrar tavzifi hak
kında).

Karar No. Karar tarih. 
— ------  ------------------

9 . IV . 1952



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

610/558 Nadir Sarızeybek. 
988/916 Karayolları 5. Böl- 

1^047/9610 ge Müdürlüğü.. 
13475/12554 Merkez Atölyesinde 

Mersin.

9519/8862 Abdürrahıman Gür- 
1220/1142 sü.
4735/4473 Arayıcıbaşı So.

Nö. 39.
Kadıköy - İstanbul.

Komisyon kararı ve ne sebepten verüdiği

(Dilekçe özeti : Tekrar ord-uya 
alınması hakkında).

Dilekçi : Emeklilik işleminin kaldırılmasını ve tekrar muvaz
zafa naklini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının bu husustaki cevabi yazısında: 
Dilekçinin müteselsil sicil âmirleri tarafından düzenlenen ve 
m uhtar üst tarafından da teyit edilen sicile müsteniden ahlâki 
durum undan dolayı 3360 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin H 
fıkrası gereğince emekliye ayrıldığı ve bu işlemin kaldırılmasına 
imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi *3360 sayılı Kanunun 1 nci mad 
desinin II fıkrasına tevfikan disiplin noktasından sicillen 
emekliye sevkedilmiş olmasına ve Büyük Millet Meclisinin 31 . 
III . 1952 tarihinde ve 55 nci Birleşimde aynen kabul ve teyit 
ettiği 20 . III . 1952 gün ve 7713/7164 sayılı komisyon rapaorun- 
da da beyan olunduğu gibi sicilde münderiç mülâhaza ve kana
atler, askerliğin vicdani kararından mülhem olduğu cihetle, teş 
riî murakabeden de masun tutulm ak ve binnetice askerî sicil 
müessesesinin takdir hakkına ve gösterdiği lüzuma müdahale 
edilmemek lâzımgeleceğine binaen, vâki istek hakkında bu se
beple bir işlem yapılmasına mahal olmadığına, ancak dilekçinin 
müddetini geçirmemiş olduğu surette hakkındaki muamelenin 
mevzuat hükümlerine aykırı olduğu iddiasiyle Askerî Yargıtaya 
da müracaat bu noktadan idari dâva açabileceğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2994 9 . IV . 1952

(Dilekçe özeti: Tekrar tavzifi hak
kında).

Dilekçi : Hakkındaki emeklilik işleminde hiçbir suretle isa
bet bulunmadığından bahsile bu işlemin kaldırılmasını ve tekrar 
orduda tavzifini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının bu husustaki cevabi yazısında: 
Dilekçinin ahlâki kusurlarından dolayı orduda bekası caiz 
olmadığına dair düzenlenen sicil üzerine 3360 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin H fıkrasına tevfikan 'emekliye sevkolunduğu 
ve hakkındaki bu işlemin usulen katiyet kesbettiği ve bu sebeple 
talebin is ’afı cihetine gidilemiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi 3360 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin H fıkrasına tevfikan disiplin noktasından sicillen emek
liye sevkedilmiş olmasına ve Büyük Millet Meclisininin 31 . III . 
1952 tarihinde ve 55 nci Birleşimde aynen kabul ve teyit ettiği
20 . II I  . 1952 gün ve 7713/7164 sayılı Komisyon raporunda da 
beyan olunduğu gibi sicilde münderiç mülâhaza ve kanaatler 
askerliğin vicdani- kararından mülhem olduğu cihetle teşriî 
mürakabeden masun tutulmak ve binnetice askerî sicil müessese-



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

sinin takdir hakkına ve gösterdiği lüzuma müdahale edilmemek 
lâzımgeleceğinte binaen, vâki istek hakkında bu sebeple bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına; ancak dilekçinin müd
detini geçirmemiş oldıığu surette hakkındaki muamelenin mev
zuat hükümlerine aykırı olduğu iddiasiyle Askerî Yargıtayda 
mücerret bu noktadan idari dâva açabileceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2995 9 . jTV . 1952

(Dilekçe özeti : Toprak verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Kesîr olan ailesi efradını geçindırebilmek için top
rağa muhtaç bulunduğunu beyanla kendisine yurdun ne tarafın
da olursa olsun kâfi miktarda arazi verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin, Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nunu hükümleri dairesinde mahallinde müteşekkil Tevzi Komis
yonuna müracaat etmesi lâzımgeleceğinden, vâki talebi hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2996 9 . IV .1952

12972/12077 Zülkif Kalemci. 
10430/ 9685 Tatlısu Mah. den. 
11961/11114 Fındıklı - Çoruh.

10438/9693 Mustafa Değirmenci 
Kooperatif altı 
Numune Kahvesi 
yanında Arzuhalci 
Metin eliyle.
Ankara.

(Dilekçe özeti 
xı hakkında).

Eski işine almma-

Dilekçi : Ankara Teknik öğretim Okulunda odacı iken işine 
haksız yere son verildiğini ve mâlûl olması hasebiyle de bagk* bir 
yerde çalışamadığını bildirmekte ve tekrar eski görevine alınması
nı istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin, haksız yere işten çıkanldığı 
yolundaki iddiasını ve tekrar aynı göreve alınman talebini ilgili 
makamlara karşı dermeyan etmekte muhtar olmak üzere, vâki 
isteği hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

10440/9695 Mehmet Turan.
lcadiye Mah. Semer
ci So. No. 1 de. 
Üsküdar - İstanbul.

2997 9 IV . 1952

(Dilekçe : özeti : Millî Korunma 
Kanununun kaldırılması ve kira
daki evinin tahliyesi hakkında).

Dilekçi : Arabacı 'Zülfü adındaki bir şahsa aylığı on beş lira
ya kiraladığı evinde, hâsıl olan katî lüzuma binaen, kendisiyle 
ailesi efradının oturmalan icabettiğini ve tahliye hususunda ki
ralama yaptığı müracaatın, bunun tarafından hiç nazara alın-



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No adı, soyadı ve adresi

Ö —

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

7998/7425

10366/9624

madiğini ve Millî Korunma Kanununun tasarruf hak ve serbes- 
tisini ihlâl ve takyit eylediğini bildirmekte ve sözü geçen kanu
nun lâğvını ve evinin de tahliyesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Millî Korunma Kantınunun kaldırılması 
yolundaki dilek ancak yeni bir kanun mevzuu olabileceğine ve di
lekçi, kanunen muayyen sebeplerin mevcudiyeti halinde mahke
meye müracaatla tahliye istemekte muhtar bulunmasına göre, 
vâki talep hakkında bu sebeplerden komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2998 9 . I V .1952

A. Sezai Şengül Yu- 
karıçarşı Yeni Mah. 
Halkevi karşısında. 
No. 15.
Araç. ‘

Araç’ta, Yeni Mahallede 15 numarada oturan A. Sezai 
Şengün tarafından Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilip 
usulen komisyonumuza havale edilen 29 . I I I . 1951 tarihli dilek
çe ile arkasındaki meşruhat, mâna ve medlûlünün tâyinine imkân 
görülemiyen birtakım sözleri muhtevi bulunduğu için dilekçinin 
talep ve maksadının mahiyeti anlaşılamadığından, mezkûr dilek
çe ve meşruhat üzerine bir işlem yapılamıyacağına ve dilekçinin 
isteğini açık ve anlaşılır bir ifade ile tekrarlaması halinde gere
ğinin düşünüleceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2999 9 . IV . 1952

Kâmil Törüner. 
Sıhhiye Hanımeli 
So. Maden Ap.
No. 37 de. M. Veh
bi Bilgütay Vekili 
Ankara.

(Dilekçe özeti : Emlâk ve Kredi 
Bankasından yardım sağlanması 
hakkındfl).

Dilekçi : A nkara’da Yeni Mahallede 8058 ada 10 parsel nu
maralı arsa üzerine yaptırm akta olduğu, evin üçüncü betonunu 
attıktan sonra muktazi yardımın yapılması hakkında Emlâk ve 
Kredi Bankasına müracaat ettiği halde, ruhsatname almakta 
geciktiği ileri sürülerek mezkûr yardımın yapılmadığını, hal
buki bahis mevzuu ruhsatnameyi muayyen zamandan bir gün 
evvel alıp da bankadan yardım görenlerin henüz inşaata bile 
başlamadıklarını beyanla, bu gibilere ayrılan paraların kendi
sine ve aynı durumda olanlara tahsisini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin isteği bankaca tetkika tâbi 
tutulması lâzımgelen hususlardan bulunmasına göre mezkûr is
tek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karaıt No. K arar tarihi

3000 9 . I V .1952



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

10383/9640 Mustafa Erşan.
Cumhuriyet Cadde
sinde Tuzcu Mehmet 
Helvacı eliyle.
Sivas.

10505/9758 Mehmet Ali Güngör.
Hasfınn Cad. No. 
41.
Beşiktaş - İstanbul.

10498/9751 Kenan Dinçer.
Kurtuluş Lokomcu 
sokak No. 46. 
Taksim - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Gasbedilen malla
rının kendisine iadesi haklımda).

Dilekçi : Menkul ve gayrimenkul mallarının iki oğlu tara
fından gasbedildiğini beyanla, bunların kendisine iadesi husu
sunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : îstek kaza merciince incelenerek kara
ra bağlanması lâzınıgelen hususlardan olmasına göre bu bapta 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ve 
dilekçinin sözü geçen mercie müracaatla dâva ikâmesinde muh
tariyetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3001 9 . IV .1952

(Dilekçe özeti: Salman verginin 
indirilmesi hakkında).

Dilekçi : Üst katı ikametgâh, alt kısmı da ticarethane olaıı 
gayrimenkulüııe takdir edilen verginin çokluğundan bahsile 
bunun haddi lâyikına indirilmesi hakkında evvelce vâki olan 
müracaatının kaza merciince halli lâzımgelen hususlardan ol
duğu ileri sürülerek I  Numaralı Geçici Dilekçe Komisyonunca 
işleme tâbi tutulmadığını, halbuki bu mevzuun Danıştay Dör
düncü Dairesince incelenmiş ise de müspet bir karara bağlan
madığını ve işin bu suretle muallâkta kalması mağduriyetini 
intaç ettiğini beyanla, isteğinin komisyonca tetkik edilerek bir 
karara raptını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bir ihtilâf konusu olarak ile
riye sürdüğü husus hakkında önce Vergi Temyiz Komisyonu, 
sonra da Danıştay Dördüncü Dairesi tarafından tetkikat yapı
larak icabeden kararlar ittihaz olunmuş bulunmasına ve bu gi
bi kaza merciini ilgilendiren ve bu mercice de karara bağlan
mış olan meseleler hakkında komisyonumuzca ayrıca inceleme 
yapılmasına Anayasanın 54 ncü maddesi hükmünce imkân gö- 
rülememesine ve bu sebeple I  Numaralı Geçici Dilekçe Komis
yonunun ittihaz ve tebliğ ettiği bahis mevzuu kararında bir 
isabetsizlik bulunmamasına bjnaen, dilekçinin son müracaatı 
hakkında da bu sebeplerden dolayı bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3002 9 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Tahsis muamelesi
nin düzeltilmesi hakkında).

Dilekçi : Yedi seneden ibaret askerî hizmetimin, tekaütlük 
muamelesinin icrası sırasında nazara alınmadığını ve bu suretle 
ikramiyede:ı mahrum ve binnetice mağdur edildiğini beyanla, tali-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin 
No. adı, soyadı re adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

sis işleminin ıslahını istemektedir.
Gereği düşünüldü : Dilekçeye bağlı ‘28 . I I . 1951 »ün ve 

3051/723 sayılı Danıştay ilâmı münderecatına nazaran istek ka/a 
merciince incelenerek karara bağlanmış ve Anayasanın 54 ııeü 
maddesi mucibince bu hususta komisyonumuzca artık tetkikat ic
rası caiz bulunmamış olduğundan vâki talep hakkında bu sebep
ten bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3003 9 . IV . 1952

10507/9760 Haşan özüt.
Rami Yeni Mahalle 
Hüseyin Efendi so
kak No. 19 da.
Eyüp - İstanbul

(Dilekçe özeti: İstihkakının öden
mesi ve maaş cüzdanının da veril
mesi hakkında).

Dilekçi : Gayrimübadil sıfatı ile Hâzinede on yedi bin küsur 
lira alacağı bulunduğundan bahsile, bu paranın verilmesi ve he
nüz göndeıilmiven ınaaş cüzdanının da kendisine yollanması hu
susunun teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin istihkakı olduğunu iddia ettiği 
paradan dolayı mâlî makamlara ve maaş cüzdanının gönderilmesi 
talebiyle de ait olduğu mercie müracaatta bulunması icabedece- 
ğine göre her iki cihet hakkında komisyonumuzca bîr işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3004 9 . IV . 1952

10543/9796 M. Osman öztürk. 
10568/9821 Karata§ 305 nci so

kak No. 64.
İzmir.

(Dilekçe özeti : Tasfiye kararının 
kaldırılması hakkında).

Dilekçi : Liseyi bitirdikten sonra ilkokul öğretmenliğine in
tisapla müdürlüğe kadar yükselmiş ve meslekî kifayetsizliği hak
kında da hiçbir ihtara mâruz kalmamış iken, âni olarak tasfi
yeye tâbi tutulduğunu ve bu baptaki kararın re f’i için vaktiyle 
Dilekle Komisyonuna müracaat etmiş ise de bu müracaatının da 
'tetkikiz reddî cihetine gidildiğini ve bu sebeple mezkûr komisyon 
kararına itiraz etmekte olduğunu beyan ve durumunun yeni baş
tan incelenerek lehinde biı- karar verilmesini talep etmektedir.

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu tasfiye kararı aleyhine 
Danışta.va yapılan müracaatın buraca kabule şayan göriilmiyerek 
reddedildiği ve mezkûr tasfiyenin yalnız öğretmenliğe raci olması 
hasebiyle de dilekçinin başka bir göreve tâyinini istemekte muh
tar bulunduğu ve bu sebeple tasfiye kararının re f’i hakkındaki 
talebe dair bir işlem yapılmasına mahal görülemediği selef ko
misyonun ittihaz ettiği 5 . IV . 1944 gün ve 1510 sayılı K arar
dan anlaşılmasına ve İçtüzük gereğince komisyon kararına karşı 
yalnız milletvekillerinin itiraz haklan olup dilekçilere böyle bir 
hak tamnınaımş bulunmasına ve esasen evvelce yazılı şekilde ka-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

rara bağlanmış olan bu meseleden dolayı tekrar tetkikat icrası da 
caiz olmamasına binaen son defa vâki müracaat hakkında dahi 
muamele ifasına lüzıım bulunmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3005 9. IV .1952

10575/9827 Sait Erdağ.
Müftü Mahallesinde 
Karadeniz E regl isi.

(Dilekçe öze ti: Vali ve kaymakam
dan şikâyet).

Dilekçi .- Zonguldak Valisi ile Ereğli Kaymakamının 'ken
disine karşı kindar bir tavır takındıklarından bahsile, bu hal
den şikâyet etmektedir.

içişleri Bakanlığımın bu husustaki yazısında : Dilekçinin 
akli muvazenesinin bozuk olmasından dolayı 1950 yılında Ba
kırköy Akıl Hastanesine gönderildiği ve bu şikâyetini de aynı 
ruhi haletin tesiriyle yapmış olduğu, ilgili valiliğin bu bapta
ki yazısına ait fen bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına, 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3006 9 . IV .1952

10556/9809 Recep Karakoyun.
itfaiye meydanında 
Handa.
Ankara.

(Dilekçe öze ti: Mahkemedeki işi
nin bir an evvel görülmesi hak
kında).

Dilekçi : Tapuda kayıtlı gayrimenkul lerine başkaları tara
fından fuzulen vâki müdahalenin mem’i hakkında açmış oldu
ğu dâvanın 'kanuni hükümleri dairesinde rüyet 'edilmediğinden 
ve bu suretle hakkının ip tali cihetine gidildiğinden ve mezkûr 
dâva münasebetiyle daha evvel yaptığı müracaatların da; Ko
misyonca nazara alınmadığından bahsile, işinin biram evvel 
görülmesi hususunun teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ileriye sürdüğü hususların 
kaza merciini ilgilendirmekte olmasından dolayı bu bapta, bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına, dair selef Dilekçe Komis
yonunca verilen 28 . V I . 1950 gün ve 112 sayılı karar usulen 
kesinleşmiş bulunmasına ve evvelce bu yolda karara bağla
nan isteğin tekrar tetkiki cihetine gidilemiyeceğine binaen, 
aynı isteği muhtevi son m üracaat hakkında da muamele ifası
na lüzum olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3007 9 . IV .1952
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe öze ti: Yeniden hizmete 
alınması veya ikramiye verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Devlet Demiryolları Sivas işletmesinde pompacı 
iken haksız yere işine son verildiğini beyanla, tek ra r hizmete 
alınmasını veya kendisin© ikramiye verilmesini istemekte ve 
aynı talep hakkında bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
mütedair bulunan mukaddem tarihli komisyon kararına da 
itiraz etmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi, haksız yere işinden çıkarıldığı 
iddiasından dolayı usulü dairesinde kaza merciine müracaat 
edebileceğine ve komisyon kararlarına karşı yalnız milletve
killerinin itiraz hakları olup dilekçe sahiplerine böyle1 bir hak 
tanınmamış bulunmasına göre vâki son müracaat hakkında da 
zikredilen sebeplerden muamele ifasına lüzum olmadığına ka- 
ra r  verildi.

K arar No. K arar tarihi

3008 9 . IV .1952

(Dilekçe öze ti: Millî Korunma Kar- 
nununun 30 ncu maddesinin kal
dırılması hakkında):

Dilekçi : Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesinin ta
sarruf hak ve serbestisini takyit ve ihlâl etmekte olduğundan 
bahsile, bu maddenin kaldırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun mevzuu olan istek hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3009 9 . IV . 1952

(Dilekçe öze ti: Kendisine ait ko
misyon kararının tavzihi Hk.).

Dilekçi : Evvelce Büyük Millet Meclisine vâki müracaatı 
hakkında Dilekçe Komisyonunca verilen ve bu müracaatın bir 
kanun mevzuu olduğuna mütedair bulunan kararda ipham 
bulunduğundan bahsile, mezkûr karann tavzihini istemekte
dir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bahsettiği komisyon karan, 
münderecatmdan da açıkça anlaşıldığına göre, taallûk ettiği hu
susun ancak bununla ilgili hükümleri muhtevi olarak çıkan* 
lacak yeni bir kanuna m e^p teşkil edebileceğini beyandan

10825/10064 Ali Ulvi Elöve.
Orduevi arkası Ha
nımeli sokak Turan 
Apt. No. 3. 
Yenişehir - Ankara.

10727/9973 Mehmet A ıif öztürk.
Emekli öğretmen. 
Ünye.

10586/9837 Haşan Güven.
Birinci Aziziye Ab- 
bas tarlası 1094 so
kak No. 14 de. 
İzmir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

ibaret ve binaenaleyh tavzihe gayrimuhtaç bulunduğundan, 
keyfiyetin kendisine tebliğine karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3010 9 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Kira alacağının 
tahsil, eviyle maaş cüzdanının da 
kendisine teslimi hakkında).

Dilekçi : Albay Ihsan Uncu'da kira bedelinden (2 400) lira 
alacağı bulunduğundan, on yedi bin küsur liraya yaptırdığı bir 
ev ile maaş cüzdanının da kızı ve damadı tarafından gasbe- 
dildiğinden bahsile, mezkûr cüzdan ve evin gaasıplardan ve ki
ra bedelinin de adı geçen Albaydan alınarak kendisine teslimi
ni istemektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki istek kaza merciince incelenecek 
hususlardan bulunduğu cihetle bu bapta komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına ve dilekçinin usulü dai
resinde mezkûr mercie müracaatla dâva ikamesinde muhtari
yetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3011 9 . IV .1952

0951/10188 Haşan Uzat. 
10316/9581 Eyüp Rami Yeni

mahalle Hüseyin E- 
fendi sokak No. 19. 
İstanbul.

7777/7208 Selim Aran.
Mutlu mahallesinde. 
Manisa.

(Dilekçe özeti: A ylık bağlanması 
hakkında).

Dilekçi : 1942 yılında vefat eden oğlu Teğmen Hilmi A ran’- 
dan kendisine aylık bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi kanunen maaşa müstahak du
rumda olduğunu ait bulunduğu makama müracaat suretiyle 
ispat ederek gereken işlemin yapılmasını istiyebileceğine ve esa
sen mumaileyh tarafından evvelce bu bapta vâki olan müraca
atlar üzerine selef Dilekçe Komisyonunca muamele ifasına 
mahal olmadığı yolunda ittihaz edilen kararlar kesinleşmiş bu
lunmasına göre aynı talep hakkında tekrar bir işlem yapılamı- 
yacağına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3012 9 . IV . 1952

311106/10334 Rifat Sey ve ar.
Belediye yazı ve Zat- 
işleri Müdıirü.
Bursa.

(Dilekçe özeti: Borçlanmaya tâbi 
tutulması hakkında).

Dilekçiler : Belediyede mesbuk hizmetlerinden on yılının 
borçlanmaya tâbi tutulup fazlasının nazara alınmamasında 
isabet göremediklerinden 1 bahsile, mezkûr on yıldan fazla hiz
metleri hakkında da borçlanma hükümlerinin uygulanmasını, 
üçüncü defa istemektedirler.
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Gereği ‘düşünüldü : Gerek 4085 gerekse 5434 sayılı Kanun
larda borçlanma için kabul edilen hizmet müddeti on yıldan 
ibaret olmasına ve bu on yıllık müddetin artınlm ası kanunda 
değişiklik yapılmasını istilzam eden hususlardan bulunmasına 
ve Anayasanın 15 nci maddesi gereğince kanım teklif etmek 
hakkı yalnız Milletvekillerine ve Bakanlar Kuruluna ait olup 
komisyonumuz mücerret bu sıfatla böyle bir teklif serdine yet
kili bulunmamasına ve mukaddemki komisyon kararlan da iste
ğin yeni bir kanun mevzuu olmak hasebiyle bir işleme tâbi tutu- 
lamıyacağına mütedair ve bu itibarla aynı istek hakkında tek
rar tetkikat icrası gayricaiz olmasına binaen, vâki son talep 
hakkında da zikredilen sebeplerden komisyonumuzca muamele 
ifasına lüzum bulunmadığına karar verildi.

KararNo. K arar tarihi

3013 9 . I V .1952

(Dilekçe özeti : Emekli maaşının 
tadili hakkında).

Dilekçi : Müktesep haklarının tanınması vo emekli maaşının 
da bu dairede tadili hakkında evvelce yaptığı müracaata dair 
şimdiye kadar bir karar verilmediğini beyanla, vâki talebinin 
kısa bir zamanda karara bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu müracaat hakkında I Nu
maralı Geçici Dilekçe Komisyonunca 12 . V II . 1951 gün ve 1150 
sayı ile karar verildiği anlaşıldığından tekrar tetkikat icrasına 
mahal olmadığına ve sözü geçen karann dilekçiye hemen tebliği 
lüzumuna karar verildi.

KararNo. Karar tarihi

3014 9 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : İskân edilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Maden ilçesinde iskân edilmesi talebiyle bundan evvel 
yaptığı müracaat, 25J0 sayılı İskân Kanununun tâyin ettiği ild 
yıl müddet içinde vâki olduğu ve bu hususu müeyyit vesikalarını 
da dilekçesine bağlamış bulunduğu halde, 2 numaralı Geçici Di
lekçe Komisyonunun, mezkûr müddetin geçirilmiş olduğuna mü
tedair olan Bakanlık yazışma bakarak isteği hakkında işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar vermiş bulunmasında isabet 
göremediğini ve bu sebeple bu karara itiraz ettiğini bildirmekte 
ve iskân talebi hakkında yeniden tetkikat yapılarak lehinde bir 
karar verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin iskân talebini 2510 sayılı Ka
nunun tâyin ve tesbit ettiği iki yıllık müracaat müddeti içinde 
dermeyan etmemiş olduğuna mütedair bulunan bakanlık cevabının

11061/10292 Naki Bayramgil 
10663/9911 Tüccar Salih Sezer 

eliyle.
Maden.

10617/9868 Niyazi Pulat.
Hv. Harp Okulu 
Maniple öğretmeni. 
5346.
Eskişehir.



Bilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

10691/9938 Osman Dinçer.
Karşıyaka ömek  
Köyü Menemen Cad. 
N a 82.
İzmir

10906/10143 Nedim Sakarya.
Mahmutpaşa Mah. 
No. 1.
Tokad.

hilâfmı kaza merciine müracaatla isbat ve hakkını bu yoldan istih
sal etmesi lâzımgeleceğine ve bu gibi hususların komisyonca tet
kiki cihetine gidilemiyeceğine ve 2 numaralı Geçici Dilekçe Ko
misyonunun verdiği mukaddem tarihli karar da bu düşünceye da
yanmasına ve İçtüzük gereğince bu kabîl kararlara kargı yalnız 
milletvekillerinin itiraz hakları olup dilekçe sahiplerine böyle bir 
hak tanımamış bulunmasına ve esasen 2 numaralı Komisyon ka
rarı usulen kesinleşmiş ve böyle bir karara bağlanmış olan bir 
meselenin de tekrar incelenmesi gayricaiz görülmüş olmasına bi
naen, dilekçinin yukarda beyan edildiği veçhile hakkını kaza 
merciine müracaat suretiyle aramakta muhtar olmak üzere vâki 
son talebi hakkında dahi bir muamele ifasına lüzum olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3015 9 . I V .1952

(Dilekçe özeti: 5228 sayılı Kanun
dan istifade ettirilmesi hakkında)

Dilekçi : Henüz Belediye teşkilâtı kurulmamış, fakat nüfusu 
itibariyle kasaba sayılmaları lâzımgelmiş olan yerlerdeki halkın 
dahi 5228 sayılı Kanun hükümlerinden istifade ettirilmeleri 
hakkında evvelce vâki müracaatının Dilekçe komisyonunca yeni 
bir kanun mevzuu addedilerek işleme tâbi tutulmamalında isabet 
göremediğini beyanla, bu hususun tekrar incelenerek bir karara 
bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Talep, 5228 sayılı Bina Yapımını Teşvik 
Kanununun henüz belediye teşkilâtı kurulmamış olan yerlerde 
dahi uygulanması hususunun teminine mâtuf olmak hasebiyle 
yeni bir kanun mevzuu telâkki edilerek selef Dilekçe Komis
yonunca bu yolda karara bağlanmış bulunmasına ve usulen ke
sinleşmiş olan bu kararın taalluk ettiği bu konuya dair tekrar 
tetkikat icrası caiz olamıyacağına binaen, vâki son müracaat 
hakkında da bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3016 9 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Verginin iadesi
hakkında).

Dilekçi : Kanunen Varlık Vergisi vermekle mükellef olma
dığı halde kendisinden iki bin lira vergi alınmış olduğunu ve bu 
verginin iadesi hakkında evvelce Büyük Millet Meclisine müra
caat etmiş ise de Dilekçe Komisyonunca bir işlem yapılmasına 
lüzum görülmediğini ve bu suretle mağdur edildiğini beyanla, 
sözü geçen ve haksız yere kendisinden tahsil edilmiş bulunan



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

10971/10207 Abdullah Başar.
Mollabahattin Mah. 
Nebi So. No. 24. 
Diyarbakır.

10717/9963 Şerif Acar ve ar.
Martlı Mah. Ergene 
So. No. 31.
Balıkesir.

Varlık Vergisinin iadesi hususunun karar altına alınmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin aynı mealde, yani Varlık Ver
gisinin iadesi hakkında daha evvel vâki müracaatlan üzerine 
selef Dilekçe Komisyonunca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığı şeklinde verilen kararlar usulen kesinleşmiş bulunmasına 
göre bu hususda tekrar tetk ikat icrası caiz olmadığına ve müste- 
dinin dilerse kaza merciine müracaatla hakkını bu yoldan ara
makta muhtadiyetine karar verildi.

Karaıi No. K arar tarihi

3017 9 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Tekrar tavzifi ve 
açık maaşlarının verilmesi hakkın- 
da).

Dilekçi : Sivas çimento sanayii müessesesinde ambar memuru 
iken mâruz kaldığı b ir iftira yüzünden mahkemeye verilmiş ise 
de neticede beraet ettiğini ve bu baptaki hükmü müesseseye ib
razla tek rar tavzifini ve açıkta kaldığı müddete ait maaşlarının 
da tesviyesini talep ettiği halde bu isteğinin nazara alınmadığını 
ve Büyük Millet Meclisine vâki müracaatının da mücerret işlet
meler Bakanlığının cevabına dayanılarak is ’af edilmediğim be
yanla, hakkının kanun hükümleri dairesinde gözetilmesini rica 
etmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin aynı hususa taallûk eden ilk 
müracaatı hakkında selef Dilekçe Komisyonunca b ir işlem yapıl
masına mahal olmadığına 9 . IV . 1951 gün ve 357 numara üe 
karar verilmiş ve bu karar usulen kesinleşmiş bulunmasına ve 
bu şekilde karara bağlanan talep hakkında yeniden tetkikat icrası 
caiz olmamakla beraber sözü geçen müessese, dilekçiyi tekrar tav
zif hususunda da icbar edilemiyeceğine, ancak müstedi kaza mer- 
cüne müracaatla hakkını aramakta muhtar olmasına binaen, vâki 
son müracaat hakkında komisyonumuzca muamele ifasına lüzum 
olmadığına karar verildi.

Karan No. K arar tarihi

3018 9 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Yardım, yapılma
sı hakkında).

Dilekçi : Mürettep yeri olan Balıkesir’de kendisine ve mü- 
ekkillerine yapılan iskân yardımının bırakılmış olduğunu ve 
bu hususta evvelce Büyük Millet Meclisine vâki müracaat hak
kında Dilekçe Komisyonunca verilen kararda isabet bulunma
dığını ve bu seşbple mezkûr karara itiraz ettiğini beyan ve $ö-.
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zü geçen iskân yardımından noksan kalan kısmın ikmal edil
mesini talebetmektedir.
. Gereği düşünüldü : Dilekçinin evvelce aynı mealde vâki 

olan müracatı üzerine selef Dilekçe Komisyonunca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına mütedair olarak verilen 2 . V I I . 
1951 gün ve 1107 sayılı karar usulen kesinleşmiş bulunmasına 
ve komisyon kararlarına karşı İçtüzük gereğince yalnız millet
vekillerinin itiraz hakları olup dilekçe sahiplerine böyle bir hak 
tanınmamış bulunmasına ve daha evvel zikredildiği şekilde ke
sin karara bağlanmış olan bu mesele hakkında tekrar tetkikat 
icrası caiz görülmemesine binaen vâki son talep hakkında da 
bu sebeplerden muamele ifasına lüzum olmadığına karar verildi.

Dilekçi : 1944 yılında, disipline riayet etmiyen bir ere bir 
tokat atmış olmasından dolayı askerî mahkemece bir ay hapsi
ne dair verilen hükmün infaz edildiğini ve bu mahkûmiyet do- 
layısiyle emsallerinden iki yıl geri kalmış olmakla beraber, Aka
demiye girmek veya orduda başka bir sınıfa geçmek gibi hak
ları da kaybetmiş bulunduğunu ve evvelce affı hakkında Bü
yük Millet Meclisine vâki müracaatının nazara alınmadığım 
beyanla, cezasının bütün hukuki neticelerine şâmil surette af
fını istemektedir.

Geerği düşünüldü : Dilekçinin ilk müracatı üzerine selef 
Dilekçe Komisyonunca ittihaz edilen 13 . V I . 1951 gün ve 934 
sayılı karara nazaran mumaileyh hakındaki asıl cezanın, 5677 
sayılı Af Kanununun şümulü içine girmekte ve yalnız Terfi Ka
nununun 8 nci maddesine tevfikan idari mahiyette yapjlmıç 
olan kıdem tenzili cezasının, mezkûr A f Kanununun 7 nci mad
desi gereğince mahfuz tutulması lâzımgelmekte olması hase
biyle, vâki af isteği hakkında işlem yapılmasına mahal görüle
memiş bulunmasına ve şimdiki talep de, yukarda yazılı olduğu 
şekilde evvelce karara bağlanan ilk isteğin tekranndan ibaret 
olmakla, yeniden tetkika tâbi tutulamıyacağma, ancak sözü ge
çen 5677 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin tefsirine lüzum olma
dığına mütedair bulunan Meclis kararının ihtiva ettiği esaslar 
dairesinde dilekçinin hukuki durumu Millî Savunma Bakanlı
ğınca incelenerek hâsıl olacak neticeye göre muamele yapılmak 
icabedeceğine binaen, iktizasının bu Bakanlıkça bu dairede ifası 
lüzumuna karar verildi.

Karan No. K arar tarihi

3019 9 . I V .1952

11233/10441 Rıdvan tnanç. (Dilekçe özeti : Cezasının hukuki 
neticeleriyle birlikte a ffı hakkın
da).

2. Or. Mf. Top. §. 
Mülhakı Kd. Top. 
Yzb.
Konya.

K arar No. K arar tarihi

3020 9 . IV . 1952



Dilekçe Dilekçe sahibinin
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11540/10729 Rifar Ergün ve ar.
Kartal Bostancı 
Yenikariye 
Bağdat Cad. No. 160 
İstanbul.

11545/10734 Mustafa Severcan.
Eski özel idare At
in tahsildarlarından. 
Lâdik

(Dilekçe özeti : Köy muhtarından 
ve muamelesinden şikâyet).

Dilekçiler : Bostancı’da ve şehir hudutları dışında bulunan 
arsalarına yaptırm ak istedikleri dükkânın inşasına Yenikarye 
Muhtarı tarafından mümanaat, aynı zamanda köy ihtiyar ku
rulu da bu arsanın istimlâkine icbar edilmekte olduğundan vc 
bu kanunsuz ve keyfî muamele ve hareketinden dolayı adı ge
çen köy muhtarı R ıfk ı’nm mesul tutulması lâzımgeleceğindeıı 
bahsile keyfiyetin bir müfettişe tahkik ve tetkik ettirilerek icab
eden kanuni muamelenin yapılması hususunun sağlanmasını is
temektedirler.

Gereği düşünüldü : M uhtarın keyfî ve kanunsuz diye vasıf
landırılan muamele ve hareketinden dolayı Memurin Muhake- 
mat Kanunu hükümlerine tevfikan idari mercie ve istimlâk 
kararı sâdır olmuş bulunduğu takdirde de Köy Kanununun bu 
hususa mütaallik hükümleri veçhile ilce idare kuruluna müracaat 
edilmek lâzımgeleceğinden dilekçilerin bu yolda hareket etmek
te muhtar olmak üzere vâki talepleri hakkında komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3021 9 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Emekli Sandığı 
Kanununun 87 nci maddesinin ta
dili hakkında).

Dilekçi : Lâdik ilçesi özel idaresinde on beş yıldan beri atlı 
tahsildarlık yaptığını ve 28 . II  1951 tarihinde kadro yüzünden 
açıkta kaldığını ve keseneklerinin iadesi hakkında Emekli 
Sandığına vâki müracaati üzerine de 5434 sayılı Kanunun 87 
nci maddesine dayanılarak kendisine ret cevabı verildiğini ve 
bu maddenin adaletle ve hukuk mefhumiyle gayrikabili telif 
bulunduğunu beyanla, hakkını istihsal edebilmesi için lehinde 
tadilini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi, on beş yıldan beri tahsildarlık 
yaptığını beyan fetmekte ve 5434 sayılı Kanunun 87 nci madde
sinin son fıkrasında ise fiilî hizmet müddetleri beş yılı doldur
mamış olanlara bir şey verilemiyeceği yazılı bulunmakta olma
sına ve müstedinin fiilî hizmeti, iddia ettiği gibi, on beş yıldan 
ibaret ise hakkını kaza merciine müracaat suretiyle istihsal et
mekte m uhtar bulunmasına ve kanunun tadili hakkmdaki talep 
komisyonumuzca nazara alınacak hususlardan olmayıp lüzu
mu halinde iktizası Anayasanın 15 nci maddesinde kendilerine 
bu bapta yetki verilmiş olanlar tarafından ifa edilmek lâzım- 
geleceğine binaen, vâki istek hakkında bu sebeplerden bir işlem



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.
K arar No. K arar tarihi

—  17 —

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3022 9 .IV . 1952

11551/10740 Mecit Gülaydm 
ve ar.
Yeni Çarşıda. 
Kavaf ve Dabak. 
Malatya.

(Dilekçe özeti : İstimlâk kararı
nın kaldırılması hakkında,.

Dilekçiler : Menafii umumiye namına istimlâk edilerek 
Tekel İdaresine verilmiş ve halen jandarm alar tarafından işgal 
edilmekte bulunmuş olan Abaza Camiinin cemaate terkini sağ
lamak için mezkûr istimlâk kararının kaldırılmasını istemek
tedirler.

Gereği düşünüldü : Ait olduğu kaza merciince tetkiki lâzım- 
gelen istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3023 9 . IV . 1952

11552/10741 Faik Alptekin.
Kayabaşı Mah. den. 
Hmıs.

(Dilekçe özeti : Emekli maaşının 
artırılması hakkında).

Dilekçi : Kendisi gibi eski mevzuata göre emekliye ayrılmış 
olanlara çok az bir maaş tahsis edilmiş ve bu maaşla maaaile 
geçinmek imkânsız bir hale gelmiş olduğundan bahsile, em'ekli 
aylığının bir derece yükseltilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun mevzuu olan istek hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına! mahal olmadığına 
ka ra r verildi.

K arar No. K arar tarihi

3024 9 . IV .1952

U554/10743 Mehmet Okuturlar.
Tahirpaşa Camii 
ardı No. 33. 
öğretmen.
Konya.

(Dilekçe özeti : Bir an evvel aske
re alınması hakkında).

Dilekçi : 1946 yılında köy enstitüsünden mezun olduğunu, 
altı yıldan beri de öğretmenlik yaptığını, Gazi Enstitüsü Peda
goji şubesine girmesine de henüz askerliğini yapmamış olması
nın engel teşkil ettiğini beyanla, askerliğini bir an evvel yap
ması için gereken muamelenin ifasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine göre bu hususta ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ve dilek
çinin ait olduğu makama m üracaatta muhtariyetine karar 
v'erildi

K arar No. K arar tarihi

3025 9 . IV .1952
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11560/10748 Mehmet Atillâ Ka- 
11561/10749 ramehmet Mah.

Çaputçular So. No. 
34 de.
Muğla.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Bilekçe özeti: Komisyon karanna 
itiraz).

Dilekçi : Hususi af talebiyle ilgili evvelki müracaatı hak
kında I Numaralı Geçici Dilekçe Komisyonunca verilen karar
da isabet bulunmadığından bahsile, bu karara itiraz ve Meclis 
Başkanı ile komisyon reisini de protesto ettiğini bildirmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Komisyon kararlarına karşı yalnız m il' 
letvekillerinin itiraz hakları olup dilekçe sahiplerine böyle 
bir hak tanınmamış ve protesto usulü de Büyük Millet Mec
lisinde cari bulunmamış olduğundan, vâki son müracaat hak
kında da bu sebeplerle bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

. Karar No. Karar tarihi

3026 9 . IV . 1952

11565/10753 Hayriye. Akgün.
Taltaban Mah. de. 
Gümüşane.

(Dilekçe özeti : Yetim  maaşının 
tekrar bağlanması hakkında).

Dilekçi : Evlendiği zaman kesilmiş olan yetim maaşının, 
dul ve çalışamıyacak kadar da hasta bulunmasından dolayı tek
rar tahsisini istemektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine göre bu hususta 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ve di
lekçinin ait olduğu mercie usulü dairesinde müracaatta muhta
riyetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3027 9 . IV . 1952

11567/10755 Ali Yati ve ar.
Tivnik Köyü Muh
tarı
Tercan.

(Dilekçe özeti : 6000 liralık yar
dım yapılması hakkında).

Dilekçiler : Köylerinde yeniden inşasına başladıkları ca
miin tamamlanabilmesi için daha altı bin liraya ihtiyaçları ol
duğundan bahsile, bu paranın yardım yoliyle teminini istemek
tedirler.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine göre bu hususta ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ve di
lekçilerin isterlerse mevzu ile alâkalı makam ve mercie müra
caat edebileceklerine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3028 9 . IV . 1952



11572/10760 Cevahir Baran.
Yeşilköy köy içi de
mirci çıkmazı sokak 
No. 6 .
İstanbul.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

-  id -

(Dilekçe özeti : Satışın yeri bıra
kılması hakkında).

Dilekçi : Metrûk mallardan olup yirmi beş yıldan beri fi
ilen işgal etmekte bulunduğu evin tapuda mukayyet kıyme
ti veya muhammen bedeli üzerinden kendisine temlikini, ya
hut oğlunun Kore Savaşından avdetine kadar, bu eve ait satı
şın geri bırakılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine nazaran bu bapta 
komisyonumuzca bir işlem yapılamıyacağına ve dilekçinin, sa
tışın geri bırakılmasını talep etmek hususunda kendisinde kanu
ni bir hak görüyorsa bundan dolayı da ait olduğu kaza merci
ine baş vurabileceğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3029 9 . IY  . 1952

11575/10763 Kasım Ertuğ.
Taşbaşı mahallesinde 
Salihoğlu.
Ordu.

(Dilekçe özeti: İskân edilmesi hak
kında).

Dilekçi : Altı nüfus sahibi bir mübadil olduğunu, çiftçi bu- 
lıîhmasına rağmen bir avuç toprağa bile malik olmadığını beyan
la, emsalleri gibi kendisinin de Ordu İli dâhilinde iskân edilme
sini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin iskân mevzuatı dairesinde ait 
olduğu makam ve mercie müracaat ederek iskân talebinde bulun
ması lâzımgeleceğine ve şayet idare ile arasında bu konuya dair 
bir ihtilâf çıkarsa bundan dolayı da kaza yoluna baş vurabilece
ğine göre vâki istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3030 9 . I V . 1952

11576/10764 Rıza GÖk.
Kestanelik Köyün
den,
Çatalca.

(Dilekçe özeti : Kredi temini hak
kında).

Dilekçi : Zirai kalkınmayı temin için çiftçiye açılmış bulunan 
krediden kendisi gibi az toprak sahibi ve çok az kazançlı kimse
lerin de faydalandırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Taallûk ettiği mevzuat hükümlerine göre 
zirai kredinin tevzi ve taksimi, birtakım usul ve merasime tâbi 
bulunmasına ve dilekçi, bu krediden faydalanacak durumda ise, 
merciine müracaatla talebini tekrar edebileceğine ve esasen haiz 
olduğu mahiyet bakımından isteğin tetkiki komisyonumuzun va
zifesi dışında olmasına binaen, bu bapta zikredilen sebeplerden 
dolayı bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3031 9 . IV . 1952
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11589/10774 Cemil Alpdemir. 
12210/11344 Devlet Hastanesi 

ayniyat mutemedi. 
Karaman.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti: Terfiinin sağlan
ması hakkında).

. Dilekçi : Konya eski Sağlık Müdürü Niyazi Güv’ün, 1948 - 
1949 yılma ait tezkiye varakalarında, kendisine ehliyetsizlik is
nat etmiş olmasından dolayı, ikinci üst derece terfiinden mahrum 
kaldığını ve bahsettiği menfi tezkiyenin tamamen bir garez mah
sulü bulunduğunu beyanla, bu yolsuz muamelenin iptali ve ter
fii hususunun teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Hukukunun yazılı şekilde ihlâl edildiğini 
iddia eden dilekçinin usulü dairesinde kaza merciine müracaat
la dâva açması lâzımgeleceğine ve bu gibi hususların incelenmesi 
komisyonumuzun görevi dışında bulunmasına binaen vâki istek 
hakkında bu sebeplerden bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3032 9 . IV . 1952

11593/10778 Hüseyin Mengüç ve 
arkadaşları.
Tahir Bucağına bağ
lı Isa Köyü İhtiyar 
Heyeti, Muhtar. 
Malatya.

(Dilekçe özeti: Başka köye veril
miş olan arazinin köylerine terki 
hakkında).

Dilekçiler : Köylerinin hududu dâhilinde bulunan Hazine 
topraklarından 5000 dönümlük kısmının Aşağı Sülmenli Köyü 
halkına tevzi edildiğini öğrenmiş olduklarını bildirerek, bu mik
tar arazinin de kendi köylerine terkini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nunu hükümlerine tevfikan bu bapta kaza merciine müracaat et
meleri lâzımgeleceğinden vâki istekleri hakkında bu sebeple bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tariiıi

3033 9 . IV . 1952

11597/10782 Suatean Yaner.
Umum Şöför ve işçi
leri Sendikası Başk. ' 
Balıkesir.

(Dilekçe özeti: Şoförlerin gezû 
esnaf sayılmaması ve verginin tal 
sitile ödettirilmesi hakkında).

Dilekçi : Sendikaya dâhil otomobil sahibi şoförlerin geziı 
esnaf telâkki edilerek Esnaf Vergisi Kanununun 25 nci mac 
desi mucibince vergilerini bütçe yılının ilk ayında, defate 
ödeme mecburiyetine tâbi tutulduklarını, halbuki Jju gibi kim 
selerin muayyen bir ikametgâhları ve kayıtlı oldukları bir bc 
lediye bulunduğuna göre gezici esnaf addolunamıyaeaklarıı 
beyanla, keyfiyetin ve bahis mevzuu verginin mukassata 
ödenmesi hususunun bir karara bağlanmasını istemektedir.

' Gereği düşünüldü : Sendikaya dâhil otomobil sahibi şoför 
lorin gezici esnaf telâkki edilerek olsuretle vergi ödeme nıü 
kellefiyetine tâbi tutulm alarında bir hata mevcut bulunduğ'



â i -

takdirde dilekçinin ve bu muameleden hukuku muhtel olan
ların kaza merciine m üracaatta bulunmaları lâzım geleceğine 
ve 5423 sayılı Kanunun 25 nci maddesinde gezici esnafın vergi
lerini Mart ayı içinde defaten ödemeleri lüzumu açıklanmış 
ve bu tediye zamanının ve şeklinin değiştirilmesi ancak yeııi 
bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili olup komisyonumuz ise mü
cerret bu sıfatlca böyle bir teklif serdine yetkili bulunmamış 
olmasına binaen, vâki istek hakkında zikredilen sebeplerden 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe ‘ Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3034 9 . IV . 1952

(Dilekçe özeti: Beste ve eserlerinin 
tetkik ettirilmesi hakkında).

Dilekçi : Halk şairi olduğunu, İstanbul’daki Kolombiya 
Şirketinin kendisini davet eylemiş iken sonradan beste ve eser
lerini pil âğa alm aktan istinkâf etmek suretiyle mânen ve mad
deten m utazarrır olmasına sebebiyet verdiğini ve bn yüzden 
açtığı tazminat dâvasının da mahkemece görülmekte bulundu
ğunu beyanla, eserlerinin incelettirilip değerlendirilmesini is
temektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göte bu hususta ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ve di
lekçinin ait olduğu makama müracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

3035 9 . IV .1952

11599/10784 Halil Karaince.
Bozkurt Matbaa 
Kahvesinde. 
'Bayazıt - İstanbul.

11604/10789 Mahmut Dörtgöz. 
12795/11905 Mustafa Diker eliyle. 

Ceyhan.

(Dilekçe özeti : Meçurun yedinde 
ipkasına dair).

Dilekçi : Hâzineden kiralayıp ötedenberi ziraat etmekte oldu
ğu arazinin son zamanlarda göçmenlere dağıtıldığını ve bu su
retle müktesep hakkı ihlâl edildiğini bildirmekte ve mezkûr ara
zinin yine eskisi gibi yedinde ipkasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağlan
ması lâzım gelen istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3036 9 . IV .1952



11605/10790 Haşan Denek.
Halıtlı Köyünde. 
Keskin.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti: Kendisine maaş 
bağlanması veya yardim yapılması 
hakkında).

Dilekçi : Birinci Cihan Harbine ve İstiklâl Savaşına başından 
sonuna kadar iştirak etmiş ve muhtelif yaralar almış ve 1931 yı
lından itibaren Dördüncü Devre Ankara Milletvekilliğini yapmış 
olduğunu, gerek mîllet vekilliği sırasında gerekse il genel meclisi 
üyesi bulunduğu esnada birçok hayır işlerinin tahakkukuna delâ
let ettiği gibi kendi parasiyle köyünde bir okul ve bir çeşme yap
tırmış bulunduğunu ve halen küçük yaşındaki üç çocuğu, eşi ve 
ihtiyar bir annesiyle muhtaç bir duruma düştüğünü beyanla, ken
disine ya maaş bağlanmasını yahut münasip şekilde yardım yapıl
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3037 9. IV . 1952

11606/10791 Osman Diril.
Belediye park büfe
sinde.
Keşan.

(Dilekçe özeti: Eski yerlerine iade 
edilmeleri hakkında).

Dilekçi : Kan gütme sebebiyle suç îşliyeıı bir kimsenin mü
cerret hısımları olmalarından dolayı kendisiyle ihtiyar anne ve 
babasının Keşan’a sürülmüş olduklarını ve bu hareket tarzının 
mâdelete uymadığını beyanla eski yerlerine dönmeleri hususunun 
karar altına alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kan gütme sebebiyle adam öldürenlerin 
veya buna teşebbüs edenlerin hısımları hakkında tatbik edile
cek muameleye dair olan 3236 sayılı Kanuna tevfikan mahke
mece verilmiş bir kararın infazı suretine taallûk eden talep ve şi
kâyet hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3038 9 . IV . 1952

11607/10792 İsmail Hakkı Ko
ral tan.
Üsküdar Şeyhcamisi 
Selmanağa Mah.
No. 24 de.
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Para ve eşyasını 
çalanların ve bunlara yardım  
edenlerin cezalandırılması ve sai
re hakkında).

Dilekçi : Ankara ve İstanbul’daki evlerine girerek para ve 
eşyasını çalmış olanların ve bunlara bu işte yardım edenlerin 
(isim ve adreslerini dilekçede açıklamıştır.) Buldurularak hak
larında kanuni muamele yapılmasını ve çalman para ve eşyasının 
da kendisine'aynen teslimini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

lanması lâzımgelen istek hakkında komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3039 9 . IV . 1952

11609/10794 Eyüp Topal. 
12661/11766 ve ar. Vekili A. 

Basen. .
Mesudiye Köyünde. 
Karaman.

(Dilekçe özeti ; İskân yoliyle veri
len arazinin tescili ve müdahale
nin men’i hakkında).

Dilekçi : 1323 yılında müekkillerine ve bunların murisine 
iskân yoliyle tahsis kılınmış olan araziye başkaları tarafından 
müdahale edilmekte olduğunu, keyfiyetin Tarım Bakanlığına 
bildirilmesi üzerine bu Bakanlıkça, tahsis işleminin iskân kayıt
larına müsteniden tesbiti mümkün olmadıkça mezkûr arazinin 
ifraz ve tesciline imkân görülemediği yolunda cevap verildi
ğini, halbuki özel saymanlık kayıtlarından tahsisin müekkilleri 
ve murisleri namına yapılmış olduğunun açıkça anlaşılmakta 
bulunduğunu beyanla, bahis mevzuu araziye vâki müdahalenin 
men’ini ve bu arazinin müekkilleri namına tescili hususunun 
karar altına alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara  bağ
lanması lâzımgelen istek hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3040 9 . IV . 1952

11620/10803 Mecıt özdemir.
K arakurt Bucağın
da.
Sarrkamış.

(Dilekçe özeti: Dâvanın nakli hak
kında).

Dilekçi : Aleyhindeki dâvanın Sarıkamış mahkemesine nak
lini istemektedir.

Gereği düşünüldü - Kaza merciince incelenmesi gereken talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3041 9 . IV . 1952

11633/10814 îhsan Odabaş.
6 . Av. Üs. Hrk. Â. 
de Üstçaüvuş.
(945 - 2972). 
Bandırma.

Dilekçe özeti : Tekrar uçucu sını
f ım  alınması hakkında).

Dilekçi : Uçuculuktan men’i hakkındaki işlem aleyhini As
kerî yargıtaya müracaatla açmış olduğu idari dâvanın, 3410 
sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre reddedilmiş olmasında 
isabet bulunmadığını beyanla, bu  ̂baptaki 25 . VII . 1951 gün 
ve 616/733 sayılı kararın  iptalini ve tek ra r eski sınıfına alın
ması hususunun sağlanmasını istemektedir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Anayasanın 54 ncü maddesine göre mah
keme kararları her türlü  taarruz ve müdahaleden masun bulun
masına binaen vâki istek hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3042 9 . rV . 1952

11840/11006 Halit Dardeniz.
Cevattpaşa Mah. 

Rıhtım Cad. No. 126. 
Çanakkale.

(Dilekçe özeti : Tekatlük ikrami
yesinin verilmesi hakkında).

Dilekçi : Tekaüde sevkedildiği tarihte Ikitisadi Devlet Te
şekkülleri mensuplarına verilmemekte olan emeklilik ikrami
yesinin sonradan verilmesine bağlanmış bulunduğundan bahsi
le, kendisinin de bu haktan faydalandırılmasını ve evvelce ay
nı şekilde vâki olan müracaatı hakkında da lâzımgelen tetkika- 
tın bir an evvel yapılarak neticenin tarafına tebliğini istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin aynı mealdeki ilk müracaatı 
üzerine Dilekçe Komisyonunca 8 . V I. 1951 tarihinde verilen 
904 numaralı karar usulen kesinleşmiş bulunmasına ve aynı 
hususun tekrar tetkiki caiz olmamasına mebııi, vâki son talep 
hakkında da yalnız bu sebepten bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3043 9 . IV . 1952

12018/11165 Kemal Kuranoğlu.
Ayazma Mah. Yas- 
tıkçı So. No. 3. 
Üsküdar - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Vazife malûlü sa
yılarak aylık bağlanması hakkın
da).

Dilekçi : Devlet Demiryolları idaresinde müstahdem bulun
duğu sırada tüberküloza musap olduğunu ve bu sebeple vazife 
mâlûlü sayılarak kendisine maaş tahsisi gerekeceğini ve evvel
ce bu yolda vâki müracaatı hakkında da henüz bir karar veril
mediğini beyanla, işinin çabuklaştırılmasını ve talebi hakkın
da müspet karar verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ilk müracaatı üzerine selef 
Dilekçe Komisyonunca yapılan tetkikat neticesinde, işin kaza 
merciince incelenip karara bağlanması lâzımgeleceğiııe 2 . V I I . 
1951 gün ve 1145 sayı ile karar verilmiş olmasına ve aynı işin 
hu defaki, müracaata binaen tekrar tetkiki caiz bulunmamasına 
mebni mezkûr son müracaat hakkının yalnız bu sebepten bir 
işlem yapılmasına' mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3044 9 . IV . 1952
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6787/6262

Dilekçe
No.

Mustafa Kolçak. 
Yenişehir Ataç So. 
kak No. 7.
Ankara.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : Tedavülden kaldı
rılan 5 aded yüz liralığın değişti
rilmesi hakkında).

Dilekçi : Gazete ve radyo neşriyatını takibe elverişli olmı- 
yan bir yerde bulunduğu sırada elindeki 5 aded yüz liralığın 
tedavülden kaldırılmış olduğunu sonradan öğrendiğini ve bu 
parayı birçok mahrumiyetlere katlanmak suretiyle ancak bi- 
riktirebildiğini beyanla, değiştirilmesi hususunun karar altına 
alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine göre bu hususta ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3045 9. IV . 1952

11872/11033 Abdullah Hüseyin 
Koryiğit.
Sayıştay Murakıbı. 
Ankara.

(Dilekçe özeti : Nafakaya mütaal- 
’ lik ihtilâfın tetkik ve halli hakkın

da).

Dilekçi : Mahkûmunbih nafakanın boşanma ilâmı tarihin
den itibaren kesilmesi ve fazla ödediği miktarın da istirdadı ta
lebiyle eski karısı hakkında ikame ettiği dâvanın, şu veya bu 
sebeplerle aleyhinde neticelendiğini ve bu bakımdan bu için, 
haiz olduğu hususiyet ve ehemmiyete binaen, bir kere de Bü
yük Millet Meclisince tahkik ve tetkika tâbi tutulması lâzım- 
geleceğini bildirmekte ve aynı taîtep hakkında evvelce verilen 
ve bir işlem yapılamıyacağına mütedair olan komisyon kara
rının da kaldırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahkemelerin vazife ve salâhiyetleri
ne her hangi b ir suretle müdahale caiz olmadığı gibi esasen 
dilekçinin bahis mevzuu ettiği hususlar yetkili kaza mercilerin- 
ce hüküm ve karara bağlanmış bulunmasına ve dilekçede zikre
dilen evvelki komisyon kararı bu cihetleri beyandan ibaret 
olmakla Anayasanın 54 ncü maddesi sarahatine uygun görül
mesine mebni vâki son istek hakkında dahi bir işlem yapılması
na mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3046 9 . IV  . 1952

11873/11034 Rüştü özçelik. 
11822/10988 Camiikebir Mah. de. 

Niksar.

(Dilekçe özeti: Haklarının iadesi
ne dair).

Dilekçi : Tokad Defterdarlığında memur bulunduğu sırada 
bu ilin  Valisi tarafından haksız ve kanunsuz olarak müstafi ad
dedilerek derece tenzili cezasına mâruz bırakıldığını ve her 
iki cihetten Damştaya vâki müracaatının süre aşımı noktasın
dan reddedilmesi hasebiyle işin esasına girişilememiş olduğu-



Dileırçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

11708/10881 Bahattin Eryaşa.
202 P. Alayında. 
Binbaşı.
Müdürge - Erzurum

nu beyanla, keyfiyetin bir kere de Büyük Millet Meclisince in
celenmesini ve haklarının iadesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bu konu hakkında Anayasanın 54 ncü maddesi 
sarahatine göre komisyonumuzca bir işlem yapılamıyacağına 
ve dilekçinin tekrar tavzifi hakkinda mensup olduğu bakanlığa 
m üracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3047 9 . IV .1952

(Dilekçe özeti : İkinci er tayın be
deli ve kok kömürü verilmesi hak
kında).

Dilekçi Köyde oturmakta olmasından dolayı kendisine 
kok kömürü verilmediği gibi ikinci er tayını de verilmemekte 
olduğundan bahsile, keyfiyete Büyük Millet Meclisinin mü
dahalede bulunulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçi tayın bedeli hakkındaki iddia
sından dolayı ait olduğu kaza merciine müracaat edebileceği
ne ve kok kömürüne taallûk eden şikâyet, bu baptaki idari bir 
muamele ve tasarrufa m âtuf bulunduğu takdirde, bu hususta 
da mezkûr mercie baş vurulabileceğine göre, vâki istek hakkın
da bu sebeplerden komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. -Karar tarihi

3048 9 . IV . 1952

11710/10883 Şükrü Sansoy.
Kaymakamlık Oda
cısı.
Ayancık.

(Dilekçe özeti : Ücretinin artırıl
ması hakkında).

Dilekçi ; On seneden beri Odacılık yaptığını ve on nüfus 
aile sahibi bulunduğunu beyanla, k ırk  liradan ibaret ücretinin 
emsalleri derecesine yükseltilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü i isteğin mahiyetine göre bu hususta ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3049 0 . IV . 1952

11711/10884 Mehmet San er.
E trf. Ş. Büyük Sa
ka Köyü Muhtarı. 
Kütahya.

(Dilekçe ö ze ti: Tescil talebine 
dair).

Dilekçi : M uhtan bulunduğu Büyük Saka Köyü halkının 
altmış seneden beri nizasız ve fâsılasız tasarruf etmekte olduk* 
la n  Hazine topraklarının, ödenmiş olan bedelleri mukabilinde
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı Te adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

zilyedleri namına tescili hususunun karar altm a alınmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Tescil taleplerinin önce ait olduğu ma
kama ve ihtilâf vukuu halinde de kaza merciine karşı derme- 
yanı icabedeceğinden vâki istek hakkında bu sebeple komisyo
numuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3050 9 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Borçlarının tecili 
hakkında).

Dilekçi : Temsil etmekte olduğu A psan köyü halkından fa 
kir olanların Ziraat Bankasına olan borçlarının 1952 yılı harman 
mevsimi sonuna kadar tecilini istemektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine göre komisyonumuzca 
bu hususta bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ve dilekçi
nin ait olduğu makama m üraccaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3051 9 . IV . 1952

11712/10885 Ramazan Kayhan 
Apsan Köyünde 
Çiftçi. 
Akşehir.

11717/10890 Ahmet Çakmak.
Ceza Evinde. 
Tutuklu. 
Trabzon.

(Dilekçe özeti: Para cezasının tak
sitle ödetilmesi hakkında).

Diekçi ; Tütün Kaçakçılığından dolayı mahkûm olduğu iki 
bin küsur lira para ezasının taksitle ödenmesi hususunun karar 
altına alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine göre bu hususta ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verild i

Karar No. Karar tarihi

3052 9 . IV . 1952

11719/10892 Nesibe Uçar.
Kurtuluş Caddesi 
Güney Çıkmazı 
No. 22 de. 
An,takya.

(Dilekçe özeti : Oğlunun tahliyesi 
hakkında).

Dilekçi : Bir katil hâdisesinden dolayı tevkii edilmiş olan oğlu
nun bu hâdise ile katiyen alâkası bulunmadığını beyanla, tahli
yesi hususunun karar altına alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : ilgili kaza merciine karşı dermeyanı lâ- 
z'mgelen istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3053 9 . I V . 1952



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

11727/10900 Ahmet Al tun
Mimera Köyünden. 
Akçaabat.

11722/10895 Sıtkı Şatana.
Haeıosman Mah. 
Yiğit Ahmet So. No. 
34.
Diyarbakır.

11733/10906 Ahmet Rıfat Erte. 
Faruz Mah.
Alioğlu Çıkmaz.
So. No. 7 de. 
Trabzon.

(Dilekçe özeti : Sürgün kararmın 
infaz edilmemesi hakkında).

Dilekçi : 3236 sayılı Kanun mucibince sürgüne tâbi tutulmuş 
olan karısı île hükümlü Ali Sak’m eşi Müyesser’iıı ve bunun kü
tlük çocuklarının eski yerlerine dönmelerine müsaade edilmesini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kan gütme sebebiyle adam öldürenlerin 
veya buna teşebbüs edenlerin hısımları hakkında ne yolda mua
mele yapılacağına mütedair olan 3236 sayılı Kanun kaza merci- 
leriııce uygulanmakta olmasına ve mahkemelerin verdikleri hü
kümlere ve bunların vazife ve salâhiyetlerine tecavüz ve müda
hale edi'lemiyeceğine göı*e vâki istek hakkında komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ve dilekçinin kanuni se
bep varsa isteğini ait olduğu mercie karşı dermeyan etmekte 
muhtariyetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3054 9 . IV . 1952

(Dilekçe özeti: Tekrar tavzifi hak
kında).

Dilekçi : Kimsesiz anne ve kardeşinin hasta bulunmaları yü
zünden vaktiyle görevine başlayamamış olduğu halde, bu mâkul 
mazereti P. T. T. İdaresince nazara alınmaksızın kanunsuz ola
rak müstafi sayıldığını ve şimdiye kadar başka bir yere tâyin 
edilmemek suretiyle de aç ve perişan kalmastna esbebiyet verildi
ğini bildirmekte ve yurdun neresinde o lu m  olsun bir göreve tâ 
yinini' istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin muhik ve meşru bir mazerete 
müsteniden vazifesine teehhürle başlamış olduğu yolundaki iddia
sının mensup bulunduğu idarece tahkiki ve neticesine göre hak
kında muamele yapılması lâzımgeleceği gibi, müstafi addedilme
nin sebep, ve şeklinden dolayı da müstedi tarafından icabında 
kaza merciine müracaatla bu bapdaki tasarrufun iptali istenebile
ceğine binaen, vâki talep hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3055 9 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : İstiklâl madalyası 
ve nakdî mükâfat ile taltifi hak
kında).

Dilekçi : istiklâl Muharebesi sırasında İstanbul’dan arkadaş- 
lariyle birlikte kaçırdıkları Alemdar Vapuru ile bu savaşın so
nuna kadar cephane taşıdıklarını ve bu vatani vazifeyi yapanlar-
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Dilekçe
No.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

dan yalnız kendisinin sağ kaldığını beyanla, İstiklâl Madalyası 
ve nakdî mükâfat ile taltif edilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin İstiklâl Madalyasına taallûk 
eden talebinden dolayı 977 sayılı Kanun gereğince önce Millî Sa
vunma Bakanlığına müracaatta bulunması ve nakdî mükâfat ile 
taltifi yolundaki isteğini de ait olduğu mercie karşı dermeyan et
mesi gerekeçeğinden bu hususlar hakkında komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

3056 9 . I V . 1952

11735/10908 Alihan Uysal.
Ismetpaşa Mah. de. 
Şırnak.

(Dilekçe özeti : îlâm  hükmünün 
infaz ettirilmesi hakkında).

Dilekçi : Gayrimenkulüne vâki müdahalenin men’i hakkında 
mahkemeden istihsal edip icra dairesine tevdi eylediği ilâmın, 
Beytüşşebap kaymakamlığınca infazına mümanaat edilmekte ol
duğundan bahsile, icrası hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahallî icra dairesi ve icabında icra tet
kik mercii tarafından halli lâzımgelen bu husus hakkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3057 9.IV . 1952

11738/10911 Z. Çatmaka ve ar. 
1469 ncu So. No. 
42.
Akdeniz So. civa
rında .
Alsancak - İzmir.

(Dilekçe özetit : Bir Fabrikanın 
kapatılması hakkında).

Dilekçiler : İzm ir’de Akdeniz Sokağında kurulan lâstik fab
rikasının faaliyetine devam etmesi halinde bu sokakta oturanla- 
n n  mal ve canlan tehlikeye düşeceğinden ve vâki müracaatlan- 
nın da belediyece müspet bir şekilde neticelendirilmediğinden 
bahsile, mezkûr fabrikanın kapatılması hususunun sağlanmasını 
istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Vâki şikâyet binnetice kaza merciine mü
racaatı istilzam eden bir hususa taallûk etmekte olduğundan di
lekçilerin icabında bu mercie baş vurmakta m uhtar olmak üzere 
ileriye sürdükleri istek hakkında komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3058 9.I V . 1952

11740/ Kirkor Papazyan. 
Nişantaş Emlâk 
Cad. No. 8/15. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Bir adlî hatanın 
ıslahı hakkında).

Dilekçi : İstanbul 3 ncü Hukuk Mahkemesinin 17 . IV . 1947 
gün ve 580/1450 sayılı ilâmiyle Yargıtay 1 nci Hukuk Dairesi
nin 16.1.1948 tarih  ve 293/6936 numaralı ilâmının muhteri
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bulunduğu kararlarda, mukataalı bir arsanın bağlı olduğu vak
fın nev’i değiştirilmek suretiyle adlî hataya düşüldüğünden bah
sile, bu hâdisenin esastan incelenerek kanuni bir karara raptını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcudiyeti halinde adlî hatanın, ancak 
kanun yollarına müracaat suretiyle giderilmesi istenebileceğine ve 
kaza mercilerine mevdu vazife ve salâhiyetlerin, teşriî uzuv olan 
heyet tarafından istimaline kanunen imkân bulunmamasına ve 
Anayasanın 54 ncü maddesinin açık hükmüne göre, vâki istek 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

Üilekç« Bilekçe sahibinin
No. adı, soyadı tö adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

8059 9.I V . 1952

(Dilekçe özeti : Çocuk zammından 
ve sair yardımlardan faydalandı
rılması hakkında).

Dilekçi : Maliye Bakanlığına bağlı Devlet K âğıt ve Basını 
M üdürlüğü kadrosundaki memurlardan merkezde çalışanların 
barem dâhili ve taşrada vazife görenlerin de barem dışı maaş 
ve ücret almakta bulunduklarından ve bunlardan barem dâ
hili olanlar çocuk zammı ve sair yardımlardan faydalandıkla
rı: halde barem dışı çalışanlara böyle bir hak tanınmadığından 
bahsile, mevcut müsavatsızlığın izalesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca biı' işlem yapılamıyaca- 
ğına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3080 9 . IV .1952

(Dilekçe özeti : Terfih ettirilme
si hakkında).

Dilekçi : Son ıçıkan Emekli Sandığı Kanunumda, eski teka
ütlerin terfihleri esbabını temin eden bir hükme Taşlanmadı
ğından bahsile, mezkûr kanunun aradaki müsavatsızlığı gi
derecek şekilde tadil edilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan talep hakkında komisyonumuzca b ir işlem yapılamıyacağı- 
na karar verildi. ■

Karar No. Karar tarihi

11743/10916 Hamıt Savaşçı.
özel İdare memur
luğundan emekli. 
Araç.

11742/10915 Fazıl înal.
Devlet Kâğıt Depo
su Memuru. 
Trabzon.

3061 9 . I V . 1952



Dilekçe Dilekçe sahibinin
* No. adı, soyadı ve adresi

11745/10918 Mehmet Güzel 
ve ar.
Güzelce Köyü.
halfandan,
Kırıkhan.

11941/11096 Zartik Gül. 
13186/12283 Beyoğlu Tarlabaşı 
13677/12736 Paşabakkal So. 
12727/11829 No. 38. 
12296/11425 Halepli Hanı. 
11748/10921 İstanbul.

11751/10923 Hüseyin Irmak.
Karadağ Cad. 
Bayram Erengüç. 
Mf«*azası .
Kars.

(Dilekçe özeti ? Toprak istihkakla
rının tamamlanması hakkında).

Dilekçiler : Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa tevfikan 
kendilerine dağıtılan toprakların hakiki dhtiyaçla.rmı temin 
eder miktarda olmadığından bahsile, bakiye istihkaklarınım da 
mevcut Hazine arazisinden verilmesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü" : İsteğin mahiyetine göre bu hususta ko
misyonumuzca yapılacak b ir 'işlem olmadığına ve dilekçilerin 
ait olduğu makama ve icabında kaza merciine m üracaatta 
muhtriyetlerine karar verildi,

K arar No. K arar tarihi
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Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

3062 9 . I V .1952

(Dilekçe özeti : B ir gayrimenkul 
hakkmdaki dâvanın süratle neti- 
celendirilmesi hakkında). *

Dilekçi : Babasından kendisine irsen intikal etmiş olan bir 
ev hakkında, Karakaş Piruz ve oğlu Vahram aleyhlerine ikame 
eylediği dâvanın uzun müddet sürüncemede kaldığından bahsi
le, bir an evvel neticelendirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Sözü geçen dâvanın açılmış olduğu 
mahkemece nazara alınması lâzımgelen istek hakkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

K arar No. K arar tarihi

3063 9 . I V . 1952

(Dilekçe özeti : Zararının önlen
mesi hakkında).

Dilekçi : Ciheti askeriyeye vermeyi taahhüt ettiği et fiyat
larının fahiş derecede yükselmesi neticesi binlerce lira zarara 
girdiğinden bahsile bu zararının önlenmesi sebeplerinin istik- 
malini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin usulü dairesinde mahkemeye 
m üracaatla farkı fiyat istemesi veya mütaahhedünleh ile bu 
hususta anlaşması mümkün ve caiz olduğuna ve bu gibi husus- 
lan n  incelenmesi komisyonumuzun görevi dışında bulunmasına 
binaen vâki istek hakkında bu sebeplerle b ir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No Karar tarihi

3064 0 . IV . 1952



Dilekç# Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

11753/İ0925

3373/3173

2372/2218

2292/2142

2295/2145

3235/3045

Servet Sulıcak. 
Hastane Cad. de. 
Yzb. Ahmet B. Ha
nesinde işçi. 
Malatya.

(Dilekçe özeti : Cahit Korkut 
adındaki şahsın adalete teslimi 
hakkında).

, Dilekçi : Cahit K orkut adındaki şahsın Kiği Hükümet Dok
toru iken kendisini iğfal ederek yuvasından ayırdığını ve İz
m ir’e tâyin edilmesi üzerine de yüz üstü bırakıp gittiğini bil
dirmekte ve adı geçenin buldurularak adalete teslimini iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi gereken is
tek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına dilekçinin bu mercie m üracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

Karar! No. K arar tarihi

3065 9 . IV . 1952

Radiye Kasırga. 
Tilkilik Erkek 
Ortaokulu Tabiat 
Bilgisi öğretmeni.. 
Isîmir.

Sezai öneroğlu. 
Birinci Erkek Sanat 
Enstitüsü Müdür 
Başyardımcısı. 
Ankara.

Haşan Gökalp. 
Kızılçullu Köy Ens
titüsü Müdür Yar
dımcısı ve Matema
tik öğretmeni.
İzmir.

Ahmet Aydın. 
Kurtuluş Ortaokulu 
Matematik öğretme
ni ve m üdür muavi
ni.
Ankara.

R. Saani Ertekin. 
ve ar.
Atatürk Lisesi 
Matematik öğretmeni 
Ankara.

(Dilekçe özeti : (Malî hüküm ifade 
etmez) kay dini muhtevi komisyon 
kararının kaldırılması hakkında).

Dilekçiler : Gazi Eğitim Enstitüsü (B) Seksiyonundan me
zun olduklarını ve Dilekçe Komisyonunca verilen karar gere
ğince kendileri de asıl enstitü mezunları gibi muameleye tâbi 
tutuldukları halde, yine mezkûr komisyonun sonradan ittihaz ve 
bakanlığa tebliğ ettiği diğer bir kararda, ilk kararın malî hü
küm ifade etmiyeceği yazılı bulunmasından dolayı maaş derece
lerinin, asıl mezunların almakta oldukları maaş seviyesine çıka
rılamadığını ve mahiyeti belirtilen bu kararla mağduriyetleri 
cihetine gidilmiş bulunduğunu beyanla, mezkûr son kararın 
kaldırılmasını ve bu suretle emsalleri derecesine yükselmeleri 
hususunun sağlanmasını istemektedirler.

Millî Eğitim Bakanlığının 16 Ocak 1951 gün ve 30/2 sayılı 
eevabi yazısında : Dilekçe Komisyonunun bahis mevzuu kararı 
hilâfına bir işlem yapılamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Komisyonumuzun kesinleşen karannın ta
dilini tazammun eden istek hakkında yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3066 9. IV . 1952
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Dilekçe
No.

2175/2026

2139/1993

2020/1883

2915/2737

2886/2709

2730/2565

1863/1736

2564/2404

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

Ahmet Karaaslan. 
Ortaokul Müdürü 
ve Matematik öğret
meni.
Elmalı.

îsmet K ültür ve 
Akif K aran .
Erkek Lisesi Tükçe 
öğretmeni .
Aydın.

Haydar Akta$ 
ve ar.
Pertevniyal Orta
okulu Matematik öğ
retmeni.
İstanbul,

Mahmut Ersoy. 
Matematik öğret
meni.
Lâleli Sair Haşmet 
S a  No. 1 de. 
Aksaray - îstanbul.

Hıra Oallar.
Ortaokul Müdürü 
ve Tarih - Coğrafya 
öğretmeni.
Palu.

Zeliha Özbek. 
Ortaokul Tabiat 
Bilerisi öğrenmeni. 
Lüleburgaz.

Şekûr Çağatay, 
ve ar.
Tilkili Erkek Orta
okulu Müdürü ve 
Matematik öğret
meni, 
îzmir.

Süleyman Gültekin. 
KızılçnJlu Köy Ens
titüsü Tabiiye öğret
meni.
Buea - îzmir.



Dilekçe
No.

9200/8569 Miraç Aktuğ. 
Yargıç Yardımcısı, 
Malatya.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : 5585 sayth Kanım
dan faydalandırılması hakkında).

Dilekçi : Yedek Subay Okulunda ve yedek subaylıkta geçir
diği müddetin, halen almakta olduğu aylık dçrecosindeki terfi sü
resine eklenmesini ve bu suretle 10. TTI. 1950 tarihinden itibaren 
kırk lira asli maaşa geçirilmesini ve 2 Numaralı Ayırma Meclisi 
ile Genel Kurulca buna muhalif olarak ittihaz edilen kararların da 
kaldırılmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığının 18 . VTT . 1951 gün ve Zatişleri 2068 sa}^] 
cevabi yazısında : 5585 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesinin 
son fıkrasında, «bu madde ile geçici 2  nci madde hükümlerinden 
diğer bir dairede daha evvel haklarında 4379 sayılı Kanun uygu
lanmamış olanlar faydalanırlar.» denilmekte olduğu ve dilekçi 
hakkında da, îşçi Sigortaları Genel Kurumu Sigorta Muamelât 
Müdürlüğünde Raportör bulunduğu sırada- mezkûr 4379 sayılı 
Kanun tatbik edildiği için vâki talebin 2 Numaralı Ayırma Mec
lisince 22 . VT . 1950 tarihinde reddine karar verildiği ve bu ka
rara matuf itirazın da Genel Kurulca kabul olunmayıp taallûk 
ettiği 2 Numaralı Meclis kararının 10. X I . 1950 tarihinde onan
dığı ve bu sebeple dilek hakkında Bakanlıkça yapılacak bir işlem 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Adalet Bakanlığında müteşekkil Ayırma 
Meclisi Genel Kurulundan sâdır olan kararlar idari kazaca mura
kabeye tâbi tutulmamakta olduğu cihetle bu gibi kararlara karşı 
ilerililor tarafından ileriye sürülecek şikâyetlerin tetkiki hususu
nun komisyonumuzun vazifesi dâhilinde olduğu evvelce müma
sil bir iş zımnında kararlaştırılm ış ve keyfiyet Kamutayca da 
tasvip olunmuştur. Bu itibarla vazife meselesinin^ bu işte tekrar 
bahis mevzuu edilmesine lüzum görülmemiştir.

Esasa gelince : Şikâyetin konusunu teşkil edip kül halinde 
incelenmesi gereken muamele ve kararlarda, 5585 sayılı Kanu
nun geçici 3 ncü maddesinin son fıkrasına dayanılarak dilek
çinin artık  mezkûr 5585 sayılı Kanundan faydalanamıyacağı 
neticesine varılmış ise d’e sözü geçen fıkra yalnız geçici 2  ve 
3 ncü maddelere m atuf ve her iki madde de münhasıran Devlet 
Demir ve Denizyolları ve L im anlan işletme Umum M üdür
lüğü m em urlanna mütaallik bulunmaktadır.

Zikredilen 5585 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi ise müs
takillen yargıç ve savcı yardımcıları hakkında sevkolunmuştur. 
Bu maddenin kesin ve mutlak ibaresine ve taallûk ettili gerek
çenin mevzu ile alâkalı fıkrasının mâna ve medlûlüne nazaran 
da kanun vâzıı, haklannda mezkûr 7 nci madde uygulanacak 
olanlan, kendi özel kanunları ile meydana getirilen müsavat
sızlığı telâfi etmek maksadiyle, geçici 3 ncü maddenin son fık 
rasında olduğu gibi b ir istisnaya tâb i tutm ak istememiştir.

Binaenaleyh, şikâyetin raci bulunduğu muamele ve kararlar, 
kanun koyanın maksadına ve dilekçinin de durumuna uymıyan
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Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

2437/2280
2654/2492

10267/9539

bir fıkraya müstenit olması bakımından muallel ve isabetsiz 
görüldüğünden, Ayırma Meclisi Genel Kurulunun bu işe ait ka- 
rariyle bunun m atuf bulunduğu mütekaddem muamele ve kara
n a  kaldm lm asına ve dilekçinin vâki talebinin, sözü geçen mu
vakkat 7 nci madde ve bununla ilgili olarak yukarda tesbit 
edilen esaslar dairesinde yeniden Adalet Bakanlığınca incele
nerek gereken işlemin yapılması lüzumuna vazife noktasaııd ı 
çokluk ve esas hakkında ittifakla karar verildi.

Muhalefet :
Vazife noktasından muhalifiz.

Maraş Milletvekili Trabzon Milletvekili
Abdullah Aytemiz Salih Esad Alperen

. . - . . işbu karara çekinserim.
Gümüşane 

Ahmet Kemal Varınca

K arar No. K arar tarihi

3067 9 . IV . 1952

Jtifat Araz, 
ve ar.
Koyunpazannda 
Can So. No. 13. 
Ankara.

(Dilekçe özeti : Temizletme ve ay
dınlatma resminin alınmaması 
hakkında).

Dilekçiler : Keçiören civanndaki Hacıkadın bağlanmn ahi
ren belediye hudutları içine alınmasından dolayı burada otu
ranlardan temizletme ve aydınlatma resmi istenmekte oldu
ğunu, halbuki belediyenin bu resme henüz istihkak kesbetme- 
diğini beyanla, mezkûr resmin kendilerinden tahsil edilmemesi 
hususunun karar altına alınmasını istemektedirler.

İçişleri Bakanlığının 23 . I I  . 1952 gün ve 622 - 407 sayılı 
cevabi yazısında : Dilekçilerin istekleri 5237 sayılı kanunun 
9 ncu maddesi karşısında kabili terviç bulunmadığı ve o tur
dukları semtte temizleme hizmeti yapılmakta olduğu cihetle 
5786 sayılı Kanunundan da istifade edemiyecekleri bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi gereken 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Kararf No. K arar tarihi

3068 9 . IV  .1952

Naciye Biri*. 
Behramağa ilkokulu 
öğretmeni.
Bakırköy - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Maaş derecesinin 
yükseltilmesi hakkında)

Dilekçi : 3656 sayılı Kanun hükümlerine göre maaşının 
31 . V III . 1939 tarihinden muteber olmak üzere otuz liraya,
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Dilekçe

No.

12678/11783

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

31 . V III . 1942 tarihinden itibaren 35 liraya 4598 sayılı Kanun 
gereğince 31 . V III . 1946 dan itibaren 40 liraya, 5242 sayılı 
Kanun veçhile 31 . VTII . 1948 den başlamak üzere (50) liraya 
ve 31 . V III . 1949 tarihinden itibaren de 60 liraya iblâğını 
istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
maaşının 30 liraya yükseltilmesi, kadro imkânsızlığı yüzünden 
gecikmiş ve ancak 4598 sayılı Kanun mucibince 31 . V . 1944 
tarihinde imkân dâhiline girmiştir, denilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçî Neciye Biriz, kanuni haklanm n 
nazara alınmadığını ve ihlâl edildiğini ileri sürerek, maaş de
recesinin yükseltilmesi talebiyle daha evvel Danıştaya müra
caatta bulunulmuş ve 5 nci Dairece yapılan inceleme sonunda 
1)U baptaki dâva kabule şayan görülmiyerek 19 . IV  . 1946 gün 
ve 769/696 sayılı ilâmla reddedilmiş bulunmasına ve adı geçe
nin mezkûr tarihten sonraya m atuf iddiası da idari kazaca in
celenmesi gereken hususlardan olduğu cihetle, bundan dolayı 
da ayni mercie başvurması lâzım geleceğine binaen, vâki istek 
hakkında bu sebeplerle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verild i

Karar No. Karar tarihi

& 3069 9 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : M. M. Grupunda 
geçen hizmetinin nazara alınması 
hakkında).

Dilekçi : Milli Mücadele sırasında İstanbul Gümrüğünde Mu
hafaza Meımırıı ıkeıı M. M. grubuna dâhil olarak mezkûr müca
delenin sonuna kadar burada vazife gördüğünü ve her ne kadar 
yalnız asıl memuriyet görevinden dolayı dokuz ay, yirmi uç. gün 
bir zam görmüş ise de sözü geçen M. M. grubunda mesbuk hizme
tinin de nazara alınması lâzımgeleceğini ve bu hususta gerek 788 
sayılı Memurin Kanununun miizeyyel maddesinde gerekse 841 
sayılı Meclis Kararında kâfi sarahat bulunmadığından talebini 
terviç eden yeni bir kanun çıkarılması veya tefsirde bulunulması 
icabedeceği bildirilmekte ve gereğinin yapılmasını istemektedir.

Gümrük ve Tekel Bakanlığının cevabi yazısında : Gerek 946 
sayılı Kanun gerekse 841 sayılı Meclis Kararı, mensubini 
askeriyeye mütaallik olup memurlar hakkında bir hükmü ihtiva 
etmediğinden İstanbul’da Gümrük Muhafaza Memuru iken aynı 
zamanda M. M. grubunda hizmeti sebkeden dilekçe sahibi Meh
met Ali Gençgüven’in bu hizmeti için ayrıca Millî Mücadele 
zammı verilmesi mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile ilgili olan istek 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı-

M. Ali Günçgüveıı. 
Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı Zat ve Si
cil İşleri Md. Ser
vis Şefi.
Ankara.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı re adred Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

ğma karar verildi. 
Karar No. Karar tarihi

3070 9. I V .1952

(Dilekçe Özeti : Tekrar vatandaş
lığa altnmast hakkında).

Dilekçi : Kendisin© İra n ’da zorla askerlik yaptırıldığı na
zara alınmaksızın Türk vatandaşlığından ıskat edilmiş olduğu
nu beyanla, pasaportla gelmiş olduğu Türkiye’de beş sene 
kalmasına müsaade edilmesini ve bu müddetin hitamından 
sonra Türk vatandaşlığına alınmasını istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : 1312 sayılı Kanu
nun 12  nci maddesine göre vatandaşlıktan ıskat edilenlerin 
yurt dışına çıkarılm alan lâzımgelmiş ve aynı zamanda avdet
leri de menedilmiş olduğu ve bu gibilerin tekrar tâbiiyetimize 
kabullerine mevzuatımızca imkân görülemediği bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebini Bakanlar Ku
ruluna karşı dermeyan etmesi ve ıskat kararının kaldırılması 
yolunda bir isteği varsa bundan dolayı da Danıştaya baş vur
ması lâzımgeleceğine göre mezkûr talep hakkında komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka ra r verildi.

Karar No. Karar tarihi

3071 9.I V .1952

11732/10905 Mahmut Kancura 
Murat evinde. 
İskele Köyünde . 
Van.

Maraş 
Abdullah Aytem iı

Sözcü
Çorum Balıkesir 

Ali Fahri İşeri
Gümüşane 

Cevdet Bay bura

Gümüşane Kayseri Malatya Malatya
Ahmet K. Vannca Yusuf Ziya Turgut Mehmet Kartal Nuri Ocakctoğlu

Malatya 
Abdülkadir özbay

Trabzon 
Salih Esad Alperen

Yozgad 
Yusuf Karsltoğlu

(Dilekçe sayısı: 116)



r. B. M. M. Basımevi



Dönem : IX Toplantı : 2

D İ L E K Ç E  K O M İ S Y O N U  

H A F T A L I K  K A R A R  C E T V E L İ

HS Sayı : 87  *

1 . X I . 1952 Cumartesi

Dilekçe Dilekçe sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

8541/7930 Naciye Merzey. 
8847/8230 Yalıköy Çayır Ca& 

No. 47.
Beykoz - İstanbul.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Kesilen dul maa
şının tekrar tahsis olunmasına 
dair).

Dilekçi : 20 yıl önce tahsis olunup 10 yıllığı peşinen öden
mek suretiyle kesilen dul aylığının muhtacı muavenet ve şa
yanı merhamet bir durumda bulunması itibariyle yeniden tah
sis olunmasını veyahut bir ikramiye ile taltif edilmesini iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan ta
lep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3072 12 I V . 1952

8546/7935 Kemal Erdi.
Bayındırlık Bakanlı
ğı Demiryolları Li
manlar inşaat Re
isliğinde Memur.
Aatan

(Dilekçe özeti : Sebebi dâva aynı 
olan ve çocuk zammına mütaallik 
2 dâva neticesinde Danıştay ve 
Askerî Yargıtayca birbirine mü- 
bayin olarak kararlar verilmiş ol
duğundan bu mevzuun tefsir yolu 
He halledilmesi hakkında).

Dilekçi : Dilekçe. Komisyonunca gönderilen; 7660 ve 803 
sayılı ve kanuni mercilere müracaat hakkının mahfuz bulun
duğuna dair olan cevabi ytfcılan tebellüğ etmiş bulunduğunu 
ancak sebebi dâva ayni olan ve çocuk zammına taallûk eden
2 müracaat üzerine Danıştay ve Askerî Yargıtayca birbirine 
mübayin iki karar verilmiş bulunması dolayısiyle vatandaş 
hukukunun korunması için bu mevzuun tefsir yolu ile hallo
lunmasını ve sonundan da kendisine bilgi verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tefsir talebinde bulunmak komisyonu
muzun görevi dışında bulunduğundan talep hakkında yapıla-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

cak bir işlem olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

3073 12 . IV . 1952

8561/7949 Hulûsi ülgenalp. (Dilekçe özeti : 551 sayılı Kanun- 
dahi Emraz Cetvelinin tadil olun
masına dair).

Tunusba Ethempaşa. 
So. No 24 Emekli 
Üsküdar - İstanbul. Dilekçi: Umumi harbde sağ ayağının mafsalından almış ol

duğu yara yüzünden mâlûl kaldığını ve bu itibarla memurin sı
nıfına geçirilmesi için Millî Savunma Bakanlığına yaptığı mü
racaat üzerine Balıkesir Askerî Hastanesinin ismen harb mâlûlü 
olarak verdiği rapora müsteniden kendisinin bigayrihakkin te
kaüde sevkolunduğunu ve mâlûliyetinin de Sıhhat Dairesince 
551 sayılı Kanuna bağlı emraz cetveline dâhil görülmemesi ha
sebiyle mâlûliyet maaşı bağlanamadıgı gibi müddeti hizmeti de 
30 yıla baliğ olmadığı için ikramiye dahi alamamak suretiyle 
mağdur edildiğini belirterek mezkûr kanunun bahis mevzuu cet
velinde icabeden tadilâtın yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı- 
ğınakarar verildi.

Dilekçi: Şark mültecilerinden olup toprağa muhtaç bir du
rumda bulunduğunu belirterek köyünde bulunan 3000 dönüm
lük boş mera arazisinden veyahut her hangi bir yerden kendisi
ne toprak verilmesi için ilgililere emir buyurulmasını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü: Muktezası ilgili Bakanlıkça yapılması icap 
eden talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi. "

Karar No. K arar t ihi

3074 12 . IV . 1952

11158/10384 Nuri Ağıl. 
8562/7950 Arzupınar Köyünde 

Turhal.

(Dilekçe özeti : Arazi verilmesine 
dair).

Karar No. Karar tarihi

3075 12 . IV . 1952

8564/7952 Aliye özyener. (Dilekçe özeti : Belediye Kamu
laştırma Kammuna geçici bir 
madde eklenmesine dair olan 4857 
sayılı Kanunun kaldırılması hak
kında).

Kadıköy Dalga Şo. 
No. 7.
Kadıköy - İstanbul.

Dilekçi : Bursa Belediyesince istimlâk edilip 6 yıldır üze
rinde her hungi bir faaliyette bulunulmıyan 1031 metre kare-



— 3 -

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No adı, soyadı vc adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

lik yerinin iadesi için yaptığı müracaata 4857 sayılı Kanun
dan bahisle menfi cevap verilmiş olduğunu belirterek şahsi 
mülkiyeti haleldar kılan mezkûr kanunun yürürlükten kaldı
rılmasını veyahut olağanüstü hallerin sona erdiğinin kararlaş
tırılıp ilân olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan ta
lep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3076 12 . IV . 1952

8565/7953 Mehmet Akgül. 
13383/12477 Çördük Köyünde, 

Tokad.

(Dilekçe özeti : İskân İdaresince 
elinden alınmış olan tarlasımn ge
ri verimesi hakkında).

Dilekçi : Hüseyin adındaki bir şahıstan metruk ve hâli bir 
tarlayı imar ve ihya etmek suretiyle ve nizasız bir surette tahtı 
tasarrufunda ınulundurmakta iken iskân idaresi memurları 
tarafından hâli bir yer olarak kaydedilip birkaç muhacire ve. 
rilmiş olduğundan ve aleyhine de dâva ikame olunduğundan 
bahsile Maliye Bakanlığının 20 . IV . 1948 gün ve 693 sayılı 
tamimi hilâfına ve topraksız bir çiftçi olmasına rağmen yapıl
mış olan bu muamelenin düzeltilerek haksız olarak elinden 
alınmış bulunan tarlasının geri verilmesi için emir verilmesini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü . Kaza merciine intikal ettiği anlaşılan 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3077 12 . IV . 1952

8589/7977 Ahmet Hepbayrak- 
tar.
Tepecik 1229 So. No. 
6 da.
İzmir.

(Dilekçe özeti : Mübadil borçla
nman faizleri ile birlikte terkin 
olunması hakkında).

Dilekçiler : 1923 - 1924 senelerinde mübadele suretiyle Yu
nanistan’dan Yurda gelmiş olduklarını ve o zamanki iskân 
mevzuatına göre iskân edildiklerini ancak iskân mevzuatının 
tatbikatında daima nfef’i Hazine mülâhazası gözetilmesHtiba- 
riyle mezkıır mahalde bırakmış oldukları emlâk akaara ait de
metlerin % 50 % 60 nispetinde tenzil olunarak kendilerine 
DU düşük miktarlar üzerinden mübadil istihkakı verildiğini ve 
bn miktarın fevkmda verilmiş olan istihkak için de altın lira 
esası üzerinden ve %5 faizle borçlandırılarak kendilerine çok 
ağır bir külfet tahmil olunmuş bulunduğunu belirterek tahsili 
cihetine gidilmek istenilen mezkûr mübadil borçlarının faiz-
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leri ile birlikte terkini esbabının temin buyurulmasını iste
mektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan ta
lep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karar ve ne sebepten verildiği

3078 12 . IV . 1952

8593/7981 Kemal Kaynak 
Baroda Avukat 
Adana.

Dilekçi : 31 Mart 1944 tarih ve 934 numara ile Cumhuri
yet Merkez Bankasında bloke edilmiş bulunan 82 markının iade 
olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçeye merbut ve müstediye hitaben 
yazılan Dışişleri Bakanlığı cevabına nazaran; kitap sipariş be
deli olarak yatırılıp Türkiye - Almanya Ticari hesabına geçiri
len mezkûr meblâğın Almanya ile münasebetlerin kesilmesini 
mütaakıp bloke edilmiş bulunduğu anlaşılmasına ve talebinin 
mahiyetine göre komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

(Dilekçe özeti : Merkez Bankasın
da bloke edilmiş bulunan 82 mar
kının iade olunması hakkında).

3079 12 . IV . 1952

12660/11765 İhsan ündar.
10629/9880 (Ceza evinde tutuk 
8596/7984 lu Durmuş Ail Çi

çek vasisi).
Orta Mahallede.
Ermenek,

Dilekçi : Yanında bulunan çırağı Şükrü ’nün ırzına tasaddide 
bulunduğu iddia ve beyaniyle Ermenek Ağır Ceza Mahkeme
since hakkında ittihaz buyurulan v a. Yüksek Yargıtayca da boz
mayı mucip sebepler üzerinde zühul gösterilerek tasdik olunan
7 . X I . 1950 gün ve 950/31/34 sayılı ilâm dosyasının celp ve 
tetkik olunarak mevcut hatayı adlînin' giderilmesi esbabının 
temin buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince karara bağlanıp kanun 
yollarından da geçmek suretiyle kesinleşmiş bulunan bir me
seleye taallûk eden talep hakkında Anayasanın 54 ncü maddesi 
sarahati karşısında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

(Dilekçe özeti : Adlî hata ile ma
lûl olan Ermenek Ağır Ceza Mah
kemesinin 950/31/34 sayılı ilâmı 
ile buna ait dosyanın tetkik bu
yurularak hatanın tashih olunma
sı hakkında).

3080 12 . IV . 1952
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Dilekçe
No.

8597/7985

8601/7989

Niyazi özel ve ar. 
Karakuyu Köyünde. 
Polatlı.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : 1 anındamla 
mevkiinde bulunan 27 bin dekar
lık Hazine arazisinin bir an önce 
kendilerine dağıtılması hakkında).

Dilekçiler : Zirai Kombinalar tarafından imar ve ihya olu
narak Hazirîeye devrolunmuş bulunan Yarımdamla mevkiinde- 
ki 27 bin dekarlık Hazine arazisinin topraksız olan muhtaç 
çiftçiye ve bu meyanda kendilerine dağıtılması iskân Gen.el 
Müdürlüğünce mahallî toprak tevzi komisyonuna bildirilmiş 
olmasına rağmen mezkûr komisj’onun, malmüdürünün ve diğer 
zinüfuz eşhasın tesiri ile Hazine toprağı olmıyan diğer ufak 
köylerde meşgul olmakta bulunduğundan şikâyet ederek emre 
rağmen bu şekilde hareket edilmesine sebebiyet verenlerin 
tesbit ettirilmesini ve mezkûr yerin toı>raksız olan 65 muhtaç 
çiftçiye bir an önce dağıtılması esbabının temin buyurulmasını 
istemektedirler.

Gereği düşünüldü : ik tiza eden muamelenin ifası ilgili Ba
kanlığa ait bulunmasına binaen talep hakkında komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karaç verildi.

K arar No. K arar tarihi

3081 12 IV . 1952

M. özdemir ve ar. (Dilekçe özeti : Hususi ormanla-
Bahçe köyünde. nn  sahiplerine iadesine mütedair
Vize. ' olarak çıkarılacak kanunun bir

an önce çıkarılması hakkında).

Dilekçiler ; Mülkiyet hakkım teminat altına almış bulunan 
, Anayasaya rağmen istimlâk mevzuatına dayanılarak; köyleri 

halkının yegâne geçim vasıtası olan 75 bin hektarlık ormanları
nın 16 bin lira gibi cüzi bir bedelle istimlâk edildiğinden şikâ-

* yet ederek hususi ormanların sahiplerine iadesi hakkında çı
karılması mukarrer bulunan kanunun bir an önce çıkarılmasını 
istemektedirler.

Gereği düşünüldü : ilgili komisyonlarda tetkik olunmak
ta  bulunan yeni orman kanunu tasarısının tezekkürü sırasın
da şâyanı dikkat görülen b ir husus bulunduğu takdirde göz 
önünde bulundurulmak üzere içtüzüğün 53 ncü maddesinin 3 
ncü fıkrasına uyularak dilekçenin Tarım Komisyonuna tevdiine 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3082 12 . IV . 1952



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

8604/7991

8615/8002
14274/13297

8616/8003

H. Eker ve ar. 
Bakırköy ilcesine 
bağlı Şamlar ve 
Kayabaşı Köyleri 
ihtiyar Kurulu. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti : 6 kilometrelik il
tisak yolunun Devlet bütçesinden 
yaptırılmasına dair).

Dilekçiler : Köylerini asfalt yola dolayısiyle il ve ilce 
merkezine bağlıyan 6 kilometrelik köy yolunun batak bir du
rumda olmasına binaen uğradıkları müşkülâtı belirterek mez
kûr yolun Devlet Bütçesinden yaptırılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3083 12 . IV . 1952

Hüseykı Avni Ak- 
yüz.
Kalanaz köyünden. 
Çayfcara.

(Dilekçe özeti : Yol inşaatında 
çalıştırılması hakkında).

Dilekçi : inşaat işlerindeki vukufundan bahsile, Trabzon 
Çaykara ve Bayburt yol inşaatında kendisine bir hizmet ve
rilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karaı larihı

3084 12 . IV . 1952

Cemal Alvalı.
D. D. Yollan 
V. Memuru 
41832 No. lu. 
Fevzipaşa istasyo
nunda.

(Dilekçe özeti : Dilekçe Komisyo
nunca hakkında ittihaz buyurulan 
karar örneğinin gönderilmesine 
dair).

Dilekçi : 4620 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 14 
ncü derecede almakta olduğu ,67 liradan 7 lirasının istirdadına 
tevessül olunmasından dolayı Yüksek Meclise yaptığı müracaat 
üzerine bundan sarfı nazar edilmiş iken bilâhara şahsa ait karar 
ibraz etmedikçe bu muameleyi devanı olunacağının bildirilmiş 
bulunduğundan bahsile mezkûr müracaatı hakkında müttehaz 
kararın bir örneğinin gönderilmesini karar alınmamış ise tâdil 
buyurulmasını dilemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi ve Devlet Demiryolları idaresi
nin çeşitli memuriyetlerinde bulunanlar tarafından yapılan mü
racaatlar üzerine; selef komisyonca 2 . I I . 1951 gün ve 181 sayılı 
ve Bakanlık mümessilinin izahatına nazaran durumları 1104,1981 
2885 sayılı kararlara uyanların isteklerinin yerine getirilmiş veya 
getirilmekte bulunduğu anlaşılmış olduğundan talep karşısında 
yeni bir karar ittihazına mahal olmadığına dair bn- karar veril
miş ve bu kararın dilekçiye de tebliğ edilmiş bulunması tabii



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyada ve adresi Komisyon kararı ve n* sebepten verildiği

8677/8064

8678/8065

8679/8066

S680/8067

8681/8068

8682/8069

8683/8070

8684/8071
12947/12053

8685/8072

8^86/8073.

bulunmasına binaen talep hakkında yeniden bir işi em yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

3085 12. I V .1952

Hacı Onay, 
özer Köyünden 
Akdağmadeni.

Hüsnü Şahin, 
özer Köyünden. 
Akdağmadeni.

İsmail Şahin, 
özer Köyünden 
Akdağmadeni.

İbrahim Karasu, 
özer Köyü Halkın
dan.
Akdağmadeni.

Akif Şahin, 
özer Köyü Halkın
dan.
Akdağmadeni.

Duran Tuncay, 
özer Köyü Halkın
dan.
Akdağmadeni.

Ahınet Bek. 
özer Köyü Halkın
dan.
Akdağmadeni.

Sevk Aykaç. 
özer Köyü halkın^ 
dan.
Akdağmadeni-

Haşan Ytlmazer. 
özer Köyünden 
Akdağmadeni.

Mehmet Demir, 
özer Köyü Halkın- 
dan.
Akdağmadeni.

(Dilekçe özeti : Arazi verilmesi 
hakkında).

Dilekçiler : Kendilerinin toprağa muhtaç çiftçilerden olduk
larını belirterek Halhacı ve Karaçayır mıntakalarındaki araziler
den bir miktarının kendilerine verilmesi esbabının temin buvu- 
rulmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında komisyo
numuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3086 İ2 IV . 1952
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8789/8174

Diltkç*
No.

Refet Günaytin 
Muamele Takipçisi. 
Hüseyin Avni. 
Şimşek eliyle. 
Bafra.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komuyou karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Arazi verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : 11 nüfuslu efradı ailesinin geçimini temine medar 
olacak bir karış toprağı bulunmadığından ve bu konuda vâki 
müracaatlaruıdan da bir netice alamadığından bahsile hâd dere
cede sıkıntıya duçar olduğunun göz önüne alınarak Bafra İlçe
sinde mevcut Hazine topraklarından arazi verilmesi esbabının 
temin buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3087 12. IV . 1952

8791/8176 Mehmet Çoşkun. 
Çaldere Köyünde 
mukim.
Karakuş.

(Dilekçe özeti : ladei memuriyet 
ettirilmesi hakkında).

Dilekçi : 7 yıldır severek çalışmakta okluğu bakım memurlu
ğundan kadro tensikatı dolayısiyle çıkartılmış olduğunu belir
terek 1 0  nüfuslu efradı ailesinin perişan haline ve müspet olan 
mesai durumuna bakılarak vazifesine tekrar alınmasını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3088 12 . TV . 1952

8800/8185 Mustafa Şengül. 
Ziraat Bankası Dak
tilografisi.
Tarsus.

(Dilekçe özeti : Memurin huku
kundan istifade ettirilmesi hak
kında).

Dilekçi: 3659 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine uyularak tâ 
yin olunduğu Ziraat Bankası daktiloğraflığmda çalışmakta ol
duğunu, Antidemokratik olduğuna hiç şüphe bulunmıyan ilgili 
mevzuat yüzünden çocuk zammı, doğum ikramiyesi ve rasyonel 
çalışma primi gibi memurine tanınan haklardan faydalanamadı- 
ğından şikâyet ederek daimî bir kadroda çalışmakta bulunması
na göre mezkûr haklardan faydalandınlması esbabının temin 
buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

8089 12. I V . 1952



8806/8189

Dilekçe
No.

Fua*; Sönmez ve ar 
M. K. E. K. Silâh 
Fabrikasında Erkek 
Sanat Enstitüsü me
zunlarından.
Ankara.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Millî Savunma ve
ya MiUî Eğitim  Bakamklannm  
Barem içi ücretli kadrolarında 
çalışan emsalleri gibi kendileri
nin de terfihlerinin temin olunma
sı dileğine dair).

Dilekçiler: Saat hesabı ile ve ücretli olarak çalışmakta olduk - 
lan  Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Silâh Fabrikasında 
ellerine geçen 1 0 0  lira ücretin kifayetsizliğinden ve kendileri gi
bi Sanat Enstitüsü mezunu olup Millî Eğitim ve Millî Savunma 
Bakanlıkları kadrolarında çalışan arkadaşlarının barem dâhili 
ücret almakta oldukları gibi yeni çıkan bir kanunla da üst ça
vuşluğa tâyinlerinin de kabul edilmiş bullnduğundan bahsile bu 
arkadaşları gibi kendilerinin de terfihlerinin temin buyurulma- 
sını istemektedirler.

Gereği düşünüldü: Mahiyetine göre talep hakkında komisyo
numuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3090 12 . IV . 1952

8843/8226 Hilmi Oztaş.
Çeltekçi Bucağına 
bağlı Gömele Köyün
de mukim.
K. Hamam.

(Dilekçe özeti : Jandarma Gedikli 
erbaş okuluna kabul olunması için 
tavassut buyundmasına dair).

Dilekçi : Son defa yurda gelen Bulgaristan göçmenlerinden 
olup ortaokul mezunu bulunmasına binaen -Jandarma Gedikli 
Erbaş Okuluna girerek tahsile devam arzusunda olduğundan 
bahsile mezkûr okula vâki müracaatı dolayısiyle kendisine ta 
vassutta bulunulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verldi.

Karar No. K arar tarihi

3091 12 . IV  . 1952

8855/8237 Şevki Taşan Mîllî 
Savunma Bakanlığı 
İstanbul Sattnalma 
Komisyonu Üyesi, 
îstanbul - Harbiye

(Dilekçe özeti : Müspet veya men
fi  bir neticeye bağlanmamış olan 
dilekçesi hakkında).

Dilekçi : Tahsil derecesinin Harb Okuluna muadil olduğun
dan bahsile Yüksek Meclise sunduğu 15 Mayıs 1949 tarihli ve 
Dilekçe Komisyonunca Millî Savunma Bakanlığına gönderilmiş 
olan dilekçesi hakkında müspet veya menfi bir karar verilerek 
kendisine tebliğ olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Bahis konusu müracaat üzerine 2 numa
ralı Geçici Dilekçe Komisyonunca 17 . IV . 1951 gün ve 483 sa*
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Dilekçe
No.

8866/8248

8867/8249

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

yılı ve Bakanlık cevabına ve mevcut kanun hükümlerine göre 
yapılacak bir işlem olmadığına dair b ir karar verilerek mezkûr 
kararın  alâkalıya da tebliğ olunmuş bulunması tabiî bulun
duğundan talep hakkında komisyonumuzca yeniden bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına kara r verildi.

Karar No. Karar tarihi

3092 12 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : 4222 sayılı Kanu
nun meskût geçtiği harb kıdem 
zammına ait itibari hizmet müd
detinin te f siren tâyin buyurulma- 
sma dair).

Dilekçi : 31 yıllık fiilî hizmetine göre 1943 yılında Tekel 
idaresinden emekliye ayrıldığım, ancak 1683 sayılı Kanuna 
tevfikan Seferberlikte sebkeden 7 yıllık harb zammının bu 
müddeti hizmetine eklenmemiş bulunduğundan ve Sayıştayca 
de 4222 sayılı Kanunda harb kıdem zammına dair bir hüküm bu
lunmadığından bu itibari hizmet müddetinin fiilî hizmetine eklen
mesine imkân bulunmadığına karar verilmiş olduğundan bahsile 
gerek yeni Emekli Kanunu ile ve gerekse zikrolunan eski emekli 
mevzuatı ile tanınan bu haktan mahrumiyetine mahal bırakıl
mamak üzere itibari hizmet müddeti bakımından sâkit bulunan 
4222 sayılı Kanunun bu yönden tefsir olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tefsir teklifinde bulunmaya yetkili bulun- 
ımyan komisyonumuzun vazife cihetinden talep hakkında bir 
işlem yapmasına mahal bulunmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3093 12 . IV . 1952

(Düekçe özeti : Maluliyet maaşı 
tahsis olunması ve ikramiye veril
mesi hakkında).

Dilekçi : İzmir Poligon 233 ncü Piyade Alayında hizmeti 
askeriyesini yaparken 14 . I . 1949 tarihinde geçirdiği bir kaza 
neticesi sol bacağını kaybetmiş olduğu; bundan dolayı kendisine 
ikramiye verilmediği gibi mâlûliyet aylığı da tahsis olunmadı
ğından perişan bir dunım da kaldığını belirterek esbabının temin 
buyurulmasını dilemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Süleyman Çıkmaz. 
Yeni Mah.
A tatürk Cad.
Reşit Gön Oteli. 
Tire.

Ali Haydar Yumlu 
Göztepe Kayışdağı 
Cad. Ortabahar So. 
kak No. 4.
İstanbul.

3094 12 . I V . 1952
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Dilekç*
No.

8871/8253

8881/8263
13685/12743

8882/8264

Kasım Türk.
Bedeş Köyünde. 
Alaçam.

Dilekçe sahibinin
adı, aoyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Arazi verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Toprağa muhtaç çiftçilerden bulunduğunu be
lirterek kanunu mahsusu dairesinde kendisinin de topraklan- 
dmlmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : icabı muamelenin icrası ilgili bakan
lığa ait olduğundan talep hakkında komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karaıl No. K arar tarihi

3095 12 . IV  . 1952

Ahmet Emin.
Erim.
Furuncu.
Mukaddem Mah. de 
Türkistan mülteci
lerinden.
Silifke.

(Dilekçe özeti : İskân suretiyle 
toprak verilmesi talebine dair).

Dilekçi : Tarihten 40 yıl önce hicret etmiş Türkistan 
mültecilerinden olup Silifke’ye yerleşmiş olduğunu, o tarih
lerde ve mütaakiben iskân hakkının verilmesi için yapmış 
olduğu müracaatlardan bir netice alamadığını belirterek 
mahrumiyet içinde kıvranan 6  nüfuslu efradı ailesinin bu ha
line merhameten iskân suretiyle kendisine de Tarsus’taki 
A tatürk Çiftliği veya Ceyhan’ın Çataldere mevkiinde bulu
nan mera arazisinden toprak verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : icap eden muamelenin ifası ilgili ba
kanlığa ihtilâf vukuunda da kaza merciine ait olduğundan ta
lep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verild i

K arar No. K arar tarihi

3096 12 . IV . 1952

Hulusi Muğal. 
Setenciler Mah. Bi
rinci çıkmazı No. 7. 
Tokad.

(Dilekçe özeti : Noksan tahsis olu
nan emekli ayltğtntn kanuni had
de iblâğı hakkında).

Dilekçi : 31 yıllık fiilî hizmet durumuna göre Z iraat Ban
kasınca tahsis edilmiş bulunan emekli aylığının tesbitinde 
Mücadelei Milliyede geçen itibari hizmet müddeti ile son ma
aş durumunun nazan itibara alınmamış olması dolayısiyle ve 
vâki muamelenin ıslahı maksadı ile mezkûr Banka ve Emek
li Sandığı Genel Müdürlüğüne yapmış olduğu m üracaatlanna 
3202 ve 5434 sayılı kanunlardan bahsile menfi cevap veril
miş olduğunu keza Emekli Sandığından 5 . I I I  . 1950 tarihin
de tebellüğ ettiği son işar üzerine ve süresi içerisinde Da- 
nıştaya vâki müracaatının da süre aşımından reddedilmiş oldu
ğunu belirterek 3202 sayılı Kanun ve buna müteferri tüzük hü
kümlerine muhalif olarak yapılmış olan bu muamelenin
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(emekli aylığının kanuni hadde iblâğı suretiyle) ıslah buyurul- 
masmı istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup Danış- 
tayca da reddedilmiş bulunan talep hakkında komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3097 12 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Kendisi için bir 
hakkı müktesep teşkil eden dâva- 
vekilliği ruhsatnamesinin verilme
si için Avukatlık Kanununda ta
dilât yapılması hakkında).

Dilekçi; Çalışmakta olduğu Adliye zabıt kâtipliği vazifesin
den dolayı o tarihteki m er’i mevzuata göre almaya hak iktisap 
etmiş bulunduğu dâvavekâleti ruhsatnamesini alabilmek için 
istifaen ayrılarak Adalet Encümeninden. istihsal ettiği karara 
müsteniden ve Bakanlıkta muamelesi derdest bulunduğu bir sı
rada eski mevzuatı tâdil eden Avukatlık Kanununun yürürlüğe 
girmesi üzerine ruhsatnamesinin verilmemiş olduğundan bahsile 
mezkûr kanundan önce kendisi için bir hakkı müktesep teşkil 
eden bir durum mevcut olmasına göre sarahaten ihlâl olunan 
bu hakkının tanınmasını keza kendisi gibi müktesep hakları ihlâl 
olunduğundan dolayı üzüntü duyan büyük bir topluluğun bu 
haklarını teminen adı geçen kanunda gerekli tadilâtın yapılma
sını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Vâki ihtilâfın tetkik ve halli kaza merci
ine ait bulunduğu gibi; kanun tadili keyfiyetinin de yeni bir ka
nun teklifi mevzuu olmasına binaen talep hakkında komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi. 

gL. K*rar No. K arar tarihi

^  ' 3098 12. IV . 1952

(Dilekçe özeti : Maluliyet aylığı 
bağlanması hakkında).

Dilekçi: İstiklâl Mücadelesinin Söğüt - Gündüzbey Harbinde 
ileri karakolda nöbet beklemekte iken ayaklarının donması neti
cesi askerî hastaneye sevkolunup oradan da mâlûlen terhis edil
diğini ve 7 yıl daha ıstırap çektikten sonra her iki ayağının ke
silmiş olduğunu belirterek Askerî Yargıtayca dahi reddolunan 
bu mâlfıliyetinin tekrar askerî bir hastanede muayene ve tesbit 
ettirilmek suretiyle tanınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Aslolarak tetkiki kaza merciine ait olup 
Askerî Yargıtayca da karara bağlandığı anlaşılan talep hakkın-

10919/10156 Ahmet Şekerci. 
8949/8331 Sinanbey Mah. den.

Uzun So. Terzi Meh
met Şahar nezdinde. 
İnegöl.

8883/8265 Nurettin Alınpak.
İl Genel Meclisi 
Üyelerinden. 
Malkara - Tekirdağ.



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

da komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3099 12 . IV  . 1952

(Dilekçe özeti : 4966 sayılı dilek
çesinin tesrii tetkiki hakkında) .

Dilekçi: 5677 sayılı Af Kanunundan faydalandırılması talebini 
havi bulunan 4966 sayılı dilekçesinin tetkikinin çabuklaştml- 
ınasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin; Af Kanunundan faydalan
dırılarak tekrar işe alınması talebini havi bulunan merkür di
lekçesi üzerine selef komisyonca 5 . II . 1951 gün ve 600 sayılı 
ve işin mahiyetine göre bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
dair bir karar verilmiş bulunduğundan talep hakkında yeniden 
yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

7906/7335 Sedat Bilgütay.
Sirkeci Ha/midiye 
Cad. Osmaniye 
Otelinde.
İstanbul.

3100 12. IV . 1952

8954/8336 Haşan Dayan. (Dilekçe özeti : Mevkuf bulunan
Kürt Köyünde . bir şahsın serbest bırakılması için
Ceyhan. yapılan bir teşebbüs hakkında).

'  l)ilekçi : Kendisini teammüden katle teşebbüs etmekten sa
nık ve mevkuf bulunan Nazım adındaki kişinin, kardeşi Ceyhan 
Demokrat Parti îlcc îdare Kurulundaki nüfuzundan bilistifa
de tahliyesi imkânlarını aram akta olduğundan bahsile buna 
mahal bırakılmaması için alâkalılar nezdinde adalet buyurul- 
masım istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş bulunan bir 
meseleye taallûk eden talep hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3101 12 . IV  . 1952

8966/8345 A. Besim Arman
Hamam So. No. 3 
Şimşir Ap. 1.
Bebek - İstanbul.

Dilekçi : 1989 yılında yapılan intibak dolayısiyle ve mağ
duriyetinin önlenmesi maksadı ile kendisine ihtisas derecesi üze
rinden aylık verilmiş olduğunu ancak tekaütlük esnasında bu de
rece aylığının esas tutulmasına mâni olan Teadül Kanununun ta 
dili hakkındaki tasarı ile bunun temin buyurulmasını istemek
tedir.

(Dilekçe özeti : İhtisas derecele
rimin emekli aylığına esas olmama
sını teminen Taadül Kanununda 
değişiklik yapılmamasına dair).
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3102 12 . IV . 1952

8967/8340 Bekir Demir ve ar. 
Kasaba Merkez 
Muhtarı.
Tercan.

(Dilekçe özeti : Ziraat Bankasına 
olan müterakim borçlarının uzun 
vadeli taksitlere bağlanması hak
kında).

Dilekçiler : Muhtelif sebeplerle 4 yıldır ©diyemedikleri Zira
at Bankası borçlarının uzun vâdeli taksitlerle ödemeleri için ka
rar verilmesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No. Karar tarihi

3103 12 . IV . 1952

8969/8348 Şaziment Zent. 
Sirkeci Muhzirbaçı 
No. 3.
İstanbul.

(Dilekçe özeti: Dul maaşı tahsi» 
olunması hakkında).

Dilekçi : Kocasının ölümü üzerine 10 yıllık peşin ikramiye 
verilmek suretiyle Hazine ile olan alâkasının kesilip yeniden 
maaş tahsisinin de mümkün bulunmadığının bildirilmiş oldu
ğundan bahsile muhtacı muavenet ve şayanı merhamet bir du
rumda bulunan bir subay ailesi sıfatı ile dul maaşı bağlanması
nı istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3104 12. IV. 1952

8973/8352 Nazır Geritabak ve (Dilekçe özeti: Hâzineye olan mes-
ar. ken borçları bakiyesinin bir kanu-
Orta Camii Mah. nu mahsusla terkin olunması hak-
Vezirköprü. kında)-.

A
Dilekçiler : Hâzineden satın alıp mühimce miktarlarını öde

miş oldukları mesken borçlarının bakiyesinin şiddetli bir dep
reme mâruz kalmış olmalarına binaen Erzincan halkı için kabul 
buyurulan kanuna mümasil bir kanunu mahsusla af ve terkin 
buyurulmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan talep
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Dilekçe Dilekçe sahibini»
No adı, soyadı re adresi Komisyon karan re ne sebepten verildiği

hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3106 12. I V . 1952

8976/8395 Abdullah Hüseyin 
Koryiğit.
Sayıştay Murakıbı.
Ankan*

(Dilekçe ö ze ti: Samsun Lisesince 
bir olgunluk diploması verilerek 
fakülteye kayıt olunma hakkının 
tanınmasına dair).

Dilekçi : 2265 sayılı Kanunun 27 nci maddesinden bilisti
fade lise tahsili üstünde bir hakka sahip olduğu halde Millî 
Eğitini Bakanlığınca lise bitirme imtihanına tâbi tutularak 
Samsun Lisesinde bâzı derslerden imtihana girmek suretiyle 
muvaffak olmasına rağmen kendisine olgunluk diplomasının ve
rilmediğinden şikâyet ederek bu mevzuda Danıştaya açtığı dâva 
ve tashihi karar talebinin de kanuni esaslara dayanılmıyarak 
mezkûr mercice reddedilmiş bulunduğundan Samsun Lisesince 
bir olgunluk diploması verilmesinin ve Fakülteye kayit olunma 
hakkının Yüksek Meclisçe b ir karara bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince karara bağlanmış olan 
talep hakkında Anayasanın 54 ncü maddesi sarahati karşısında 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3106 12 . IV  . 1952

8977/8356 Hamit Okay. 
14171/13204 Selimiye Askerlik

Dairesi Mülhakı Bin
başı.
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Tekrar kıta hizme
tine alınması hakkında).

Dilekçi : Sicili dolayısiyle kıtadan geri hizmete tâyin 
olunduğunu ancak 4273, 4460 ve 5078 sayılı kanunlarda; mezkûr 
hizmetlerde dahi sicil alamıyanlann emekliye şevkleri derpiş 
olunmuş bulunduğu halde muvafık sicil alanlar hakkında bir 
kayıt bulunmadığına işaretle mefhumu muhalifine bakılarak 
amel olunması icap ettiğinden dolayı Askerî Yargıtaya baş vur
duğunu ve talebinin adı geçen mercice de reddolunduğunu 
belirterek bu husustaki hakkının yüksek Meclisçe tanınması 
için bir karar verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince karara bağlanan talep 
hakkında Anayasanın 54 ncü maddesi muvacehesinde komisyo
numuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No K arar tarihi

3107 12 . I V . 1952



Dilekle Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve a.® sebepten verildiği

H002/7429

‘>005/8381

0006/8382

(Dilekçe özeti : tskân hakkı olarak 
tahsis ulunmuş bulunan arsaları
nın adlarına tapuya tescil ettiril
mesi hakkında).

Dilekçi : Vâki müracaatları üzerine taleplerinin is'afina 
dair ittihaz buyurulan Dilekçe Komisyonunun 14 . V . 1947 
gün ve 426 sayılı Kararı üzerine iskân hakkı olarak kendile
rine gösteribııiş olan arsaların Lüleburgaz İskân Memurluğun- 
ca bir türlü  adlarına tapuya tescil ettirilmediğinden şikâ
yet ederek icabedenlere gerekli emrin verilmesini istemekte
dir.

Gereği düşünüldü : İcabı muamelenin icrası ilgili bakanlı
ğa ait olduğundan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3108 12. IV . 1952

(Dilekçe özeti: Daimî bir hizme
te alınması hakkında).

Dilekçi : 3 . 1 .  1951 tarihinde yüksek Meclise sunduğu di
lekçesine karşılık yapılan tebligat üzerine müracaat etmiş ol
duğu Trabzon îş ve İşçi Bulma Kurumunca kendisinin Rize 
Çay Fabrikasında saatli ücrete tâbi muvakkat, bir işe yerleşti
rildiğini belirterek daimî bir vazifeye alınmasının temin bu- 
yurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3109 12 . IV . 1952

Namık Tekin.
Belediye Başkâtibi 
memurları adına.
Mardin.

Dilekçi : 2097 ve 3886 sayılı kanunlarla özel idare memurla
rına tanındığı gibi kendilerinin de harem dâhilinde geçmiş olan 
bütün hizmetlerinin tamamının fiilî hizmetlerine eklenmesini te- 
minen 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 65 nci maddesinde gerekli tadilâtın yapılmasını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan talep

f Dilekçe özeti : 5434 sayılı Tiirki- 
IIr Vumhuriyeti Emekli Kandığı 
Kanununun  65 nci maddesinin ta
dil olunması hakkında).

Yunus Dilber. 
Kavaklı Mah. 
Rize.

Halil Şinik.
Çiftlik Köyünden. 
Lüleburgaz - Kıı-k- 
lareli.



Dilekçe
No.

‘X)29/8404
12403/11621

9033/8408
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Dilekçe sahihinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ae sebepten verildiği

hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3110 12 IV . 1952

Mehmet Nezor. 
Beşikdüzünün Kiyef- 
li Köyünden. 
Vakfıkebir.

(Dilekçe özeti : Askerî, resmî ve- 
-v ı/a gayriresmî fabrika ve müessese-

lerden birinde işe alınması hak
kında).

Dilekçi : Demircilik, tesviyecilik, ve tüfekçilik «anallarındaki 
maharetine, mevcut eser ve bonservislerine rağmen 10  nüfuslu 
efradı ailesinin geçimini temin için Askerî Fabrikalarda, Dev
let Demiryollarında ve sair müessese ve fabrikalarda iş veril
mesi için yaptığı müracaatlardan bir netice alamadığından 
fakru zaruret içerisinde bulunduğundan bahsile Yüksek Başkan
lıkça himaye olunarak buralarda her hangi bir işe anılmasının 
temin buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tkrihi

3111 1 2 .IV . 1952

Tahsin Tanış. 
Yedikule I‘iri Mah. 
'Samıaşıklı So.- No: 

6/ 1.
İstanbul.

(Dilekçe özeti: tşçi Sigortalan 
Kurumunca bağlanmış olan aylık
tan 100 zer lira kesilmek suretiyle 
kendisine defaten 4000 lira veril
mesi için emir huyurulmasma da- 
ir).

Dilekçi : Ciğerlerinden rahatsızlanması üzerine 17 yıldır ça
lışmakta olduğu İstanbul Elektrik Fabrikasından çıkarıldığını be
lirterek işçi Sigortaları Kurumunca 3 ayda bir tediye olunmak 
üzere kendisine bağlanmış olan 218 lira 55 kuruştan mukasseteıı 
kesilmek kavdı ile seyyar sinema işleterek hayatını kazanması için 
kendisine defaten 4 000 lira verilmesi hususunda ilgililere emir 
verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3112 12 . IV . 1952
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10949/10136 A'hmet Bedri Sürer. 
9041/8416 Haydarpaşa Liman 

makinisti 28931. 
İstanbul.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
Nc. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan vo ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti: İşçilikten memur 
sınıfına geçenlerin ücretlerinin tes
hili için 3173 ve buna ek kanun
lara ait çıkarılacak tefsirin çabuk
laş! ınlması hakkında).

Dilekçi : 162 lira 40 kuruş ücretle Devlet Demiryolları Hay
darpaşa Liman Müdürlüğünde birinci sınıf işçi olarak çalışmak
ta iken unvanının 3 ncü sınıf romorkör makinistliğine tebdil ve 
ücretinin de 130 liraya indirilmiş olduğunu belirterek ücretinin 
yeniden tesbiti için yapmış olduğu müracaatına karşılık 3173 ve 
ek kanunların tefsiri için Yüksek Meclise arzolunduğu bildiril
miş olduğundan tacil buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında komisyo
numuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3113 12. I V .1952

9078/845*2 Fuat Kutlusoy.
D. D. Y. 8 . işletme 
Motorlu Tren Depo
sunda S. 1. Usta, 
tzmir - Alsaııcak.

(Dilekçe özeti: İşçi ve sanatkâr
ların da resmî müesseselerde geçen 
hizmetlerinin 5434 sayılı Kanunun 
65 nci maddesi şümulüne alınması 
hakkında).

Dilekçi : imalâtı Harbiye İzmir Silâh Fabrikasında geçmiş 
olan hizmet senelerinin 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 65 nci maddesine göre ve borçlanma sure
tiyle hali hazır tekaütlük müddetine eklenmesi için yapmış oldu
ğu müracaatının mezkûr maddenin buna müsait olmadığı yolun
da cevaplandmlmış olduğundan bahsile işçi ve sanatkârların da 
resmî müesseselerde geçen hizmetlerinin zikrolunan maddei ka
nuniye şümulüne alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tnrilıi

3114 12 . I V . 1952

9085/8459 Aliye özyer. 
Pangaltı Hamam 
Saklı So. No. 19/1. 
Şişli - İstanbul.

(Dilekçe özeti: Yetim aylığı bağ
lanması hakkında).

Dilekçi: Pederinin vefatında 25 yaşım doldurmuş olduğun
dan dolayı yetim aylığı bağlanmamış olan bekâr kızı ile emsal
lerinin de bu haktan faydalanmalarını teminen ek bir kanun 
çıkanlmasım istemektedir.

Gereği düşünüldü: Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan talep
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hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3115 12 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Sanat ve piyade 
gedikli kursuna veya okuluna ka
bul olunması hakkında).

Dilekçi: Adana Tanm  Makinist Okulunun 1948 yılı mezunla
rından olup sanat veya piyade gediklisi olmak istediğini beyanla 
kurs veya okula çağırılması için emir verilmesini dilemektedir.

Gereği düşünüldü: Mahiyeti itibariyle talep hakkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

K arar No. Karar iariJıi

3116 12 . IV  . 1952

(Dilekçe özeti: Askerî fabrikalar
da geçen müddeti hizmetinin hali 
hazır emekli müddetine eklenmesi
nin temini için 5434 sayılı Kanu
nun 65 nci maddesinin tadil olun
ması hakkında).

Dilekçi : Askerî Fabrikalarda geçen hizmetinin emeklili
ğine esas olan fiilî hizmet müddetine eklenmesi için yapmış 
olduğu müracaatına karşılık Maliye Bakanlığından menfi ce
vap verilmiş olduğunu belirterek 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun 65 nci maddesinde yapılacak 
değişiklik esnasında bu adaletsizliğin giderilmesini istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile ilgili olan 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3117 ‘ 12 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Belediyece verilen 
para cezası hakkında).

Dilekçi : Merayia tecavüz ettiğinden bahsile belediyece hak
kında tâyin olunan para cezasının kaldırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Belediye encümenlerince müttehaz ce
za kararlarına karşı yapılacak itirazların tetkiki 1608 sayılı 
Kanuna göre vazifeli kılınan mahallî yargıçlıca ait bulundu-

0099/8472 İbrahim Taşkın. 
10605/9856 Muttalip Köyünde. 

Emirler Mah. 
Eskişehir.

0096/8469 Ahmet Açarı.
Elektrik, Havagazı 
ve Otobüs işletme 
Müessesesi Arıza mo- 
terlerinde 
Ankara.

0091/8465 Seyit Mehmet Güner.
Sh. Hz. Ht. Bk. Tam. 
Deponer.
Elbistan.



— 30 —

Dilekçe
No.

<>101/8474

01004/8476

Dilekçe sahibin»
adı, soyadı ve adresi Komisyon karar, ve ne sebepten verildiği

ğundan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3118 12 . IV . 1952

D. Dz. Y. ve Liman 
işletme Genel Mü
dürlüğü îş Yerleri 
Mensupları Yardım
laşma Cemiyeti Baş
kanlığına.
Kasımparaşa - İstan
bul.

(Dilekçe özeti : Yardımlaşma Ce
miyetinin hukuki hüviyeti itiba
riyle Cemiyetler veya Sendikalar 
kanunlarından hangisine tevafuk 
ettiğinin tâyin buyıırulmasma da
ir).

Dilekçi : Üyelerinin sosyal yardımlaşma ihtiyaçlarını gider
mek maksadı ile kurulmuş olan Devlet Denizyolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğü îş  Yerleri Mensupları Y ar
dımlaşma Cemiyetinin Çalışma Bakanlığınca 5018 sayılı Sen
dikalar Kanunu çerçevesine dâhil bir sendika telâkki olunarak 
işçi durumunda olmıyan üyelerin mezkûr Cemiyetten çıka
rılması istnildiğinden bahsile mezkûr kanunun birinci mad
desi ile ta rif ve tâyin olunan sendikalarda bulunması icap 
eden yardımlaşma, ortak menfaatlerini korumak ve temsil et
mek gibi 3 esaslı unsurdan sadece yardımlaşma unsurunu 
ihtiva edip mücerret 3512 sayılı Cemiyetler Kanununa göre ta- 
azzuv etmiş bulunan cemiyetlerin bir sendika vasıf ve mahi
yetinde bulunmadığına göre keyfiyetin tâyin buyurularak 
cemiyetlerine bildirilmesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Vâki ihtilâfın halli kaza merciine ait 
bulunduğundan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3119 12 . IV . 1952

Ragıp Tunçer. 
Kurtuluş Mah. Tah- 
takale Cad. ‘20/1 
N o: da.
Tire.

(Dilekçe özeti: Emeklilerin Yol 
Vergisinden muaf tutulmaları hak
kında ).

Dilekçi : Vücutlarından istifade olunamadığı için emekliye 
çıkarılmış olanlardan Yol Vergisi alınmasının hak ve adle mu
vafık olmıyacağmdan bahsile bunların mezkûr vergiden muaf 
tutulmasının temin buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : 5589 sayılı Kanunla yerine getirilmiş 
olan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3120 12 . IV . 1952.
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(Dilekçe özeti : Eski jandarma 
temditti erbaşlarının bu hizmetle
rinin emeklilik müddetlerinde na
zara alınmasının temin buyurul
mam hakkında).

Dilekçi : Jandarm a meslekinde geçen 10 yıllık temditli baş
çavuşluk hizmetinin emeklilik müddetinde nazara alınmasını 
teminen Emekli Kanununda gerekli tadilâtın yapılmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kanun teklifi mevzuu olan talep hakkın
da komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3121 12 . IV . 1952

Dıleırçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ae sebepten verildiği

(Dilekçe özeti: Emekli Kanunu
na (ıöre 19 yaşına kadar verilebi
lecek olan yetim maaşlarının lise 
tahsil müddetlerinin uzatılmış ol
masına binaen 21 yaşma kadar ve
rilmesi esbabının temin buyurul
madı hakkında). ■

Dilekçi : Birinci Büyük Millet Meclisi üyelerinden olup 1948 
yılında vefat eden kocası Haşan Ilu lûsi’den yetim maaşı almakta 
olan oğluna ; lise tahsil müddetinin uzatılmış olmasına binaen, 
mevzuata göre 19 yaşma kadar verilebilecek olan bu maaşın 
21 yaşma kadar verilebilmesi keza bir âtıfet olarak da yatılı 
okullara kabul edilerek yüksek tahsilini bitirinceye kadar da 
himaye edilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan ta 
lep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3122 12 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Çumra Belediye
since 100 bin lira daha borçla
nılmak suretiyle yaptırılmak is
tenilen tç  mahalle elektirik tesi
satından sarfınazar olunmasına 
dair).

Dilekçiler : Belde hizmetlerinin mühmel bir durumda bulun
masına ve ilçe merkezi elektrik tesisatı için 125 bin liralık bir 
borç altına girilmiş olmasına rağmen Çumra Belediyesince; kasaba 
merkezine 14 kilometrelik bir mesafede bulunan îçmahalle elek-

9123/8495 Şevki Sarıtepe ve ar. 
Demokrat Parti 
Merkez bucak teş
kilâtı 
Çumra

MI 15/8487 Nünhet. KutluoğlU.
Setbuşı Karaağaç 
Cad. 19 No: da. 
Bursa.

9112/8484 Mustafa Iranç.
Kılbasan Bucağı
Müdürü.
Karaman.



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

9127/8499 Halil Saygılı.
Aslan Mah. Nahaslı 
çeşme So. No. 16 ev. 
de.
Kilis.

trik tesisatı için de 1 0 0  bin liralık bir borca daha girilmek iste
nildiğinden şikâyetle fuzulî olan bu sarfiyattan sarfınazar olun
masının temin buyrulmasım istemektedirler.

Gereği düşünüldü : İcabının icrası ilgili Bakanlığa ait bu
lunduğundan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

Karaıl No. K arar tarihi

3123 12 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Maluliyet maaşı 
bağlanması, mümkün olmadığı 
takdirde almakta olduğu yetim  
maaşının artırılması hakkında).

Dilekçi : 1338 yılında yapılan bir tatbikat esnasında 
harkafa mafsallanndan yaralanarak Gümüşsüyü Askerî Hasta
nesince tanzim olunan rapora müsteniden devam etmekte bulun
duğu Askerî Rüştiye ikinci sınıfından ihraç olunduğunu, 1931 
tarihinden beri mâlüliyet aylığı bağlanmasına dair Başbakan
lığa. Danıştay îkinci Deavi Dairesine ve nihayet Yüksek Meclise 
yapmış olduğu müracaatlardan müspet bir netice alamadığını 
belirterek 1683 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre kanuni 
lıakkı olan mâlüliyet maaşının bağlanmasını ve bu mümkün 
olmadığı takdirde babasından almakta olduğu yetim maaşının 
artırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin daha önce vâki müracaatı üze
rine komisyonumuzun 8  . Iİ  . 1950 gün ve 2594 sayılı karariyle 
«mumaileyhin iki defa Danıştay ve bir defa da Askerî Yargı- 
taya dâva açarak her üçünün de reddedilmiş bulunmasına binaen 
bir işlem yapılmasına imkân olmadığına» karar verilmiş bulunduğu 
anlaşıldığından maaş tahsisi hakkındaki talebinin bu yönden, yetim 
maaşının tezyidi hakkındaki talebinin de yeni bir kanun tek 
lifi mevzuu olması bakımından keza yapılacak b ir işlem olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3124 12 . IV . 1952

9130/8502 Sadrettin Baş.
Kel Mahmut Köyün
de Eski P. T. T 
Memuru.
Yolçatı - Elâzığ.

(Dilekçe özeti : P. T. T. İdaresin
ce tekrar hizmete alınması hakkın
da).

Dilekçi: Hizmeti askeriyesini ifa maksadiyle ayrılmış olduğu 
P. T. T. Memurluğuna; terhisini mütaakıp tekrar tâyin kılınma
sı için yapmış olduğu müracaatlara 130 sıra numarasında kayıtlı 
bulunduğunun bildirilmekte olduğundan şikâyet ederek mütema
diyen tâyinleri yapılmakta olan P. T. T. Meslek Okulu mezunla- 
nndan hiçbir farklan olmadığı halde kendilerini bu şekilde baş



Dilekçe Dilekçe «ahibinln
No. adı, soyadı ve adresi
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Komisyon karan ve ae sebepten verildiği

tan savup hiçbir tedbire baş vurmıyan sorumlular hakkında icabı 
muamelenin yapıbnasını ve mağduriyetine son verilmesini iste
mektedir.

Gereği düşünüldü: Mahiyeti itibariyle talep hakkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

K arar No. K arar tarihi

3125 12 . IV  . 1952

9132/8504 Safiye Aksel.
Şişli Feriköy Mah. 
Ortanca So. No. 19 
evde.
Beyoğlu - îstanbul.

(Dilekçe özeti : 9 çocuk anası ol
duğundan dolayı yardım yapılma
sı talebine dair).

Dilekçi : 9 çocuk anası olması hasebiyle emsalleri misillû ken
disine de yardım yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: îcabmın icrası ilgili Bakanlığa ait oldu
ğundan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

rop 3126 12 . IV  . 1952

9149/8520 Hatice îltir. 
9373/8728 Hekimzade Mah. 
9579/8920 den îmam Mustafa 

kızı.
Terzi Mehmet Tay
yar nezdinde. 
Edremit.

(Dilekçe özeti : 11 parça tapulu 
zeytinliği için senetsiz tasarruf yo- 
1« ile başkalarına verilmiş olan di
ğer tapu senetlerinin iptal oluna
rak mallarının kendisine teslim 
edilmesi hakkında).-

Dilekçi : Murisinden müntakil ve ekli olarak sunduğu 
tapu senetleri ve vergi makbuzlannm tetkikmdan da istihraç 
buyurulacağı üzere maliki bulunduğu 1 1  parça zeytinliğin 
köy m uhtan ve müteneffizandan diğer bâzı şahıslar tarafın
dan fuzulen işgal ve gasp olunarak imar ve ihya iddiasiyle ve 
senetsiz tasarruftan adlarına tescil ettirilmiş bulunduğundan; 
cereyan eden bu yolsuz muameleye dair yüksek Meclisten 
Edremit Kaymakamlığına havale olunan müracaatına da 
mezkûr makamca : Bu yerlerden 7 sinin köy avanzı olarak biri
nin de kendisi ile köy şahsiyeti adına, diğer 3 ncünün de ke
za başka şahıslar adına tapuda müseccel olduğu yolunda ce
vap verilmiş bulunduğundan şikâyet ederek tapulu gayri- 
menkulleri üzerine 2  nci bir defa ve başkalanna verilmiş olan 
tapu senetlerinin iptal edilerek kendisinin mahkemelerde sü
rünmesine mahal bırakılmadan mallannın iade olunmasını ke
za Medeni Kanunun mülkiyet hakkını ihlâl eden zilyedlik ve 
iktisabı müruruzamana ait olan hükümlerinin kaldınlmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait ve yeni bir
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

9150/8521 Ruşeni Barkın. 
Orhantepe Mah. No. 
288.
Cevizli.
Maltepe - İstanbul.

kanun teklifi ile ilgili olan talep hakkında komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

3127 12 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Millî Korunma 
Kanununun kaldırılması hakkın
da).

Dilekçi Antidemokratik kanunların en başında gelen ve 
Anayasanın 70 ve Medeni Kanunun 618 nci maddelerine mu
halif bulunduğu gibi mülkiyet hakkını da zedeliyen ve yürü r
lüğe konulan Bina yapımını Teşvik Kanunu ile yeni bina sa
hiplerine tanınan birtakım hak ve muafiyetler muvacehesin
de müsavatsızlık nümunesi teşkil eden Millî Korunma Kanu
nunun bir an önce kaldırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile ilgili olan 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihî

3128 1 2 .IV . 1952

9153/8524 Müslim Sözen.
Mütaahhit.
Urfa.

(Dilekçe özeti : Urfa tş Bankası 
müdüründen şikâyet).

Dilekçi : Müracaat sahiplerine karşı fena muamelede bu
lunarak muhtelif vesilelerle taleplerini is’af etmiyen Urfa Iş 
Bankası Müdürü Hilmi hakkında Ticaret Bakanlığına yaptığı 
müracaata her ne kadar kendisine ve arkadaşlarına plasman 
dâhilinde ve mevzuata uygun olarak ikrazatta bulunulduğu 
bildirilmiş isede bunun tamamen asılsız olduğuna işaretle bu 
mevzuda Başbakanlığa ve Iş Bankası Genel Müdürlüğüne vâ
ki mütaaddit müracaatlarının cevaplandırılmasını ve adı ge
çen şubece kanun ve nizam dairesinde muamele ifasının te
min buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

3129 1 2 .IV . 1952

9161/8531 Hüsmen Gün.
Sincan köyünde 
No. 90.
Etimesgut - Ankara

(Dilekçe özeti : Çorlu’ya gitmek 
i'uzere nakdî yardım yapılması 
hakkında).

Dilekçi : Esas ikametgâhı olan Çorlu’nun Eşenler Köyü
ne kadar gidebilmesi için kendisine icap eden nakdi yardım-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

da bulunulmasını istemektedir.
Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında ko

misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

3130 12 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Hakkında mütte- 
haz ve Yargıtayca İncelenmekte 
olan tahliye kararının inceletile
rek hukukunun korunması dileği
ne dair).

Dilekçi : tahtı icarında buluan dükkânının tahliyesine dair 
Silifke Sulh Hukuk Mahkemesince müttehaz ve kanuni esaslara 
mugayir olup halen Yargıtayca İncelenmekte olan tahliye ka
rarm a ait muamelenin ilgili ve salâhiyetli makamlara tetkik 
ve tahkik ettirilerek hukukunun korunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza mercilerine ait bulunup 
Yargıtayca İncelenmekte olduğu anlaşılan talp hakkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

K arar No. Karar tarihi

3131 12 . IV  . 1952

(Dilekçe özeti : Arazi verilmesine 
dair) .

Dilekçi : Toprağa muhtaç zürradan olduğunu ifade ile 5 nü
fuslu efradı ailesinin acıklı durum lanna merhameten kanunu 
mahsusuna tevfikan toprak verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Muktazi muamelenin ifası ilgili Bakanlı
ğa ait olduğundan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak 
bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3132 12. IV . 1952

(Dilekçe özeti : Gayrimenkulleri- 
nin takrir kıymetleri üzerinden 
istimlâki dolayısiyle uğradıkları 
mağduriyetlerinin çıkarılacak ye
ni istimlâk kanunu ile telâfi edil
mesi hakkında).

Dilekçiler : Narlı - Gazianteb demiryolu inşaatı dolavısiylp 
1936 tahrir kıymetleri üzerinden ve ancak bir yıllık mahsul tu- 
ta rlanna tekabül eden bir bedelle Anteb İstasyonu civarındaki

0206/8575 Ahmet Kemal Sayın 
ve ar.
Suyabatmaz Mah. 
Şih Camii So. No.
9 da.
Gaziantep.

10905/1014-2 Ahmet Reçber. 
0196/8565 Başbaş.

Karşu Mahallede. 
Alaçam.

9170/8539 Osman Başar. * 
Tuhafiyeci 
Silifke.
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gayrimenkullerinin tamamının istimlâk edilmiş bulunduğundan 
tazallümü hallederek çıkarılacağını duymuş oklukları yeni İstim
lâk Kanununa bir madde ilâvesini ve tahrir kıymetleri üzerin
den emlâki milliye arazisi verilmek suretiyle bu mağduriyetle
rinin telâfi edilmesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile ilgili bulunan 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

■» Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

3133 1 2 .IV . 1952

9202/8578 Haydar Türkân. 
Devlet Kâğıt Depo
su Gece Bekçisi. 
Trabzon.

(Dilekçe özeti : Yardım yapılması 
hakkında).

Dilekçi : Çalışmakta olduğu Devlet Kâğıt Deposu gece bek
çiliğinden almakta olduğu 118 lira 75 kuruş ücretle 9 nüfuslu 
efradı ailesini geçindirmekten bizar kaldığını belirterek aç ve 
çıplak vaziyette bulunan ve istikballerinden endişe duymakta ol
duğu 7 evlâdına merhameten vardım yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3134 1 2 .TV . 1952

9215/8584 Ali Apaydın ve ar.
Ovacık Köyü De
mokrat Ocak Baş
kanı.
Niğde.

(Dilekçe özeti : Karahacılı aşireti 
tarafından işgal olunan Üçkapıh 
Yaylasının eskisi gibi müşterek in- 

tifaa tahsis olunması hakkında)

Dilekçiler: 11 köye ait 23 bin baş hayvanın istifade etmekte 
olduğu Uçkapılı namiyle anılan mezraa o zamanın Halk Partili 
idarecileri tarafından ve menfaat mukabili yerleştirilmiş olan 
Karahacılı aşireti tarafından şartlar hilâfına tesahup olunarak 
kendilerinin hayvanlarının iaşe ve barındırmada müşkül bir du
ruma düşürüldüklerini belirterek mezkûr aşiretin bu mütecaviz- 
kâr durumlarına son verilerek adı geçen yaylanın eski haline 
konulmasını ve her an vukuu melhuz hâdiseleri önlemek üzere 
muvakkat bir asayiş karakolu kurulmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü: Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal bulunmadı
ğına karar perildi.

K arar No. K arar tarihi

3135 12 . IV . 1952
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

9220/8587 Muzaffer Savcı ve (Dilekçe özeti : Mahkûmiyetleri 
d olayı siyle sakıt olan, emekli hak
larının iadesini temin için emekli 
Kanununda bâzı tadilât yapılması 
hakkında). «

arkadaşları Çırağan 
Cad. Şahnişin So. 
No. 8 . de.
Beşiktaş - İstanbul-

Dilekçiler: Mahkûmiyetlerinin devamı müddetince efradı aile
lerine verilmekte olan emekli aylıklarının Af Kanunundan bil
istifade tahliye olunmaları üzerine kesilmek suretiyle mezkûr 
kanunla istihdaf olunan maksat ve gayeden uzaklaşılmış bulu
nulduğunu, dolayısiyle çok mağdur bir duruma düştüklerini be
lirterek mahkûmiyetlerinden önce iktisap etmiş bulundukları 
emeklilik haklarının bu suretle ziyama âmil olan Emekli San
dığı Kanununun 80 ve 92 nci maddeleri ile birlikte ilgili sair 
maddeleri üzerinde gerekli tadilâtın yapılarak mezkûr hakları
nın iade olunmasını dilemektedirler.

Gereği düşünüldü: Sayıştay Genel Kurulunun; mahkûmiyet
leri neticesi veya mahkûmiyetleri dolayısiyle sâkıt olan emekli 
haklarının avdet edeceğine dair olan 30 . IV . 1951, 7 . V . 1951 
gün ve 2039 ve 2041 sayılı kararları muvacehesinde talebin te t
kiki ilgili idare ve kaza mercilerine ait bulunmasına keza iste
nilen tadilâtın yapılması keyfiyetinin ise yeni bir kanun mev
zuu olmasına binaen talep hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Dilekçi : Yüksek Meclise vâki müracaatı üzerine Tarım 
Bakanlığından kendisine yapılmış olan tebligatın tatm inkâr ol
madığına işaret ederek,

A) Ced ve babalarının bâtapu mutasarrıfı bulunup halen 
ikamet etmekte oldukları köylerde ve tehcirden önce vâki ölüm
leri üzerine bilverase kendileri adına intikal ve tescil edilmiş 
bulunan arazilerinden bir kısmının metruk emval misillu hu
susi eşhasa verilmiş olduğundan halbuki mezkûr emvale müta- 
allik 1330 ve 1339 sayılı kanunlarla, Bakanlar Kurulunca müt- 
tehaz 20 Temmuz 1340 tarihli karara ve Lozan Ahitnamesine 
göre böyle bir muameleye tâbi tutulm asına imkân olmıyan 
mallarının kendisi ile birlikte aynı durumda bulunan 1 1 0  hane 
halkına teslim edilmesini,

B) Keza mevcut arazilerinin dahi efradı ailelerinin iaşeleri
ni temine kâfi gelmemesine binaen emsalleri gibi kendilerine

K arar No. Karar tarihi

3136 12 . IV  . 1952

9221/8588 Yervant özyılınaz. (Dilekçe özeti : Metruk emvalden 
olmadığı halde bu muameleye tâbi 
tutulan arazilerinin kendisine tes
lim olunması ve bir miktar da 
toprak verilmesi talebine dair).

Gemerek Bucak mer
kezinde Hacıllı Oğul
larından.
Şarkışla
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de toprak verilmesi için toprak komisyonuna ve alâkalı daire
lere bu yolda talimat verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki ilgili idare ve kaza mercilerine 
ait bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılma-

* sma mahal olmadığına karar verildi.
K arar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3137 12 . IV . 1952

(Dilekçe özeti: Maktu ücretinin 
aidata çevirilmiş olduğundan şikâ
yete dair).

Dilekçi : 90 lira maktu ücretle 9 yıldır çalışmakta olduğu 
Hava Kurumu Şubesindeki bu ücretinin genel merkezce % 15 
aidata çevrilmiş olduğundan şikâyet ederek bu haksız muame
lenin tetkik ettirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3138 12 . IV  . 1952

9233/8600 Satılmış Ceylan. (Dilekçe özeti : Kesilen emekli
aidatının iade olunması hakkın
da).

Dilekçi : Yapılan tensikat dolayısiyle açığa çıkarılmış oldu
ğu Dolmabahçe Sarayı bahçıvanlığında geçen 3,5 yıllık hizmet 
müddetince kendisinden kesilmiş olan emekli ar'a tm ın  iadesi 
hakkında yapmış olduğu müracaatına karşılık 5434 sayılı Ka
nunun 87 nci maddesine göre müddeti hizmetinin 5 yıldan aşağı 
olması itibariyle talebinin isafına imkân bulunmadığı şeklinde 
yapılmış olan tebligattan bahsile mağduriyetten kurtarılmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanuni sarahat karşısında talep 
hakkında bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3139 12 . I V . 1952

(Dilekçe Ö zeti: Cumhuriyet Savcı 
Yardımcısı M üfit ve zabıt kâtibi 
Nuri Güler ve Muzaffer Baykal 
haklarında yapmış olduğu şikâyet
lerle ilgili dosyaların celp ve tet
kik buyurulmasına dair).

Dilekçi : Karısını fuhuşa teşvik eden ve vazifesini kötüye 
kullanan zabıt kâtibi Nuri Güler ve Muzaffer Baykal ile bunla-

9239/8605 Ali öner.
öncebeci Misafir So. 
Birinci Bölge No. 9. 
öncebeci - Ankara.

9867/9186 Beşiktaş Yıldız Pos
ta Cad.-No. 67/2 de. 
İstanbul.

9232/8599 Süleyman Çetinkaya.
T. H. K. Saymanı. 
Göle - Erzurum.
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rı iltizam eden Savcı Yardımcısı Püfit haklarında yapmış olduğu 
şikâyet ve ihbarlarla ilgili bulunup Adalet Bakanlığında mevcut 
olan dosyalarla keza Ankara C. Savcılığının 951/4631 ve 950/ 
12628 ve yine Çankaya Sulh Yargıçlığının 951/388 ve Ankara
3 ncü Sulh Ceza Mahkemesinin 951/166 sayılı dosyalarının celp 
ve tetkik olunarak tezahür edecek hakikat a göre icabeden mua
melenin yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçeye merbut yazılara göre; şikâyet 
olunanlar hakkında Adalet Bakanlığı Ceza tşleri Umum Müdür
lüğü ve Teftiş Heyeti Başkanlığınca mevzuat dairesinde icabe
den tetkikat ve tahkikatın yaptırılmış olduğu anlaşıldığından 
talep hakkında komisyonumuzca ayrıca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ye adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3140 12 . IV . 1952

9242/8608 Ortaköy Muhtarı ve
ar.
Aybastı Bucağına 
bağlı.
Ordu.

(I)ückçe özeti: Aybastı Bucak 
merkezinin eskisi gibi tam teşki
lâtlı bir hale konulması ve Fat
sa’ya giden yolun ihya olunması 
hakkında).

Dilekçiler : Senenin 4 ayında kapalı ve çok ânzalı bulunan 
bir yolla bağlı bulundukları ilce merkezine gidip gelmekte, do- 
layısiyle adlî, idari ve sağlık işlerini görmekte halkın çekmiş ol
duğu sıkıntı ve ıstırabı tebarüz ettirerek Aybastı Bucak mer
kezinde ilce teşkilâtı kurulması mümkün bulunmadığı takdirde 
eskiden mevcut iken peyderpey kaldırılmış olan Yargıçlık, nüfus, 
tapu ve tabiplik teşkilâtının yeniden ihya olunmasını ve yegane 
ticaret iskeleleri olan Fatsa’ya giden yollarının 20 - 25 kilomet
relik bir kısmının ihyasına müzaharet buyurularak mezkûr yo
lun halkın istifadesine açılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : îcabmın icrası ilgili bakanlıklara ait bu
lunan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3141 12 . IV  . 1952

9244/8610 Mehmet öner. 
Hacikil Köyünde Sa
bit öner vârisi ve 
Bapiş E lif namına. 
Palu.

Dilekçi

(Dilekçe özeti : Kendisi dâhü 5
vârise ait gayrimenkullerden bir 
hisse üzerinde lehine hüküm istih
sal etmiş bulunan Mehmet Serdar 
adındaki şahsın mezkûr yerlerin 
tamamına müdahale ettiğinden şi
kâyet).

Mütevaffa pederinden 5 vârise intikal etmiş olup
uzun yıllardır üzerinde tasarruf etmekte bulundukları gay-



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

-  â û  -

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

9250/8616 İsmail Kayar ve ar.
Arık Köyü Muhtarı 
ve İh tiyar Kurulu. 
Kiği.

rimenkullerden bir hissesi üzerinde hak iddia ederek ve mah
kemede yalancı şahitler dinletmek suretiyle lehine hüküm is
tihsal etmiş bulunan Mehmet Serdar adındaki şahsın bu gay- 
rimenkullerin tamamını zapta kıyam ettiğinden şikâyet ede
rek kendilerine aidiyeti; civar köyler halkı tarafından da 
bilinen mezkûr yerler hakkında gerekli incelemelerin yapıl
ması için alâkalılara emir verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan ta 
lep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3142 12 . IV . 1952

(Diıekçe özeti : A razi verilmesi ta
lebine dair).

Dilekçiler : Köyleri halkı tarafından ihya olunup icaren 
tasarrufları altında bulundurdukları Hazine topraklarının 
kanunu mahsusuna tevfikan kendilerine tevzi olunmasını is
temektedirler.

Gereği düşünüldü : İcabı muamelenin ifası ilgili bakanlığa 
ait olduğundan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3143 12 . IV . 1952

9263/8629 Münip Atasever.
Emniyet Başkomser- 
liği eliyle Çanakkale 
eski polis komiseri.
Kare.

(Dilekçe özeti : Zabıt ve işgal olu
nan gayrimenkul!erinin kendisine 
teslim olunması veyahut mübadil
ler misilli yer verilmesi talebine 
dair).

*01
Dilekçi : Miras yoliyle intikal etmiş bulunan gayrimen- 

kullerinin kendisine verilmediğinden bahsile, yapmış olduğu 
müracaat üzerine Dilekçe Komisyonunca ittihaz buyurulan 5 .
I I  . 1951 gün ve 213 sayılı Karara mesnet olan sağlık mü
dürlüğü malûmatının yanlış olduğuna işaret ederek kendisi
ni miras hakkından mahrum etmiş bulunan analığının bu ta r
zı hareketi karşısında mallarının kurtarılmasını veyahut mü
badiller misillû Garp illerinden birinde kendisine yer gösteril
mesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Daha önce vâki müracaat üzerine «Ada
let mercilerince halli gereken istek hakkında bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına dair» ittihaz olunup 2 . IV . 1951 
gün ve 3 sayılı H aftalık K arar Cetvelinde yayınlanmak sure
tiyle kesinleşen bir karar mevcut bulunmasına ve talep mahiye-



Dilekçe
No.

Dilekçe sahibinin 
adı, soyadı ve adresi
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Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

tine göre komisyonumuzca yeniden bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi 

3144 12 . IV  . 1952

<>284/8630 Halis Köymen. ( Dilekçe özeti : Bir mesken temin
9655/8985 Ege Mah. Meydan edebilmek üzere vatani hizmet ter

So. No. 19 da. tibinden yardım yapılması hak
Ankara. kında ).

Dilekçi : Barem Kanununun neşrinden önce ve 1932 yılında 
4 lira 18 kuruş maaşla tekaüde ayrılıp halen 76 yaşında ve muh
tacı muavenet bin durumda olduğunu belirterek Maliye Bakan
lığınca 551 sayılı Kanuna tevfikan kendisine verilmiş olan 100 
lira kıymetindeki arsasına bir ev yaptırabilmek üzere Mücadelei 
Milliyede sebkeden hizmetlerine karşılık vatani hizmet tertibin
den vardım yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan ta 
lep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3145 12 . IV . 1952

0286/8649 Bedriye Güleç. (Dilekçe öze ti: 5434 sayılı Kanu
Yukarı Yenice Mah. nun 76 nci maddesinin değiştiril
Zöhraplı Nuri eşi. mesi hakkında).

Arapkir. Dilekçi : ikinci zevcinin de 1947 yılında vefat etmesi üzerine
eski zevcinden almakta iken kesilmiş bulunan emekli aylığının 
iadeten tahsisi hakkında yapmış olduğu müracaatına karşılık; 
kendisine 5434 sayılı yeni Emekli Kanununun muvakkat 76 nci 
maddesine göre buna imkân bulunmadığının bildirilmiş oldu
ğundan bahsile mezkûr kanunun bu adaletsizliği giderecek şekilde 
değiştirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir knun teklifi ile ilğili olan 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarih i

3146 12 . IV . 1952

Ayşe Yaman. 
Muradiye Mah. 
Ömer Yaman eşi. 
Ceyhan.

(Dilekçe özeti : Miras haîdartntn 
korunması için bir tasan hatırlan
masına dair).

Dilekçi: Hamisiz bulunmaları hasebiyle babalarından irsen 
intikal etmiş bulunan gayrimenkullerini idare etmekte olan erkek 
kardeşinin kendisini miras hakkından mahrum etmesi üzerine



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adran Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

9322/8681

9342/8699

20 yılı mütecaviz bulunan zilyedliği ve Yargıtayın bu konudaki 
Tevhidi İçtihat karan  muvacehesinde her hangi bir hak iddiasının 
mümkün olmadığını anlamış bulunduğundan bahsile hak ve ada
let mefhumlan ile kabili telif olmıyan bu hareket dolayısiyle 
mirastan mahrum bırakılmaması için bir tasan  hazırlanmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü: Medeni Kanunun tâdilini mutazammın 
bulunan ve yeni bir kanun teklifi ile ilgili olan talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. K arar tarihi

3147 12. I V . 1952

Hüsnü Pamukçu. 
Arbataş Mallı. I)a- 
banoğlu So. No. 40. 
Diyarbakır.

(Dilekçe özeti: Memuriyet huku
kunun iadesine dair).

Dilekçi: Ziraat Bakası Diyarbakır şubesinde muhasebeci 
muavinliği yapmakta iken yedek asker olarak tavzif olunduğu 
Beytüşşebap Askerlik Şubesi Başkanvekilliğinde kendisine is
nat olunan bir suçtan dolayı muhakemesi derdest bulunduğu 
bir sırada yürürlüğe giren Af Kanunu ile hakkındaki takibatın 
durdurulmuş olduğunu ve bunun üzerine iadei memuriyeti için 
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne yapmış olduğu müracaatı
na karşılık irtikâp ve irtişa isnadından bahsile talebinin terviç 
olunmadığından şikâyet ederek eklice sunduğu İkinci Tuğay 
K. lığı yazısından da istihraç buyurulacağı üzere vazifeyi ih
mal mahiyetinde olup halen sükut etmiş bulunan bir dâva mü
nasebetiyle yapılan bu muameledeki kanunsuzluğun izale olu
narak memuriyet hukukunun iade buyurulmasını dilemektedir.

Gereği düşünüldü: Tetkiki idari kaza mercime ait olan ta 
lep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. K a r a r  larilı i

3148 12 . IV . 1952

Osman Zeki Arda- 
hanlı.
Kereste Tüccan. 
Feyzi Aksoy yanın
da.
Giresun.

(Dilekçe özeti : Hakkında rriütte- 
haz ve reddi mutazammın bulu
nan bir Danıştay kararının düzel
tilerek zıyaa uğrat ilamı istihkakı
nın ödenmesine dair).

Dilekçi : Ordu İli Bayındırlık hizmet kamyonu şoförü olarak 
Ordu - Niksar arasında çalışmış olduğu 155 günlük masarifi za
ruriye istihkakını ödemiyen mezkûr valilik aleyhine süresi içe
risinde ikame etmiş bulunduğu idari dâvanın zaman aşımından 
reddedilmiş bulunduğundan şikâyet ederek mezkûr kararın
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Dilekçe Dilekçe tabibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan re ae sebepten verildiği

düzeltilip daimî komisyon kararına bağlanmış olan bu kanuni 
istihkakının ödenmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Anayasanın 54 ncü maddesinin sarahati 
karşısında talep hakkında Komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karan No. K arar tarihi

3149 12 . IV  . 1952

9346/8703 Hüseyin Topçu.
Karapürçek Köyün
de.
Ankara.

(Dilekçe özeti : 4772 sayılı Kamı
nım 21 nci addesinin tadili hak
kında ).

Dilekçi : Soma Madeıı İşletmesinde bir iş kazası neticesi 
ölen oğlundan doîayı ve vârisi sıfatı ile kendisine verilmesi ica- 
bedeıı tazminatın verilmemiş bulunduğundan bahsile mütevef
fanın bakımına muhtaç olsun olmasın vârislerine tazminat ve
rilmesinin temini için 4772 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin 
gerektiği şekilde değiştirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan ta 
lep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3150 12 . TV . 1952

9349/8706 Mehmet Yılmaz 
Terzili Köyünde. 
Karacaoğlan - Baba
eski.

(Dilekçe özeti : İcar suretiyle ken
disine Hazine toprağı verilmesine 
dair).

Dilekçi : 4753 sayılı Kanunun kendi bölgelerinde tatbikına 
başlanıncaya kadar 1 0  nüfuslu efradı ailesinin geçimi için 
muhtaç olduğu arazinin icaren Hazine topraklarından veril
mesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Muktazi muamelenin ifası ilgili bakan
lığa ait olduğundan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3151 12 . TV . 1952

9366/8721 M. Ali Kılıç ve ar. 
10483/9737 Dergos Köyünde.

Lice - Diyarbakır

(Dilekçe özeti : Demokrat aleyh
tarlığı ve şeyhlik propagandası 
yapan Ab dür rahman Tanrıverdi 
ve Şeyh Hamit Tanrıverdi hakla
rında takibat yapılması hakkın
da).

Dilekçiler : Şeyhlik ve irtica projmgandası ve demokrasi 
aleyhtarlığı yapan Şeyh Abdürrahman Tanrıverdi ile *oğlu
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

Şeyh Hamit Tanrıverdi adlarındaki şahısların mütegallibc 
makulesinden ve nafiz kimselerden bulunmalarına binaen hak
larında yapılması icap eden tahkikatın A nkara’da yapılması 
hususunu arz ve ihbar etmekte olduklarını bildirmektedirler.

Gereği düşünüldü : icap eden muamelenin ifası ilgili ida
ri ve adlî makamlara ait bulunduğundan talep hakkında ko
misyonumuzca bir .işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. K arar tarihi

3152 1 2 .I V .1952

9367/8722 Kâzım Şenel.
Şehit Mustafa Mah. 
de.
Tarsus.

(Dilekçe özeti : Memuriyete tek
rar alvnması hakkında).

Dilekçi : Çalışmakta olduğu özel idare Vâridat K âtipli
ğinden Demokrat Partiye olan sevgi ve sempatisi dolayısiyle 
ve yapılan tazyik neticesi istifaen ayrılmış bulunduğunu be
lirterek orta tahsili olup keza muhtacı muavenet bir durum
da bulunmasına binaen eski vazifesine muadil bir hizmete 
yeniden tâyin olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : icap eden muamelenin tâyin ve ifası 
ilgili bakanlığa ait bulunmasına binaen talep hakkında ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3153 12. IV . 1952

9381/8733 Yahya Uçar. (Dilekçe özeti : İskân hakkımı
Bayrampaşa Mah. mukabil arazi verilmesi hakkında)
de.
Kars.

Dilekçi : Revan muhacirlerinden ve toprağa muhtaç çift
çilerden olduğunu ve 2502 ve 2510 sayılı kanunlar gereğince 
kendisine verilmesi icap eden iskân istihkakının bir türlü  ve
rilmediğinden şikâyet ederek bu hakkına mukabil yeteri ka
dar arazi verilmesini istemektedir.

C ereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3154 12. IV . 1952
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Dilekçe

No.

9384/8738

9413/8764 
J2270/11402

9423/8772
12024/11171

Fayık Birol.
Sıtma Savaş Sağlık
Koruyucusu.
Vezirköprü.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : 5134 sayılı Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 36 nci maddesinin 
tadili hakkında).

Dilekçi : Toptan ödeme yapılmak suretiyle alâkası kesilmiş 
oliiıı Devlet memurlarından tekrar tekaütlüğe esas bir Devlet 
hizmetine girmiş olanların daha önceki hizmetlerinin bu hiz
metlerine eklenerek tekaütlüklerinde nazarı itibara alınacağı
na dair sarih bir hükmü ihtiva etmiyen 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 36 nci maddesinin değişti
rilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifini mütazammın 
olan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal bulunmadığına karar verildi.

Esrar No. Karar tarihi

3155 12 IV . 1952

Faik Başkal.
Selüloz Sanayii Mü- 
essesesi İşletme Mu
hasebesi memurların
dan.
İzmit - Kocaeli.

(Dilekçe özeti: Iialya Kamaydın 
Simli Kurşun Maden Şirketinde 
geçen 5 yıllık hizmet müddetinin 
emeklilik müddetine eklenip eklen- 
miyeceğine dair tetkikat yapılma
sına dair).

Dilekçi : Balya Karaaydın Simli Kurşun Maden Şirketinin 
feshi üzerine Etibank Genel Müdürlüğünde vazife almış bulun
duğunu ve mezkıır şirkette geçen hizmet müddetinin emeklilik 
müddetine eklenmesi için vâki müracaatına menfi cevap veril
miş olduğunu belirterek bu hususta meskût bulunan 5434 sayılı 
Kanuna göre talebinin tetkik buyrulmasıııı istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tefsir talebini mutazammın bulunan ta
lep hakkında komisyonumuzca/ bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3156 1 2 . I V . 1952

Rifat Gökçeören. 
Ortahopa Mah. 
Emekli Polis Me 
Hopa.

Dilekçi : Yaş haddinden dolayı yapılmış olan emekli mu
amelesi hakkında Yüksek Meclise vâki müracaatı üzerine 2 Nu
maralı Dilekçe Komisyonunca müttehaz ve reddi mutazammın 
bulunan 10905/9982 sayılı kararın mesnedi olan bakanlık «çva*

(Dilekçe öze ti: 2 Numaralı Dilek
çe Komisyonunca hakkında ittihaz 
buyrulan ve 28. I I I . 1951 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelinde münde- 
riç 10905/9982 sayılı karara iti
raz hakkında).



Dilekçe Dilekçe sahibini»
No. adı, soyadı re adresi
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Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

bındaki asılsızlığa temas ederek dosyasında mevcut evrakı müs- 
bitesine göre itirazen ve tekrar tetkik buyrulmasın! istemek
tedir. •

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu kararın kesinleşmiş olma
sına ve ittihaz buyrulan komisyon kararlarına itiraz etmek hak
kının da İçtüzüğün 57 nci maddesine göre münhasıran millet
vekillerine tanınmış bulunmasına binaen talep hakkında komis
yonumuzca yeniden bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3157 ' 12 IV . 1952

(Bilekçe özeti: Hazine arazilerin
den faydalandırılmaları ve ev yap
tırmak üzere yardımda bulunul
ması hakkında).

Dilekçiler : Erzincan felâketi dolayısiyle arazilerinin Yenişe
hir sahası olarak istimlâk olunduğundan keza evlerinden çıkmaya 
icbar edildiklerinden bahsile temadi eden mağduriyetlerine son* 
verilmek üzere Erzincan’ın Kilise Meydanı civarında bulunan 
Hazine arazilerinden istifade etmelerinin teminini ve gerekli 
mesken yardımında bulunulmasını istemektedirler. "

Gereği düştinüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihî

3158 1 2 . IV . 1952

(Bilekçe özeti: Erzincan’da yapı
lan binalardan borçlandırma su
retiyle kendilerine de birer ev ve
rilmesi veyahut yaptırmak üzere 
müsaade olunması hakkında).

Dilekçiler : Erzincan felâketi dolayısiyle vergi kıymetleri 
üzerinden istimlâk olunup bugüne kadar bedeli istimlâklannı 
dâhi alamamış bulundukları arazilerine mukabil mezkûr tl  Ye
nişehir sahasında yapılmış olan binalardan borçlanma suretiyle 
birer tane ev verilmesinin mümkün olmadığı takdirde kendileri 
tarafından ev vaptınlmasına müsaade olunmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

K arar No. K arar tarihi

1)436/8784 Abdullah Erdoğan 
ve ar.
Vağvir Köyünde. 
Erzincan.

0435/8783 Haydar Erdoğan ve 
ar.
Vağaver Köyünde. 
Erzincan.

3159 12 . IV . 1952



Dilekle Dilekçe sahibinin
No. adı, »Tadı ye adresi

-  -

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

0446/8793 Sona öner. (Dilekçe ö ze ti: Dul aylığı bağlan-
Savaş Köyünde. ması veya yardımda bulunulması
Şavşat - Çoruh. hakkında).

Dilekçi : Göle Orman İşletmesi hakim memuru iken öldürü
len kocasından kendisine dul aylığı bağlanmasının mümkün ol
madığı takdirde Devletçe yardım yapılmasını istemektedir.

Tetkiki kaza merciine ait bulunan talep hakkında komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3160 12. IV . 1952

(Dilekçe ö ze ti: Mücadeleyi Mitti- 
yede müstevliler tarafından yağ
ma olunan emvaline keza sebkeden 
hizmetlerine mukabil yardım ya
pılması hakkında).

Dilekçi : Mücadeleyi Milliyede Adana ve Garp Cephesinde 
- sebkeden ve ilişik mazbata ile mevsuk bulunan vatani hizmetle- 

- - rine keza bu sırada müstevli Fransız ve Ermeniler tarafından 
yağma edilen emvaline mukabil kendisine yardım yapılmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile ilgili bulunan 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3161 12 . IV . 1952

9463/8809 Haşan Akan Yıldız. 
Şahin Köyünde. 
Tarsus.

9473/8819 Muhlis Başer,
Yenişar Yenice Kö
yünde.
Ş. Karaağaç.

(Dilekçe özeti : Köyleri bölgesinde 
can ve mal ziyama âmil olup hu
zurlarım kaçıran göçebe halkın 
mecburi iskâna tâbi tutulmaları 
hakkında,).

Dilekçi : Kış mevsiminde Antalya’ya, yazın da köyleri böl
gesine göç ederek birçok hırsızlık, mal ve can ziyama âmil olan 
göçebelerin bu durum larından bizar kaldıklarını beyanla bunla
rın  mecburi iskâna tâbi tutulmalarını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Muktazi muamelenin ifası ilgili bakanlığa 
ait okluğundan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal bulunmadığına karar verildi.

" K arar No. K arar larihi

C T' 3162 12 . IV . 1952
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9474/8820

İDilpkçe
No.

Hulûsi Gülçek. 
Lâleli civarında 
Genıçtürk Cad. No. 
42. evde.
İstanbul.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti: Azaltılan 
aylığı hakkında).

emekli

Dilekçi: Gelir Vergisi tatbikatı üzerine tezyiden ve 3 ayda bir 
362 lira 39 kuruş üzerinden almakta olduğu emekli aylığının bi- 
lâhara ve dul olduğundan bahsile 331 liraya indirildiğinden şi
kâyet ederek Vermiş olduğu beyannameye ithal edip ve bakmakta 
olduğu iki kız evlâdının çizilmek suretiyle mâruz bırakıldığı bu 
mağduriyete ait muamelenin tetkik buyurulmasını istemektedir 

Gereği düşünffidü: Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3163 1 2 .IV  . 1952

9506/8849

9507/8850

Mustafa Çelik.
Devlet Demiryolları 
Takım (2112) Yol 
Çavuşu (7996) sicil 
sayılı.
Bevlikköprü İstasyo
nu Polatlı hattı üze
rinde.

Kâmil Ergin 
Devlet Demiryolları 
Takım (2113) Yol 
Çavuşu (8872) sicil 
sayılı.
İğciler İstasyonu, 
Polatlı hattı üzerin
de.

(Dilekçe özeti: Emeldi Kanunu ile 
ilgilendiril meleri hakkında ).

Dilekçiler: 23-30 yıldır çalışmakta oldukları Devlet Demiryol
ları çavuşlukları için *5434 sayılı Kanunla emekli hakkı tanın
madığından bahsile kendilerinin de mezkûr kanunla kurulan 
Emekli Sandığından faydalandırılmalarını istemektedirler.

Gereği düşünüldü: Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3164 1 2 .IV . 1952

9522/8865 Salih Bahaettin De
nizel.
Karacasu Köyü Ke
reste Fabrikasında 
Puvantör 
Bolu.

'Dilekçe özeti : Derdesti rüiyet bu
lunan muhakemesine ait şifahi ve
ya yazılı mahrem mâruzâtının ko
misyonca dinlenmesi hakkında).

Dilekçi: Bolu Sulh Hukuk Mahkemesinde cereyan etmekte 
bulunan dâvasına ait müdafaası ile keza mahrem hususatı belir
ten yazılı mâruzâtının komisyonca okunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Bakılmakta olan bir dâva ile ilgili olan 
her hususun yine vazifeli mahkemeye beyan olunması zaruri bu
lunduğu gibi şahsa muzaf her hangi bir şikâyetten dolayı da ke
za ilgili Bakanlığa müracaat olunması icabettiğinden talep hak
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kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

3165 12 . IV . 1952

(Dilekçe özeti: Yardım yapılması 
hakkında).

Dilekçi : Aklî mâlûliyete duçar bulunması hasebiyle 9 nü 
fuslu efradı ailesini geçindirmekte müşkülât çektiğini belir
terek yardım yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

9530/8873 Abidin Kahraman.
Esnaftan Haşan Yıl
maz eliyle Gezge Kö
yünde.
Refahiye.

3166 12 . IV . 1952

9531/8874 Ahmet Karahanoğlu.
Terzi Kardeşler nez
dinde.
Kayseri.

(Dilekçe özeti: 1683 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin II fıkrasına 
f/öre emekliye sevkedilmiş bulu
nanların sivil bir memuriyete tâ
yin edilip edil emiy e çekleri hakkın
da).

Dilekçi : 6 sene Jandarma Bölük Komutanlığı yaptıktan 
sonra âmirlerinin bâzı şahsi görüşlerine uymadığından dolayı 
ve 1948 yılında 1683 sayılı Emekli Kanununun 3 ncü maddesinin 
H fıkrasına tevfikan 1500 lira tazminat verilmek suretiyle 
emekliye sevk edildiğini, sivil bir memuriyete tâyini hak- 
kmdaki müracaatlarına da müspet, menfi bir cevap verilmemiş 

•bulunduğunu belirterek dosyasının tetkiki ile sivil bir memu
riyete tâyin olunma hakkının tanınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. K arar tarihi

3167 12 . IV . 1952

!>"i62/8904 H ıdır Topçu ve ar. 
Vannir Köyünde. 
Pülümür.

(Dilekçe özeti: Vannir Köyünün 
eskisi yibi müstakil muhtarlık ha
line konulması hakkında).

Dilekçiler : Tancık Köyüne bağlanmış olan Varmir Kö
yünün inkişafı bakımından eskiden olduğu gibi bu köyden ay
rı ve müstakH bir köy haline getirilmesini istemektedirler. 

Gereği düşünüldü : İcap eden muamelenin ifası ilgili ba-
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Dilekça Dttekçs sahibinin
No. adı, soyadı adrasi Komisyon karan ve us ssbsptsa verildiği

kanlığa ait bulunduğundan talep hakkında komisyonumuzca
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

V: /  -r.-. Karar No. Karar Tarihi

W 3168 12. IV . 1952

9570/8912 Abdullah Ertekin ve (Bilekçe özeti : Orta Sanat Okulu
ar. nun enstitü kedine kalb olunma sına
Depo So. Bakırcı dair).
No. 6 . 
Kilis. Dilekçiler : Çocuklannm tahsillerini ikmal ettirmekten âciz

bulunmalanna binaen 3 sınıflı orta sanat okulunun 5 sınıfa 
iblâğ olunmak suretiyle enstitü haline konubnasını istemek
tedirler.

Gereği düşünüldü • Muktazi muamelenin ifası ilgili ba
kanlığa ait bulunmasına binaen talep hakkında komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

r-r 3169 12 . IV  . 1952

9573/8915 Kemal Erturhan. (Bilekçe öze ti: Burumu İle müte
Ismetpaşa Mah. Şıh- nasip her hangi bir vazifeye alın
can Cad. 61/A. ev de ması hakkında).
Gazianteb.

Dilekçi : Orta iki tahsilli ve 3 nüfuslu bir aile reisi olup her 
hangi bir vazifeye alınması için yapmış olduğu bütün m üra
caatlarının Memurin Kanununun 4 ncü maddesinden bahisle 
reddedildiğini ifade ederek haline merhameten bir vazifeye tâ'- 
vin olunmasına delâlet buynılmasım istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

* K arar No. K arar tarihi

3170 1 2 . TV. 1952

9580/8921 Cumali llazer. (Dilekçe özeti : İl Telefon Fen me
İl Telefon Fen Me murlarının maaşlı kadrolara alın
muru. ması için Yüksek Meclisçe bir ka
Gazianteb. rar verilmesi hakkında).

Dilekçi : Ücretten maaşa geçirilmesi için İl Genel Meclisince 
verilen karar üzerine İçişleri Bakanlığına yapmış olduğu mü
racaata mezkûr Bakanlıkça 3656 sayılı Kanunun 19 ncu mad
desine tâbi müteferrik müstahdemlerden bulunduğunun bildi
rilmiş olduğundan bahisle İl Telefon Fen memurlarının maaşlı 
memur sınıfına alınmalan için Yüksek Meclisçe bir karar ve
rilmesini istemektedir. •

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında ko-
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Dilekç« Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3171 12 . IV . 1952

9598/8935 Mehmet Tokcan 
ve ar.
Bucak Merkez Muh
tarı.
Geti.

(Dilekçe özeti : Bucak merkezin- 
daki posta şubesinin kaldırılma
ması hakkında).

Dilekçiler : Mülhakatı ile birlikte 25 bin nüfuslu Gesi Bu
cak merkezinde 23 yıldır faaliyette bulunan posta şubesinin ta 
mamen kaldırılmak istenildiğinden veyahut kadro tensikatı ya
pılarak yalnız mektup kabul eden bir şube haline konulmak is
tenildiğinden bahsile eski hali ile bırakılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : îcabeden muamelenin tâyin ve ifası il
gili bakanlığa ait bulunduğundan komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3172 12 . IV . 1952

9613/8946 Haşan Hayri özka- 
raman.
Kırgılk Cami Ha
mide Hatun So. No. 
3 de emddi.

(Dilekçe öze ti: Emekli aylığına 
ait Gelir Vergisi tatbikatında na- 

• zarı itibara almmıyan yetişkin iki 
evlâdının da hesaba katılmasını te- 
nıinen ilgili kanuna bir fıkra ek-

• lemrnsi hakkında).

Dilekçi : 1926 yılında ve eski mevzuata göre 115 lira aylık 
maaşla emekliye ayrılmış bulunduğundan, ancak son Gelir Ver
gisi Kanunu tatbikatında yetişkin iki kız evlâdının nazarı iti
bara alınmadığından bahsile bunlara da bakmak zorunda bu
lunmasına binaen aylığının itasında evli ve iki çocuklu olarak 
kabul olunabilmesini teminen kanuna bir fıkra eklenmesini is
temektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile ilgili olan ta 
lep hakkında Anayasanın 15 nci maddesine göre kanun teklif 
etmek hakkının münhasıran .milletvekillerine ve Bakanlar Ku
ruluna tanınmış bulunmasına binaen bir işîfcm yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3173 12 IV . 1952
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9620/8952

I )ilekçe
No.

9625/8957

9626/8958

M. Bedri Türkön. 
Kurtuluş Mah. Fe
ner Cad. No. 218 
evde.
İskenderun.

Dilekç* sahihinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebeplen verildiği

(Dilekçe özeti : Haksız olarak ve
rilmiş bulunan hükme ait dosya
nın yeniden tetkik buyurulmadı 
hakkında).

Dilekçi : Eklice takdim kıldığı noter senedine müsteniden 
İskenderun Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde ikame ettiği 
ipotek mukabili alacak ve ecrimisil dâvasının gerek mezkûr 
mahkeme yargıcının tarafk ir hareketi ve gerekse Yargıtay Ra
portörünün davalıyı iltizam etmesi neticesinde kanun yolların
dan da geçmek suretiyle aleyhine neticelendirilmiş olduğun
dan şikâyet ederek 950 ye 38 sayılı olan bu kararın tetkik bu
yurularak hakkının meydana çıkarılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Vazifei memuriyetlerini kötüye kullan
ılış olan memurlar hakkında icabeden muamelenin ifası Adalet 
Bakanlığına ait bulunmasına va mahkemelerden sâdır olan ka
rarların Anayasanın 54 ncüa mddesi sarahati karşısında Büyük 
Millet Meclisince dahi incelenmesi kabil olmadığına göre ta 
lep hakkında Komisyonumuzca bı- işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3174 12 IV . 1952

Hüseyin Tırfanda 
tnnaplıkütah Mah. 
den.
Kilis.

(Dilekçe özeti : Açılan Kilis Zira
at Kâtipliğine, tâyin olunması hak
kında).

Dilekçi : Lise mezunu olup şimdiye kadar boş yer bulun
madığından dolayı her hangi bir vazifeye giremediğini belirte
rek adılmış olan Kilis Ziraat Kâtipliğine tâyin olunmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : icabı ilgili Bakanlıkça yapılması gereken 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
o 1 m a dığın a k  arar verildi.

» Knrar No. Kara- tarihi

3175 12 . TV . 1952

Sabri Aşkın ve 
Hilmi Aşkın. 
Saçayağı Köyünde. 
Pazarsu Köyü. 
Pınarbaşı.

(Dilekçe özeti : Hüriyetlerini teh
dit ve tasarruf haklarını selbeden 
Ömer Tok ve arkadaşlarından şi
kâyet).

Dilekçiler : Köylerinde Demokrat Parti teşkilâtını kur
duklarından dolayı arkadaşlariyle birlikte kendilerine düş
man kesilen Ömer Tok ve arkadaşlarının kendilerini tehdit 
ve evlerini muhasara altına almak gibi fiil ve hareketlerinden 
bizar kalarak başka bir köye nakli hane etmiş bulundukları-



i )ilekçe
No.

!> 630/8962

9635/8966

m, adı geçenlerin bu defa da kendilerini topraklarında zeriyal 
yapmaktan ve köye girmekten menetmekte olduklarından şi
kâyet ederek haklarında icap eden muamelenin yapılmasını 
istemektedirler.

Gereği düşünüldü : îcap eden takibatın ifası ilgili idare ve 
adlî makamlara ait bulunduğundan talep hakkında komisyo 
numuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi
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bilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebeplen verildiği

3176 12 . IV  . 1952

(Dilekçe özeti : Askerlikte geçen 
müddetlerine mukabil bir üst de
rece maaşı verilmesi ve bu hizmet 
müddetlerinin emeklilik müddet-

* terine eklenmesi hakkında).

Dilekçüer : Ortaokul mezunu olup anormal bir devrede v«. 
3 yıl olarak yapmış oldukları fiilî hizmetleri dolayısiyle aynı 
tahsilli olup da hizmeti mecbur iyeleri bulunmıyan bayan a r
kadaşları ile bu hizmetleri sıhhi durumlarına binaen kısa 
olarak yapmış olan diğer arkadaşlarına nazaran maaş ve kı
dem bakımlarından geri kaldıklarını belirterek bu adaletsiz
liğin giderilmesi için maaşlarının bir üst dereceye yükseltil
mesini ve mezkûr hizmetlerinin emeklilik müddetlerine eklen
mesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile ilgili bulu
nan talep hakkında Anayasanın 15 nci maddesine göre; kanun 
teklif etmek münhasıran milletvekilleriyle Bakanlar K urulu
na tanınan bir hak bulunması itibariyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal bulunmadığına karar verildi.

Kanır No. K arar tarihi

3177 12 . IV . 1952

Edip Çi'lalioğlu 
ve ar
T. C. Ziraat Bankası 
Kırşehir Şubesi Şef 
Muavini.
Kırşehir.

Ali Topçu (Dilekçe özeti : Arazi verilmesi
Mehtili Köyünde. hakkında).

Kadmhan. Dilekçi : Nüfusu kalabalık ve toprağı az olduğundan bah
sile, maişetine medar olmak üzere topraksız (çiftçiler meya- 
nında kendisine de arazi verilmesi için tevzi komisyonuna emir 
verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : îcap eden muamelenin ifası ilgili ba
kanlığa ait bulunduğundan talep hakkında komisyonumuzca 

' bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. K arar laı-ihi

3178 12 . IV . 1952
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9641/8972

Dilekçe
No.

Mustafa Soykan 
Demokrat Parti îlce 
Başkanı 
Uzunköprü

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : 5554 sayılı Seçim 
Kanununun 164 ve 123 ncü mad
delerinin tefsiri ve Uzunköprü 
belediye seçimlerinin yenilenmesi 
hakkında).

Dilekçi : Uzunköprü Belediye seçimlerinin iptali hakkında 
«ve seçim suçlarının mahkûmviyetine dair bir ilâm üzerine» yap
ını!} olduğu ikinci bir itirazını dahi evvelki kararın kesin oldu
ğundan bahsile reddeden Yüksek Seçim Kurulunun yanlış ola
rak imal ettiği 5545 sayılı Seçim Kanununun 164 ve 123 ncü 
maddelerinin tefsir olunarak mezkûr seçimlerin yenilenmesini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Komisyonumuzun tefsir talebinde bu
lunmaya yetkili bulunmaması bakımından yapılacak bir işlem 
olmadığına ittifakla ve Yüksek Seçim Kurulunca verilmiş bu
lunan kararın kati ve nihai olması bakımlarından bu yöndeki 
talep hakkında da üyeden Yusuf KarslıoğlU’nun muhalefetine 
karşılık ekseriyetle bir işlem yapılmasına mahal olmadığnıa ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3179 12 IV . 1952

9642/8973 Nuri Yıhnaz. 
13776/12826 Belediye Elektrik 

İşletmesi Beşinci 
Bölge Tahsildarı. 
Eskişehir.

(Dilekçe özeti : Orman Muhafaza 
memurluğunda geçen hizmetinin 
yeni hizmet müddetine eklenmesi 
hakkındaki talebinim reddini mu- 
tazammın olan Danıştay Beşinci 
Daire kararının kaldırılmasına 
dair).

Dilekçi : Orman muhafaza teşkilâtının ciheti askeriyeye 
devri üzerine çalışmakta olduğu Orman Muhafaza memurlu
ğundan açığa çıkarılmış bulunduğunu, burada geçen hizmetinin 
yeni hizmet müddetine eklenmesi için açmış olduğu idari dâva
nın da reddedildiğini belirterek Danıştay Beşinci Dairesinin 
Mesnetsiz olan bu kararının kaldırılmasını ve hakkı müktesebi
nin tanınması için bîr karar verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup mezkûr 
«tercice de karara bağlanmış olan talep hakkında Anayasanın 
54 ileti maddesinin açık hükmü karşısında komisyonumuzca bir 
i$lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarih.

3180 12 . IV . 1952
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

8875/8257

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Hüseyin Hüsnü Alp 
İnönü Cad. Foto 
Şen Atelyesinde. 
Diyarbakır.

(Dilekçe özeti : Medeni Kanunun 
iştirak halindeki mülkiyete taal
lûk eden hükümerinde değişiklik 
yapılmasına dair).

Dilekçi : Murisinden kendine ve diğer vereseye intikal etmiş 
olup 50 yıldır tahtı tasarrufunda bulundurduğu gayrimenkulu ] 
verese adına tapuya tescili hakkında ikame ettiği dâvanın m er’i 
mevzuata göre veresenin tamamı tarafından açılmış olması zaru
retine mebni mahkemece reddolunduğundaıı bahsile Medeni Ka
nunun buna mutaallik ve iştirak halindeki hükümlerinin daha 
âdilâne bir şekilde tadil olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3181 12 . IV . 1952

9662/8992 Mehmet Ayan. 
Fevzipaşa Caddesi 
No. 23 Bakkal Meh
met Türkal yamuda. 
Zonguldak.

(Dilekçe özeti : Ereğli*Kömür İş
letmesinde açık bulunan bekri ve 
odacılıklardan birine kabul olun
ması için emir verilmesi hakkin

iz' da).

Dilekçi : Geçim saikiyle gelmiş olduğu Zonguldak'ta iş bul 
mak üzere yapmış olduğu bütün müracaatlarından bir neticc ala 
madiğini, kendisinin okur yazar ve askerliğini jandarma çavuşu 
olarak yapmış bulunmasına rağmen kimsesiz bulunması hasebiy
le mâruz kaldığı bu vaziyete mukabil A nkara’dan bir tavsiye ile 
gelen Malatyalı Mehmet isminde ve okur yazar olmıyan bir şah
sın hiçbir tahkikata lüzum görülmeksizin Ereğli Kömür İşletmesi 
bekçiliklerinden birine tâyin edilmiş olduğunu görmekle üzüntü 
duyduğunu belirtecek 8  nüfuslu efradı ailesinin geçimini temin 
edebilmek üzere kendisinin de mezkûr işletmede açık bulunan 
bekçilik veya odacılıklardan birine tâyini için emir verilmesini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında komis- 
yönuniuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karan No. K arar tarihi

3182 1 2 .I V .1952

9670/9000 H. Remzi Çınar. (Dilekçe özeti : Danıştayca redde-
12662/11767 Çarşıkapı Kürkçüler dilmiş bulunan dâvasına yemden

kapısı So. No. 8 . bakılması hakkında).

Dilekçi : H atay Gümrük Muhafaza Memrluğunda çalınmakta
___  . iken sağ ayağından rahatsızlanarak tedavisinin mümkün gö-

rülememesine binaen mâlûlen vazifesinden ayrılmış olduğunu
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Dilekçe

No.

»676/9005

9682/9011

Dilekçe sahibinin
ndı, soyadı ve adresi Komisyon karacı ve ue sebepten verildiği

keza Cerrahpaşa Hastanesinden almış bulunduğu son raporu
nun da bunu müeyyit bulunduğunu belirterek vazife mâlûlü 
olarak emekliye sevkı hakkında Danıştayda ikame ettiği dâva
sının dosyası celpolunmaksızın reddedilmiş olduğundan mez
kûr dâvasına yeniden rüyet olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Anayasanın 54 ncü maddesinin açık 
hiikmii karşısında talep hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3188 12 . TV . 1952

N urettin Eröğrel 
Hisar Giiranlı Sn 
No. 8 .
Bursa.

Dilekçi : Eski tarihli birçok kanunlarımızın metinlerinde 
Arapça ve Acemce kelimelere yer verilmiş olduğundan, halkın 
hattâ aydın zümrenin dahi bunları anlamakta karşılaştığı müş
külâta temas ederek bunların konuşma dilimize uygun bir 
şekilde Türkçeleştirilmesini dilemektedir.

Gereği düşünüldü : İçtüzüğün 53 ncü maddesinin 3 ncü fık
rasına göre talebinin İncelenmekte olduğu ilgili komisyona tev
di olunmasına karar verildi.

Karan No. K arar tarihi

3184 12 IV . 1952

(Dilekçe, özeti : Metinlen itibariy
le konuşma dilimize uynııyan ka
nunların Türkçeleştirilmesi hak
kında).

Vehbi Yetgin. (Dilekçee özeti : Arazi verilmesi
Kiskim Köyünde. ve tapulu arazisinin elinden alın-
Yusufeli. maması hakkında).

Dilekçi: Toprağa muhtaç çiftçilerden olup Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanununun yürürlüğe ğirmesi üzerine toprak verilmesi 
hakkında ilgili makamlara yapmış olduğu müracaatlarından da 
bir netice alamadığından keza elindeki tapulu arazinin de hileli 
yollarla elinden alınmak istendiğinden bahsile kendisine bir an 
önce arazi verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Muktazi muamelenin ifası ilgili idare ve 
kaza mercilerine ait olduğundan talep hakkında komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K aıar tarihi

8185 12 . IV . 1952
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Dilekçe

No.

9684/9013 Kâzım Dinç.
Çiftlik Köyünde, 
îshaklı - Bolvadin.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : İcra memurluğun- 
r.a haczen tahsiline tevessül ohıu- 
nan borcunun taksite bağlanması 
hususunda bir karar verilmesi 
hakkıda).

Dilekçi: 800 liralık bir borcuna karşılık kanunen hacze me
caz mallardan olmadığı halde icra memurluğunca yegâne ziraat 
aleti olan bir arabasiyle yakacağının haciz olunup satışa çıkarıl
mak istendiğinden bu konuda yaptığı müracaatın hâkimlikçe 
reddolunduğu gibi Adalet Bakanlığınca dq bir neticeye bağlan
madığından bahsile mağduriyetine mahal bırakılmamak üzere 
mezkûr borcunu 4 taksitte ödemesi için bir karar verilmesini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü: Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak 
kmda komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

K arar No. Karâr tarihi

3186 12 I V . 1952

11521/10711 Yusuf Yılmaz Ya- 
vuz.
A. Ü. Hukuk Fakül
tesi Sınıf 2 .
No. 2670 Dz. Ah. 
öğrenci.
Ankara.

(Dilekçe özeti : İstimal etmiş bu
lunduğu ekonomi imtihan hakkı 
ıım yeniden tanınmasına dair).

Dilekçi : Hukuk Fakültesi Askerî öğrencilerinden olup Eko
nomi Profesörü Mahmut Koloğlırnun gadrına uğradığından ve 
fakülte aleyhine Yüksek Meclise müracaatla hakkında 19.VI.1950 
tarih ve 243/217 sayı ile verilen Meclis karan  üzerine adı geçen 
profesörün şahsen kendisine kin bağladığından ve bu dersten 
1951 Ekim imtihanına girdiğinde muvaffak olduğu halde kınk 
numara verilmek -suretiyle kendisine haksızlık edildiğinden ve 
profesörün $ahsi kin ve garazi yüzünden tahsil hayatından 
mahrum bırakıldığından bahisle hakkının konınm&sı için Yük
sek Meclis atıfetine müracaat etmektedir.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün 29 . X II . 1951 gün ve 
2/43/1232 sayılı cevabına bağlı Hukuk Fakültesi Dekanlığı
nın 26 . X II . 1951 tarih ve 5374 sayılı yazısında: Profesörün 
kendisine kin bağladığından bahseden dilekçi hakkında Yüksek 
Meclisçe ittihaz buynılan karara uyularak açılan imtihanında 
ayni profesör tarafından imtihan edilerek muvaffak olduğu ve 
bu itibarla böyle bir iddiaya ver verileniiyeceği ve dilekçe sa
hibinin fakülteye müracaatı üzerine de ilgili profesörden (müs- 
tedinin cevapları kâfi ve tatminkâr görülemediğinden aldığı 
numara takdir edildiği) şeklinde cevap ve mütalâa alındığı bil
dirilmektedir.

Komisyonumuza dâvet olunan Hukuk Fakültesi Dekanı F a
ruk Erem 12 . IV . 1952 tarihinde vermiş ftlduğu izahatta Hazi
ran devresinde 3 ncü bir imtihana daha girmek hakkı bulunan 
dilekçi mağduriyetinin bahis mevzuu olmadığı ve askerî öğren



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan vo ne sebepten verildiği

Başkan 
M araş 

Abdullah A y temiz

Çanakkale 
Nusret Kirişrinğlu

Malatya
.1 bd iilkadir özbay

Trabzon
Salih Esad Alper ev

çilere ait bulunan bu mevzudaki Talimatnamenin de öğretim  
Yönetmeliğine göre imal edilmesi hususunda Sayın Millî Sa
vunma Bakanlığı ile mutabakat tesis edilmiş bulunduğunu ve 
kendisine kin ve garezkârlık iddia ve isnat olunan profesör
ün Tedris Heyeti'içerisinde ve talebe heyeti umumiyesinin 
sevgisine mazhar olmuş bir şahsiyet olduğunu ve 2 sınıfta iki 
imtihanla sınıflarını geçmesi icap eden müstedinin 6 imtihana 
girmiş olduğu halde muvaffak olamamış bulunduğunu ve yeni 
gireceği imtihanda muvaffak olabileceğini beyan ve ifade et
miştik.

Bunu mütaakıp; keyfiyetin vazife cihetinden komisyonu
muzca inceleııemiyeceği noktai nazarında bulunan Komisyon 
Başkanı ve üyeden Salih Esad Alperen bu cihetten vâki mu
halefetlerini üyeden Kâzım Arar da müstenkif kaldığı hususu
nu belirttikten sonra,

Gereği düşünüldü •. Rektörlüğün cevabına ve davet olunan 
dekanın komisyon huzurunda; dilekçinin imtihan durumu 
ve şikâyeti hakkında verdiği mukni izahata göre Yönetim Ku
rulunun; dilekçi tarafından serdolunan şikâyetinin reddini ta- 
zamnıuıı eden kararının talimatname hükümlerine uygun olduğu 
kanaatine varılmış ve esasen dilekçi Haziran içinde bir kere daha 
imtihana girmek hakkını haiz bulunmuş olmasına binaen istek 
hakkında bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

K arar No. Karar tarihi

3187 12 . IV . 1952

Balıkesir 
Ali Fahri tşeri

Malatya 
Nuri Ocakcıoğlu

Tokad
Ahmet Gürhan

Yusuf Karslıoğlu

(Dilekçe sayısı : 149)

Sözcü
Çorum

Kâtip 
Balıkesir ı

Çankırı
Kâzım Arar

Malatya 
Mehmet Kartal

M araş 
Mazhar özsoy

Seyhan 
Salim Serçe

Yozgad

F. B. M. M. Banmci’i
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D İ L E K Ç E  K O M İ S Y O N U  

H A F T A L I K  K A R A R  C E T V E L İ

1 . X I . 1952 Cumartesi

Dilekçe Dilekçe sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan  ve ne sebepten verildiği

4655/4397 Osman Üstüner. (Dilekçe özeti : Makine Fakültesi 
son sınıfında kalmış olduğu ders
ler için imtihan hakkı tanınması
na dair).

Uzunca ova Cad.
No. 95.
Beşiktaş - İstanbul-

Dilekçi : Devlet hesabına okumakta olduğu İstanbul Teknik 
Üniversite Makina Fakültesi son sınıfında rapora müstenit bu
lunan sıhhi mazeretine binaen ınakina elemanları, motorlar ve 
gemi inşaatı dersleri imtihanlarından birer kerre ve gemi teorisi 
dersi imtihanına da hiç giremeden muvaffak olamamış adde
dilip kaydının silinmiş olduğundan bahsile öğretim yönetmeli
ğinin 17 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre raporunun muteber 
addedilmemesi neticesi uğradığı bu mağduriyetinin giderilmesi 
için bahsettiği derslerden kullanmadığı imtihan haklarının veri
lecek bir kararla tanınmasını istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının 1683 sayılı yazısına bağlı İstanbul 
Teknik Üniversite Rektörlüğü tezkeresinde : 4936 sayılı Üniver
siteler Kanununun 7 nci maddesine ve mezkûr Fakültenin 5 ders 
grupuııa ait vize ve imtihan dunımlarına ve nihayet dilekçinin bah
settiği öğretim yönetmeliğinin 17 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 
konulmasındaki maksada ve bu cümleden olarak vakaa bu fıkra 
yüzünden nadiren zarar gören ve sayısı pek az öğrenci buluna
bilirse de umumun büyük menfaati yanında hususUn feda edile
bileceği kayıt ve işaret olunduktan sonra dilekçinin buna l,enze>' 
bir durumu yüzünden daha önce Senatoya başvurarak kendisine 
bir defaya mahsus olmak üzere 5 nci bir imtihan hakkı tanınmış 
olduğu bildirilmektedir.

Selef Komisyon Başkanlığının dosya arasında mevcut ve di
lekçi hakkındaki çıkaıma kararma karşı Senatoya itiraz olunup 
olunmadığı hakkındaki 11. V . 1951 gün ve 4397/4655) sayılı yazı
sına karşılık teşkil eden yine aynı Üniversite Rektörlüğünden 
alınan cevabi yazıda : Mumaileyhe gemi elektriği dersinden Seno- 
taca bir imtihan hakkı verilmiş olduğu ancak imtihan yünet- 
ıneliğiniıı 4 ncü maddesine göre bahis mevzuu ettiği derslerden 
başarı gösterememiş olan dilekçinin bu ders içîn talep ettiği 5 nci 
imtihan hakkının bu hakkın ancak bir dersten ve bir defaya mah
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sus olarak verilmesi mümkün okluğundan kabul olunmadığı ve 
dilekçinin yaptığı itirazın; yönetim kurulunca ittihaz olunan 
kayıt silme kararma karşı Üniversiteler Kanununun 7 nci mad
desine göre yapılmış bir itiraz mahiyetinde bulunmadığı bildiril
mektedir.

Başkan Abdullah Avtemiz ve Üyeden Salih Esad Alperen ’in 
işin vazife cihetinden Komisyonumuza ait bulunmadığı hususun
daki ııoktai nazarları dinlendikten sonra :

(hereği düşünüldü : 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 7 nci 
maddesi ile çıkarma kararları aleyhine 5 gün içerisinde Senatoya 
başvurulması imkânı bahşedilmiş bulunmasına göre evvelemirde 
bu mevzuda kanunun tâyin ettiği bu mercie müracaat olunması 
icabetmesiııe ve rektörlüğün cevabına nazaran da imtihan hak
kına mütaallik olup mezkûr ınaddei kanuniyeve göre kesin bir ma
hiyet taşıyan Yönetim Kurulu kararının dayandığı kanuni mucip 
sebebe binaen kabule şayan göriilmiyen talep hakkında Komisyo
numuzca yapılacak bir muamele olmadığına ittifakla karar ve
rildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

3188 14. IV . 1952

6097/5692 İsmail Kaya.
6389 Belediye Sular İda

resi Feriköy Oto 
Tamirhanesinde Us
ta.
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Sicili üzerinde ya
pılan terhis işleminin iptali hak- 
ktndaki talebinin reddine dair 
olan Askerî Yargıtay kararının 
kaldırılması hakkında).

Dilekçi: 1945 yılında Diyarbakır Hava Makinist Okulundan 
çıkarak Yeşilköy Askerî Posta 10140 emrinde gedikli başçavuş 
olarak hizmet görmekte iken Hava Kuvvetleri Komutanlığının 
sicilleri bozuk olan gediklilerin hava kuvvetlerinden uzaklaş
tırılması hakkındaki tamim emirleri üzerine ve bölük korau- 
tanvekili yüzbaşı N ail’in kendisine olan garazinden dolayı si- 
cillen vazifesine son verilmiş bulunduğundan Askerî Yargıtay- 
da açtığı dâvanın da sicil dosyasında en ufak bir leke bulun
mamasına rağmen mevcut bonservislerinin de nazarı itibara 
alınmaksızın reddedildiğinden şikâyetle maddi hata ile mâlûl 
olan mezkûr kararın iptalini ve eski vazifesine iade olunma
sını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında: Yetkili üst
lerce düzenlenen sicili üzerinden orduda vücudundan istifade 
edilemiyeceği anlaşılan dilekçinin 3779 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesine göre ve bakanlık tasdiki ile nicillen ordudan terhis 
edilmiş bulunduğu ve talebinin de bir örneği eklice takdim 
kılınan Askerî Y argıtay kararı ile reddedilmiş bulunmasına 
binaen Anayasanın 54 ncü maddesi muvaceheııinde tetkik ka
biliyeti bulunmadığı bildirilmektedir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

Y argıtayın mezkûr 855 sayılı k ararı; münderecatı itibariylej 
esasa girişilmek suretiyle davacı hakkında uygulanan terhis 
işleminde mevzuata bir aykırılık görülemediğinden dâvanın 
reddini mutazammın bulunmaktadır.

Gereği düşünüldü: 3779 sayılı Kanunun 14 ncü maddesine 
göre sicilleri terhis olunmuş bulunan dilekçinin talebinin As
kerî Yargıtayca incelenerek reddedilmiş bulunmasına binaen 
Anayasanın 54 ncü maddesine ve ordu sicil müessesesiııiıı taşı
dığı ehemmiyet ve hususiyet ve askerliğin vicdani karar ve 
takdir hakkına taallûk etmesi bakımlarından Yüksek Meclisin 
teşriî murakabe ve müdahalesinden dahi masun bulundurulm a
sı hakkındaki 30 . III . 1952 tarihli Meclis kararm a göre istek 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına üye
den Mustafa Nuri Okcuoğlu’nun muhalefetine karşılık ekse
riyetle karar verildi.

Muhalefet :
3410 sayılı Kanunun 4259 sayılı Kanunla değişen Kanu

nun ikinci maddesinde sicilleu tekaütlüğe sevkına ait k a ra r
lardan dolayı idari ve kazai mercie müracaat edilmiyeceği 
hakkındaki hükmüne ve. işbu ikinci maddeye istinaden As
kerî Yargıtayın bu hususta verdiği ret kararları ise vazi- 
fesizlik mahiyetinde bulunduğuna göre: Bu gibi m üracaat
ların tetkiki ile menfi veya müspet bir karar verilmesi ko
misyonumuzun vazifesi dâhilinde bulunmuşken yazılı oldu
ğu şekilde müracaatın reddine karar verilmesine muhalifim.

. D ilekçi: Asabiye ve fizyoterapi mütehassısı olarak Gülhane 
Hastanesinde asabiye müşavirliği yapmakta iken sebepsiz ola
rak B ursa’ya ııradan da Konya ve Erzincan’a naklolunduğun
dan keza 1942 ve 1943 yıllarında yapılması gereken terfilerinin 
de sicil âmirlerinin verdiği nota mebni yapılmadığından ve açtığı 
dâvanın da Askerî Yargıtayca dâva konusu olamıyacağı beya- 
niyle reddolunduğundan keza 1943 yılında da İlmî kifayetsiz- 
liğnden bahsile G fıkrasına tevfikan emekliye sevkedildiğinden 
şikâyet ederek bu muamelenin iptalini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi; 3360 sayılı Kanunun 1 ııci mad
desinin G fıkrasına tevfikan meslekî kifayetsizlik noktasından 
sicili üzerine emekliye sevkedilmiş bulunmaktadır. 3410 sayı
lı Kanunun ikinci maddesinde; mevzuat hükümlerine uygun

Bingöl Milletvekili 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

KararNo. K arar tarihi

3189 14 . IV . 1952

6144/5730 Dr. Rıza Rem an
Tünel Han No. 9/2. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Emekli muamele
sinin iptal olunması hakkında,).



—  4  —

Dilekçe
No

6891/6361

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

olarak salâhiyet dairesinde yapılan tâyin, tebdil ve nakil hak- 
kındaki'muam ele ve kararlarla, salahiyetli üstlerin sicillerde 
yazılı mülâhaza ve kanaatinin idari dâva mevzuu olamıyacağı 
yazılı bulunmaktadır. Bu husustan dolayı Yüksek Meclise in
tikal eden müracaatlar üzerine alınan muhtelif kararlara ila
veten Kamutayın 31 . III . 1952 gün ve 55 nci Birleşiminde de 
Ordu disiplin ve sicil müessesesinin ; taşıdığı ehemmiyet ve husu
siyete ve askerliğin vicdani karar ve takdir hakkına taallûk etmesi 
bakımlarından teşriî murakabe va müdahaleden dahi masun tu tu l
masının kanun vâzunm maksadına uygun düşeceği kararlaştırıl
mış bulunmsına ve istek kaza merciince de incelenmiş olmasına 
binaen talep hakkında ' komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına üyeden Mustafa Nuri Okcuoğlu’nuıı muhalefetine 
kaı-şılık ekseriyetle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3190 14.. IV . 1952

Fuat Ülgü.
Moda Cad. 
Dumlupınar So. No 
28.
Kadıköv.

(Dilekçe özeti : Emekli muamele
sinin kaldırılması hakkında).

Dilekçi : S^hsi iğbirar, isnat ve tertipler neticesinde ve hak
sız olarak emekliye çıkarıldığından keza kendisine casusluk 
isnadında bulunulmasından tazallümühal ile bu fena isnat do- 
layısiyle kırılan haysiyetinin tamirini ve emeklilik muadele
sinin kaldırılmasını dilemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında: Dilekçinin 9 ncu 
Kara Nakliye Tabur Komutanı iken yetkili üstlerince düzen
lenmiş olan sicili üzerine bilgi yetersizliğinden dolayı 3360 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinin G fıkrasına göre tekaüde sevk- 
olunmuş bulunduğu ve bu muamelerin de mevzuata uygun bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre 3360 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin G fıkrasıuîı tevfikan meslekî kifayet
sizlik noktasından ve sicili üzerinden emekliye çıkarıldığı an
laşılan dilekçinin bu muamelenin iptaline dair olan isteği 
hakkında; Ordu sicil müessesesinin taşıdığı hususiyet ve ehem
miyet, askerliğin vicdani karar ve takdir hakkına taallûk et
mesi bakırcılarından; teşriî murakabe ve müdahaleden dahi 
masun bulundurulmasına mütedair olan 30 . III . 1952 tarihli 
Yüksek Meclis kararı muvacehesinde; gerek hakkındaki isnat 
ve iftiradan dolayı ve gerekse bu muamelenin mevzuata tevafuk 
edip etmiyecği hususunda kaza merciine müracaatta muhtar 
bulunmasına binaen talep hakkında vazife cihetinden bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına üyeden Mustafa Nuri Okçuoğlu’- 
nun muhalefetine karşılık ekseriyetle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3191 14 . IV . 1952



— 5 -

6157/5742

Dilekçe
No.

6221/5798

7404/6846
447/410

(Dilekçe özeti : Disiplin yönünden 
ve haksız ■ olarak yapılan emekli 
muamelesinin iptali hakkında) .

* Dilekçi: Ekli olarak takdim ettiği -Jandarma Genel Komu
tanlığının 11 Aralık 195U gün ve 2 nci şube 28215 sayılı yazı
larının tetkikındaıı da istihraç buyurulacağı üzere 5434 sayılı 
Kanunun 39 ncu maddesinin E fıkrasına tevfikan disiplin ve 
yedek sınıfa naklen ve kanunsuz olarak emekliye çıkarılmış 
olduğundan şikâyetle bu muamelenin iptalini istemektedir.

Gereği düşünüldü: 3410 nayılı Kanunun değişik ikinci mad
desi gereğince yapılan mevzuat dairesinde yapılıp yapılmadığı 
hususunun incelenmesi Askerî Yargıtaya ait. bulunmasına bi
naen talebin bu yönden reddine üyeden Mustafa Nuri Okçıı- 
oğlu’nuh muhalefetine karşılık ekseriyetle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

3192 14 IV . 1952

Nuri Gümüş ve ar. ( Dilekçe özeti : Köy bütçesine
Töngel Köyünden . tahmil edilmek istenilen telefon
Çarşamba. masrafının kaldırılması hakkında)

\

Dilekçiler: Çarşamba İlcesine 12 saat mesafede olan köy
leri halkının fakir olmanma rağmen, kaymakamlıkça Köy 
Bütçesine 2000 lira telefon ve saire masraf tahmil olunmak 
istenildiğinden şikâyet ederek mağduriyetlerine mahal bırakıl
mamasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü: İstek iktizasının ifası kaymakamlığın 
bağlı bulunduğu hiyerarşik mercilere ait olduğundan komis
yonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3193 . 14 . IV . 1952

Nadim Süer 
Aşirefendi Cad. 
Alyanak Ilaıı. No 
12.

İstanbul.

Avni Tuncer. 
Atpazarı Şahingil 
otelinde misafir. 
Ankara

(SiciUen yapılan emekli muamele
sinin iptal olunması hakkında).

Dilekçi : İslâhiye .Jandarma Komutanı iken mezkûr ilce kay
makamının ve bunun tesiriyle valinin yaptıkları tertipler neti
cesi ve kıta stajında bulunan jandarma alay komutanının salâ- 
hiyetsiz olarak verdiği menfi sicil ve yine bu cümleden olarak 
Lûtfi özerdoğan adındaki bir gence sarkıntılık yapmış olmak 
isnadı üzerine sicilleıı tekaüde sevkolımmuş bulunduğunu ve 
Askerî Yargıtaya vâki müracaatının da talebin kazai mahiyette 
olmayıp dâva konusu odamıyacak idari mesaiden madııt bulun
ması itibariyle reddedildiğinden bahsile Yüksek Meclise sunmuş 
olduğu dilekçesine karşılık tebliğ buyurulan 66/410 sayılı ka
rarla «kaza mereilerince incelenerek karara bağlanmış olan bir
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi . Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

dâvaya Anayasanın 54 ncü maddesinin ikinci fıkrası karşısında 
müdahaleye imkân bulunmadığının» bildirilmiş olduğuna işa
ret, ederek işin esasına girilmeksizin mücerret salâhiyetsizlik be
yanı ile reddi mutazammın olan Yargıtay kararının Anayasaca 
müdahaleden masun kılınan nihai ve kazai mahiyette bir karar 
olmadığına göre talebinin yegâne tetkik merciinin Yüksek Mec
lis bulunmasa icabettiğiııe, keza tek bir sicil âmiri tarafından 
ve salâhiyetiz olarak verilmiş olan meııt'i sicilinin talimatname
ye göre müteselsil iki sicil âmiri tarafından verilmesi gerekir
ken buna muhalif hareket edilmiş bulunmasına, keza vâki sar
kıntılık isnadının da mahkemece «mezkûr hâdisenin mahiyeti 
meçhul bâzı sebeplerle mağdur tarafından tertip edildiği vicda
ni kanaatine varılarak» beraet. kararına bağlanmış olduğuna gö
re bâriz şekilde ihlâl olunan hukukunun ziyama mahal bırakıl- 
ımyarak emekli muamelesinin iptal olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi; 3360 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin H fıkrasına göre ve disiplin noktasından sicillen 
emekliye çıkarılmıştır. Sicilde münderiç kanaat ve mülâhazalar 
3410 sayılı Kanunla dâva mevzuu yapılamıyacak lıususat meya
lımda tâyin ve tesbit edilmiş bulunmaktadır. Mezkûr kanunun 
ikinci maddesinde tesbit edilen bu hususlardan dolayı Yükseık 
Meclise yapılan müracaatlar üzerine alınan muhtelif kararlara 
ilâveten Kamutayın 31 . II . 1052 gün ve 55 nci Birleşiminde de 
ordu disiplin ve sicil müesseselerinin; taşıdıkları ehemmiyet 
ve hususiyete ve askerliğin vicdani karar ve takdir hakkına ta
allûk etmesi bakımlarından teşriî murakabe ve müdahaleden da
hi masun tutulmasının kanun vâzıınm maksadına uygun düşe
ceği kararlaştırılmış bulunmasına ve işin kaza merciince de in
celenmiş bulunmasına binaen talep hakkında komisyonumuzca 
yapılacak bir işlem olmadığına üyeden Mustafa Nuri Okcuoğ- 
lu ’nıın muhalefetine karşılık ekseriyetle karar verildi.

K arar No. K arar tarih i

3104 W . IV . 1952

0698/9027 Hüseyin Hüsnü Alp 
14608/13612 Patihpaşa mah.

Karakol So. No. 6 / 8 . 
Evde Emekli 
Sağlık Memuru 
Diyarbakır.

( Dlekçe özeti : 5434 sayılı Kanu- 
Min geçiri C>5 nci maddesinde de
ğişiklik yapılması hakkında).

Dilekçi : b yıldır çalışmakta olduğu belediye zabıta memur
luğunda geçen bu hizmetinin daha önce ve 17 yıl maaşlı olarak 
çalışmış bulunduğu Sağlık memurluğundaki müddeti hizmetine 
eklenmek suretiyle emekli aylığı bağlanabilmesi için 5434 sayılı 
Kanunun geçici 65 nci maddesinde değişiklik yapılmasını 
İstemektedir.

Gereği düşünüldü : Kanun teklifi ile ilgili olan talep hak-



Dilekçe Dilekç« sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

kında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. K arar tarihi

3195 14 . IV . 1952

9700/9029 Yaşar Sıdar. 
11767/10939 Ulus Mahallesi 

Iğcidede So. No. 
14 de.

(Dilekçe özeti : Kasap Tahsin 
Kutlar ve İbrahim Solukoğlu 
adındaki şahıslar tarafından zabt 
olunan tapulu gayrimenkulleriniv 
kendilerine teslim olunması hak: 
kında).

Dilekçiler : Tapulu mülkleri olup vergisini dahi vermekte 
oldukları guyrimenkullerini fuzuleıı zapt edip kendilerini mal
larımı tesahup etmekten meneden ve bu halden dolayı 4 yıldır 
mahkemesi devam eden gayrimenkulleriniıı bu mütegallibe 
nıhlu kimselerin ellerinden alınarak kendilerine teslim olun
masını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3196 14 . IV . 1952

9709/9038 Haşan Tatar. 
Kemalpaşa Bucağı
na bağlı Sana Kvüıı- 
den.
Hopa.

( Dilekçe özet : Murgul Bakır İş
letmesinde tekrar bir işe alınması 
hakkında).

Dilekçi : Çalışmakta olduğu Murgul Bakır İşletmesindeki 
işinden işlediği ufak bir hata sebebi ile çıkarılmış olduğunu be
lirterek 9 nüfuslu efradı ailesinin geçimini temin edebilmek için 
mezkûr İşletmede durumuna miinaseip bir işe tekrar alınmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. K arar tarihi

3197 14, IV . 1952

9711/9040 Berham Çakır. 
Mııhtar.
Ortaklar namına 
Kozköv.

(Dilekçe özeti : Kredilerinin artı
rılması için kooperatiflere emir 
verilmesi hakkında) .

Dilekçi : Geçen iki yılın fena şartlara rağmen bu yıl içeri 
sindeki tütün ekim şartlarının çok iyi gittiğini belirterek gerek 
banka ve gerekse kooperatif tarafından dönüm başına verilen
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karar1 ve ne sebepten verildiği

30 liralık kredinin 60 liraya çıkarılması için ilgililere emir ve
rilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : İcap eden muamelenin tâyin ve ifası il
gili Bakanlığa ait bulunduğundan talep hakkında komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3198 14. IV . 1952.

9715/9044 Mehmet Erdoğan, 
ve ar.
Kiçağaç köyü Muh
tarı.
Niğde

9722/9051 Şadiyo Ateş ve a 
Kazıklı Köyünden. 
Milâs.

9723/9052 Mehmet Atacan .
flalitpaşa Mah. 
Erdek - Balıkesir

(Dilekçe özeti : Teraküm eden 
banka borçlarının taksite bağlan
ması hakkında).

Dilekçiler : Geçen yıllara ait olup zaruret saikiyle tecil olu
nan banka borçlarının bu yıl içerisinde ve defaten alınması 
halinde müşkül duruma düşeceklerini belirterek münasip müd
detlerle taksite bağlanması esbabının temin buyurulmasını iste
mektedirler.

Gereği düşünüldü : İcap eden muamelenin ifası ilgili Ba
kanlığa ait bulunduğundan talep hakkında komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3199 14 . TV . 1952

(Dilekçe özeti : Zeytinlikleri içeri
sinde bulunan çam ağaçlarının ke
sim ve nakline müsaade olunması 
için Milâs zeytin teknisiyenliğine 
emir, verilmesi hakkında).

Dilekçiler : Tapulu zeytinlikleri içerisinde olup Devlet or
manı ile hiçbir gûna alâkası bulunmıyan çam ağaçlarını kesip 
/atî ihtiyaçlarına sarfetmek üzere nakli için talep ettikleri mü
saadeyi verin iyen Milâs Zeytin Teknisyenliğine bu mevzuda 
emir verilmesini istemektedirler.*

Gereği düşünüldü îcabeden kanuni muamelenin tâyin ve 
ilası ilgili bakanlığa ait bulunduğundan talep hakkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3200 14 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Emekli kesenekle
rinin (feri verilmesi hakkında).

Dilekçi : Erdek Mâliyesi Av vergileri Balık Muhafızı olarak 
ve 8 küsur senedir kadro dâhili hizmet görmekte iken kadrosu
nun lâğvı dolayısiyle açığa çıkarıldığını ve kendisine hiçbir 
tazminat verilmemiş olduğu gibi emekli keseneklerinin geri veril-



Düekşe Dilekçe sahibinin
Ne. adı, aoyadı ve adreei
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Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

10814/10054
9730/9059

9739/9068
10328/9591

mesi hakkında Emekli Sandığına yaptığı müracaatında eklice 
takdim ettiği tezkere münderecatmdan istihraç buyurulacağı 
üzere rüldedilmiş bulunduğunu belirterek mağduriyetine mahal 
kalmamak üzere iade olunması hususunun veyahut tazminat ita
sının karar altına alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. K arar tarihi 

3201 14 . IV  . 1952

Ahmet Güfkanal. 
19 Mayıs Mah. ■ 
Düyuncuoğlu So. 
No. 74 de.
Samsun.

<Dilekçe özeti : Kanuni hakkı olan 
tazminatın verilmediğinden şikâ
yet).

Dilekçi : Çalışmakta olduğu Samsun Zühreviye Hastanesinin 
lâğvı dolayısiyle açıkta kaldığım, 5 küsur seneye baliğ olan hiz
metinin her nasılsa 5 seneden aşağı hesaplanması yüzünden ve 
kanuni bir icap olarak emekli keseneklerinin iade olunmadığımı 
ancak bu hal karsında kanunen kendisine ödenmesi icabeden taz- 
minat hakkındaki talebinin de kendisince malûm olan ve sundu
ğu dilekçesinde de belirtilmiş olduğu halde emekli keseneğini is- 
temişcesine red olunarak mağdur edildiğinden şikâyetle haline 
merhameten bu hakkının verilmesinin karar altına alınmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3202 14 . IV . 1952

Şükrü Bağdatlı. 
Musaköy İstasyo
nunda- Demirci . 
Samsun - Sivas H at
tı arasmda.

(Dilekçe özeti : Bir işe yerleştiril
mesi haşkkında).

Dilekçi : 17 yaşında genç bir demirci sanatkârı olduğunu ve 
kendisine bir iş bulunması için Yüksek Cumhurbaşkanlığına ve 
Başbakanlığa yaptığı müracaatının Samsun iş bulma kurumu şu
besine intikâl ettirildiğini ve mezkûr şubece de 2  lira yevmiye 
ile kazma, kürekle çalışma kaydı ile iş verilebileceğinin ve'baş
kaca iş olmadığının bildirilmiş olduğundan bahsile bakmakta ol
duğu ihtiyar anası ile sakat ağabeysinin bu hallerine merhame
ten esaslı bir işe yerleştirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3203 14. I V . 1952



Di]ekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

9741/9070

9742/9071

9745/9074

Kadir Kemeç. 
Toprak Mahsulleri 
Ofisinde Bekçi. 
Sekili.

(Dilekçe özeti : Sungurluya nakli 
memuriyet ettirilmesi hakkında;.

Dilekçi : Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünde odıı- 
cı olarak çalışmakta iken sadece ileride memleketi olan Sungur
lu ’ya naklini temin suretiyle geçim imkânlarını kısmen tehviıı 
edeceğini düşünerek kendisini Sekili Ofis bekçiliğine tâyin etti
rerek buradan ayrılmış olduğunu fakat o tarihtenberi memleke
tine naklini temin edemediğinden bahsile bunun temini esbabına 
delâlet buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3204 14 . I V . 1952

Saile Yavuzer.
Ahi Ervan Mah. de. 
No. 2 de.
Kırşehir.

(Dilekçe özeti : 5434 sayılı Kanu
nun yetim maaşlarına mütaallik 
hükümerinde değişiklik yapılması 
hakkında).

Dilekçi : 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun yürürlüğe 
girmesinden sonra ölen memur ve subayların muhtaç kız evlât
larına yetim maaşı bağlandığı halde bu tarih ten  önce vefat 
eden ve kendisi gibi bakıma muhtaç subay yetimlerine maaş 
verilmediğinden şikâyetle mezkûr kanunun kendi gibilere de 
teşmil olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan 
talep hakkında; kanun teklif etmek hakkının Anayasanın
15 nci maddesiyle münhasıran milletvekillerine ve Bakanlar 
Kuruluna tanınmış bulunmasına binaen komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3205 14. I V . 1952

Ali Kayabaşı. 
Otobüs durağı ya
nında No. 56. 
Dikmen Kuyubaşı. 
Ankara.

(Dilekçe Özeti : Her hangi bir me
muriyete alınması, hakkında).

Dilekçi : 6 yıldır çalışmakta olduğu Nallıhan orman böl- 
vesi bakım memurluğundan kadro tensikatı dolayısiyle açığa 
çıkarılmış olduğunu ve 7 nüfuslu efradı ailesini geçindirecek 
hiçbir varlığa sahip olmadığını belirterek bu sefil durumdan 
kurtarılm ası için her hangi bir memuriyete tâyinine delâlet 
buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında korniş-
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yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tariki

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildi#

3206 14 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Eskişehir’de yapı
lan yeni binalardan bir tanesinin 
de kendisine verilmesi hakkında).

Dilekçi :6 nüfuslu fakir ve mâlûl bir kimse olduğunu Eski
şehir seylâbmdan zarar görenlere verilmek üzere yapılmış olan 
yt-ni binalardan birisinin de kendisine verilmesi için valiliğe 
yapmış olduğu müracaata menfi cevap verilmiş bulunmasından 
şikâyetle bu haline merhameten ve borcunu ödemek kaydı ile 
mezkûr evlerden bir tanesinin de kendisine verilmesinin karar 
altına alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : İcabeden kanuni muamelenin tâyin ve 
ifası ilgili bakanlığa ait bulunmasına ve bu muamele aleyhine 
hukukunun muhtel kılındığı ııoktai nazarında İsrar olunması 
halinde işin kaza merciince incelenmesi lüzumuna binaen talep 
hakkında Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına ka
rar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3207 1 4 .IV . 1952

9746/9075 İsmail Etken
Garyatakh anesinde 
sabık Gardfren. 
Eskişehir.

9762/9081 Kerim Kurt.
P. T. T. İdaresinde. 
Hadim Akoğlp. 
vasıtasiyle.
Giresun.

(Dilekçe özeti : Danıştaydan da 
talep etmiş olduğu veçhile açığa 
çıkarılması dolayısiyle verilmesi 
icabeden 5.5 yıllık tazminatın 
ödenmesi hakkında).

Dilekçi : 5,5 yıldır Giresun Devlet Orman İşletmesi emrinde 
Bakım Memuru olarak çalışmakta iken kadro tensikatı dolayı* 
siyle açığa çıkarılmış olduğunu ve her hizmet yılına mukabil 
bir maaş nispetinde verilmesi icabeden ikramiyenin verilemi- 
yeceğinin bildirilmesi üzerine Danıştaya müracaat etmiş ise de 
Trabzon Başmüdürlüğünün mevzuata aykın  olarak reddetmiş 
bulunduğu bu hakkının, dosyasının incelenerek Yüksek Mec- 
lisce de karar altm a alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup ve Danış- 
tava da intikal ettiği anlaşılan talep hakkında Anayasanın 54 ncü 
maddesinin açık hükmü muvacehesinde Komisyonumuzca yapıla
cak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3208 14. IV . 1952
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t)ilekçe
No.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

' 9755/9084 Menemencioğlu
Mehmet Arif Halıcı 
ve Manifaturacı . 
Demirci.

(Dilkçe özeti : Mahkûmiyetine 
mütaallik dâvasına temyizen ve
ya iadei muhakeme yolu ile bakıl
ması ve infazın durdurulması hak
kında).

Dilekçi : Demirci Yargıcı Galip Onursal’» gûya hakaret 
etmiş bulunduğu isnadı ile Gördes Asliye Ceza Mahkemesince 
hakkında verilmiş olan 22 günlük hapis ve 125 lira ağır para 
cezasını temyiz etmek imkânının da selb edilmiş bulunduğundan 
ve adı geçen Hâkimin yolsuzluklarından ve saireden bahsile 
evrakının tetkik buyurularak dâvasının yeniden temyizen veya 
iadei muhakeme yolu ile ele alınmasını ve infazın da durdurul- 
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahkemelerden sâdır olmuş bulunan ka
rarlara hiçbir gûna müdahale olunmaması, tebdil ve tağyir 
edilmemesi Anayasanın 54 ncü maddesinin âmir hükmü icabı ol
duğu ve temyiz hakkını selb etmiş olan memurla, yolsuzluk
larından bahis olunan hâkim hakkında da icap eden muamelenin 
tâyin ve ifftsı Adalet Bakanlığına ait bulunmasına göre talep 
hakkında vazife cihetinden komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal bulunmadığına karar verildi.

Dilekçi : 5 sınıflı sanat enstitüsü mezunlarına da yedek su
bay olma hakkı tanınacağını H ürriyet Gazetesinden okumuş ol- 
duğunu beyanla bu zümreye nazaran daha üstün bir tahsil dere
cesi olan ve her nasılsa lisenin 10  veya 11  nci sınıflarından ay- 
nlm ış bulunanlann da bu haktan faydalandırılmaları hususu
nun karar altına alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan 
talep hakkında Anayasanın 15 nci maddesine göre komisyo
numuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3209 14 . IV . 1952

0756/9085 Mustafa Yücel.
Mrlıcılar Cad. No. 1. 
Patih - İstanbul.

(Dilekçe özeti : ÎÂSenin 10 veya 
11 nci sınıfından ayrılmış olanla
ra yedek subay olma hakkının ta
nınmasına dmr).

Karar No K arar tarihi

3210 14 . IV . 1952
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9757/9086

İDilekçe
No.

Kerim Erimhan. 
Fevzipaşa Bucağı 
Muhacirini Oedit 
Köyünden.
İslâhiye.

bilekçe
adı, soyadı ve adreti Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

• - (Dilekçe özeti : Medeni Kanunun
639 ncu maddesinin kaldırılması 
veyahut buna bir fıkra eklenmesi
ne dair).

Dilekçi : Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun müsmir ne
ticelerinden bahsile daha süratle ve verimli olarak tatbik o- 
lunmasma mâni teşkil eden Medeni Kanunun 639 ncu maddesi
nin kaldmlmasını ve yahut tatbikata geçilen bölgelerde bu 
maddeye istinaden açılan tescil dâvalannın durdunılmasını te
min için bir madde eklenmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan 
talep hakkında Anayasanın 15 nci maddesine göre komisyo
numuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karan No. K arar tarihi

3211 14. IV . 1952

9763/9091 Haanit Solmaz. 
Köy halkı namın,). 
Muhtar.
Çardak - Köyü. 
Akdağ.

(Dilekçe özeti: Köy halkına mer
kezden yardım yapılmasına dair).

Dilekçi : 23 . VI . 1951 tarihinde uğramış oldukları dolu vc 
sel felâketinden dolayı mahsullerinin tamamen mahvolduğunu 
ve bu yüzden de halkın aç ve açık bir durumda kaldığını belir
terek köylerine merkezden yardım yapılmasını istemektedir 

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar ve
rildi..

Karar No. Karar tarihi

3212 14 . I V . 1952

9766/9094 — Abdülâziz Akgül. 
BezazLar içerisinde 
Bezzazlar içerisinde, 
(üiyle.
Sivas.

(Dilekçe ö ze ti: Şağili ve muhyisi 
bulunduğu arazilerinin Toprak 
Komisyonunca elinden alınmama
sı hakkında).

Dilekçi : Erzurum muhacirlerinden olup 1331 yılında Si
vas’ın Kavraııa köyüne yerleştirilerek verilmiş olan 47 donüı.ı 
toprakla birlikte şahsan işgal ve ihya etmiş olduğu Hazine 
arazisi üzerinde çalışarak 9 nüfuslu efradı ailesinin geçimini 
temin edegelmekte iken köylerine gelen toprak tevzi komisyo
nunca bu arazilerin elinden alınarak kendisinden daha müsait 
durumda bulunan başka şahıslara verilmek istenildiğinden 
şikâyetle mezkûr yerlerin elinden alınmaması ve adına tapulan- 
dınlması esbabının temin buyurulmasını istemektedir.

Gereffi düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olajı talep
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Dilekçe
No.

9771/9099

9772/9100

hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3213 14 . IV  . 1952

(Dilekçe özeti : Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğünce bâzı kayıtla
rın çıkarılıp kendisine gönderil- 
inesi haşkktnda).

Dilekçiler : 5 yıldır 110 hanenin tahtı tasarrufunda bulunan 
köy merasını Hâzineden satınaldığı beyanı ile İbrahim Ara
lan adında bir şahsa satmaya kalkışan Ali F uat Ataç ’ın Hâzine
den satınaldığı arazi m iktarı ile yaptığı satış miktarının keza 
Sobran Köyü hudut ve mevkiinin Tapu Kadastro Genel Müdür
lüğündeki kayıtlardan çıkarılarak kendisine ve adı geçen îo- 
rahim A rslan’a tebliğ olunmasını ve bu yüzden vukuu muhtemel 
bir hâdisenin önlenmesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Talep iktizasının ifası ilgili bakanlıkla
ra ait bulunmasına binaen İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3214 14 . IV . 1952

(Dilekçe özeti: Millî Savunma Ba
kanlığınca yerine getir İlmiyen as
kerî Yargıtaym 6 . I I  . 1947 gün 
ve 3086 sayılı ilâmının tatbiki için 
karar verilmesine dair).

Dilekçi : 1 . V I I I . 1937 tarihinde zabit namzedi olarak ve he
sap memurluğuna intisap etmiş bulunduğunu, 3128 sayılı Kanu
na tevfikan daha önceki sivil hizmetleri de nazarı itibara alınıp 
nasbinin 25 . X I I . 1935 itibari nasıblı teğmen olarak kabul olun
duğunu bu duruma göre 25 . X I I . 1939 tarihinde 6  ııcı sınıf he
sap memurluğuna tâyini icabederken henüz terfi ettirilmediği 
bir sırada yürürlüğe giren 4712 sayılı Kanuna göre hesap memu
ru mektebini bitirdiği 1937 yılının teğmenlik nasıp tarihi olarak 
kabul edilip daha önceki hakkı müktesebinin ihlâl olunmasından 
dolayı Askerî Yargıtaya yapmış olduğu müracaat üzerine lehine 
karar almış olduğu halde ilâmın Millî Savunma Bakanlığınca 
tatbik edilmemiş olduğu gibi Yüksek Meclise vâki müracaatının da 
reddedilmiş bulunduğundan bahsile sair mahkeme ilâmatından 
farkı olmıyan Askerî Yargıtay ilâmının tatbikinin karar al'm a 
alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : îlâmatın infazı; umumi hükün(iler daire

Salâhattin Sezerler. 
110 Top Alayı He
sap Memuru.
5 nci Sınrf.
Malatya.

Rahmi Taniş ve ar. 
Sobran Köyünden. 
Gümüşane.
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Dilekçe Dilekçe a&hibiain
No. adı, aoyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildi#

sinde ilgili infaz mercilerine ait bulunmasına ve dilekçinin nas
binin tashihine mütaallik olan daha önceki müracaatı dolayısiyle 
Millî Savunma Bakanlığından alman cevapta : Askerî Yargıtay 
kararma göre nasbinin tashih edilmiş olduğu, ancak sicili müspet 
olmadığından dolayı terfiinin yapılamamış bulunduğu bildirilme
si üzerine selef komisyonca 22 . X I . 1948 gün ve 1522 sayılı ve bu 
duruma göre bir işlem yapılmasına mahal olmadığına dair bir ka
rar verilmiş olmasına keza Bakanlık noktai nazanna göre yapıl
mış olan son muamele aleyhine de keza dilekçinin kaza merciine 
müracaatta muhtar bulunmasına binaen vazife cihetinden talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

3215 14 . IV . 1952

9773/9101 Mehmet Erol. 
Durhasandcde Kö
yünden.
Ceyhan.

(Dilekçe özeti : Arazi verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Toprağa muhtaç bulunduğunu belirterek kendisinin 
de arazi verilmek suretiyle emsalleri gibi sevindirilmesini dile
mektedir.

Gereği düşünüldü : îcabeden muamelenin icrası ilgili bakan
lığa ait bulunmasına binaen talep hakkında komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3216 14. IV . 1952

9776/9104 Ahmet Şeşen ve ar. 
Serbest Dâva vekil
leri.
Şarkikaraağaç.

(Dilekçe özeti : Hukuk VsıUü Mu
hakemeleri Kanununun 61 nci 
maddesinde değişiklik yapılması 
ve kendilerine dâvavekilliği ruh
satı verilmesi hakkında).

Dilekçiler : Büyük şehirlerde toplanmış olan avukatlara 
mukabil yurdun 4/3 ünde uzun yıllardır vatandaş müdafiliği- 
ni deruhde etmiş bulunan serbest şahısların bugüne kadar meri
yete konaıı mevzuatta ihmal olunduğunu, halbuki bunlar a ra 
sında mevcut kıymet ve kabiliyetlerin gelişmesi ve bâzı anlarda 
birçok masraflar ihtiyar etmek zorunda kalan vatandaşlara ko
laylık olmak ve nihayet yurtta  hak ve hürriyetin izharı için bıı 
zümrenin hakkı mükteseplerinin korunmasını temineıı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 61 nci maddesindeki adedin 
6 ya iblâğını ve dâvavekilliği ruhsatlarının verilmesini istemek
tedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan ta 
lep hakkında; kanım teklif etmek hakkının Anayasanın 15 nci
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, «oyadı ye adresi Komisyon k&rarı ve ne sebepten verildi#

maddesiyle milletvekillerine ve Bakanlar Kuruluna tanınmış 
bulunmasına binaen komisyonumuzca mücerret bu sıfatla yapı
lacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Kaorar tarihi

3217 14 . IV . .1952

9777/9105 Mehmet Güneş. 
Şeker Fabrikası ci
varı Samofor Malı, 
de mukim muvakkat 
Ekici çavuşlarından. 
Alpulhı.

(Dilekçe özeti : AlpuUu Şeker 
Fabrikasında daimî bir vazifeye 
alınmasına tavassut buyurulmam 
hakkında,).

'Dilekçi : Aslen Bulgaristan göçmenlerinden olup 12 yıl jan 
darma meslekinde karakol komutanı olarak çalışmış ve kendi 
isteğiyle ayrılmış olduğunu, halen de senenin birkaç aymda Al 
pullu Şeker Fabrikasında muvakkat olarak çalışmakta ise de 
efradı ailesi ile birlikte acınacak derecede fakrii zarurete duçar 
olduğunu belirterek daimî bir vftzifeye alınması için yapmış ol
duğu müracaatların kimsesizliği yüzünden bir netice vermedi
ğinden mezkûı* fabrika nezdinde tavassut buyurulmaemı dile
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. K arar tarihi

3218 14. IV . 1952

9780/9108 A rif öcal. 
Mahmutoğlan 
yünde . 
Çubuk ilçesi. 
Ankara.

(Dilekçe özeti : Yargıtayca onan- 
Kö- nıış bulunan Çubuk Hukuk Hâ

kimliğinin bir kasarından şikâ-
l/et).

Dilekçi : B ir tarla nizamdan dolayı aleyhine ikame olunan 
tazminat dâvası neticesinde kendisinin bu hâdise ile hiçbir alâ
kası bulunmadığı halde müdafaasına dahi itibar olunmaksızın 
Çubuk Hukuk Yargıçhğınca verilmiş olan tazminat hükmünden 
şikâyet etmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahkemelerden sâdır olan k a ra rla rın ; 
Büyük Millet Meclisince dahi tebdil ve tağyir ve hükümlerinin 
infazına mâni olunamıyacağı Anayasanın 54 ncü maddesinin 
açık hükmü iktizasından bulunmasına binaen talep hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3219 14. IV . 1952
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9781/9109

Dilekçe
No.

Hüseyin îraz 
Başbakanlıkta Da
ğıtıcı.
Ankara.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Ücretelilerin de 
memurine tanınan haklardan fay
dalandırılmasına dair).

Dilekçi : Memurine tanınan her türlü  haklardan mahrum bı
rakıldıklarından şikâyetle ücretlilerinde mezkûr haklardan fay
dalandırılması esbabının temin buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kanun teklifi mevzuu talep hakkında 
Anayasanın 15 nci maddesinin açık hükmüne göre komisyonu
muzca yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3220 14 . IV . 1952

9787/9112 Mehmet Güveç. (Dilekçe özeti : Reşadiye Asliye
Reşadiye tlcesi Hukuk Yargıçlığmca kanunsuz
Küdür Köyünde. olarak verilmiş olan bir m en’i
Tokad. müdahale kararına ait ihtilâfa

yeniden ruyet olunmasına dair).

Dilekçi : 33 hissedara ait bulunan Hırsaf Çiftliğinin hisse
darlardan 3 ü aleyhine açılan men’î müdahale dâvası üzerine Re
şadiye Asliye Hukuk Mahkemesince kanunsuz olarak verilen 
bir kararla ellerinden alınarak Mehmet Kışla’ya verilmiş oldu
ğundan şikâyetle hâkimin değişmiş olmasına binaen dâvaya ye
niden rüyct olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Anayasanın 54 ncü maddesine göre; mah
kemelerden sâdır olan kararların tebdil, tağyir ve hükümlerinin 
tehirine Büyük Millet Meclisinin dahi yetkisi bulunmadığından 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3223 1 4 .IV . 1952

9794/9119 Celâdettin Tezgider. (Dilekçe özeti : Yol çavuşlarının
D D. Y. Yol Çavuşu durumlarının ıslahı için 5616 sa-
Kartal - İstanbul. yılı Kanunda değişiklik yapılma

sı hakkında).

Dilekçi : Kendilerinin madunu durumda ve emirleri altında 
bulunan yol bekçilerinin 5616 sayılı Kanunla memur kadrosuna 
alınıp vo Emekli Sandığı Kanunu ile ilgilendirilmiş bulunduk
ları halde yol çavuşlarının işçi olarak kabul edilmeleri suretiyle 
yapılan adaletsizliğin izalesi için zikroluııan kanunda gerekli 
tadilâtın yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan ta 
lep hakkında Anayasanın 15 nci maddesi ile kanun teklif etmek
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kuran ve ne sebepten verildiği

hakkının münhasıran milletvekilleri ile Bakanlar Kuruluna ta
nınmış bulunmasına binaen komisyonumuzca mücerret bu sıfatla 
yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3222 14. IV . 1952

( Dilekçe özeti : Ucu sivri bıçaklar
la sair emsali âletlerin memnuiye- 
tine ve ruhsata bağlanmasına dair 
kanun çıkarılması hakkında).

Dilekçi: 22 . V . 1946 tarihli dilekçesine ek olarak takdim 
ettiği bu dilekçesinde ezcümle : Cürümlerin ikamda başlıca 
âmil olan ucu sivri bıçakların imal ve satışının yasak edilme
sini gönderdiği 3 aded nümune ile birlikte talep etmiş olduğu 
halde bugüne kadar bir işlem yapılmamış olduğundan, ancak 
bugünlerde gazetelerde okunduğuna göre bu mevzuun Yüksek 
Meclisçe ele alınmış olduğunu öğrenmiş bulunduğundan bah
sile çıkarılacak kanunda mezkûr maruzatına ilâveten ruhsat
sız ve damgasız olarak kullanılmakta olan kunduracı bıçaklan 
ile ustura, jilet bıçağı gibi aletlerin de erbabı sanata ruhsatla 
verilmesinin nazarı itibara alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Kanun teklifini mutazammın bulunan ta 
lep hakkında Anayasanın 15 nci maddesine göre komisyonu- 
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3223 14 . IV . 1952

9798/9123 Cemal Gedik (Dilekçe özeti : Mahkûmiyet neti-
Altay Mah. 789 »So. resinde sakıt olan memuriyet hu-
kak No. 3. Kukumm iade olunması hakkında).
İzmir Dilekçi: Gerek muhabere memuru olarak gerekse bilfiil iş

tirak etmek suretiyle Mücadelei Milliyede sebkeden mesaile
rinden bahsile Çine P. T. T. M üdürlüğü sırasında, 1937 yılında 
müvezzi tarafından işlendiği her veçhile aşikâr bulunan 600 
liralık bir zimmet suçunun kendisine isnat olunup işten çıkanl- 
dığm a; gerek müfettiş tarafından ve gerekse mahkemece ya
pılan tahkikatın lâyikı veçhile yapılmamış olması neticesi 
mahkûm edildiği hapis cezasını çekmiş ve faili asli bulunan 
müvezziin ikinci defa işlemiş olduğu bir zimmet suçundan do
layı da intihar etmiş olmasının masuniyetinin delili bulundu
ğuna işaret ederek her neye mütevakkıf ise mağduriyetinin 
telâfisi için memuriyet hukukunun iade olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak-

9795/9120 Tufan özdoğru.
Yunak Cad. No. 4 
Kuru Kahveci. 
Eskişehir.



Dilekçe
No.

9802/9127
10219/9496

0808/9133

0807/9132

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar lariln
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Komisyon karan ve ne sebepten verildi#

3224 14 . IY . 1952

Kadir Elmas. (Dilekçe özeti : Tazminat mafıkû-
Ceza Evinde hü- nâyetinden dolayı Artovo Sulh.
kiimlü. Yargıçlığınca satılması hükme
Artova. bağlanan arazisinin satışının dur

durulması hakkında).

Dilekçi : Adaıu öldürme suçundan dolayı mahkûm edildiği 
hapis cezasını çekmekte olduğundan, hükmolunan 1500 lira taz
minatın da; efradı ailesinin geçimine medar olan 1 0  dönümlük 
arazisinin mahkeme karan ile satılarak istifa olunmak istendi
ğinden bahsile çoluk çocuğunun medarı maişeti olan mezkûr ara
zisinin icra dairesince satışından sarfınazar oluması ve bu borcu 
ceza evinden çıktıktan sonra 10  yılda taksitle ödemesi için karar 
verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup mezkûr 
mercilerce de karara bağlandığı anlaşılan talep hakkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar* verildi.

K arar No. K arar tarihi

3225 14 . IY . 1952

Eşref Oğaıı.
Î1 Jandarm a Ko
mutanlığında Mu
habere Uzmanı Baş
gedikli.
İstanbul.

Mehmet Ali Süer . 
Merkez .Jandarma 
Karakol K. Başge
dikli.
İstanbul.

(Dilekçe özeti : 5434 sayılı Kanu
nun 32 nci maddesinde yazılı fiilî 
hizmet zumlarından istifade edip 
edemiyecekleri hususunun ve bu 
kanunun 14 ncü maddesinin B  
fıkrası ile temin olunan hakların 
açıklanması hakkında).

Dilekçiler; 1926 yılında intisap edip halen Baş gedikli rütbesi 
ile çalışmakta olduklan jandarma meslekinde geçen bu hizmet
lerinin 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun yürürlüğe girmesinden önceki müddetleri için bu kanunun 
32 nci maddesi ile tanınan zamlardan faydalanıp faydalanamaya
cakları hususunun keza geçici 14 ncü maddesinin B fıkrası ile 
tanınmış olan hakların açıklanmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yorum teklifini mutazammın bulunan 
talep hakkında Anayasanın 15 nci maddesino kıyasen komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3226 14 . IV . 1952
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Dilekçe
Nü.

9815/9138

9816/9139

9817/9140

Ali Güngör.
Kızılay Mah. 57 So
kak No. 24 de. 
Erzincan.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Devlet Demiryol
larında gardifrenliğe veya bir 
bekçiliğe tâyini için emir verilme
si hakkında).

Dilekçi : 4 nüfuslu efradı ailesinin geçimini teminden âciz 
kaldığını belirterek müracaatına rağmen talebini is’af etmi- 
yen Devlet Demiryolları İdaresinin kendisini gardifirenliğe ve 
yahut bir bekçiliğe tâyin etmesi için emir verilmesini istemekte
dir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi

K arar No. K arar tarihi

3227 14 . IV . 1952

Rafi Dağlar ve ar 
Cedit Mah. den.
Pamukova.

Dilekçiler : 1936 yılında iskân edilmiş oldukları Pamukova 
Bucağında tapu ile kendilerine verilmiş olan arazilerden 116 
dönümlük bir kısmına; evvelce bataklıktan imar ve ihya etmek 
suretiyle meydana getirdiklerini iddia eden 1 0  kişi tarafından 
fuzulen müdahale ve tesahup olunduğundan ve vâki müracaat
ları üzerine bucak müdürlüğünce de aleyhlerine karar veril
miş olduğundan keza yaptıkları şikâyet üzeripe içişleri Bakan
lığından alınan emre de riayet olunmadığından bahsile her 
hangi bir hâdisenin hudusuna mahal bırakılmamasını istemekte
dirler.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan ta
lep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3228 14 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Bucak Müdürlü
ğünce tasarruftan menolundukları 
arazilerinin kendilerine teslim 
olunması hakkında).

Ahmet Gürbüz. 
Tepecik Mah.
Kışla Cad. No. 113. 
Simav - Kütahya.

(Dilekçe özeti : B ir tren kazası ne
ticesi malûl kaldığından yardım  
yapılması hakkında).

Dilekçi : 1930 yılında Ankara - Eskişehir treni ile memleke
tine gitmekte iken makinistin dikkatsizliği yüzünden trenin 
devrilmesi neticesi sağ kolunu kaybetmiş olmasından dolayı ha
len muhtacı muavenet bir duruma düşmüş olduğunu belirterek 
kendisine yardım yapılmasını talep etmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan talep
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Dilekçe
No.

9824/2147

8403/7801

8089/7511

H108/7530

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3229 14 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Erzurum Sulh 
Hukuk Hâkimi tarafından redde
dilen, 745 liralık ecri misil ve taz
minat dâvasına ait dosyasının tet
kik ve dâvanın yeniden rüyet 
olunması hakkında).

Dilekçi : Bir yıllık icarla tutmuş olduğu 45 dönümlük ta r
lasına fuzulen tecavüzde bulunup 1650 kilo mahsul ile samanını 
gasbeden mütecaviz İhsan Aksay adındaki yahıs aleyhin»* ikame 
etmiş olduğu 745 liralık ccrimisil ve tazminat dâvasının Erzu
rum Sulh Hukuk Hâkimi Mustafa Evren tarafından reddedilmiş 
bulunduğundan şikâyet ederek dosyasının tetkik ve dâvasının 
veniden ihya olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup ruezkûı 
mercice de karara bağlanmış olan talep hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

323(1 14. IV . 1952

Salih Refet 
Değirmençayı kena
rında 328 No. da 
mukim.
Bingöl.

Tacettifi Birol. 
Başbakanlık Devl-et 
Meteeoroloji İşleri 
Umum Müdürlüğü 
Tetkik ve Yayın Şu
besi Müdürlüğünde 
Meteoroloji Memu
ru.
Ankara.

Cafer Sadık Gülkan 
Y argıtay 2 nci Hu
kuk Dairesinde Me
mur.
Ankara.

Mehmet Cengiz, 
işletmeler Bakanlığı 
işletmeler Dairesi 
Başkanlığında 1 nci 
Mümeyyiz.
Ankara. '

(Dilekçe özeti : 5434 sayılı Kanu
na ek bir kanun çıkarılması hak
kında).

Dilekçiler : Uzun yıllar hizmet görmüş oldukları emniyet 
teşkilâtından 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
ayrılarak sair devlet teşkilâtında muhtelif vazifeler almış veya 
mesleğin muamele kısmında çalışmakta bulunduklarını ve bu 
itibarla da mezkûr kanunun 32 nci maddesinin (B) bendi ile : 
(Polis, komiser yardımcısı, komiser ve ba§komiserlerin keza 
geçici 16 neı maddesi ile) bu kanunun yürürlüğe girdiği ta r ih te : 
Polis meslekinde bulunanlardan 6  nci meslek derecesinden 12 nci 
meslek derecesine (dâhil) kadar olanlarla meslekten yetişmiş 
emniyet müdürlerinin fiilî hizmetlerinin beher yılına eklenmesi 
kabul olunan zamlardan kendilerinin faydalanamadıklarım be
lirterek uğradıkları mağduriyetin telâfisi için mezkûr kanuna 
ek bir kanun çıkarılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan talep 
hakkında Anayasanın 15 nci maddesi ile kanun teklif etmek 
hakkı münhasıran milletvekilleri ile Bakanlar Kuruluna tanı-
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Dilekçe
No.

8109/7531

8189/7609

8190/7610

8191/7611

8192/7612

8230/7648

8231/7649

8232/7650

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verüdiği

Ali Rıza Gerçek 
İşletmeler Bakanlığı 
Ayniyat Muhasibi. 
Ankara.

Haşan Hilmi Gün
gör.
P. T. T. Genel Mü-. 
dürlüğü Hesap İş
leri Müdürlüğü 
şeflerinden.
Ankara.

Arif înan.
P. T. T. Gen-el Mü
dürlüğü Hesap iş
leri Memuru.
S. 14000.
Ankara.

Vehbi Gökçe 
P. T. T. Genel Mü
dürlüğü şeflerinden. 
Ankara.

Nuri özdenkoş. 
Paket Postanesinde 
Memur.
Ankara.

Abdullah Usalan.
D. D. Yollan Q*enel 
Müdürlüğü Hasılat 
Dairesi Askerî Nak
liyat Bürosu me
murlarından.
51642 Sicil sayılı. 
Ankara.

Ihsan Ersöz.
D. D. Yolları Genel 
Müdürlüğü Hasılat 
Dairesi Askerî Nak
liyat Bürosu Me
mura.
27388 Sicil sayılı. 
Ankara.

Âdil Üstünel.
D. D. Yolları Q“nel 
Müdürlüğü Ticaret 
ve Hasılat Dairesi

nan bir hak bulunmasına binaen Komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3231 1 4 .IV . 1952
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Dilekçe
No.

8233/7651

8281/7694

8291/7704

8404/7802

8405/7803

8592/7980

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

Başkanlığı Yolcu 
Nakliyat Şubesinde 
35791 Sicil sayılı. 
Ankara.

Sami Altan 
D. D. Yollan Gteııel 
Müdürlüğü III. 
Başkanlığı idari İş
ler Bürosu Memuru. 
Sicil 30871.
Ankara.

Mustafa Fehmi öz- 
akar.
tşletmeler Bakanlığı 
özlük İşleri Müdür
lüğü Tahakkuk Şefi 
Ankara.

Ali Alpay.
D. D. Y. 2 nci İşlet
me Müdürlüğü 
2/VTI memurların
dan
34850 Sicilli. . 
Ankara.

Sami Yiicer. 
Bayındırlık Bakan
lığı Mutemedi.
Sicil No. 3838. 
Ankara.

Rıza Çakırer, 
Başbakanlık Devlet 
Meteoroloji İşleri 
Umum Müdürlüğü 
Klimatoloji İşleri 
Müdürlüğünde Me
teoroloji Memuru. 
Ankara.

Mehmet Seyit Şatır 
Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı 
Sosyal Yardım İşle
ri Genel: Müdürlü
ğünde Mermi r. 
Ankara.
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Dilekçe
No.

8836/8219

8848/8231

9158/8529

9191/8560

9846/9167

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Rıza Üriiklü.
Toprak Mahsulleri 
Ofisi Muhaberat ve 
Arşiv Memuru. 
Ankara.

İbrahim Tümer 
D. D. Y. 2 nci 
tşletme Müdürlü
ğünden 
28439 Sicilli.
Ankara.

tsmail Sarper. 
Yenişehir Konur So. 
Tümer Ap. No. 50 
de.
Ankara.

Sadettin Arslaıı. 
Sayıştavda şei'. 
Ankara.

Behiye Yalçındağ (Dilekçe özeti : Masarifi muhake-
Çegirge Cad. me karşılığı kardeşlerinden ala-
No. 72. C. caklı bulunduğu 212 lira 72 kuru-
Çekirge - Bursa. „ şun bunların maaşlarından mu-

kassatan kesilmesine karar veril
mesi hakkında).

Dilekçi : Murislerinden intikal etmiş olan 3544 liranın alına
bilmesi için icabeden veraset ilâmını çıkartmak üzere kendisine 
ricada bulunan kardeşlerinin işbu arzularına uyarak Gemlik 
Hukuk Mahkemesinden aldığı bu ilâm için sarfetmiş olduğu 
masarifi muhakemeden bunların hissesine düşen 212 lira 72 
kuruşu icra yoliyle dahi kendilerinden tahsil edemediğini belir
terek bunların maaşından ve mukassatan kesilerek kendisiue 
verilmesi için karar verilmesini dilemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercilerince tetkiki icabeden talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadıı 
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3232 14 . TV . 1952
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9848/9169

Dilakga
No.

Mehmet Topal. 
Askeri Hastanede 
müstahdem.
Sivas.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı re adrasi Koa\iayon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Müstahdemlerin 
terfi ve teerfikleri esbabının temin 
buyurvlması hakkında).

Dilekçi : 12 yıldır çalışmakta olduğu vazifeden almakta bu
lunduğu 104 lira ücretle 6 nüfuslu efradı ailesini geçindirmek
ten âciz kaldığım belirterek hizmet gördüğü kadroda daha 
yüksek dereceli ücretler bulunduğu halde terfi ettirilmemiş 
bulunmasına ve işçilere dahi tanınan doğum ikramiyesi ve ço
cuk zammı haklarından faydalanamamasına binaen müsthdem- 
lerin durum larının âdilâne bir şekilde ıslah olunmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir anun teklifi mevzuu olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yaplmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3233 14 . IV . 1952

9849/9170 M. Ali Şahin ve ar. 
Muhtar.
Karacakışlak Köyü. 
Tercan. .

(Dilekçe özeti : Ziraat Bankasına 
olan müterakim borçlarının uzun 
vâdeli taksitlere bağlanması hak
kında).

Dilekçiler : 1947 - 1951 mahsul yıllarının tabiî âfetler yüzün
den iyi geçmediğini ve dolayısiyle mezkûr yıllar içerisinde Ziraat 
Bankasınca köylüye yapılmış olan ikrazatın ödenemediğini ve bu 
yıl içerisinde defaten tahsil olunması halinde de köylünün yiye
cek ve ekecek bakımından düçar olacağı sıkıntılı durumu belirte
rek mezkûr borçların uzun vâdeli taksitlerle ve kolayca ödenmesi 
esbabının temin buyurulmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : îcabeden muamelenin tâyin ve ifası ilgili 
bakanlığa ait bulunduğundan talep hakkında komisyonumuzca 
b ir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3234 14 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : 14 . X I I  . 1942 
gün ve 1318 sayılı Meclis Kararın
dan kendileri durumunda olan ar
zuhalcilerin de kıyas yolu ile fay
dalandırılmaları hakkında).

Dilekçiler : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 61 nci 
maddesi ile «Baro teşekkül etmiyen ve birinci fıkra veçhile dâva 
vekili bulunmıyan yerlerde herkesin dilediği kimseyi tevkil ede
bilmesi hususunda tanınan haktan bilistifade 1 0  yılı mütecaviz 
bir zamandır Sındırgı ilçesinde ve bu sıfatla icrayı sanat etmek-

9874/9192 Kemalettin Çetine*' 
ve ar.
Arzuhalci.
Sındırgı.
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Dilekçe
No.

9877/9195

9892/9208'

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

telerken bu defa maksadı mahsusla ve muvakkat bir zaman için 
ilçelerine 3 dâva/vekili veya avukat getirilmesi neticesi hicrete 
mecbur bırakılmış olmalan üzerine Yüksek Meclisin 14. X I I . 
1942 gün ve 1318 sayılı tefsir kararından faydalandınlmaları 
için Adalet. Bakanlığına vâki müracaatlarının da, mezkûr tefsirin 
münhasıran dâvavekillerini ilgilendirmiş olduğu mütalâasivle 
kabul olunmadığından şikâyet ederek mezkûr karardan kıyas yo- 
liyle istifadeleri hususunun karar altına alınmasını istemekte
dirler,

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile ilgili olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.'

Karar No. Karar tarihi

3235 14 .TV . 1952

(Dilekçe özeti : Durumu ile mü
nasip bir iş verilmesi hakkında).

Dilekçi : 4 çocuk babası olup ve bunlann geçimini teminden 
âciz kaldığını belirterek ilk tahsili bulunduğundan durumuna gö
re bir iş verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında komisyo
numuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3236 14. IV . 1952

(Dilekçe özeti : Emekliliğinde na
zarı itibara almmıyan esaret müd
deti hakkında)-

Dilekçi : Av Vergisi memurluğundan emekliye sevkoluııur 
ken kanunen 2  kat fiili hizmetine ilâve olunması icabeden esa
ret müddetinin ancak bir katı nazarı itibara alınıp mağdur edil 
inesi üzerine Maliye Bakanlığı aleyhine; açtığı dâvasının, vukuf
suzluğu ve mezkûr bakanlığın d e f’i denneyaiiL.sebebiy 1 e Danı.ş- 
tayea süre aşımından reddedilmiş olduğunu belirterek mümkün 
görüldüğü takdirde mağduriyetinin Yüksek .Meclisçe telâfi olun
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunup Danış
taysa da karara bağlanmış olan talep hakkında komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi1.

Karar No. Karar tarihi

Hazim Yeğin.
Safa Caddesi S. 18. 
No. 12.
Ayvalık.

Kadir Ocaklı . 
Yalman Mah. 
Mimar Sinan So. 
No. 50.
Kayseri.

3237 14. IV . 1952



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. ,. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

9803/9209 Mehmet Köse.
Büyüklü Köyü 
Ç&r$araba.

!>900/9216 Taştan Bilici.
İstasyon otelinde
Tercanlı.
Ereunrm.

9903/9219 44. Daire Muhtarlığı 
11329/10527 Bursa.

(Dilekçe özeti : 18 yıldır zilyedi 
bulunduğu ve halen başkası adına 
tapulanmak istenilen Hazine ara
zisinin kendisine verilmişi hak
kında).

Dilekçi : Pederi1 ile kendisinin tahtı tasarrufunda iken 750 
lira bedelle pederi tarafından Kadir Köse adında bir şahsa satıl
mış olan bir orman arazisinin Hazine vekili delâleti ye orman 
bölge şefinin bililtizam gösterdiği müsamaha ile bu şahıs adına 
tapuya tescil edilmek istenildiğinden şikâyet ederek mezkûr ye
re vazıyed edilerek tescil muamelesinin durdurulması ve toprak
sız bulunmasına binaen 18 yıldır zilyedi bulunduğu bu  yerin 
kendisine teslim olunmasını istemektedir.

ıGereği düşünüldü : Kaza mercilerince halli icabeden talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3238 14 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Her hangi bir va
zifeye tâyin olunması hakkında).

Dilekçi : 1 . 1 .1945 tarihinde intisap etmiş olduğu Tarcan 
Orman Bölge Şefliği kâtip ve mutemetliği vazifesinden işlet
menin lâğvı üzerine ve 31 . XII . 1950 tarihinde ayrılmış oldu
ğunu ve bu tarihten beri hiçbir yerde iş bulamadığını, dolayı- 
siyle 5 nüfuslu efradı ailesinin infaku iaşesinde çok müşkül bir 
duruma düştüğünü belirterek her hangi bir vazifeye tâyini için 
delâlet buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında komisyo
numuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3239 14. IV . 1952

(Dilekçe özeti : Sıhhati Umumiye 
için zararlı ve her an bir sel felâ
ketine âmil olması muhtemel bulu
nan Karınca deresinin umumi ka
nalizasyona bağlanması hakkında)

Dilekçiler : Bursa ’nın ortasından geçip güneyden kuzey 
istikametine akmakta olan Karınca deresinin hali hazır durumu 
ilp civardaki mahalle sakinlerinin sıhhati umumiyesi için za
rarlı olduğu gibi suların fazlalaştığı mevsimlerde de bir sel fe
lâketine âmil olacağı endişesini tevlit etmekte bulunduğunu be
lirterek mezkûr derenin umumi kanalizasyona bağlanmak sure-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

tiyle bu zarar ve vukuu melhuz âfetlerin önlenmesini istemekte
dirler.

Gereği düşünüldü : Muktezi muamelenin tâyin ve ifası ilgili 
bakanlıklara ait bulunmasına mebni talep hakkında komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3240 14 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Reyhaniye Asliye 
Hukuk Mahkemesinin 46/949 sa
yılı karar dosyasının tetkik oluna
rak hukukunun meydana çıkarıl
ması hakkında).

Dilekçi : Haran Köyünün nafiz kimsesinden olan H alep’li 
Halil ve oğulları tarafından fıızulen zaptolunan tapulu arazile
ri hakkında Reyhanlı Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı dâva
sının bu kişilerin nüfuzu ile aleyhine neticelenmiş olduğundan 
bahsile mezkûr mahkemenin 64/949 sayılı K arar dosyasının ince
lenerek hakkının meydana çıkarılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince karara bağlanmış olan 
talep hakkında Anayasanın 54 ncü maddesinin açık hükmü kar
sısında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3241 14 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Dilekçe Komisyo- 
nuun 9 . IV  . 1951 gün ve 357 sa
ydı Kararına itiraz).

Dilekçi : Sivas Çimento Sanayi Müessesesi ambar memurlu
ğunda iken kendisine yapılan iftira  dolayısiyle vazifesine son 
verildiğinden muhakeme neticesi beraat etmiş bulunduğu halde 
vazifesine iade olunmadığından bahsile yüksek Meclise vâki mü
racaatı üzerine Dilekçe Komisyonunca itihaz buyurulan 9 . IV . 
1951 gün ve 357 sayılı ret kararına itiraz ederek mezkûr kara
ra esası olan bakanlık işarının m er’i ve cari mevzuat ve içti
hatlara aykırı olmasına binaen yeniden tetkikat. yapılarak hak
kının verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçe Komisyonunun müttehaz karar
larına karşı itiraz etmek hakkının İçtüzüğün 57 nci maddesine 
göre yalnız milletvekillerine tanınmış olmasına binaen talep hak-

9550/9263 Abdullah Başar.
Mollah Bahattin 
Mah. Nebi oğlu So. 
No. 24.
Diyarbakır.

0908/9224 Haşan Ezer.
Haran Köyü. 
Reyhaniye - Hatay.



bilekçe bilekçe sahibinin
No. adı, soyadı adresi

- ââ -

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

kmda komisyonumuzca yapılacak bir işlem bulunmadığına ka
rar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3242 14 . IV . 1952

10037/9350 Osman Ünal ve ar 
Muhtar.
Göl - Köyü 
Simav.

(Dilekçe özeti : Mâliyece satışa çı
karılan sazlıkların kendilerine 
devrolwıması hakkında).

Dilekçiler : öteden beri geçimlerini temine medar olan Si
mav Gölü sazlıklarının Mâliyece satışa çıkarılması neticesi ken
dilerinin müşkül duruma düştüklerini belirterek topraksız kim
selerden bulunmalarına binaen mezkûr sazlıkların halka dev- 
rolunmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Kanuni iktizasının yapılması ilgili ba
kanlığa ait olduğundan talep hakkında komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3243 14 . IV . 1952

10038/9351 Hilmi Yurdakul. 
Tuzcular Mah. Ima- 
Antalya. 
ret So. No. 26J-

( Dilekçe özeti : Meşrutunlehi olan 
kimselerin adeden fazla olması ha
linde bu kabil vakaların bunlar 
adına temlikini temin edecek bir 
kanun çıkarılmasına dair).

Dilekçiler : A ntalya’da kâin Hacı İbrahim Ebubckir 
vakfının meşrutunlehi olan kimselerin adeden fazla ol
masından dolayı bu vakıf gailesinden lâyikı veçhile is
tifade ettirildiği gibi vakfın şa rtlan  da yerine getirilme
mekte olduğundan ve saireden bahsile mezkûr vakıf mülkiyeti
nin meşnıtulehleıri olan kimseler namına kayıt ve tescili hususunu 
sağlıyacak bir kanun çıkarılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3244 14 . IV . 1952

10044/9357 Hüseyin Yılmaz 
11037/10270 ve ar.

Yeşilbııır - Köyü. 
Niğdn.

( Dilekçe özeti : Ziraat Bankasına 
olan borçlarının taksitle ödenme
sini ve takibatın durdurulmasını 
temin edesek bir kanun çıkarılması 
hakkıda).

Dilekçiler : 1947 yılından beri devam eden tabii âfetler yü 
zünden mezkûr yılda Z iraat Bankasından almış olduklan ödünç
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İMİ ekçe
No.

(>

10045/9358

]0049/9361

paralan ödeyemediklerini belirterek bankaca yapmakta olan ta 
kibatın dürdüTOİmasını ve mezkûr borçlarını taksitle ödemele
rini temin edecek bir kanun çıkarılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü^ : Yeni bir kanun teklifi ile ilgili olan 
talep hakkında komisyonumuzra bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. , Karar tarihi

3245 14 . IY . 1952

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ue aebepten verildiği

Mehmet Çağlar. (Dlekçe özeti : Kızının meslek
P. T. T. Müdürü. okullarından birine kayıt ve kabul
Kara köse. olunum ve kendisiden Tazmini

alın mam ası hakkında,).

Dilekçi : lyok çocuklu bir memur olup Karaköse Ortaokulu
nu bitiren 'kuzinin bidimtihan kazanmış olduğu Adana Kız Li
sesi leylî meccanilik hakkını ikinci sınıfta kalması yüzünden 
kaybetmiş bulunduğunu, nehari olarak tahsiline devam e ttir
meğe de muktedir olamadığını belirterek kendisinin nakli müm
kün olmadığı takdirde kızının meslek okullarından her hangi bi
rine kaydettiril meşin i ve tazminata da muhatap tutulmaması iciıı 
ilgililere emir verilmesini istemektedir.

(içreği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3246 14. IV . 1952

Rüştü Gök. 
Bayındırlık Müdür
lüğü Muamelât Şefi. 
II#tav.

( Dilekç özeti : Memur aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair 
olan Kaunun tadli hakkında).

Dilekçi : Ancak bir zümre hukukunu himaye maksadiyle ted
vin olunup aynı vasıflarda bulunan memurlar arasında Anaya
sanın koyduğu müsavat esası hilâfına ayrılıklar ihdas eden Ba
rem Kanununun kadrosuzluk ve bütçe zarureti gibi indî sebep
lerle terfi ettmlemiyen memurların müktesep haklarını da tanı
yacak şekilde tadil olunmasını istemektedir.

(îereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan ta
lep hakkında; Anayasanın 15 tıc; maddesiyle kanun teklif etmek 
milletvekiHeriyle Bakanlar Kuruluna tanınmış bir hak bulun
masına mebni komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3247 14 . IV . 1952
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10052/9363

Dilekçe
No.

10059/9370

10061/9372

Haşan Fehmi Paluk 
Zaka Mah. den. 
Çukurbük Koyir. 
Kavak - Samsu.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı re adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Arazi 
hakkıda).

verilmesi

Dilekçi : Uf Kuzuüjuui Zisoııa Köyü halkından olup bu kö
yün kayma neticesi, vaktiyle harap olması yüzünden Hükümet
çe B ayburt’un Aruzka Köyüne yerleştirildiklerini, oradan da 
Samsun’un Çukurbük Köyüne gelip yerleşerek bir ev yapmış 
olduğunu ve bu evinin de kasten yakılması neticesi perişan bir 
hale düştüğünü belirterek mezkûr köyde bulunan Hazine arazi
lerinden kendisine de yer verilmek suretiyle mağduriyetine son 
verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : İcabedeıı muamelenin ifası iılgili bakanlı
ğa ait bulunduğundan talep hakkında komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3248 14 .IV  . 1952

Mehmet Karapınar 
ve ar.
Muhtar.
Hacı Celâl Malı. 
Karaman.

(Dilekç özeti : Ziruut Bakasma 
olan borçlarının uzun vâdeli tak
sitlere bağlanması dileğine dair).

Dilekçiler: 1951 mahsul yılının da umulduğu gibi geçmemiş 
bulunması itibariyle 1948, 1949 ve 1950 yıllarında Ziraat Ban
kasından verilip aynı sebeple tecil olunan kredi borçlarını 
defaten ödemeye muktedir olarnıyacaklarından bahsile icra 
marifetiyle tahsil olunmak istenen bu borçlarının uzun vâdeli 
taksitlere bağlanması için delâlet buyunılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü: Muktazi muamelenin tâyin ve ifası ilgi
li Bakanlığa ait bulunduğundan talep hakkında komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına, mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3249 1 4 .IV . 1952

Hüseyin Araş. 
Unış KÖyü A'kgnl. 
Ağa Mah. den 
Beypazarı.

(Dilekçe özeti : Durmuş- Aydemir 
adındaki kişinin 3236 saydı Kamı
na tevfikanı' köyden uzaklaştırıl
ması hakkında).

Dilekçi: Köylerinden Durmuş A ydem ir’in kan gütme sebe
biyle babasını öldürüp 18 yıl hapse mahkûm edilmiş iken Af 
Kanunundan istifade ederek tahliye olunması üzerine kendile
rini tehdit etmekte bulunduğundan aile efradının huzursuzluk 
duyduğunu bu münasebetle Adalet Bakanlığına ve mahallî 
savcılığa vâki müracaatları üzerine hayatının korunup adı ge
çenin de köyden uzaklaştırılacağı bildirildiği halde hâlâ köy
de bırakıldığından dolayısyle her an vukuu melhuz hâdiseye 
intizaren huzursuzluklarının devam etmekte olduğundan bah-
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Dilekçe

No.

J0062/9373
13792/12841

10063/9374

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

sile 40 yıldır kaıı gütme yüzünden efradı ailesinden 5 kişinin 
öldürülmüş bulunduğunun göz önüne alınarak adı geçenin 3236 
sayılı kan gütve sebebiyle işlenen adam öldürme ve buna te
şebbüs cürümleri failleri ve hısımları hakkındaki Kanuna tev
fikan köyden uzaklaştırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verldi.

Karar No. Karar tarihi

3250 14 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Kan Gütme Ka 
ununa göre Eskişehir’e teb’it  olu
nun babasının memleketine dön
mesin müsaade olunmast hak
kında).

Dilekçi :: İşlediği bir katil suçundan dolayı 24 yıl hapse 
ıııahkûm edilip cezasını çekmekte olduğunu ve bu sebeple ba
basının da haksız olarak Kan Gütme Kanununa göre Eskişehir 'e 
sürgün edilmiş bulunduğunu belirterek babasının tekrar memle
ketine dönmesine müsaade olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince karara bağlanmış olan 
talep hakkında komisyonmuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3251 14 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Partiden yardım 
yapılması hakkında).

Dilekçi : En büyüğü 7 yaşında olmak üzere 4 çocuk babası 
ve 6 nüfslu nıalsız ve mülksüz bir aile reisi olup şifa bulmıyaıı 
bir s a r ’a illetine müptelâ olduğunu belirterek çocuklarını ba
rındırm ak üzere yapmak istediği münasip bir ev için kendisine 
partiden yardım yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Mehmet Aydın. 
Kulunacak Köyü 
Tirebolu.

Reşit Esen 
P. T. T. Merkezi 
karşısı Foto Temiziş 
İsmail eliyle. 
Eskişehir.

3252 14 . IV . 1952



Dilekçe
No.

10064/9375

10067/9378

10068/9379

33 -

Halil Kır.
Avluca Yeni Köyü
halkından
Tirebolu

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özetei 
dair).

Yardım talebine

Dilekçi : Felç hastalığı dolayısiyle Gülhane Hastanesinde 
yatm akta olduğunu ve 1 0  nüfuslu efradı oilesinin geçimini te
mine medar olacak hiçbir emlâk ve akarı bulunmadığını belir 
teı-ek efradı ailesinin barınmasını temin etmek üzere yaptır
mak istediği ev için kendisine gerekli yardımın yapılmasını is
temektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hkkında komisyo
numuzca bir işlem yapllmasma mahal olmadığına *karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3253 14 . TV . 1952

Halil Çakallı . (Dilekçe özeti : Kaatillerin ibreti
Gündoğdu Mah. müessire olarak mutlak -surette
No. 16. t idam cezasına çarptırılması hak-
Gazianteb. kında).

*w " 4

Dilekçi : Mütaaddit katil suçlan faillerinin mutlak su
rette asılarak Hükümet kudret ve kuvvetinin gösterilmesi ve 
bu cezalara ait ibreti müessire hassasının artırılması icap etti
ğini ifade etmekte ve ayrıca da kendisine bir vazife verilmesi
ni istemektedir.

Gereği düşünüldü : Suçlara mürettep cezalann artırılm a
sı yeni bir kanun teklifi mevzuu bulunmasına ve bir iş veril
mesi talebinin de ilgili mercilere aidiyetine binaen talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3254 14 . IV . 1952

Heyeti
Finike.

İbrahim Ateş (Dilekçe özeti : Tapulu mülkleri
ve ar. içindeki ağaçlarının serbest bıra-
Çay içi köyü ihtiyar kımadığından şikâyet).

Dilekçi : Tamamen ormanla muhat ve orman içerisinde bu
lunan ta rla lan  içerisindeki ağaçcıklanndan dahi istifadeleri
ne mâni olunduğundan ve orman mevzuatında bugüne kadar 
bu yönden her hangi bir tadilât yapılmamış bulunduğundan şi
kâyet ederek mâruz kaldıklan bu sıkıntılı durumdan kurta- 
nlm alannı istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan ta 
lep hakkında Anayasanın 15 nci maddesine göre komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3255 14. I V . 1952
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Dilekçe
No

10091/9396

10092/9397

10110/9415

Avram Mayooğlu. 
Hasırcılar Cad.
No. 28.
Eminönü - İstanbul.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : Emlâkinin Varlık 
Vergisi Kanunu ile zabtolunma- 
sındnn dolayı duçar olduğu sefa- 
ten kurtarılması hakkında).

Dilekçi : Aslen Niğde’nin gayrimüslim ahalisinden olup 
ufak yaşta İstanbul’a gelerek ticaret hayatına atıldığını, uzun 
yıllar vermiş olduğu emek mahsulü elde ettiği Afyon Haninin 
yarı hissesi ile Hasırcılar Caddesindeki yemiş dükkânına Varlık 
Vergisi dolayısiyle 1943 yılında vazıyed olunması üzerine bu
gün teseüle muhtaç bir duruma düştüğünü belirterek bu durum
dan kurtarılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Varlık Vergisi bakayasının terkmine da
ir olan 4530 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin açık hükmü kar
şısında talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3256 14 . IV . 1952

Mehmet Ertuğrul. 
Tahtakale Kutucu
lar Cad No. 27 - 29. 
Eminönü - İstanbul.

Murat öcel ve ar. 
Çavuşoğlu Mah . 
Muhtarı.
Afvon.

(Dilekçe özeti : Yargıtay Hukuk 
Daireleri Genel Kurulunun 3/209 
esas ve 70 saydı Kararının iptal 
olunması hakkında) .

Dilekçi : Ticari ikametgâhının tahliyesi hakkında Eminönü
2 nci Sulh Hukuk Yargıçlığında açılan dâvanın mezkûr hâkim
likçe israren reddine karar verilmiş bulunduğu ve sebebi dâva 
olarak gösterilen mahallî mezkûr da aşçılık yapılacağına dair 
olan iddia ve isteğin belediyece is’afına imkân olmadığı eklice 
takdim ettiği ehli vukuf raporu ile de tesbit edilmiş olduğu 
halde Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca bu kararın bozulmuş 
olduğundan şikâyet ederek mesnetsiz olan mezkûr bozma kararı
na ait 70 sayılı karar dosyasının celp ve tetkik olunarak bu 
maddi hatanın önüne geçilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince karara bağlanmış olan 
talep hakkında Anayasanın 54 ncü maddesinin açık hükmü 
karşısında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına ka
ra r  verildi.

Karar No. Karar tarihi

3257 14 IV . 1952

(Dihkçe özeti : Ulucami tamiratı
nın ikmal olunması hakkında).

D ilekçiler: Halkın yardımları ve Vakıflar İdaresince sar- 
folunan yüz bin lira ile tarihî bir değer taşıyan Afyon Uluca- 
miiııin tamirine başlanılmış iken bilâhara ödeneğin kalmadı
ğından bahsile tatil edilip üzeri açık bir vaziyette bırakılmış



— 36 —
bilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

olduğundan şikâyet ederek mezkûr camiin harabiyetine mahal 
kalmamak üzere tam iratının ikmal olunmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü: İcabının icrası ilgili Bakanlığa ait bu
lunmasına binaen talep hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3258 1 4 .IV . 1952

10128/9425 Hadi Sargın. 
Adapnlas otelinde. 
Müstahdem.
(''esirge - Hıırsa.

10136/9433 Mehmet Koçmen
Halkevinde.
Viranşehir.

(Dilekçe özeti : Otel Müdüründen 
şikâyet).

Dilekçi: Ecnebi olan Adapalas otel müdürünün otel müs
tahdemlerini istihkar ettiğinden ve Devlet büyüklerini atıp 
tuttuğundan keza haklarına riayet etmediğinden şikâyet ede
rek hakkında icabeden kanuni muamelenin yapılmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü: Mııktazi muamelenin tâyin ve ifası il
gili idare ve adlî makamlara ait olduğundan talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3259 14 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : İskân mahallinin 
Çonım İli Esener Köyüne nakli 
hakkında).

Dilekçi: Bulgaristan göçmenlerinden olup Hükümetçe yer
leştirilmiş olduğu Viranşehir İlçesinin iklim ve geçim şartları
na intibak edemediğinden bahsile kendisinden 16 yıl önce ge
lip Çorum İlinin Esener Köyüne yerleşmiş olan kardeşinin ya
nma naklolunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: İktiza eden muamelenin tâyin ve ifası 
ilgili Bakanlığa ait olduğundan talep hakkında komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3260 14 . IV . 1952

10137/9434 Etem Caferler .
Arifiye Mah. Kılıç 
So. No. 10.
Eskişehir.

Dilekçi : 1944 yılından beri işletmekte olduğu terzi dükkâ
nını işsizlikten dolayı ve bizzarure kapatmış olduğundan çoluk 
çocuğunun geçimini teminden âciz bir duruma düştüğünü belir
terek Eskişehir’de mevcut fabrikalardan herhanği birinin dikim

(Dilekçe özeti : Eskişehir’de mev
cut fabrikaların dikim evlerinden 
birindc kendisine iş verilmesi için 
tavassut b uyuruhnası hakknıda).
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evinde kendisine iş verilmesi için tavassut ve delâlette bulunul
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü ■: Mahiyetine göre talep hakkında korniş* 
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

3261 14 . IV  . 1952

10139/9436 M. Cemil öngüt. 
Emekli Matematik 
öğretmeni. 
Uluborlular adına 
Dinar.

(Dilekçe özeti : Uluborlu tice mer
kezinin değiştirilmemesi hakkın
da).

Dilekçi : ‘20 binden fazla nüfusa ve tabii güzelliklere sahip 
ve uzun yıllardır imar ve ümran görömüş olan Uluborlu îlee 
merkezinin değiştirilmemesi arzusunu belirterek işbu mâruzâtının 
bu mevzuun Mecliste müzakeresi sırasında okunmasını istemek
tedir. - * f| * 

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzu olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3262 14 . IV  . 1952

9943/9256 Şakir Tarhan. 
13588/12654 Defterdarlık Vergi 

Dairesi Müdürlü
ğünde Vergi Me
muru.
Erzurum.

(Dilekçe özeti : Türk Hava K uru
mu Pasinler Şubesinden alacaklı 
bulunduğu 292 liranın ödenmesi
ne emir verilmesi hakkında).

Dilekçi : İlâma müstenit olarak Türk Ilava Kurumu Pasin
ler şubesinden alacaklı bulunduğu 292 liranın mezkûr şube mu
hasibinin yaptığı bir zimmet dolayısiyle mumaileyten tahsil 
olunduktan sonra ödenebileceği yolunda bir tebligatla iktifa 
olunarak ödenmediğinden bahsile Kurumun resmiyeti ve ferdin 
kanun muvacehesindeki durumu ile kabilitelif görülmiyeıı bu 
hareket üzerine alacağının ödenmesine emir verilmesini istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Kaza meıcilerince halli icabeden talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3263 14 . IV . 1952
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Dilekçe

No.

10174/0455

10185/9465

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon Kararı ve ne sebepten verildiği

Mehmet Yumak.
D Denizyolları Li
man İşletmesi Kora
ma Servisi B,ekçisi. 
6716.
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Yedek askerlikten 
önceki memuriyet durumuna mu
adil bir hizmete tâyin olunması 
hakkında).

Dilekçi : Devlet Denizyolları Genel Müdürlüğünde peşin üc
retli bekçi kontrolü olarak çalışmakta iken yedek askere alınma
sı üzerine vazifesinden ayrılmış olduğunu, dönüşünde ayni hu
kuki durumdaki bir hifcmete alınması icabettiği halde dun dere
ce ile barem dışı bir bekçiliğe tâyin edilip aylığının da işleme
den verilmiyeceğinin bildirilmiş olduğundan şikâyet ederek hu
kukunun korunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3264 14 . IV . 1952

Bayır Köyü (Dilekçe özeti : Kaymakamlıkça
Muhtarı ve ar. ittihaz olunan 32 saydı men’i mü-
Kızrlcahamam. dahale kararının iptal olunmasına

dair).

Dilekçiler : Köyleri ihtiyacına dahi zorlukla cevap verebilen 
Buğdaylı deresinin K ır Köyüne akıtılması hakkında, ve vâki 
müdahalelerinin men’ine miitaallik olarak kanun ve salâhiyet 
harici ve rızaları lâhi'k olmaksızın suyun alınmaması hususun
da Yüksek Başkanlıkça da emir verilmiş olmasına rağmen kay
makamlıkça ittihaz edilmiş oiaıı 24 . V I I . 1951 gün ve 32 sayılı 
karardan şikâyet ederek 2311 numaralı kanunla alâkalı olmıyan 
bir hâdise hakkında mesnetsiz olarak verilmiş bulunan mezkûr 
kararın kaldırılmasına emir buyurulmasını dilemektedirler.

Dilekçeye bağlı olarak takdim kılınan mezkûr kararın tasdik
siz suretine göre : Filhakika müşteki köyler hakkında K ır Köyle
ri tarafından bu köyün mezarlığı yanına kadar getirilecek su 
yoluna karşı vukubulacak tecavüz ve müdahalenin»men’ine ka
ra r verilmiş olduğu görülmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3265 14 . IV . 1952
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10187/9466

Dilekçe
No

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Ali Kibar.
Gazete Sahibi. 
Celâl Bilgili eliyle. 
Malatva.

10192/9471 Bedia Sokullu.
11,694/10868 Altıyıol Çilek Sokak 

No. 85 de
Kadıköy - tstanbul.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Amele ve müstah
dem zümresi ile memur sınıfı ara
sında müsavat tesis ve memuriyet 
nizamı için faydalı olacak bâzı f i 
kirlerinin Mecliste müzakere olun
ması hakkında) .

Dilekçi : Aziz Vatanın selâmeti için aşağıdaki maddelerde ya
zılı fikirleri serdetmekte ve,

1. îşçi, odacı ve bekçi gibi müstahdemlerin ağır mesailerinin 
daha âdilâne bir şekilde ve memurlarınkine mütenazır olarak dü
zenlenip ve haklarının korunmasını,

2. Kocası ölmüş olanlar hariç kadın memurların memuri
yetten çıkarılmasını,

3. Tahsili olmıyanların yerine Devlet memuriyetlerindeki 
kadrolara yüksek tahsillilerin getirilmesini ve vatandaş hakla
rında adle ve müsavat esaslarına daha fazla ihtimam gösterilme
sini,

4. Hırsız ve mürtekiblerin daha şiddetle takip olunmasını 
dilemektedir.

Gereği Düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri müvacehesiııde 
talep hakkında komisyonumuzca ayrıca yapılacak bir işlem bu
lunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3266 1 4 .IV . 1952

(Dilekçe özeti : Müteveffa zevci 
adına tahakkuk ettirilip oğlumun 
yetim aylığından kesilmek istenen 
alacağın affolunması hakkında).

Dilekçi : Müteveffa zevci İstanbul Belediyesi Karaağaç Mez
bahası Muhasebecisi Ihsan iyem adına tahakkuk ettirilip Mâliye
ce vârisi sıfatiyle ve 50 lira yetim aylığı almakta olan oğlundan, 
tahsil edilmek istenen 1116 küsur liranın af olunmasını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri müvacehesinde 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasın» mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3267 14 . IV . 1952

10194/9473 tbrahim Esen. 
Cunudiye Malı. 
Opat So. No. 26 
Eskişehir.

(Dilekçe özeti : 3236 sayılı Kanu
nun tefsir olunmasına dair).

Dilekçi : Kan gütme sebebiyle adam öldürdüğünden dolayı 
oğluna verilen mahkûmiyet dolayısiyle kendisinin de Eskişehir’e 
nakledilmiş olduğunu çıkan Af Kanunundan istifade ederek
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Dilekçe

No.

541/421
8384/8115

1715/1552

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

tahliye edilen oğlıı memlekete dönmüş bulunduğu halde kendisi
ne müsaade olunmadığından balısile adaletle kabili telif olmıyan
3236 sayılı Kan Gütme sebebiyle işlenen adam öldürme ve buna 
leşebbüs cürümleri failleri ve hısımları hakkında tatbik olunacak 
muameleye dair olan ‘Kanunun bu yönden tefsir olunmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Tefsir teklifinde bulunmak komisyonu
muzun yetkisi dışında olduğundan istek hakkında komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar iarihi

3268 14 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Yüksek Meclise 
yapmış olduğu müracaatının neti- 
celendirilmesi hakkında).

Dilekçi : 5842 ve 7173 sayı ile Dilekçe Komisyonuna tevdi 
olunan dilekçeleri hakkında henüz bir karar verilmemiş oldu
ğundan bahsile muhaceret görmüş ve 27 yıllık bir hizmette bu
lunmuş ve buna mukabil hiçbir kanuni haktan faydalandınl- 
madığı gibi ilâveten 1940 yılında haksız ve kanunsuz olarak az
ledilmek suretiyle mağdur edildiğinden şikâyet ederek kanuni hak 
kının verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu ettiği ve icra memurlu
ğundan azledilip bilâhara beraet etmiş olduğundan dolayı bu 
tarihe kadar olan maaşlarının verilmesi talebini ihtiva eden di
lekçeleri hakkında selef Komisyonca 2 . fi . 1949 gün ve 1119 
sayılı ve kanuni imkânsızlıklar karşısında bir işlem yapılamı- 
yacağına dair bir karar verilmiş olduğu anlaşıldığından talep 
hakkında yeniden bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

3269 14 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Köy okul fidanlığı 
ve arpalığı için istimlâk olunmak 
istenen bahçelerinin kendilerine bı
rakılması hakkında).

Dilekçiler : 21 . X I . 1946 tarihli ve yüksek Meclise vâki 
müracaatlarına karşılık işlerinin incelenerek neticenin bildirile
ceği hakkındaki emrü işarı almış olduklarını belirterek köy okul 
fidanlığı ve arpalığı için kanunun tâyin ettiği huduttan fazla 
arazi vermiş olmalarına ve okulu inşa edip bilcümle ihtiyaçla
rını temin etmiş bulunmalarına rağmen bunlar kâfi görülmiye- 
rek fidanlık yerinin 20 dönüme iblâğı maksadı ile 22 şalısın 
yegâne servet kaynağı olan bahçelerinin daha istimlâki cihetine

Mehmet Akçan 
ve ar.
Akseki - İskilip.

Kadri Hızal.
Taş Mah. Emekli 
tera Memuru. 
Bitlis.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

gidilmek istenildiğinden şikâyet etmektedirler..
Yapılan incelemeye göre : Dilekçi ve arkadaşlarının daha 

önce ve toplu bir şekilde yapmış oldukları müracaatlar üzeri
ne selef Komisyonca ittihaz buyurulan 3 . 1 .  1949 gün ve 
2230 sayılı ve Millî Eğitim Bakanlığı yangını dolayısiyle neti
cesi bildirilmemiş dilekçe sahiplerinden arzu edenlerin yeni
den komisyona baş vurmaları hususunun tebliğine dair bir ka
rar verilmiş olduğu anlaşılmaktadır.

Gereği düşünüldü : Gerek 4274 ve gerekse 5129 sayılı Ka
nun hükümlerine tevfikan tetkiki ilgili mahkeme ve idare kuru
luna ait bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi..

Karar No. Karar tarihi

3270 14 . IV . 1952

'.600/5203 Tayfur Çalışkan. 
Muhtar.
Bağııik Köyü. 
Bavlmrt.

(Dilekçe özeti : Köy okuluna yar
ılım yapılması hakkında).

Dilekçi : Civar köyler halkının da yardımları ile yapılmış 
olan köy okulu inşaatından dolayı borçlu' kalan köylerden tah- 
silât yapılması için tazyik edildiklerinden ve bu mevzuda H ü
kümetçe yapılacağı bildirilen yardımın yapılmadığından bahsi
le bu konuda daha önce yapmış olduğu müracaatlarının müs
pet menfi bir karara bağlanmasını istemektedir.

Dosya üzerinde yapılan incelemeye göre bu mevzuda toplu 
bir şekilde yapılmış olan müracaatlara ait dilekçelerin Millî Eği
tim Bakanlığı yangını dolayısiyle neticeleııdirilememesine bi
naen arzu edenlerin yeniden komisyona müracaatlarına dair 
selef Komisyonun 3 . 1 .  1949 gün ve 2230 sayı ile bir karar 
verilmiş olduğu anlaşılmaktadır.

Gereği düşünüldü : îstek 5210 sayılı Kanunla yerine geti
rilmiş olduğundan komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Kaıav tarihi

3271 14 . IV . 1952

3136/2929 Durmuş Morkava. 
Nif Köyü Başöğ
retmeni.
Fethiye.

(Dilekçe özeti : Yüksek Köy Ens
titüsü imtihanına kabul edilmedi
ğinden şikâyet).

Dilekçi: Yüksek Meclise sunduğu 19 . IX  . 1946 tarih li di
lekçesinde belirtmiş olduğu veçhile 4274 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesine göre üstün başarılı sayılmış olduğu ve Yüksek Köy 
Enstitüsü Talimatnamesinin 6 ııcı maddesinin a, b, c fıkrala
rında yazılı evsafı da haiz bulunduğu halde himaye gören d i
ğer bir arkadaşının Yüksek Köy Enstitüsüne kabul olunup
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No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

kendisinin imtihana alınmadığından şikâyetle hakkının teslim 
olunmasını istemektedir.

Dosya üzerinde yapılan incelemeye göre: Dilekçi ve arka
daşlarının daha önce ve toplu bir sakilde vâki müracaatlarını 
hâvi dilekçelerinin Millî Eğitim Bakanlığı binasının yanması 
hasebiyle neticelendirilemediğinden ve dilekçe sahiplerinin is
terlerse yeniden komisyona başvurmaları hususunun kendileri
ne tebliği hakkında ve selef komisyonca 3 . 1 .  1949 gün ve 
2230 sayı ile bir karar verilmiş olduğu görülmüştür.

Gereği düşünüldü: Yüksek Köy Enstitüsü Teşkilâtının 1947 
yılında kaldırılmış olduğu anlaşıldığından talep hakkında ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3272 14 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Maluliyetine bina
en yardım yapılması veyahut ik
ramiye verilmesi hakkında).

Dilekçi: Daha önce yapmış olduğu müracaatlarının tetkik 
ve intacı için Yüksek Başkanlığa sunduğu her üç 
dilekçesinde ezcümle : Umumi harbde Kafkas ve F i
listin cephelerinde ve istiklâl Savaşında Milis takım ko
mutanı olarak sepkeden vatani hizmetlerinden keza bu harbde 
mâlûl kalmış ve halen muhtacı muavenet bir durumda oldu
ğundan bahsile kendisinin ikramiye ile ta ltif olunmasını veya
hut yardım yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin ayııı mevzu hakkında, daha 
önce yapmış olduğu müracaatı üzerine selef komisyon tarafın
dan 12 . X I . 1948 gün ve 81 sayılı ve yapılacak bir işlem ol
madığına dair bir karar verilmiş olduğu anlaşıldığından talep 
hakkında komisyonumuzca yeniden yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3273 14 . TV . 1952

(Dilekçe özeti : Sahte olarak tan
zim olunan bir imha mazbatasının 
sun u/duyu hakkın da).

Dilekçi : Daha önce Yüksek Meclise takdim edip 3 . Tl . 1947 
tarih ve 5193 sayı ile Dilekçe Komisyonuna tevdi olunan dilek
çesine eklenmek üzere köy eğitmeni, Millî Eğitim mcmunı ve 
bir örneğini takdim ettiğini belirterek icabeden muamelenin i..:- 
eski muhtar tarafından sahte olarak tanzim edilmiş bulunan ve 
köy okuluna ait demirbaş hayvanatın imhasına ait mazbatadan

5515/5121 Ahmet Ejder.
Engüz Köyü ihtiyar 
Kurulu âzası ve il
ce merkezinde ıııa- 
raııgoz.
Keşap - Giresun.

3268/3059 Osman Genç. 
4139/3835 Sakarya Cad. 
4358/4043 Sakarya otelinde 

Eskişehir.
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Dilekçe

Nc.

6840/6374

6769/6309

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

sına karar verilmesini istemektedir.
Dosya, üzerinde yapılan incelemeye göre : Dilekçinin daha 

önce göndenniş olduğu ve bu kere sunduğu dilekçesi ile birleş
tirilmesini istediği dilekçesinin Millî Eğitim Bakanlığı binasının 
yanması üzerine mezkûr Bakanlıktan neticesi alınamadığından 
bahsile arzu edenlerin yeniden komisyona baş vum ıalan husu
sunun kendilerine tebliğ olunmasına dair ve selef komisyonca
3 . T . 1949 gün ve 2230 sayılı bir karar verilmiş bulunduğu an
laşılmaktadır.

Hereği düşünüldü : Sorumluları hakkında icabeden tahkika
tın yapılması Memurin Mulıakemat Kanununun 2 nci madde
sinde yazılı bulunan idari makamlara ait bulunmasına binaen 
talep üzerine komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3274 14 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Bir alacak ilâmı
nın infaz olunmadığından şikâ
yet).

Dilekçiler : îlâıııa müstenit bulunan bir alacağının temini 
istifası için Yüksek Başkanlığa sunmuş olduğu 25 . V . 1947 
"iin ve 3798 sayılı dilekçesinin neticelendirilmesini istemekte
dirler.

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu dilekçe üzerine; selef ko
misyonun 18 . XT . 1948 gün ve 1143 sayısı il o ve bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına dair bir karar verildiği anlaşıldı
ğından talep hakkında yeniden yapılacak muamele bulunmadı
ğına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3275 14 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Dilekçe Komisyo
nunca müttehaz 730 sayılı Kara
ra mevzu olan dilekçesinin yeni
den incelenmesi hakkında.

Dilekçi : Muhtelit mübadele komisyonunda geçen hiz- 
hizmetinin emeklilik müddetinin hesabında nazarı itibara 
alınması için kendisine bir hak bahşolunması hakkın
da Yüksek Meslise sunmuş bulunduğu 1 . IV . 1947 gün ve 3340 
sayılı dilekçesi üzerine ittihaz olunan 10 . XTI . 1947 gün ve 
730 sayılı Kararın talebine karşılık teşkil etmeyip sadece Ba
kanlık görüşünün kendisine tebliği mahiyetinde bulunduğun
dan bahsile mezkûr müracaatının yeniden incelenerek hakkında 
bir karar verilmesini istemektedir.

Osman Bemıan. 
Tekel Genel Müdür
lüğü nakliyat Şubesi 
Şefi.
Kabataş - İstanbul.

Faik Yavuz ve ar. 
Karakulak Köyü. 
Tercan.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Dilekçe Komisyonunca ittihaz olunan 
kararlara itiraz etmek hakkı İçtüzüğün 57 nci maddesine göre 

münhasıran milletvekillerine tanınmış bir hak bulunmasına 
binaen kesinleşmiş bir kararın  yeniden tetkikim mutazammın 
bulunan talep hakkında bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3276 14 . IV . 2952

6837/6371 Eşrei'paşa Mah. (Dilekçe■ özeti : İznik İlçesinin
Muhtarı ve ar Kocaeli İline bağlanması hakkın-
îznik. da).

Dilekçiler : Bursa İline bağlı kaldığı müddetçe her türlü  in
kişaftan mahrum kalacak olan İznik İlçesinin; Kocaeli iline 
bağlanması için Yüksek Meclise sunmuş oldukları 20 . I . 1947 
gün ve 2111 ve yine 12 . X I . 1947 gün ve 4738 sayılı dilekçeleri
nin müspet veya menfi bir neticeye bağlanmdığmdan bahsile 
mezkûr kaza halkının kâffesinin arzusuna tercüman olan bu 
isteklerinin yerine getirilmesini dilemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin bahis mevzuu ettikleri mü
racaatları üzerine selef komisyon tarafından 5 . 1 .  1950 gün ve 
1826 sayılı ve komisyonca yapılacak bir işlem olmadığına dair 
bir karar ittihaz edilmiş bulnduğundan talep hakkında yeniden 
yapılacak bir muamele bulunmadığına karar verildi.

K arar No. • K arar tarihi

3277 14 . IV . 1952

8790/8148 Nuri Pekyürek. 
Köprübaşı Cad. No. 
14. de.
Bal a t - İstanbul

(Dilekçe özeti : Verilmiycn 11 yıl
lık emekli mmşımn ödenmesi hak
kında).

Dilekçi : İadeten tahsis olunan emekli maaşının tediyesi 
esnasında nazarı itibara almnuyaıı 11  yıllık müterakim maaşı
nın, harcırah ve ikramiyesinin ödenmediğinden şikâyeti muh
tevi 21 . I . 1942 ve 25 . IV . 1947 tarih ve 3623 sayılı dilek
çeleri üzerine ittihaz buyurulan komisyon kararında yalnız 
harcırah ve ikramiye taleplerinin nazarı itibara alınıp mütera
kim emekli maaşının tesviyesi hakkındaki isteğinin meskût 
geçilmiş bulunduğundan bahsile Danıştayca bidayeten bu mev
zuda lehine bir karar verilmiş iken Sayıştayın vâki tereddüdü 
dolayısiyle yapmış olduğu tavzih talebi üzerine kanuni esas
tan âri olarak yeni bir dâva ikame etmişçesine isteğinin müru
ru müddetten reddedilmek suretiyle mağdur edilmiş bulun
duğundan durumun incelenerek mezkûr istihkakının verilmesi 
için bir karar ittihaz olunmasını istemektedir.
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Gereği düşünüldü : Dilekçinin daha önce vâki müracaatı 
üzerine selef Komisyonca 21 . 1 . 1942 gün ve 3623 sayı ile (sa
lâhiyetti kaza mercilerindeıı sâdır olup katiyet kesbeden karar
ların tetkikına ve bunların tadil ve tağyirine Teşkilâtı Esasiye 
KaiiUÎ>unun 54 ncü maddesi mâni bulunduğundan dileğin red
dine) /tarar verilmiş olduğu ve mezkûr karar da meskût ge
çildiğinden dolayı yeniden tetkiki talep olunan müterakim e- 
mekli maaşının itasına mütaallik hususun da Danıştayca redde
dilmiş bulunduğu anlaşıldığından yukarıda yazılı bulunan ka
rar da zikrolunan aynı mucip sebebe müsteniden talep hakkın
da yeniden yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3278 14 . IV . 1952

6587/6130 Süleyman Nuri İs- 
lâmoğlu.
Ceza Evinde.
Sivas.

(Dilekpçe özeti : 4627 sayılı A f  
Kanunundan faydalandırılarak 
tahliye olunması hakkında).

Dilekçi : İstanbul Birinci Ağır Ceza Mahkemesince Sovi- 
yet tâbiiyetinden olduğu kabul edilerek mezkûr Hükümet lehi
ne casusluk yapmak suçundan dolayı mahkûm edildiği 15 y ıl
lık hapis cezasını çekmekte iken yürürlüğe giren 4627 sayılı 
Af Kanunu ile tahliye edilmiş olduğu halde içişleri Bakanlığı
nın adı geçen mahkemeye vâki ilk bildirişi hilâfına kendisi
nin Türk tâbiiyetini muhafaza etmekte bulunduğu hakkında- 
ki işarı üzerine tekrar hürriyetinin tahdit edilmiş olduğunu 
ve bu suretle mezkûr Bakanlığın mahkeme hükmünü ihlâl et
miş olduğu gibi hususi maksat ve saiklerle keyfî muamelelerde 
bulunduğunu ve komisyonca da Soviyet tâbiiyetinde olduğu 
hakkında bir karar verilmesine âmil olduğunu belirterek bu
günkü ve 3,5 yıllık kanuni durumunun bu Af Kanunundan is
tifade etmesini icap ettirmekte bulunmasına binaen mezkûr 
kanundan faydalanma hakkının tanınarak hürriyetinin iade o- 
lunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin daha önce vâki müracaatı 
üzerine selef Komisyonun 21 . V . 1947 gün ve 492 sayı ile 
ve (İçtüzük hükümlerine göre Türk vatandaşlarının dilekleri 
üzerine komisyonumuzda bir işlem yapılabileceğinden bu dilek
çenin saklanmasına dair) bir karar verilmiş bulunduğu anla
şılmasına ve işin tetkikinin esasen ilgili kaza merciine ait bu
lunmasına binaen talep hakkında yeniden yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3279 14. IV . 1952
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7165/7732

Dilekçe
No.

7786/7217

9656/9886

Mustafa Özsabımcu 
Kıyık Nişancıpaşa 
Mah. Çıkmaz So. No 
15.
Kdirne.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Dilekçi : 1938 yılında 
E dirne’de iskân olunduğun’

(Dilekçe özeti : Noksan olarak ve
rilen iskân hakkına mukabil bir ev 
veril meşini dair). .

Bugaristan ’dan anayurda gelerek 
I ve uV. tarihten beri iskân lıakkı 

olarak verilen bir dükkândan başka kendisine hiçbir hak verilme
diğini belirterek muhtaç olduğu e v in  de kendisine verilmesini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin daha önce vâki müracaatı 
üzerine selef Komisyonca 1 . XII . 1948 gün ve 1684 sayılı bir 
karar verilmiş olduğu anlaşıldığından talep hakkında yeniden 
yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3280 14 . IV . 1952

Hayri Sezginbaş.
D. I) Y. 3 ncü İş
letme Müdürlüğün
de Memur.
23740.
Kavseri.

(Dilekçe özeti : Dilekçe Komisyo
nunun 1S03 sayılı Kararının ipta- 
li hakkında).

Dilekçi: Samsun zabıta ve belediye memurluğu vazifesini ifa et
mekte iken isnat olunan bir suç dolayısiyle işten el çektirilip tahtı 
muhakemeye alındığını ve ııeticei muhakemede beraet etmiş oldu
ğu halde açık maaşlarının ödenmediğini belirterek bu münase
betle Yüksek Meclise yapmış olduğu müracaat üzerine dilekçe 
Komisyonunca ittihaz buyurulan 6 . X T I. 1948 gün ve 1803 sayı
lı Kararın iptal.olunarak bunun yerine yeniden âdil bir karar ve
rilmesini istemektedir.

(iereği düşünüldü : Dilekçe Komisyonunca ittihaz olunan ka
rarlara karşı itiraz etmek ve bunları itirazen tetkik, tasdik veya 
iptal etmek hakkı İçtüzüğün 57 nci maddesi ile münhasıran mil
letvekillerine ve Yüksek Kamutaya tanınmış bir hak bulunduğun
dan talep hakkında bu sebebe mebni yeniden yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3281 14 . IV . 1952

Cavit Nail Kubalı.
Hukuk işleri Müdii 
rü.
İzmir

Dilekçi : Daha önceki müracaatı üzerine ittihaz olunup 14 . 
V . 1951 gün ve 11 sayılı Haftalık K arar Cetvelinde yayınlan
mış olan komisyon kararını tebellüğ etmiş bulunduğunu, mezkûr 
müracaatında da belirtmiş olduğu gibi Devlet sermayesi ile ku
rulan müessesat nasıl bareme tâbi tutulmuş iseler topladığı pa-

(Dilekçe özeli : Hava Kurlunundu 
geçen hizmetlerinin Harem dâhili 
olarak kabul buyurulmasın! teinin 
için bir kanun çıkarılması hakkın
da ).
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karar: ve ne sebepten verildiği

raları Devlet bütçesine ekliyen Hava Kurumu memur ve münte- 
siplerinin de bu müesseselerle Millî Piyango memurları gibi bir 
maddei kanuniye ile bareme alınmaları ve bu suretle mezkûr ku
rumda geçen 12 yıllık hizmetinin heder olmaması için Heyeti U- 
mumiyece bir karar ittihaz olunmasını dilemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin aynı mevzuu hakkında yap
mış olduğu ilk müracaatı üzerine selef komisyonca ittihaz olunup 
ve kesinleşmiş olan 29 . 1 .1951 tarih  ve 564 sayılı bir karar mev
cut olmasına ve mezkûr kararda da işaret olunduğu üzere yeni 
bir kanun teklifi mevzuu olan talep hakkında Anayasanın 15 nci 
maddesinin açık hükmü karşısında yeniden yapılacak bir işlem 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3282 14 . IV . 1952

9681/9010 Fuat Etem îrdelp. 
12375/11494 Cihanseraskeri So. 

No 52.
Mühürdar . 
Kadıköy - İstanbul.

(Dilekçe özeti : 19 . IV  . 1951 gün 
ve 466 sayılı Dilekçe Komisyonu 
Kurarına mevzu olan talebinin ye
niden incelenmesi hakkında).

Dilekçi : 5250 sayılı Kanunun geçici maddesine tevfikan 
ve yetersizliğinden bahsile yapılmış olan emekli -muamelesinin 
re f’ine ve Anayasaya ve insan hakları beyannamesine mugayir 
bulunan mezkûr maddei kanuniyeııiıı ilgası veya tâdiline mü- 
taallik olarak yapmış olduğu müracaatı üzerine Dilekçe Ko
misyonunca ittihaz buyurulan 466 sayılı karafın Hakanlık 
temsilcisi Celâl Tevfik K arasapan’ın ; kendisine sicil vermiş 
olan kâtibi umumi Zihni A kdur’ıın yakın ahbabı ve hali hazır 
mevkiini ona medyun bulunmasına binaen mumaileyhin nüfuz ve 
tesiri ile talebinin esasını teşkil eden ve tasfiyeye memur 
komisyonun yetersizliği konusuna temas etmeksizin serdet- 
tiği indî ve hissî beyanatına ve temsilci olarak Bakanlık H u
kuk Müşavirinin * gönderilmesi müteamel bulunduğu halde 
mumaileyhin gönderilmesindeki maksadı mahsusun aşikâr bu
lunmasına binaen yeniden tetkik buyurulmasını kendisi ile 
birlikte 17 şahıs hakkında tatbik olunan İni muamele dolayısiyle 
Danıştaya ve Yüksek Meclise müracaatta bulunan bâzı arkadaş
larının yetersizlik hakkındaki iddiasını kabul ettirerek halen 
iadei memuriyet ettirilmiş kuluıımaları bakımından tamamen 
mesnetsiz ve tesir altında yapılmış olan emekli muamelesinin 
kaldırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçe Komisyonu ıııukarreratına itiraz 
etmek hakkı İçtüzüğün 57 nci maddesi ile münhasıran milletve
killerine tanınan bir hak bulunmasına gene zikroluııan kanuna 
göre yapılmış olan emekli muamelelerindeki mücerret şekil ve 
salâhiyet noksanları dolayısiyle yapılacak incelemelerin Danış-



—  47 —

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi. Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

taye aidiyetine binaen talep hakkında komisyonumuzca yapılacak 
bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3283 14 . IV . 1952

9699/9028 Mustafa Sedat Bil- 
gütay.
Sirkeci Hamidiye 
Cad. Osmaniye Oteli 
No. 37 de.
İstanbul.

(Dilekçe özeti : 5677 saydı A f Ka
nununun adlî sicil ve sabıka ka
yıtlarının silinmesini icabettirip 
ettirmiyeceği yönünden 'tefsir 
olunması hakkında).

Dilekçi: 20 . X I . 1950 ve 24 . III*. 1951 günlü 4966 ve 7906 sa
yılı dilekçelerine ek olarak vermiş olduğu bu dilekçesi ile ezcümle 
mahkûm edildiği cezasının infazından 5 yıl gibi bir zaman geç
tiği ve bu müddet içerisinde hiçbir suihali görülmediği hal
de 5677 sayılı Af Kanununun yürürlüğe girmesi üzerine adli 
ve idari makamlarda bulunan sabıka kaydının silinmesi ve bt: 
suretle vatandaş hukukundan eşit şartlar altında istifade edebil
mesi için yapmış olduğu müracaatlarının bu makamlarca na
zarı itibara alınmadığından bahsile mezkûr kanun muvacehe
sinde hukuku memııuasınııı iadesi için de müddeti içerisinde 
her hangi bir talep de bulunmamış olduğundan zikrolunan ka
nunla istihdaf olunan maksadın husulü için keyfiyetin tefsir 
ve bir karara bağlanarak ilgili makamlara emir verilmesini iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : D ilekçinin; sabıka kaydı kaldırılmak 
suretiyle hukukunun iade olunması ve iş talebine mütedair 
olan ilk dilekçesi üzerine selef komisyonca 5 . II  . 1951 gün ve 
600 savı ile ve (işin mahiyetine göre komisyonca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığı hakkında) bir karar verilmiş olduğun
dan, tefsiri ıuuta zammın bulunan yeni talebi hakkında da 
Anayasanın 15 nci maddesine kıyasen komisyonumuzca yapıla
cak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3284 14 : IV . 1952

9852/9173 Halil Namlı.
Meşrutiyet Mah.
Sabuncu So. No. 29 
Aydın.

Dilekçi : Daha önce takdim etmiş bulunduğu 6507 ve 3046 
sayılı dilekçelerine ek olarak sunduğu bu dilekçesinde; ezcüm-

(Dilekçe özeti : İskân hakkı ola
rak; Andonağa Çiftliğinden kalan 
Emlâki Milliye arazisinin adına 
temlik ounması hakkında).
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karar» ve. ne sebepten verildiği

le 1941 yılında Y unanistan’dan anayurda iltica edip Aydın 
ilçe merkezine yerleştirilmiş ve o tarihten beri hiçbir iskân 
hakkı verilmemiş olduğundan bahsile çiftçilikle iştigal etmesi
ne binaen Baltaköy sınırları içerisinde ve Aııdonağa Çiftliğin
den kalıp Emlâki Mrlliyeve intikal etmiş bulunan arazinin is 
kân mevzuatı dairesinde adına temlik olunmasını dilemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin daha önce ve aynı mahiyetteki 
vâki iiracaatı üzerine selef komisyon tarafından 1-5 . XII . 1948 
gün ve 1939 sayı ile ve yapılacak bir işlem olmadığına dair 
bir karar verilmiş olmasına binaen talep hakkında yeniden bir 
muamele yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3285 14 . IV . 1952

(Diekçc özeti : fA.se 10 ncu sını
fında kalmış olduğu kimya dersin
den son sınıfta da muvaffak ola
madığı için bu dersle birlikte ba
şaramadığı lise bitirme imtihanla
rına <la yeniden n  tekrar (/irmek 
mecburiyetinde bırakıldığından 
şikâyet).

Dilekçi: Ankara kız lisesi son sınıf talebesindan olup mez
kûr sınıfa 10  ncu sınıfta kalmış olduğu kimya dersi imtihanı
na girmek kaydiyle devam etmekte bulunduğundan lise bitir
me imtihanları meyanmda girmiş olduğu bıı ders imtihanında 
da yine muvaffak olamadığı halde bitirme imtihanlarında mu
vaffak olduğunu ve Bakanlığın bu mevzııdaki talim atında 
müphemiyet bulunduğu için muvaffak olduğu bu derslerden de 
muvaffak olamamış sayılarak bir yıl sınıfta bırakılmak sure
tiyle mağdur edilmiş bulunduğunu belirterek muvaffak oldu
ğu derslerin kendisi için bir hakkı müktesep teşkil etmiş bu
lunacağına göre bu hakkının tanınmasını ve yalnız muvaffak 
olamadığı derslerin imtihanına tâbi tutulması için ilgili tam i
min âdilâne bir şekilde değiştirilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı cevabi yazısında: Dilekçinin girmiş 
olduğu lise bitirme imtihanlarında borçlu olduğu kimya dersi
ni başaramadığı için 3135 sayılı tamime göre sınıfta kalmış 
sayıldığı ve 195T - 1952 öğretim yılı sonunda yalnız bu ders
ten imtihana tâbi tutulmasının mümkün olmadığı bildirilmek
tedir.

11956/11109 Neriman Bayttır 
13340/12434 Saıııanpazarı Kırgız 

Mah. Yeniay No.
No. 7.
Ankara.

Gereği düşünüldü Tetkiki kaza merciine ait bulunan talep



—  49 —

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3286 14. IV . 1952

B&gkan Sözcü Kâtip
Maraş Çorum Balıkesir Bingöl

Abdullah Ay t emin Mücteba Iştın Mustafa N. Okcuoğlu

Çanakkale Elârığ Gümüşane Kayseri
Nusret Kirişcioğlu Hâmit A li Yöney Cevdet Baybura Yusuf Ziya Turgut

Malatya 
Abdülkadir özbay

Seyhan 
Salim Serçe

Trabzon
Salih Esad Alperen

Yozgad
Yusuf Karsltoğlu
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

11763/10935 Faik. Özkan.
Bulayır Köyü Geli
bolu.

11769/10941 Fazlı Servi.
Ceza evinde tutuklu. 
Yerköy.

11775/10944 Salih Şenyılmaz.
K urtuluş Mah. 
Tire.

(Dilekçe özeti: B ir tarlanın namı
na tescili hakkında).

Dilekçi : Yirmi beş seneden beri zilyed bulunduğu 25 dönüm 
miktarındaki tarlaya ait tescil muamelesinin, mücerret tevzi 
defterinin bulunamaması yüzünden yapılmamakta olduğunu 
beyanla, icabeden tetkikat ve tahkikatın icrasından sonra, mez
kûr tarlanın uhdesine tescili hakkında bir karar ittihazını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu hususta ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına ve dilekçinin ica
bında kaza merciine müracatta muhtariyetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3287 15 IV . 1952

(Dilekçe özeti: Tahliyesi hakkın
da).

Dilekçi : Bir adam öldürme hâdisesinde ilgili sayılarak, 
kanunsuz ve delilsiz olarak tevkif edildiğinden ve dosyası geti
rilip tetkik edildiği vakit ifadesinin doğruluğu meydana çı 
kaçağından bahsile, mezkûr dosyanın incelenmesini ve hemen 
tahliyesi hakkında icap edenlere emir verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza mcrciince tetkiki lâzımgelen ve e- 
sasen bu mercie de intikal etmiş olan bu husus hakkında komis- 
yonumuzcaa bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar ve
r i ld i

K arar No. K arar tarihi

3288 15 . IV . 1952

(Dilekçe özeti: Tecrübesiz ve bilgi
siz hâkimlerin staja tâbi tutulması 
hakkında).

Dilekçi : Kanuna aykırı olarak kararlar ittihaz eden ve 
verdikleri hükümler Yargıtayca mükerreren bozulmuş olan yar
gıçların ya kurs veya staja tâbi tutulmasını, yahut münasip 
görülecek şekilde bilgi ve tecrübelerinin artırılmasını ve bu 
suretle birçok hakların korunması sebeplerinin istikmaliııi iste
mektedir..

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve mevcut kanun 
hükümlerine göre bu bapta komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3289 15 . IV . 1952
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Dilekçe
No.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

11777/10946 Hüseyin Çalapoğlu.
Çeltik müstahsılları 
adına.
Nallıhan.

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti: Çeltik Kanununun 
müstacelen çıkarılması hakkında).

Dilekçi : Çeltik ziraatiyle iştigal edenlerin mârıız bulun
dukları bütün zorlukları giderecek hükümleri ihtiva ettiği söy
lenen tasarının müstacelen tetkik olunarak ekim mevsiminden 
evvel kanunlaştırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tarım Komisyonunu ve binnetice Ka
mutayı ilgilendiren bu dilek hakkında komisyonumuzca yapıla
cak bir işlem olmadığına ve dilekçenin sözü geçen komisyona 
tevdiine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3290 15 . IV . 1952

11778/10947 Mustafa Remzi Arın 
öncebeci Sakar Mah. 
Güçlüler So. No: 1. 
Ankara.

(Dilekçe öze ti: Sekiz buçuk yıllık 
hizmetinden dolayı borçlanmaya 
tabi tutulması hakkında).

Dilekçi : Emekliliğine esas ittihazı lâzımgelen sekiz buçuk 
yıllık hizmetinin borçlanmaya tâbi tutularak fiilî hizmetine ek
lenmesini kanuni süre içinde Emekli Sandığından istemiş olduğu 
halde bu talebine henüz bir cevap alamadığını beyanla iktizasının 
yapılmasını talep etmektedir.

Gereği düşünüldü Dilekçinin borçlanma istediği şayet 
Emekli Sandığınca nazara alınmışsa bu baptaki iddiasından do
layı kaza merciine müracaatta bulunması icabedeceğine göre 
vâki talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3291 15 . IV . 1952

11784/10953 Rasim Toyi ve ar.
Dümbe Köyü - Ka
racabey.

(Dilekçe özeti: Toprak verilmesi 
hakkında).

Dilekçiler : Karacabey ilçesinin Dümbe köyü hududu içinde 
bulunan ve bu köy mânevi şahsiyetine âit olan ve her yıl ihti
yar kurulu tarafından zengin çiftçilere kiraya verilen toprak 
larm kendileri gibi çok muhtaç zürraa borçlanma suretiyle teffiz 
olunmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki komisyonumuzun görevi 
dışında olduğundan bu hususta bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçilerin ait olduğu makam veya mercie mü
racaatta muhtariyetlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarih.

3292 15 . IV . 1952
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11788/10957 Yusuf Köse.
Cayvar Köyü. 
Çarşamba.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti: Toprak verilmesi
ne dair).

Dilekçi : İmar ve ihya ettiği yerin topraklandırma esasına 
göre kendisine verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı ait 
olduğu makam veya mercie müracaat etmesi lâzımgeleceğine göre 
bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3293 15 . IV . 1952

11789/10958 Altan Çelikel.
Sususbaşı Şemsi E- 
fendi So. No: 19. 
Üsküdar.

(Dilekçe özeti: 3/13474 sayılı Ka
rarnameden faydalandırılması hak
kında ).

Dilekçi : Vatani vazifesini Birleşmiş Milletler Kore Türk Sa
vaş Birliğinde Yedek Subay olarak yaptığını ve 13 Ağustos 1951 
tarihinde terhis edilerek eski vazifesi olan öğretmenliğe başladı
ğını beyanla Bakanlar Kurulunca, 'Kore’de bulunan Türk Silâh
lı Kuvvetlerine mensup subay ve askerî memurların rütbelerine 
ait bekleme sürelerinin bir yıl indirilmesine dair 5 . V I I I . 1951 
tarihinde verilmiş olan 3/13474 sayılı Karar hükmünden kendi
sinin de istifade ettirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgeleıı 
istek hakkında komsyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına ve dilekçinin sözü geçen mercie usulü dairesinde müra
caatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3294 15 . IV . 1952

11792/10961 Gl. Hüseyin Emir 
Erkilet.
Eski Muharipler Bir
liği Genel Başkanı. 
Orduevi - Harbiye 
İstanbul.

(Dilekçe özeti: Emekli Sandığı Ka
nununun tadili hakkında).

Dilekçi : Emekli Sandığı Kanununun baştan başa antidemok
ratik hükümleri ihtiva ettiğini ve bundan dolayı insanlık hakla- 
nnm  eşitlik esasına göre tadili ve emekli, dul ve yetimlerin ıstı
rabına da bu suretle nihayet verilmesi lâzımgeleceğini ileri sü r
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin isteği yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile ilgili bulunmasına ve Anayasanın 15 nci maddesi sa
rahatine göre kanun teklif etmek hakkı yalnız milletvekillerine 
ve Bakanlar Kuruluna ait olmasına ve komisyonumuz mücerret 
bu sıfatla böyle bir teklif serdine yetkili bulunmamasına binaen
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

vâki talep ve müracaat hakkında bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3295 15 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Daha üst dereceU- 
re yükseltilmesi hakkında).

Dilekçi : Gümrük Muhafaza Teşkilâtında yedek subay olarak 
vazife görmekte olduğunu beyanla, kendisi ve emsalinin daha üst 
derecelere yükseltilmelerini ve yaş hadlerinin de 46 dan elli bire 
çıkarılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3296 15 . TV . 1952

11802/10968 Enver Sayın.
4. Gmr. Mh. Mu. Bl. 
K.
Mardin.

11803/10969 Hüseyin Santıroğlu.
4. Gmr. Mh. Alay 
Emir Sb.
Mardin.

(Dilekçe özeti : Daha üst derecele
re yükseltilmesi hakkında).

Dilekçi : Gümrük Muhafaza Teşkilâtında yedek subay olarak 
vazife gördüğünü beyanla, kendisi ve emsalinin kıdemli yüzbaşı
lıktan daha üst derecelere yükseltilmelerini ve yaş hadlerinin de 
46 dan elli bire çıkanlmasmı istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile ilgili olan istek 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3297 15 . IV . 1952

11811/10977 Tahsin Gür.
Aktar Hüsamettin 
Mah. Değirmenli So. 
No: 12.
Bursa.

(Dilekçe özeti: Memuriyetinin 
iadesi hakkında).

Dilekçi: Sebepsiz ve haksız yere vazifeden çıkarıldığını be
yanla, memuriyetinin iadesi hususunun sağlanmasını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciince incelenmesi gereken is
tek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına ve dilekçinin usulü dairesinde bu mercie müracaatta 
muhtariyetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3298 15 . IV . 1952



—  64 —

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

11818/10984 Ali özbıyık.
D. P. Başkanı. 
Suhulet Köyü. 
Arhavi - Hopa.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti: Kara keçilerin ye
tiştirilmeme,-ii veya tecridi hak
kında).

Dilekçi: Karakeçilerin otladıkları yerlerde bırakmakta bu
lundukları ağır koku yüzünden ineklerin de buralardaki otları 
yiyememekte ve binnetice zayıf dürerek sütlerini kesmekte ve 
gıdasızlıktan hastalanm akta olduklarından bahsile, karakeçi 
yetiştirilmesinin T ürkiye’de menedilmesini veya bunların zarar 
vermiyecek bir hale sokulmalarını teminen tek bir mıntakada 
tecritlerini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Yeni bir kanun mevzuu ile ilgili olan 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3299 15 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Biran evvel gayri- 
mevlcuf olarak muhakeme edilmesi 
hakkında).

Dilekçi: Kendisine isnat edilen komünistlik suçundan do
layı bir an evvel gayrimevkuf olarak muhakeme edilmesi hu
susunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciini ilgilendiren istek hakkın
da komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3300 15. IV . 1952

11819/10985 Veysel Arseven.
Ceza evinde tutuk. 
Pınarbaşı.

11824/10990 Üzeyir Ertekin.
Dispanser sağlık me
muru.
Gürün - Sivas.

(Dilekçe özeti : Mahkeme kararı
nın kaldırılması hakkında).

Dilekçi: Askerî Ortaokulda üst üste iki defa sınıfta kaldı 
diye ihraç edilen oğlu Cemal Ertekin ’in mektep masrafı olmak 
üzere tahakkuk ettirilen bin küsür liranın kendisinden tahsili
ne dair mahkemeden verilen hükümde isabet göremediğini be
yanla, bu hükmün kaldırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve Anayasanın 54 ncü 
maddesi sarahatine göre bu bapta komisyonumuzca yapılacak 
bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar t ırilıi

8301 15 . IV . 1952
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

11827/10993 Hamdi Kayımkaya.
Marangozlar çarşısı 
No: 34.
Konya.

11828/10994 Osman Dilek ve ar.
Belediye Balkanı. 
Beşikdüzii.

11830/10996 îsmail Kestane ve ar. 
12590/11703 Muhtar.

Erikhane Kfivü. 
Kilis.

(Dilekçe özeti : Kredi temini hak
kında).

Dilekçi : Fabrikasının noksan kalan kısımlarının tamamlan
ması ve elektrik motoru temin edilebilmesi için, Marşal yardı
mından istediği yüz bin liralık kredinin Türkiye Sanayi ve 
Kalkınma Bankasıdan sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki isteğinden dolayı ait ol
duğu makam veya mercie müracaatta bulunması lâzımgeleceğin- 
den bu istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3302 15 . IV . 1952

( Dilekçe özeti : Beşikdiizü Bucağı
nın tam teşkilâtlı bir nahiye halivr 
getirilmesi hakkında).

Dilekçiler : Beşikdüzü bucağının coğrafi, iktisadi ve kültürel 
durumu ve nüfusunun çokluğu bakımından tam teşkilâtlı bir 
nahiye haline getirilmesi, bir de ortaokula kavuşturulması gerek
mekte olduğunu beyanla, iktizasının yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin vâki isteklerinden dolayı önce 
ait olduğu makam veya mercie müracaatta bulunmaları lâzımge- 
leceginden bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3303 15 . IV . 1952

( Dilekçe özeti : Koyun ve keçileri
nin Suriye hududu içindeki mera
larında otlatılmasına müsaade edil, 
m esi hakkında).

Dilekçiler : Köylerinin hududa çok yakın olmasından dolayı 
koyun ve keçilerini Suriye’deki meralarında otlatmaktalar iken 
son günlerde gümrük memurları tarafından buna muhalefet edil
mekte olduğunu ve bu halin binnetice hayvanlarının telef olma
sını, aileleri efradının da aç kalmalarını mucip olacağını beyanla, 
eskisi gibi hayvanlarını Suriye dâhilinde otlatmalarına müsaade 
edilmesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin vâki isteklerinden dolayı 
ait olduğu makam veya mercie müracaat etmeleri lâzımgeleceğir- 
den bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3304 15 . IV . 1952
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, «oyadı re adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

11831/10997 Kadir Yarıcı.
Hamanıönü Bakkal 
Ali Akçay eliyle. 
Ankara.

(Dilekçe özeti : Danıştay ka ran - 
tun kaldırılması hakkında). .

Dilekçi : Tashihi karar talebinin Danıştay Deavi Dairesince 
süre aşımı noktasından reddedilmesinde isabet bulunmadığından 
bahsile, dosyasının celp ve tetkik olunarak sözü geçen Danıştay 
karar,nın kaldırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Anayasanın 54 ncü 
maddesi sarahatine göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3305 15 . IV . 1952

11832/10998 Ahmet Balkan. (Dilekçe özeti : Memuriyetinin
Orta Mah. Ekseri i iadesi hakkında).
çıkmazında Nb: 22. 
Bavındır.

Dilekçi : Yirmi beş yılı doldurmuş olduğunu znnederek te
kaüde sevkını talep ettiğini, Emekli Sandığınca yapılan hesap 
sonunda bu müddeti bitirmediği görülerek emekli muamelesi
nin yapılmadığım, tek rar vazifesine dönmek istemiş ise de ye
rine başkasının tâyin edilmiş bulunmasından dolayı buna da 
imkân bulamıyarak açıkta kaldığını, halbuki tekaütlüğünün 
fiilen icrasına kadar memuriyetinin mahfuz tutulması lâzım ge
lirken, kanuni bu lüzuma riayet edilmemiş ve Danıştayca da 
dâvasının adalet ve hakkaniyet prensiplerine aykırı bir surette 
reddolunmuşL bulunduğunu ve halen açık kadro bulunmadığı 
için de tâyini cihetine gidilemediğini beyanla, durumunun dü
zeltilmesini ve icabederse bu bapta bir kanun çıkarılmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin aynı sebebe istinaden Danış- 
taya müracaatla açmış olduğu dâvanın reddedildiği istidasına 
bağlı ilânı sureti münderecatındaıı ve bunu nıüeyyit ifadesin
den anlaşılmasına ve kaza merciinden geçmiş olan ve esasen de 
bu merci tarafından incelenmesi lâzımgelen bu meselenin komis
yonumuzca tekrar tetkikına Anayasa hükümlerince imkân görii- 
lememesine ve kanun çıkarılması hakkındaki isteğin de yeni 
bir tesis vücuda getirmeyi istilzam eden hususlardan olmakla 
komisyonumuzca nazara alınamıyacağına binaen vâki müracaat 
hakkında bu sebeplerden bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3306 15 . IV . 1952
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

11833/10999 Mustafa Balkan ve 
ar.
Ceza evi. 
Diyarbakır.

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : İkinci bir af çıka
rılması lıakkmda).

Dilekçiler-: 5677 «ayılı Af Kanununun yalnız 5 nci maddesi 
hükmünden faydalanmış olan mahkûmların, Demokrat Parti 
iktidarının ikinci yıl dönümünde bir affa daha mazhar kilimi - 
masını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3307 1 5 . IV . 1952

11836/11002 Mehmet Yılmaz.
<iöçmen Kahveci Ka
zım Engin eliyle. 
Lüleburgaz.

(Dilekçe özeti: Kendisine bir ıs 
h ul un ması hakk ın da ).

Dilekçi : Bulgaristan muhacirlerinden olduğunu, her ne 
kadar geldiği yerde öğretmenlik yapmış ise de Türkiye’de bu 
vazifeyi yapmasına tahsil derecesinin müsait görülmediğini be
yanla, kendisine münasip bir iş teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki isteğinden dolayı ait ol
duğu makam veya mercie başvurması lâzımgeleceğindeıı bu hu
susta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığm.ı 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3308 15 . TV . 1952

11837/11003 Muharrem Elik. 
14122/13158 Fineze Köyünde.

ÇamlıbekBucağı 
Artova îlcesi. 
Toka d.

( Dilekçe özeti: Yeni bir (/örere 
tâyini ve saire haklında).

Dilekçi: Temditli jandarma onbaşılığında umduğu gibi bir 
istikbal göremediği için bu vazifeden ayrıldığını beyanla, ken
disine ve aynı durumda olanlara bir hak verilmesini, yahut 
geçmiş hizmeti göz önüne alınarak başka bir memuriyete tâyi
ni için gerekenler^ tebligat yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin temditli jandarm a onbaşıları
na bir hak verilmesi hakkındaki talebi yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile ilgili bulunmasına ve bir memuriyete tâyini yolun
daki isteğini de ait olduğu makam veya mercie karşı dermeyaıı 
etmesi lâzımgeleceğine binaen vâki müracaatından dolayı ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

3309 15. IV . 1952



11838/11004 Reşat Demirhan. 
Muhtar.
Aviski Köyü.
Beşiri.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti: Başka bir yerde 
iskânları hakkında).

Dilekçi: Mahalli asayişi ihlâl etmiş olmalarından dolayı 
Garba nakledilmiş bulunan bâzı şahısların ahiren serbest b ıra
kılmaları üzerine eski yerlerine dönerek buradaki göçmenlerin 
huzurunu selp ve arazilerine tecavüz etmekte olduklarmdan 
bahsile, Beşiri ilçesindeki muhacirlerin, Sason ve Kozluk ilçe
lerindeki akrabaları yanında iskâu edilmelerini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin vâki talebinden dolayı a it ol
duğu makam veya mercie m üracaatta bulunması lâzımgelece- 
ğindeıı bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verild i

Karar No. Karar tarihi

—  58 -

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

3310 15 . IV . 1952

11843/11009 Recep Kabalar.
Bulgaristan göçmen

lerinden. 
Sofuhalil Köyü 
B. Babaeski.

(Dilekçe özeti: Müstahsil hale ge
tirilmesi hakkında).

Dilekçi: 3/12911 sayılı Kararname hükmünden istifade et
tirilerek müstahsil hale getirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin vâki talebinden dolayı ait ol
duğu makam veya mercie müracaatta bulunması lâzımgelece- 
ğinden bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.*

Karar No. K arar tarihi

3311 15. I V . 1952

11845/11011 Hatice Sınar.
Muhacir Mah. ■ . 
Zey tindağ-Bergama.

(Dilekçe özeti: İskân ettirilmesi 
hakkında).

Dilekçi: Muhacir sıfatiyle yurda gelerek muvakkaten İs
tanbul’da Kemerburgaz Bucağında yerleştiğini ve şimdiye ka
dar iskân hakkının verilmediğini beyanla, Zeytindağ bölgesin
de iskânı hususunun teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin vâki talebinden dolayı ait ol
duğu makam veya mercie m üracaatta bulunması lâzımgelece- 
ğinden bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına kara r verild i

K arar No. Karar tarihi

3812 15. IV . 1952
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11847/11013 Mehmet P ınar ve ar.
Manastıraltı mezra
sında.
Tuzh'isar Köyü. 
Hafik.

bilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe öze ti: Arazilerinin geri 
verilmesi hakkında).

Dilekçiler : Yirmi be§ seneden beri zilyed bulunduklan ara
zinin Toprak Tevzii Komisyonunca tescil muamelesinin yapıla
cağı bir sırada Hâzinece ellerinden alınmış ve bu suretle otuz 
dört nüfuslu aileleri efradı aç ve perişan bırakılmış olduğundan 
ve bu muamelenin adalet ve hakkaniyetle kabili telif bulunma
dığından bahsile, mezkûr topraklann kendilerine iadesini iste
mektedirler.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanması lâzımgelen istek hakkında Komisyonumuzca b ir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3313 15 . IV . 1952

11849/11015 Hasaıı Çetinkaya. 
13121 / 1 2 2 2 0  ve eşi

Aşağı B andın Köyü 
îhsaniye.

(Diylekçe özeti: Borcun tecili hak* 
kında).

Dilekçiler : Ziraat Bankası Afyon şubesine olan borçlarının 
faizi alınmak suretiyle bir sene daha tecilini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin vâki isteklerinden dolayı a it 
olduğu makam ve mercie müracaatta bulunmaları lâzımgeleceğin- 
den bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3314 15 . I V . 1952

11858/11022 Abdülkadir Dalgıç. 
Kör Bakkal. 
Şevketbey So. No. 15 

ı Üsküdar - İstanbul.

(Dilekçe ö ze ti: Dosyasının celp ve 
tetkiki hakkında).

Dilekçi : Üsküdar Sulh Ceza Yargıçlığınca iki ay hapsine ve
o kadar müddet Emniyeti Umumiye nezareti altında bulundurul
masına dair verilen hükümde isabet göremediğini beyanla, dos
yasının celp edilerek tetkikini ve gereken kararın ittihazını is
temektedir.

Gereği düşünüldü : Anayasanın 54 ncü maddesi sarahati kar
şısında bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3315 İ5 . IV . 1952



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

—  00 —

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

11859/11023 Mehmet Kader.
Hapishanede. 
Solfasol Köyünden. 
Ankara.

(Dilekçe özeti : Cezasının indiril
m esi hakkında).

Dilekçi : Dosyasının tetkik edilerek, sekiz yıl gibi nispetsiz 
bir cezanın mâkul bir hadde indirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi hakkındaki hükmün kanun yol
larından geçmek suretiyle kesinleştiği istidası münderecatından 
anlaşılmasına ve Anayasanın 54 ncü maddesinin sarahatine gö
re vâki istek hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar Tarihi

3316 15 . IV . 1952

11877/11038 Firdevs Menküh 
Hocaüveyz Mah. 
Korkutata So. 5/1. 
Fal ili - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Tefsir talebine 
dair).

Dilekçi : Birinci Cihan harbinde kıtası başında lekeli hum
madan vefat eden kocası yüzbaşı Ahmet M ulıtar’ın şehit sayıla
rak maaşına bu esas üzerinden zam yapılmasını teminen bıı bap
taki kanun hükmünün bu yolda tefsirini istemektedir.

(içreği düşünüldü : Tefsir istemek hak ve salâhiyeti Anayasa
lım 15 nci maddesi delâletiyle yalnız milletvekillerine ve Bakan
lar Kuruluna ait olup komisyonumuz mücerret bu sıfatla böyle 
bir teklif serdine yetkili bulunmadığından vâki talep hakkında 
bu itibarla bir işlem yapılmasına malıal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3317 15 . IV . 1952

1878/11039 Hüseyin Bilir. (Dilekçe özeti : Bir iş temini hak-
Çömlekçi Köyü kında).

Dilekçi : Kore gazisi olduğunu, kendisi askerliğini yapmakta 
ikne köyündeki evinin yıkılarak karisiyle küçük yaştaki çocuğu
nun açıkta kaldıklarını öğrendiğini ve halen İzm ir’den köyüne 
gitmek üzere bulunduğunu beyanla, hem yıkılan evini . yapabil
mesi, hem de ailesi efradının maişetlerini temin edebilmesi içi .ı, 
Zonguldak’ta münasip bir işe alınması hususunun sağlanmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinîn vâki isteğinden dolan kanunun 
gösterdiği mercie başvurması icabedeceğindeıı mezkûr istek hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karan No. Karar tarihi

331S 15 . IV . 1952



bilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karar ve ne sebepten verildiği

11879/11040 Ekrem Orhon.
Yüksek Mühendis, 
îskele Cad No. 40. 
Trabzon.

I1880/11041 Hüsnü Aybek.
Oürlevikten. 
Anamın* - İçel.

11881/11042 Muhlis Tayfur. 
13564/12630 Kâzım Dirik Cad.

1338 So. No. 23. 
tzmir.

(Dilekçe özeti: 135 ton demir hak
kında ).

Dilekçi : Erzurum 'da inşasını taahhüt ettiği vakıf apartman
lar için Karabük müessesesine sipariş etliği 135 ton demirin, ya 
hu sipariş tarihindeki fiyatı üzerinden verilmesi veyahut V aka
lar İdaresinin aradaki farkı kabul etmesi hakkında bir karar 
ittihazını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağlan
ması lâzımgelen bu husus hakkında komisyonumuzca yapılacak 
bir işime olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar laıilıi

3319 15 . IV . 1952

( Dilekçe özeti : Bir istimlâk mua
melesinin yolsuzluğunu dair).

Dilekçi : ö lü  babasından kendisine intikal etmiş olan orma
nın vergide mukayyet kıymetinin esas tutulması suretiyle istim
lâk edilmiş olmasının adalet ve hakkaniyet prensiplerine aykırı 
olduğunu ileri sürerek, ya değer bahası verilerek kamulaştırıl
masını yahut bu paha üzerinden başka bir yerde toprağa kavuş- 
tunılmasını veya antidemokratik diye vasıflandırdığı bu babtaki 
kanunun ilgasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Esasları 4785 sayılı Kanunla tesbit edil
miş olan kamulaştırma tarzının değiştirilmesi talebini tazammun 
eden istek yeni bir kanuni teklifi mevzuu ile ilgili olmasına göre 
bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına ka
rar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3320 15. IV . 1952

( Dilekçe özeti : Dokuz yiiz bin li
radan ibaret bakiye istihkakın ıx- 
rilmesi hakkında).

Dilekçi : 1948 Londra Olimpiyadlarında derece alan Milli 
yrüreşçilere yapılması kararlaştırılan yardım fonundan kendisine 
de on beş bin lira aynlmış iken bu paradan ancak ( 6  0 0 0 ) lira
sını alıp bakiyesini müteaddit müracaatlarına rağmen istifaya 
muvaffak olamadığım beyanla, işbu bakiyenin de verilmesi hu
susunda lazımgelenlere tebligat yapılmasını istemektedir.

(iereği düşünüldü : isteğin tetkiki komisyonumuzun görevi 
dışında olduğundan bu hususta bir işlem yapılmasına mahal ol-
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bilekçe Dilekçe sahibinin

No adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

madığına ve dilekçinin ait olduğu makam ve mercie müracaatta 
muhtariyetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3321 15 . IV . 1952

11887/11048 Köy ihtiyar heyet
leri.
Değııe Köyü. 
Acıpayam.

11925 11080 Abdullah Demirbi- 
lek ve ar.
Değne Köyü. 
Acıpayam.

(Dilekçe özeti : Tasarruf 
rının korunmasına dair).

hakla-

Dilekçiler : Cetleri ve kendileri tarafından senelerden be
ri ekilip biçilmekte ve kullanılmakta olan gayrimenkul 1 ere, 
vaktiyle istihsal edilmiş bir fermana dayanan bâzı kimseler 
tarafından sahip çıkılarak, mülkiyet iddiasiyle mahkemeye müra
caat, ve bu suretle tasarruf hak ve serbestileri ihlâl edilmiş 
olduğundan bahsile, bu işin başka bir yolla hallini veya köy
leri halkının münasip görülecek bir yerde iskânlarını istemek
tedirler.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş olan bu hu
sus hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3322 1 5 .IV . 1952

11890/11051 Mehmet Yaman.
Sümerbank Kendir 
Sanayii Müessesesi 
îçhizmetler Memuru 
Taşköprü.

(Dilekçe özeti : 5434 sayılı Kanu
nun geçici 16 uncı maddesi hük
münden faydalandırılması hak
kında).

Dilekçi : Polis meslekinde geçmiş olan on altı senelik fiilî 
hizmetinin nazara alınarak, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanu
nunun geçici 16 nci maddesi hükmünden istifade ettirilmesini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi gereken is
tek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3323 15 . IV . 1952

1891/11052 Bekir Bakış.
Cc-za Evinde Mah
kûm.
Kalafatta 25 nci ko
ğuşta.
Adana.

(Dilekçe özeti: Hakkındaki dosya
nın bir kere de Büyük Millet Mec
lisince incelenmesi hakkında).

Dilekçi : Meşru müdafay halüıde yaraladığı Süleyman Kı
nık’ı başkalarının öldürmüş olmasına rağmen bu suçun faili 
kendisi sayılarak on iki yıl hapse mahkûm edildiğini; her ne ka
dar aleyhindeki hükmü temyiz etmiş ise de kısa bir zamanda 
tasdik kararm a bağlanarak dosyasının iade olunduğunu ve tas
hihi karar talebinin de ret edildiğini beyanla, mezkûr dosya-



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

nm getirtilerek incelenmesini ve mağduriyetten vikâyesini iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bu husus hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

K arâr No. K arar taıihi

3324 15 . IV  . 1952

tekkesi So. No. 12. 
Edirne.

11893/11054 Ali Cevdet Göklıisar (Dilekçe özeti : Hakkındaki işlem-
Arifağa Mah. Salı- den şikâyet).

Dilekçi: Kalecik İlçesi tapu koııtıol memuru bulunduğu 
sırada - istihkak kesbetmediğin taşıt ücretini aldm diye - gay
ri varit bir sebebe dayanılarak işten menedildiğini ve bu haksız 
ve yersiz muamelenin re f’i lâzımgeleceğiııi beyanla, hakkında 
âdil bir karar verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciince incelenmesi gereken is
tek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmassına mahal 
olmadığına ve dilekçinin sözü geçen mercie usulü dairesinde 
müracaatta muhtariyetine karar verildi.

K arar No. Karar tariııi

3325 1 5 .TV.1952

11895/11055 Halil Ük.
Üniversite - Hukıık 
ve İktisat fakülte
leri öğrencileri adı
na îstanul.

(Dilekçe özeti : İmtihan hakkı ve
rilmesini dair).

Dilekçi: İstanbul Üniversitesi Hukuk ve İk tisat fakültele
rinde bir dersten dönmüş olanlara kış dönemi için immatrikülâs- 
yon ve tek dersten dönenlere de son bir Şubat hakkı verilme
sini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Üniversiteler Kanununun 
7 nci m'addesi sarahati dairesinde bu hususta önce Yönetim 
Kuruluna m üracaat etmesi lâzımgeleceğindeıı, bu dairede ha
reket etmekte muhtar olmak üzere, vâki isteği hakkında şim
diden komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3326 1 5 .IV . 1952

11896/11056 Hamdi Günay.
Çamlık 1743 So \< 
17.
Karşıyaka - İzmir.

(Dilekçe özeti : Harbde •geçen 
müddetin hizmet süresim ilâvesi 
hakkında).

Dilekçi: Harbde geçen 6 yıl, dokuz ay, on beş günlük müd
detin, tekaüde tâbi hizmetine eklenerek tu ta n  üzerinden hak
kının verilmesini ve geçmiş zamana ait istihkakının da bu esasa 
göre tesviyesini istemektedir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No adı, soyadı ve adresi

1900/11060 Hayri Pamukçu.
Moda Cad. Ağabey 
So. Tuna Ap. Kat 1 
Kadıköv - İstanbul.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü: Kaza merciince incelenmesi -lâzımgelen 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3327 15 . IV . 1952

( Dilekçe özeti : Hâzinece yapılan 
m mmeleden şikâyet).

Dilekçi: Müekkillerine iraeıı intikal etmiş olan mallara H â
zinece sebepsiz ve kanunsuz olarak el konulmak istenildiğin
den bahsile, bu bapta hak ve adaleti temin ve tevzi edecek bir 
merci gösterilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3328 15 . IV . 1952

11901/11061 Tovfik Karaman) ı- 
11936/11091 oğlu.

Askerlik şubesi 
326/6 Sicil No:.. 
Kütahya.

(Dilekçe özeti: Zararın tazmini 
hakkında).

Dilekçi : Adalet dairesinin kusuru yüzünden mâruz kaldığı 
zararın 2004 sayılı tera ve iflâs Kanununun gösterdiği esasi*!.’ 
dairesinde devlete ödettirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki isteğinden dolayı kanu
nun gösterdiği mercie müracaat etmesi lâzımgeldiğinden bu hu 
susta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3329 15 . IV . 1952

1906/11065 Mehmet Kuzu.
Terâkki Mah. Dağyo- 
lıı So. Osman Çayırı. 
No: 32/C.
Zonguldak.

( Dilekçe 
ıhıir).

özeti : Tesrii talebini

Dilekçi : Üzerine bina inşa etmiş olduğu 000 metre kt\relik 
Hazine arsasının l>edeli mukabilinde kendisine verilmesini v > 
binaların da uhdesine tescilini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki isteğinden, dolayı kanu
nun gösterdiği mercie başvurması icabedeceğindeıı bu bapta ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. K arar tarihi

3330 15 . IV . 1952
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Dilekçe
No.

Dilekça sahibinin
«di, apyadı re adreai

11915/11073 Hayrettin Büyüksön- 
nıez.
Yeşilşible Mah. No: 
27.
Bursa.

<Dilekçe özeti : Ev almak üzere 
2500 lira temin edilmesi hakkın
da).

Dilekçi : Her üç ayda bir almakta olduğu emekli aylığından 
yüz ellişer lira kesilmek üzere Emlâk ve Kredi Bankasından 
veya diğer malî müesseselerden kendisine (2500) lira kadar b'r 
ev parası tedarik edilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : fsteğin mahiyetine göre bu hususta komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi,

K arar No. K arar tarihi

Koıuisyou kararı ve ne sebepten verildiği

3331 15 . IV . 1952

11922/11077 Şaban Arzuhalci.
Yeni Mah. Yanlar 
Oad. No: 14. 
Çankırı.

(Dilekçe özeti : Harç ve masarifin 
taksimi hakkında).

Dilekçi : Hazine tarafından aleyhinde açılan dâva münasebe
tiyle hüküm altına alman ve tamamı kendisine yükletilen muha
keme masrafları ile vekâlet ücretinin hemşiresi Halime ile ara
sında yarı yarıya paylaştırılması lâzımgeleceğini iddia etmketedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmsei gereken istek 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına ve dilekçinin usulü dairesinde sözü geçen mercie başvurmak
ta serbest bulunduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3332 15 . IV  . 1052

11923/11078 Refika Başar. (Dilekçe ö ze ti: Vatani hizmet ter-
14463/13473 Köprülü Mah. Çan- tibinden aylık bağlanması hakkın

kaya Cad. No: 36. da).
Aydın.

Dilekçi : Kendisine de vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasını temin için, 5269 sayılı Kanuna bir fıkra eklenmesini, 
şayet meakûr Kanunun şümulü içine giriyorsa iktizasının bu da
irede yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 5269 numaralı Kanuna bir fık
ra eklenmesi hakkındaki isteği yeni bir kanun teklifi mevzuu ile 
ilgili olmasına ve durumunun bu kanunun şümulüne dâhil olup 
olmadığını da alâkalı mercie müracaatla tesbit ettirebileceğine 
göre vâki istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3333 15 . IV . 1952



—  66 -

1,1932/11087 Mehmet Hayta. 
13189/12286 Arapoğlu makasında 

kahveci Hakkı Çolak 
eliyle N o: 115. 
Konya.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : îş temini hakkın
da).

Dilekçi : Askeri fabrikalardan birinde çalıştırılması hakkında 
vâki olan müracaatının kabulü hususunun sağlanmasını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine göre bu hususta ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ve dilekçi
nin ait olduğu makama tekrar müracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3334 15 . I V . 1952

11933/11088 Tayyar Yazıcı. 
Muhtar. 
Mandafa Köyü. 
Bayburt.

(Dilekçe özeti: Köylerindeki çeş
me ve caminin tamiri hakkında).

Dilekçi : Köylerindeki yegâne çeşmenin sn yolları bozulmuş 
ve etrafı bataklık b ir hale gelmiş olduğundan bahsile, halkın ha
yati mahiyetteki su ihtiyacının sıhhi şartlara uygun olarak te
minini ve camilerinin de tam ir ettirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki isteğinden dolayı alâka
lı makam ve mercilere müracaat etmesi lâzım geleceğinden, bu hu
susta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3335 15 . IV . 1952

11934/11089 
12293/11422 
13013/12118 
12837/11946 Bitlis 
12826/11935

Ya§ar Bolu.
İnönü Mah. Dursun- 
oğlu.

( Dilekçe özeti : Eski memuriyetine 
veya başka bir vazifeye alınması 
hakkında).

Dilekçi : Bitlis Mâliyesindeki .görevine haksız yere nihayet ve
rildiğinden bahsile, ya tekrar bu vazifeye yahut münasip başka 
bir memuriyete tâyinini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yeni memuriyet talebinden do
layı alâkalı makam ve mercilere müracaat etmesi lâzımgeleceği 
gibi, eski görevine haksız yere son verildiği iddiasından dolayı 
da kaza merciine başvurabileceğine göre, bu hususlar hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3336 15. I V . 1952
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, aoyadı ve adresi

11937/11092 Abdullah Yurtseveri. 
13860/12906 Cumhuriyet Mah.

Kayüakçı Bucağı, 
ödemiş.

11940/11095 Refik Saydam.
MeU'kşah Köyü. 
Çubuk.

11942/10197 Mustafa Günaydın.
Cumhuriyet Mah. 
Dervişpaşa So. No: 
11.
Trabzon.

(Dilekçe özeti : Hakkının verilme
sine dair).

Dilekçi : Kendi arazisi içindeki taşları temizlemekte iken 
bir desti içinde bulduğu eski zamana ait paraları tamamen İz
mir Müzesine teslim ettiği ve kendisine, bu paralann kıymeti 
tesbit olunduktan sonra kanuni hakkının verileceği söylendiği 
halde,şimdiye kadar bu hakkının verilmediğini beyanla, icabı
nın yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 
bu husus hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

3337 15. IV . 1952

(Dilekçe Özeti: İş temini hakkın
da).

Dilekçi : Beş nüfustan ibaret aile efradını giçindirebilmçk için 
çalışmak zorunda olduğundan bahsile, kendisine odacılık gi
bi bir iş teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu hususta 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına ve dilekçinin 
ait olduğu makama usulü dairesinde müracaatta muhtariyetine 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3338 15. I V . 1952

(Dilekçe ö ze ti: Yardım yapılması 
hakkında).

Dilekçi : Askerî vazifesini ifa ederken gözlerinden sakat
lanarak mâlûl kaldığını ve 45 lira gibi çok az bir maaşla kesir 
olan ailesi efradını geçindiremediğini beyanla, kendisine mü
nasip görülecek miktarda aynî veya nakdî yardım yapılması
nı istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu hususta 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına ve dilekçinin 
ait olduğu makam veya mercie müracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

K arar No. Karar tarihi

3339 15 . IV . 1952



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

11943/11098 Mesut Ünlü.
tııönü Malı.
I )ursunbe v.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti: B ir mahkenu ka
rtım ın  bozdurulması hakkında).

Dilekçi : Balıkesir mahkemesinden 21 . VII . 1951 gün ve 
1992 sayı ile verilen, kararın kanun ve adalete mugayir oldu
ğu gibi kendi hukukunu da'tamamen ihlâl ettiğini beyanla, bu 
kararın yazılı emir yoliyle bozdurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki isteğinden dolayı mev 
zuat hükümleri dairesinde Adalet Bakanlığına müracaat etmesi 
gerektiğinden bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3340 1 5 . IV . 1952

11946/11101 Ham di Oral ve ar. 
Özel Saymanlık Be
şinci Daire tahsildarı 
Petürge.

(Dilekçe özeti : Terfihleri hakkın
da).

Dilekçiler : özel İdare tahsildarı olduklarım beyanla, kendi
lerinin de diğer devlet memurları gibi bilcümle haklardan istifade 
et t i rilm el erini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun mevzuu teklifi ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3341 15 . IV . 1952

11951/11106 Asım Başar ve ar.
itfaiye Meydanı 
Azad So. Anadolu 
Garajı civarındaki 
barakaların sahiple 
ri.
Ankara.

(Dilekçe sahibi : Barakalarının 
yılkıtırûmaması hakkında).

Dilekçiler ; Senelerden beri vergi ve rüsumunu vermek sure
tiyle İtfaiye Meydanındaki barakalarında ticaret yapmaktalar 
iken son zamanlarda o civardaki garaj ve mağaza sahiplerini 
tatmin etmek için kendilerine son derece müşkülât gösterilmekte 
ve barakalarının da yıkılmasına teşebbüs edilmekte olduğundan 
bahsile, bu barakaların olduğu gibi kalması hususunun sağlan
masını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler, ileriye sürdükleri istekten do
layı ait olduğu makam veya mercie tekrar müracaat etmekte ve 
icabında kaza merciine de başvurmakta muhtar olmalarına göre 
bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3342 15 . IV . 1952



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adi, «oyadı ve adresi Komisyon karan ve ne eebeptan verildiği

11954/11107 Rabia Korur.
Çakmaklar Köyü. 
Devrek.

(Dilekçe öze ti: Yardım yapılması 
veya tütün ikramiyesi miktarının 
<ırtınlması hakkında).

Dilekçi : Maaile çok yoksul bir durum da olduklarından bah
sile ya verilmekte olan tütün ikramiyesi miktarının artırılm a
sını yahut devamlı bir yardım sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre komisyonumuz
ca bu hususta yapılacak bir işlem olmadığına ve dilekçinin 
mevzuat hükümleri dairesinde ait olduğu makam veya mercie 
müracaatta muhtariyetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3343 15 . IV . 1952

11955/11108 örkmez Köyü ve sa
ir köy muhtarla n  ve 
bfclediye başkanları 
Yalvaç. Dilekçiler : Köylerinin 

atine elverişli olduğundan

.(Dilekçe özeti: Köylerinde şeker 
pancarı ekimine müsaade edilmesi 
hakkında ).

iklim itibariyle şeker pancarı zia- 
bahsile, şeker fabrikaları Anoniı ı 

Şirketi nezdindo lâzımgelen teşebbüslerde bulunularak bu zira- 
ati yapmaları imkânının sağlanılasım istemektedirler.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu hususla 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına dilekçilerin 
ilgili makam ve mercilere tekrar müracaatta muhtariyetlerine ka
rar verildi.

K a r a r  Xo. K a r a r  tar ihi

3844 15 . IV . 1952

11967/11120 Ali Uzun
• Erzurum Mah. Yazı-

croğlu So No: 15. 
Ankara.

(Dilekçe özeti: Emekli aylığının 
çoğaltılması hakkında)

Dilekçi : Emekli aylığının 40 lira asli maaş üzerinden tashi
hini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi gereken istek 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına ve dilekçinin usulü dairesinde sözü geçen mercie baş vur
makta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

11972/11124 Tahir Üaien.
Meydan Malı. 
İskilip.

15 . IV . 195*2

(Dilekçe özeti : Para rı zasının /.</'- 
ılıntması hakkında).

Dilekçi : Çocuğunun ilkokula devam etmemesinden dolayı 
idare kurulunca kendisinden alınmasına karar verilmiş olan para 
cezası. 5677 sayılı Af Kanununun 7 nei maddesinin son fıkrası



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

11973/11125 Nizamettin Çanabay. 
Çiçekler Mah. 
Sarayönü.

11975/11127 Abdüşşekür Güler.
İmam Mesut So.
No: 11.
Aksaray - İstanbul.

gereğince affın şümulü içine alınmış iken, hakkında mezkûr ka
nunun diğer suçlara mütaallik 2 nci maddesinin 9 ncu bendi hük
münün uygubıam asında isabet bulunmadığından bahsile, keyfi
yetin tetkik edilerek lehinde bir neticevc varılmasını istemektedir.

(hereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi icabedeıı istek 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na ve dilekçinin usulü dairesinde sözü geçen mercie başvurmakta 
muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3346 ' 15 . IV . 1952

(Bilekçe özeti: Yardım yapılması 
hakkında).

Dilekçi : Bir oğlunun halen K ore’de Türk silâhlı kuvvetleri 
arasında bulunduğunu, diğer bir oğlu daha varsa da bunun hiçbir 
iş ve güçle meşgul olmadığı gibi ailesinden de ayrı yaşadığını, 
geri kalan seksen yaşındaki eşiyle bir kızından ibaret ailesi efra
dının ve çok ihtiyar olması hasebiyle kendisinin aç ve perişan 
kaldıklarını, askerliklerini yurt içinde yapanların ana ve babala
rına yardım yapıldığı halde, Kore’de savaşan bir vatan evlâdının 
baba ve armasından bu yardımın esirgenmesini hayretle karşıla
dığını beyanla, kendilerine de âcilen yardım yapılması hususu
nun alâkalılara tebliğini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin durumu oturmakta olduğu 
yerin en büyük mülkiye âmiri tarafından esaslı surette incelene
rek neticesine göre kanun hükümlerinin uygulanmasının sağlan
ması gerekeceğinden mumaileyhin bu dairede bir muameleye tâbi 
tutulmasını o âmirden istemekte ve icabında kaza merciine de mü
racaatta muhtar olmak üzere, vâki talebi hakkında komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3347 15 . IV . 1952

(Bilekçe, özeti: Banıştaydaki dâ
vasının âdil bir karara bağlanma
sının temini hakkında).

Dilekçi: İs tanbul’daki kapalı çarşının, kendi muhterik dük
kânının da bulunduğu kısmında, belediyece yaptırılması ka
rarlaştırılan tam ir münasebetiyle istenen paranın, mevzuata 
aykırı olarak talep edilmekte olduğunu ileri sürerek, bu bapta 
Danıştaya baş vurduğunu beyanla, 44/16344 ve 51/23035 nu
maralarda kayıtlı işinin âdil bir karara bağlanması hususunun 
teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciine intikal etmiş olan bu hu
susa komisyonumuzun her ne suretle olursa olsun müdahalede
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bulunması caiz olamıyacağmdan, vâki istek hakkında bu se
beple bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

3348 15 . I V . 1952

(Dilekçe öze ti: Alacağının tahsili 
hakkında).

Dilekçi: Kadıköy elektrik idaresinde alacağı olan paranın 
ödenmeni hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar :arihi

3349 15 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Oğlunun akıl has
tanesinde daha fazla tutulmaması 
hakkında).

Dilekçi: Doktor Arif adındaki kimsenin, Bakırköy akıl has
tanesindeki meslektaşları üzerinde tesir yapmak suretiyle, oğlu 
Ramazan’ın sebepsiz ve lüzumsuz yere bu hastanede aylardan- 
beri kalmasına âmil olmakta bulunduğundan bahsile, oğlunun 
İstanbul’daki annesine teslim edilmesini, yahut Ankara Nümu- 
ne Hastanesine gönderilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin ileriye sürdüğü istekten do
layı ait olduğu makam veya mercie m üracaat etmesi gerekece
ğinden bu hususta komisyonumuzca b ir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3350 15 . IV . 1952

11986/11135 İsmail Bozbıyık.
Ömer Seyfi Malı. 
Sokubaşı So. No: 49. 
Kayseri.

11977/11129 Abdülkerim Şeker.
Harman tepe No: 14. 
Paşabahçe - İstanbul.

11989/11137 Ömer öztiirk. 
Muhtar.
Köy halkı namına. 
Karaseki.

11988/11136 Durmuş ölmez ve ar. 
Karaseki Köyü. 
Melli.

(Dilekçe öze ti: Çınar Mahallesinin 
köylerinden ayrılmaması hakkın 
da).

Dilekçiler: Çinar adındaki mahallenin köylerinden aynlnıa- 
ıııası hususunda bir karar verilmesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü: Dilekçilerin vâki isteklerinden dolayı ait 
olduğu makam veya mercie m üracaatta bulunmaları lâzımgele- 
ceğinden bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3351 15 . IV . 1952



Dilekçe Dilekçe »ahibinin
No. adı, soyadı ve adreri ' Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

11993/11140 Basri Şahiıı.
I I I  Kor. 3. Mot. Ağ. 
Top. A. III. Tb. K. 
Bnb.
H a d ı ı n k ö y  - İ s ta n b u l .

11994/11141 Cemil Arakan.
Emin Alipaşa Malı. 
Keseei So. No: 7. 
Bostancı - İstanbul

12042/11188 E rtuğrul Akat. v
Çağlıvan karşısı Tuz
lu Çayır mıntakası 
No: 427.
Mamak - Ankara.

(Dilekçe özeti : Ödenen bir borcun 
tekrar istenmemesi hakkında).

Dilekçi : Kayınpederi ölü Tevfik Soysal’m bankaya iskonto 
ettirdiği aylıklardan dolayı kendisinden kefaleti hasebiyle son 
defa istenen yirmi küsur lira, daha evvel yapılan tediyelerle 
ödenmiş olduğu lıalde, bu paranın maafaiz tekrar talep edilmesi 
mevzuata aykın bulunduğundan bahsile, keyfiyetin tetkik edile 
rek bir karara bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Meveııt ihtilâfın idareten halli mümkün 
olmazsa dilekçinin, usulen mahkemeye müracaatla borçtan kur
tulma ve men'i muarıza dâvası açması lâzımgeleceğine ve bu gibi 
hususların incelenmesi komisyonumuzun gıörevi dışında bulun
masına binaen vâki istek hakkında bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3352 15 . IV . 1952

(Dilekçe, özeti: Vekâlet emrini» 
kaldırılması hakkmda).

Dilekçi : Mevzuata avkın olarak vekâlet emrine alınmış ol
duğundan bahsile, hakkındaki bu işlemin kaldırılmasını ve açıkta 
kaldığı müddete ait maaşlarının verilmesini istemektedir.

fi ereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi icabeden 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin sözü geçen mercie usulü dairesinde 
müracaatta muhtariyetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3353 15 IV . 1952

(Dilekçe özeti: Emeklilik işlemi
nin kaldırılması hakkındaki dileği
nin tekrar incelenmesine dair).

Dilekçi : Kendisine taallûk eden emeklilik işleminin kal 
dınlarak yeniden orduda tavzifi talebiyle evvelce yapmış ol 
duğu müracaat hakkında Dilekçe Komisyonunca ittihaz edilen 
20 . X I . 1950 gün ve 269 sayılı Kararın, yalnız Millî Savun
ma Bakanlığının hakikata uymıyan cevabına göre verilmiş oldu 
ğunu beyanla, dileğinin yeni baştan incelenmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Selef Komisyonun bahis mevzuu kararı, 
bu işin idare kaza merciince incelenmesi lâzımgeleceğine müte
dair olup usulen kesinleşmiş bulunmasına göre aynı mesele 
hakkında komisyonumuzca tekrar tetkikat icra edilemiyeceğin-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı adrwi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

den vâki son istek münasebetiyle bir işlem yapılmasına malıal 
bulunmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3354 15 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Mâlûliyet maap 
nci bağlanması hakkındaki isteğinin

tekrar incelenmesine dair).

Dilekçi : Mâlûliyet maaşı bağlanması hakkındaki talebi ü- 
zerine Dilekçe Komisyonunca verilen 1246 sayılı Kararda isa
bet göremediğini beyanla bu kararın kaldırılmasını ve dileği
nin tekrar incelenerek lehine bir neticeye varılmasını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : İçtüzüğün 57 nci maddesi sarahtiııe 
göre, komisyon kararına itiraz . etmek ve bunların Kamutayda 
görüşülerek kaldırılmasını istemek hakkı yalnız milletvekilleri 
ne tanınmış olmasına ve dilekçinin bu son müracaatı da itirazı 
tazammuıı etmek itibariyle mezkûr 57 nci maddenin çerçevesi 
dâhilinde mütalâa olunmak lâzımgeleceğine ve esasen bahis 
mevzuu 1246 sayılı K arar usulen kesinleşmiş bulunmasına bi
naen, mezkûr son müracaat hakkında da bu bakımdan bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3355 15. IV . 1952

12046/11192 Ahmet Yılmaz.
Efendi Malı. 70. 
So. No: 46. 
Eskişehir.'

12059/11205 Selnıan Boğuşkan. 
Hava alanında M. II. 
G. Amerikan inşaat 
Şirketi memurların
dan.
Balıkesir.

(Dilekçe özeti: Komisyon karan 
na itiraz).

Dilekçi : 1929 yılında 2. Kor emrinde subay iken mülga 
Ümera ve Zâbitan Divanı Harbince hakkında verilmiş olan ka
rarın bâzı kanuni ve usulî sebeplerden dolayı kaldırılması ta
lebiyle Büyük.Millet Meclisine yapmış olduğu müracaat üzeri
ne iki numaralı Geçici Dilekçe Komisyonunca ittihaz edilmiş bu
lunan 112 Isayılı K aram ı adalet ve hakkaniyete uygun olmadığını 
ileri sürerek, bu karara itiraz ettiğini beyan ve işin tekrar ince
lenmesini talep etmektedir.

Gereği düşünüldü : İçtüzüğün 57 nci maddesi sarahatine 
göre, komisyon kararlarına itiraz etmek ve bunların Kamutay
da görüşülmesini istemek hakkı yalnız milletvekillerine tanın
mış ve dilekçe sahiplerinin bu mahiyette bir talep dermeyanına 
veya itiraza salâhiyetleri bulunmamış ve esasen dilekçinin bah
settiği 112 sayılı Komisyon kararı da usulen kesinleşmiş oldu-
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ğundan, vâki son talep hakkında dahi bu itibarla bir işlem yapıl
masına mahal ve lüzum bulunmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

3356 15 . IV . 1952

(Dilekçe özeti: Komisyon kararı
nın kaldırılmasına dair).

Dilekçi : ö lü  babasından bağlanmış ve teehhül etmesi üzerine 
kesilmiş olan yetim maaşının, ahiren dul kalmış, mâlûl ve muhtaç 
bir duruma düşmüş olmasından dolayı tekrar ve kaydı hayat 
şartiyle tahsisi hakkındaki müracaati üzerine Dilekçe Komisyo
nunca, kaza merciince karara bağlanmış bulunan bu husus hak
kında işlem yapılmasına malıal olmadığına mütedair olarak itti
haz edilon 1080 sayılı kararı yerinde görmediğinden bahsile, bu 
kararın Büyük Millet Meclisince kaldırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : İçtüzüğün 57 nci maddesi sarahatine göre, 
komisyon kararlanna itiraz etmek ve bunların Kamutayda görü
şülmesini istemek hakkı yalnız milletvekillerine tanınmış ve di
lekçe sahiplerinin ku mahiyette bir talep dermeyanına veya iti
raza salâhiyetleri bulunmamış ve esasen dilekçinin bahsettiği 
1080 sayılı selef komisyon kararı da usulen kesinleşmiş olduğun
dan, vâki son talep hakkında dahi bu itibarla bir işlem yapılma
sına mahal ve lüzum bulunmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3357 15 . IV . 1952

12060/11206 Ayşe Feride Badur.
Harmanyolu No: 106 
da.
Mamak - Ankara.

12073/11219 Şaziye Büyükyılmaz.
Aksaray Babahasan 
Mah. Oruçgazi So. 
No: 12.
Fatih - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Yetim maaşı bağ
lanması hakkında).

Dilekçi : 14 Mart 1933 tarihinde vefat eden babasından, ra 
porla mütehakkik mazeretine binaen, yetim maaşı bağlanması 
hakkında evvelce yaptığı müracaata dair Dilekçe Komisyonunca 
verilen kararı okuduğunu ve bu kararın kendisini tatmin etme
diğini beyanla, kanunun istediği şekilde tanzim edilmiş bulunan 
mezkûr raporun bir daha tetkikini ve lehinde b ir neticeye varıl
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yetim maaşına taallûk eden 
iddiasının kaza merciince tetkiki icabedeceğine dair olan mukad
dem tarihli selef komisyon karan usulen kesinleşmiş bulunma
sına ve aynı hususun tekrar incelenmesine ve mezkûr karar hilâ
fına muamele ifasına mesağ görülememesine binaen, vâki talpe 
hakkında da bu sebeple kir işlem yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3358 15 . IV . 1952
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Dilekçe Dilekçe sahibisin
No. adı, soyadı ye adresi

12080/11220 Zekeriya Uzun.
Yıldız Caddesi 
Beydağı Han. ■ 
ödemiş.

121.14/11256 Abdülhamit Turfalı 
Tulumbacı So. No. 9 
Tophane - İstanbul.

12133/11275 Abidin Sümer.
lkiçeşmelikte 775 
No. lu So No. 20. 
İzmir.

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Arazisinin iadesi 
hakkında;.

Dilekçi : ödemiş ilcesine bağlı Adagide Belediyesince haksız 
olarak istimlâk edilen ve bedeli de henüz ödenmemiş bulunan 
arazisinin kendisine iadesi hakkındaki komisyon kararının şim
diye kadar infaz edilmediğinden bahsile, bu karann infazı ve 
arazisinin de geri verilmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin daha evvel bu şekilde vâki olan 
müracaatı üzerine selef komisyonca 22 . V I . 1951 gün ve 1025 sa
yı ile karar verilmiş ve bu kararda takibi gereken hattı hareket 
gösterilmiş olmasına göre aynı hususun tekrar incelenmesine ve 
karara bağlanmasına mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3359 15 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Maluliyet aylığı 
bağlanması hakkında).

Dilekçi : Birinci Cihan Harbinde Filistin cephesinde Ingiliz'
lerle vukubulan muharebede sakat kaldığından bahsile, kendisine 
mâlûliyet aylığı bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi daha evvel bu şekilde müracaatta 
bulunmuş ve selef komisyonca, Millî Savunma Bakanlığının, ile
riye sürülen sakatlığın 551 sayılı Kanuna bağlı emraz cetvelinde 
yazılı derecelerden birine uymadığı ve bu hususta açılan dâva
nın da Askerî Yargıtayca reddedilmiş olduğu yolundaki cevabına 
dayanılarak, bu müracaat hakkında bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verilmiş olmasına ve aynı hususun tekrar tetki
kin» mesağ görülememesine binaen, son defa vâki istek hakkın
da da bu sebeple muamele ifasına lüzum bulunmadığına karar ve
rildi.

K arar No. Karar tarihi

3360 15 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Eski hizmetleri
nin de emeklilik hesabmu katılma
sına dair).

Dilekçi : Balkan Harbine takaddüm eden zamana ait hizmet
lerinin de tekaütlük hesabına katılarak bu esas üzerinden emekli 
maaşı bağlanmasını, ve bu husustaki Sayıştay karannın kaldml- 
rnasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu şekilde daha evvel vâki 
olan müracaatı üzerine selef komisyonca verilen 12. V . 1949 gün 
ve 2853 sayılı Karar usulen kesinleşmiş olmasına mebfli aym



Dilekçe
No.

12143/11285

12300/11428 
12222 "11355
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Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

husus hakkında tekrar tetkikat icrasına mahal bulunmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar terihi

3361 15 . IV . 1952

Hâmit Yılmaz.
Tuzla Mah. Dcvoğlu 
Cad No. 3/A. 
Adapazarı.

(Dilekçe özeti : ladei memuriyet 
ettirilmesi hakkındaki isteğinim 
bir karam bağlanmasına dair).

Dilekçi : Orman bakım memuru iken bir yangıiı hâdisesi 
sebep ve bahane ittihaz olunarak istifaya icbar edildiğinden 
ve bu itibarla memuriyetinin iadesi lâzımgeleceğinden bahsile 
daha evvel yaptığı müracaatın henüz bir karara bağlanmadığı
nı, bu hususta şimdiye kadar kendisine hiçbir tebligat yapıl
mamış olmasından istidlal ettiğini ileri sürerek, mezkiîr müra
caatı hakkında müstacelen bir karar verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : dilekçinin bahsettiği müracaat hakkında 
selef komisyonca 13 . VI . 1952 gün ve 950 sayı ile karar veril
miş ve bu kararın da kesinleşmiş oluduğu anlaşıldığından, son 
isteğe dair başkaca muamele ifasına mahal olmadığına k a rır  
verildi.

K arar No. K arar tarihi

3362 15 . TV . 1952

Şefik Akta$.
I). I). Yolları Ka
rabük Deposunda. 
S. No. 18920. 
Makinist 
Karabük.

(Dilekçi özeti : Malık fımiinbih 
tazminatın kaldırılması hakkın
da).

Dilekçi : İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesince verilen ve ken
disinden sekiz bin kiisür lira tazminat alınmasına mütedair bu
lunan hükmün infazına başlanmış oluduğunu, ailesi efradının 
fazlalığı hasebiyle aldığı maaş idarelerini bile temine kâfi 
gelmezken bundan bir de mahkûmünbih tazminatın tefriki ha
linde muhakkak bir açlığa ve sefalete duçar olacaklarını beyan
la, mezkûr tazminatın kaldırılması hususunun karar altına alın
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu şekilde daha evvel vâki 
olan müracaatı üzerine selef Dilekçe Komisyonunca verilen 28 . 
III . 1951 gün ve 651 sayılı karar usulen kesinleşmiş bulunma
sına ve bu mahiyette bir karar karşısında aynı talebin tekrar 
incelenmesine imkân görül em emesine binaen, son istek hakkın
da da bu sebeple bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

feİL... 3363 15 . IV . 1953



Dilekçe Dilekçi sahibinin
No. adı, soyadi ve »dren Komisyon karan ve ne sebepten verüdigı

12230/11363 Mücteba Gökbüğet.
Tarım Bakanlığı Çu
kurova Pamuk I sİ A lı 
İstasyonu ve Üretme 
Çiftliği Tahakkuk ve 
Muamelât Âmiri 
Adana.

12213/11347 Lûtfi Hikmet Erzik. 
13789/12838 56 nci So. No. 7.

Zeytinbumu - Ba- 
kırköy.
İstanbul

12390/11508 Abdullah Avcı.
Kahkaha So. No. 
57/3.
Balat - İstanbul.

(Dilekçe özeti : 5585 sayılı Kanu
na bir fıkra eklenmeni hakkında).

Dilekçi : 5585 sayılı Kanuna eklenecek bir fıkra ile, memur 
olmazdan evvel silâh altında geçen hizmetlerinin, halen bulun
makta olduğu memuriyet derecesine ilâvesi hususunun sağlan
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin isteği yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile ilgili bulunmasına ve daha evvel bu konuya mütedair 
olarak vâki olan müracaatı selef komisyonca 8 . 1 .  1951 gün ve 
455 sayı ile bu şekilde karara bağlanmış olmasına ve aynı husus 
hakkında tekrar müracaata ve tetkikat. icrasına mesağ görüleme
meğine binaen, son talep hakkında da bu itibarla bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3364 15 . IV . 1952

( Dilekçi özeti : Tekrar tavzif ve
li a terfihi hakkında).

Dilekçi: Devlet Demiryolları İdaresinde makinist olarak 
31 sene kiisüı- ay hizmet etmiş olmasına rağmen kırk üç lira 
gibi çok az bir para ile emekliye ayrılmasında isabet olmadı
ğını, vücütça ve sıhhatçe hiçbir ârıza ve şikâyeti bulunmadı
ğına göre daha uzun müddet hizmetinden istifade edilebilece
ğini ve tekrar tavzifi hakkında evvelce yaptığı müracaatın 
menfi karara bağlanmış olduğunu bildirerek keyfiyetin yeni
den incelenmesini ve mağduriyetinin önlenmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin aynı mealde daha evvel vâki 
olan müracaatı üzerine selef Dilekçe Komisyonunca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına mütedair olarak ittihaz edilen
4 . IV . 1949 gün ve 2679 sayılı karar usulen kesinleşmijş ol
masına ve bu itibarla aynı işin yeniden incelenmesine mesağ 
görülememesine binaen, son defa ileriye sürülen istek hakkın
da da muamele ifasına lüzum bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3365 15 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Rütbesinin iadesi 
hakkındaki ilk müracaatının bir 
karara bağlanmasına dair).

Dilekçi: Haksız bir kararla alınan üstçavuşluk rütbesinin 
iadesi hakkında, 1945 yılında yapmış olduğu m üracaata dair 
ne gibi bir karar verildiği henüz kendisine bildirilmemiş oldu
ğundan bahsile, tetkikatıjı teşriini ve talebi dairesinde işlem 
yapılmasını istemektedir.
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bilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü: Dilekçinin bahsettiği husus hakkında 
selef komisyonca verilmiş olan 30 . V . 1946 gün ve 2789 nu
maralı K ararın kendisine tebliği lüzumuna ve bu sebeple baş
kaca muamele ifasına lüzum bulunmadığma karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3366 15 . IV . 1952

12400/11518 Abdülkadir Birbaş.
Nusratiye Mah. 56 
So. No. 25.
Mersin.

(Dilekçe özeti : Evvelki müracaati 
hakkımla hir karar verilmesine. 
dair)

Dilekçi: 1950 yılında Büyük Millet Meclisine yapığı müra
caat. hakkında hemen bir karar verilerek kendisine tebliğini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kendisine emekli aylığı bağlanması lâ- 
zımgeleceği yolundaki ilk müracaatı hakkmda verilmiş olan 
3 . X II . .1951 gün ve 1273 sayılı K ararın usulü dairesinde di
lekçiye tebliği lüzumuna karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3367 15 . IV . 1952

12434/11550 D. D. V. işçileri
Genel Sendikası E r
zurum  Depolan id a 
re K um lu  Başkan
lığı •
Erzurum.

( Dilekçe özeti : Mahrukat zammı
nın ödenmesi hakkımla).

Dilekçi: 5616 sayılı Kanunun neşri tarihi olan 28.111.1350 
den itibaren ödenmiyen mahrukat zamlarının verilmesi husu
sunun karar altına alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciince incelenmesi gereken is
tek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3368 1 5 .I V .1952

12439/11355 Haşan Göksal
Meydan Palasta. 
Aşçı.
Edime.

(Dilekçe özeti : Evvelki müracaati 
hakkında, bir karar verilerek ken
disine tebliği hakkında).

Dilekçi : İskân mevzuu ile ilgili olarak 1948 yılında yaptığı 
müracaat hakkında bir karar verilerek kendisine tebliğ edilmemiş 
olmasını hayretle karşıladığını beyanla, iktizasının yapılmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : İskân voliyle bir dükkân istemiş olan 
dilekçinin bu baptaki müracaati hakkında bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına dair selef Dilekçe Komisyonunca ittihaz edil
miş bulunan 12 . II . 1948 gün ve 82 sayılı karar şayet o tarihte 
dilekçiye tebliğ edilmemiş ise bu kararın tebliği lüzumuna ve bl\
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sebeple başkaca muamele ifasına lüzum bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

3369 15 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Ilnrb malûlü sa- 
yıİması hakkında).

Dilekçi : Vazifesi başında ve komuta mevkiinde mâlııl kaldı
ğını beyanla, Refah hâdisesinde ölenlerin şehit sayılmasına mü
tedair olan kanun hükümlerine kıyascn kendisinin de harb ma
lûlü addedilerek bu yolda aylık bağlanmasını ve evvelki müra
caatların da bir karara ıaptını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin harb malûlü sayılıp sayılamı- 
vacağının tâyin ve tesbiti kaza merciine ait olmasına ve bir k.ı- 
ııunun bir kimse hakkında doğrudan doğruya veya kıyas yoliyle 
latbikı icabedip etmiyeceği de sözü geçen mercice incelenmesi ge
reken hususlardan bulunmasına binaen vâki istek hakkında bu 
sebeple komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
ve dilekçede bahsi geçen ilk müracaatla ilgili olarak ittihaz edilen
14 . 111 . 1950 güıı ve 2512 sayılı kararın dilekçiye gönderilme
sine karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3370 15 . IV . 1952

12532/11646 ö. Lûtfi Süman.
Maçka Kâğıthane 
cad. Şair Nazım So. 
No. 3/3.
İstanbul.

12594/11707 Müeyyet Dinçsoy.
Sahrayi Cedit 
i laf iz îmanı So.
No. 3.
Erenköv - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Danıştay ilâmının 
infaz ettirilmesi hakkında).

Dilekçi : Ekalliyet ve 6cnebi okullarında öğretmen olarak ge
çirdiği müddetin de kıdemine eklenerek bu esas üzerinden emekli 
maaşının tadil ve tashihi lâzımgeleceği iddiasiyle ikame ettiği dâ
vaya dair Danıştay deavi dairesindden lehinde istihsal etmiş 
olduğu ilânım infazı hususunun teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Damştay Kanununa göre bu kabil ilâm
ların İcra Kanunu hükümlerine tevfikan infazı lâzımgelmesine 
ve Büyük Millet Meclisi bir infaz nıüessesesi olmamasına mebııı 
vâki istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal bulunmadığına ve dilekçinin umumi hükümlere müracaatta 
muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3371 15 . IV . 1952
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No adı, soyadı ve adresi

12616/11725 M. İrfan Tunaiı. 
13889/12933 Toptaşı Caddesi 
14257/13281 Valideiatik îmaret 

So. No. 2.
Üsküdar - İstanbul.

12106/11248 İbrahim Çedim. 
Aynahçeşme.

Sümru yokuşu.
No. 6 8 .
Beyoğlu - İstanbul.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Emekli aylığı bağ
lanması hakkında).

Dilekçi : Askerî Fabriklarda geçen otuz küsur senelik hizme
tinden dolayı kendisine emekli aylığı bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin aynı konu hakkında Danıştaya 
müracaatla idari dâva açtığı anlaşılmasından dolayı ilk müracaatı 
üzerine de bu sebeple bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
komisyonca 14 . 1 .1952 tarihinde 1469 numara ile karar veril
miş ve bu karar usulen kesinleşmiş bulunmasına ve bu gibi kaza 
merciine intikal etmiş ve esasen oraca incelenerek karara bağlan
ması lâzım gelmiş olan hususlara komisyonumuzca bakılamıyaca- 
ğına mebni vâki son talep hakkında da bu sebeplerden bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına ve müstedinin sözü geçen dâvayı 
takip etmekte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3372 15. IV . 1952

(Dilekçe özeti.: Emeklilik işlemi
nin kaldırılmasına ve bütün hak- 

, 1 arının iadesine dair).

Dilekçi : Hakkındaki emeklilik işlemi hiçbir mahkeme kara
rına müstenit olmadığı, yalnız bu işlem aleyhinde Askerî Yargı- 
tavda açmış bulunduğu dâva, süre aşımı noktasından reddedil
miş olduğu halde, Dilekçe Komisyonu Başkanlığından kendisine 
tebliğ, edilen bir yazıda, işin kaza merciince tetkik olunarak ka
rara bağlandığından ve bu itibarla tekrar tetkikma Anayasanın 
54 ncü maddesi mucibince imkân görülemediğinden bahsedilmek
te olmasının vakıaya tetabuk etmediğini beyanla, mezkûr emekli
lik muamelesinin kaldırılmasını ve bütün haklarının iadesini is- 
t emektedir.

O ereği düşünüldü : Dilekçinin 997 sayılı K arar dairesinde 
Askerî Yargıtavda ikame etmiş olduğu iptal dâvasının süre aşı
mı noktasından reddedilmiş bulunması, hasım lehine bir kazivei 
muhkeme doğurmuştur. Muhkem kaziyelerin, hukuk kaide ve 
prensiplerine göre, ihlâli asla caiz değildir. Selef komisyonun, bu 
işi mücerret bu sebeple, kaza merciinden geçmiş saymasında isa
betsizlik görülememektedir.

Dosya arasında bulunan Askerî Yargıtay ilâmına nazaran di
lekçi, 3360 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (H) fıkrasına tev
fikan emekliye ayrılmıştır. Bu fıkra, disiplin noktasından sicillen 
tekaüde şevki âmirdir. Büyük Millet Meclisinin 55 nci Birleşi
minde ittihaz buyurduğu bir karara göre, sicilde münderiç mülâ
haza ve kanaatler, askerliğin vicdani kararından mülhem olması 
itibariyle, teşriî murakabeden de masun tutulmak, binnetice As
kerî Sicil Müessesesinin gördüğü ve gösterdiği lüzuma ve dola- 
yısiyle takdir hakkına müdahale edilmemek icabetmektedir.
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Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

1*2280/11362 Ziya Aras ve ‘Nus- 
rat. Ateş.
Köy halkı namımı 
Yekâbat Köyü. 
Hasankaık - Erzu
rum.

12328/11361 Kâmil Meııteş.
Sebze Müstahsıllan 
Derneği Balkanı, 
Manimi.

Yukarda beyan ve izah olunan sebeplere binaen dilekçinin 
son talebi hakkında da komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına Üyeden Nuri Okçuoğlu’nun muhalefetiyle ka
ra r  verildi.

Karar No. Karar tarihi

3373 15 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Noter senediyU 
satın aldıkları arazinin namlantut 
tescili hakkında).

Dilekçiler : Nevres Tümer adındaki emekli albayın, haiz bu
lunduğu vekâlete müsteniden, kendilerine ve diğer köy halkı
na noter senedi ile altı bin liıa bedel mukabilinde satmış oldu 
ğu araziyi, sonradan vilâyet merkezinde başka birine satmak 
üıere olduğunu haber alarak yargıca baş vurmuşlarsa da müs
pet bir netice elde edemediklerini beyanla, bu arazinin yedlerin- 
de bırakılarak namlarına tapuya bağlanmasını ve ikinci satı
şın da önlenmesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : İsteğin kaza merciince incelenerek kara
ra bağlanması ve şayet bu merciden bu hususta bir karar ve
rilmişse bu karar aleyhinde de kanun yollarına müracaat edil
mesi gerekeceğinden, vâki talep hakkında komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3374 -1 5  . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Kır ve çarşı bek
çileri ücretlerinin Hükümet tara
fından verilmesi ve zirai asayişsiz
liğin de giderilmesi hakkında).

Dilekçi : 4081 sayılı Çiftçi Mallarını Koruma Kanuniyle 
halka yükletilen kır bekçileri ücretleriyle, yine halk tarafın 
dan çarşı bekçilerine, verilmekte olan ücretin Hükümet tarafın
dan tesviyesi ve mevcut zirai asayişsizliğin de giderilmesi lâ- 
amgeleceğini beyanla, bu hususların demokratik esaslara uy-, 
gun hükümleri muhtevi olarak çıkarılacak.. kanunlarla B ir dü
zene konulmağını istemektedir.

Gereği düşünüldü::. Yeni bir kanun tdisHfi mevzuu ile il
gili olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal olmadığımı karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3375 15 . IV . 1952
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12240/11373 Meryem Kaynak 
ve ar
Çayırlıbahçe 
1258 S a  No. 14. 
İzm in

Dilekg* Dilskç* sahibinin
No. adı, soyadı adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Para cezalarının 
taksitle ödenmesi hakkında).

t

Dilekçiler : Mahkemelerce Ceza Kanununa tevfikan hapis 
cezasiyle birlikte hükmedilmekte olan para cazlannın taksitle 
ödenmesi hususunun sağlanmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3376 15 . IV . 1952

12252/11385 Veli Yetik.
Kızılaşıl Köyü. 
Hacıbektaş.

(Dilekçe özeti : Aleyhindeki hük
mün bozulması hakkında).

Dilekçi : llasan Baran aleyhinde Hacıbektaş mahkeme
sinde açmış olduğu m en’i müdahale dâvasının reddini mutazam- 
mın hükmü temyiz ettiğinden bahsile, bu hükmün Yargıtayca 
bozulması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3377 15 . IV . 1952

12254/11386 Hızır A'kiz.
Birinci Makas kar
şısı No. 28.

.  Ankara.

(Dilekçe özeti : Bir iş teinini hak
kında).

Dilekçi : Evvelce Beykoz fabrikasında çalıştığına dair elinde 
vesika mevcut olduğunu ve halen ailesi efradını geçindirecek 
bir iş bulup çalışmak zorunda kaldığını beyanla, kendisine mü
nasip bir vazife temin dilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre komisyonumuzca 
hu hususta bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ve dilekçinin 
ait olduğu Bakanlığa müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3378 15 . IV . 1952

12255/11387 H. Haşan Ulutürk 
Salkıanlı Köyü. 
Artvin.

(Dilekçe özeti : Bir göreve tâyini 
hakkında).

Dilekçi : Çoruh İlinde imamlık yapmakta iken ücretinin az
lığından dolan bu vazifeden rizasiyle ayrıldığını, halen orta 
tahsile devam eden çocuklannm ve diğer ailesi efradının maişet 
ve rnübrem ihtiyaçlannı teminden âciz bulunduğunu beyanla 
ehliyetiyle mütenasip bir göreve tâyinini istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu hususta ko-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

misyon um uzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ve dilek
çinin ait olduğu makama müracaatta muhtariyetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3379 15 . IV . 1952

12260/11392 Mehmet Yün gül. 
14117/13153 Hoca İbrahim Mah 

İstanbullu So. No. 
3.
Çankm.

(Dilekçe özeti : Bir iş temini hak
kında).

Dilekçi: Devlet Demiryolları İdaresinde durumuna uygun hır 
göreve tâyini hususunun teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre komisyonumuz'-'i 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ve dilekçinin Ulaştırma 
Bakanlığına usulü dairesinde müracaatta muhtariyetine karar 
verildi. ,

• Karar No. Karar tarihi

3380 15 . IV . 1952

12267/11399 Orhan Şensoy 
Hamidiye Mah. 
Gerze.

de
(Dilekçe özeti 
masına dair).

Hakkının korıın-

Dilekçi : 1944 yılında fiilî askerlik hizmetini yaparak P. T. 
T. idaresindeki eski görevine tekrar tâyiniui istediği halde bu 
talebinin nazara alınmadığını ve sonradan girdiği müsabaka 
imtihanını kazanmış ve emsali arasında da büyük muvaffakiyet 
göstermiş bulunmasına rağmen, mahza bir tertip  eseri olarak 
imtihanda muvaffak olamadığının kendisine tebliğ edildiğini 
ve bu hali asla kabul etmiyeceğini beyanla, hakkınm konum usun 
rica etmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu hususta ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ve dilek
çinin, kendisini imtihan, edenlerin mensup bulunduğu üst 
makama m üracaatta muhtariyetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3381 15 . IV . 1952

12272/11404 Mustafa Remzi Ren 
Manastırlı. 
Kaplanlar Mah. de. 
Denizli.

( Dilekçe özeti : Yaptığı ihbarla
rın zamanında tahkik edilmeme
sinden ve saireden şikâyet).

Dilekçi : Manastır muhacirlerinden olduğunu, Meşrutiye
tin  ilânı tarihinden itibaren millet ve memleket için çalıştığı
nı ve bâzı zararlı kimseler hakkında yaptığı ihbarların zama
nında tahkik edilmemesinden dolayı delillerin ortadan kaldırıl
masına ve yok edilmesine imkân verildiğini ve muhicirliğini 
tevsik eden vesika ve kayıtların aranmadığını beyanla, iktizası
nın tâyin ve takdir olunmasını istemektedir.
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Gereği düşünüldü : İstedin mahiyetine göre bu hususta ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ve dilek
çinin alâkalı makam veya mercilere baş vurmakta muhtariye
tine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe takibini»
No. adı, soyadı re »dren Komisyon karen ye ne. sebepten verildiği

3382 15 . IV . 1952

12274/11406 Mehmet Zaim.
Mercan Şekerah- 
metpaşa No. Ki. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti:.5434 sayılı Kanun
dan faydalandırılması hakkında).

Dilekçi : Kendisiyle emsalinin, 5434 sayılı Emekli Sandığı 
Kanununun şümulü içine alınmasını ve bu suretle mevcut mü 
savatsızllğm giderilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yoni bir kanuıı teklifi mevzuu ile ilgi
li olan istek hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. k a ta r tarihi

3383 1 5 . IV . 1952

12277/11409 Kâzım Altuğ, 
ve ar.
Yenidoğan Çim;in 
Bağlan No. 554. 
Ankara.

(Dilekçe özeti : B ir arnzi hakkın- 
daki füzuli dâvanın önlenmesine, 
dair).

Dilekçiler : A nkara’nın Yenidoğan Mahallesinde ve Çin 
çin Bağlan civarındaki Hazine arazisi üzerinde ev inşa ederek 
bunlarda barınmakta ve zemin icannı da Hâzineye ödemekte ol 
dııklaruıı ve son zamanlarda Haşan Tahsin adında birinin bu 
araziye sahip çıkarak haklarında dâva açtığını ve kendilerinin 
mahkemede bu dâvayı takibe ne malî ne de iş durumları müsait 
bulunmadığını ve esasen dâvacı Tlasan Tahsin’in bu arazi ile 
hiçbir alâkası olmadığını beyanla, haklarının gözetilmesini ve ge
reğinin yapılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip karara bağ
lanması lâzımgelen ve esasen bu mercie de intikal etmiş bulunan 
bu mesele hakkmda komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3384 15. IV . 1952

12288/11417 Şükrüye Çoşkutı. 
12796/11906 1cad i ye Matı. den. 

Havza.

(Dilekçe özeti : Bir ev hakkındaki 
satışın (feri bırakılmasına dair).

Dilekçi : Müstakillen murislerine ait olup vefatından sonra 
da kendileri tavafından ııizasız ve fasılasız tasarruf ve işgal 
edilmekte bulunan bir evin, diğer muşa gayrimçnkullerle bir
likte vw şuyuun izalesi zımnında satışa çıkarılmış olduğunu be-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

11291/10491 Münip Atasever.
Şeyhler Mah. de 
Fehmioğlıı.
Erzurum.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Kendisine irsen 
intikal etnıiş bulunan gayrimen- 
kullerin 213 sayılı komisyon ka
rarı gereğince kendisine teslim 
olunması veyahut mübadil olarak 
darp illerinden birinde iskân 
edilmesi hakkında).

Dilekçi : 25 . IV . 1951 tarih ve 9643 sayılı müracaatında 
da belirtilmiş olduğu gibi E rzurum ’da babası mahkeme âzalı- 
ğmdan mütekait Fehm i’den ve validesinden kendisine irseu 
intikal etmiş bulunan konak ve arazileri üzerine her hangi bir 
haklan olmadığı tapu sicil kaydı ile de sabit bulunduğu halds 
analığı ile amcasının ailemi tarafından fuzulen tesahüp iddia 
olunarak kendisinin tasarrufuna mümanaat edildiğinden 
bahsile Dilekçe Komisyonunca hakkında ittihaz edilmiş olan
5 . II . 1951 gün ve 213 sayılı K arar gereğince gayrimenkulie- 
rinin kendisine teslim olunmasını ve kendisine karşı (sen K ürt 
değilsin sana yer göstersinler veyahut sat) demek suretiyle 
gizli bir teşkilâtın tesiri ile hareket eden bu kimselerin mak
satlarının meydana çıkarılmasını ve hakkının verilmesi müm
kün olmadığı takdirde mübadiller gibi Garp illerinden birinde 
iskân olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin daha önce yapmış olduğu mü
racaatlardan birincisi üzerine 2 numaralı Geçici Dilekçe Komis
yonunca 5 . II . 1951 gün ve 213 sayılı ve (Adalet mercilerince 
halli gereken istek karşısında yapılacak bir işlem olmadığına) 
dair bir karar verilmiş olduğu gibi diğer müracaatı hakkın
da da keza I numaralı Geçici Dilekçe Komisyonunca dilekçenin 
İçtüzüğün 53 ncü maddesinin 1 nci fıkrası geregince bir işle
me tâbi tutulm ıyarak kendisine tebligat yapılmış olduğu an
laşıldığından gerek aynı mevzua taallûk eden mükerrer talebi 
hakkında bu sebebe mebni ve gerekse gizli bir teşkilâtın vuku
una dair ve bir ihbarı mutazammın bulunan yeni talebi hak
kında iktizasının ifası ilgili idare mercilerine ait bulunmasına



Dilekti; Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

11384/10581 Nuri Tepe.
Sa l tuk Köyünde. 
Seferoğhı.
Behzat Cad. .Nal
bant Aşuroğlu. 
Bay Haşatı eliyle. 
Tokad.

Komisyon kararı ve ne. sebepten verildiği *

binaen komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3386 16 IV . 1952

(Dilekçe özeti : iskân suretiyle 
kendisine 1 rıh sis edilmiş bulunun 
(layrinıenkullerin adına tescil olun
ması hakkında).

Dilekti : İskânına tahsis olunan ve 1939 yılından beri (ver
gileri de tarafından ödenmek suretiyle) tahtı tasarrufunda 
bulundurduğu gayrimenkullerinitı elinden alınmak istenildiği 
hakkında yapmış olduğu müracaatı üzerine ittihaz olunan 
28 . 5 . 1951 tarih ve 796 sayılı kararı almış olduğunlu belir
terek mezkûr yılda 16 Şark mültecisi meyanmda kendisine 
varilmiş bulunduğu kayden sabit olup o tarihten beri intil'ı 
etmekte bulunduğu mezkûr yerlere ait muamelenin diğer 15 a r
kadaşının temlik muameleleri tekemmül ettirilirken lıarie 
bırakılmasının sadece kendisini çekemiyenlerin tesiri ile ya
pılmış olduğundan şikâyet ederek iskân mevzuatına tevfikan; 
mümkün bulunmadığı takdirde 5519 ve 5602 sayılı kanunların 
tanıdığı yetkiye dayanılarak gayrimenkulleriıı namına tescil 
ettirilmesini dilemektedir. ,

Gereği düşünüldü : Talep hakkında daha önce bir karar 
ittihaz olunmuş bulunmasına ve işin tetkikinin esasen kaza 
merciine aidiyetine binaen komisyonumuzca yeniden bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3387 16 . IV . 1952

11415/10607 78 sayılı Zeytin ve ( Dilekçe özeti : Tarholunan cezalı
Zeytin Yağı Tarım rr re/inin affolunması hakkında).
Satış Kooeratifi. 
Edremit.

Dilekçi : Kooperatifleri adına haksız olarak tarh ve tahakkuk 
ettirilmiş bulunan ve halen itiraz  ve Temyiz komisyonlarınca da 
tasdik edilmek suretiyle vaeibiittediye bir hale gelen 65 891 kü
sur liralık cezalı vergiden bahsile yapmış oldukları müracaat 
üzerine Dilekçe Komisyonunca ittihaz buyurulan 2966 sayılı Ka
rarla cezanın tahsil membaı olmadığı takdrde Muhasebei Umu
miye Kanununa göre idari yoldan terkinine çare bulunması tav 
siye edilmiş olduğu halde Maliye Bakanlığınca cezanın koopera 
tifin ihtiyat akçasına haciz vaz’olunmak suretiyle tahsili ciheti
ne gidilmek istenildiğinden bahsile kooperatif ortaklarının rıza
sı hilâfına ve sadece kooperatif büro elemanlarına 4429 sayılı Ka 
nuna müsteniden ve Maliye Bakanlığınca tahmil olunan ve zey 
tinden alınacak Devlet hissesinin tahsil ve bunların imâli dola
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kanın ve ıu* sebepten verildiği

yısiyle vaktinde işlenmeyen Muamele Yergisinden doğan bir bor
cun ortakların tamamına ait hissesi iştirakten tahsil olunmasının 
2834 sayılı Kanuna ve adalet duygusuna münafi bulunmasına 
binaen mezkûr cezanın af olunarak adaletsiz bir muameleye ma
hal bırakılmamasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Ayni talep hakkında daha önce vâki mü
racaat üzerine selef komisyonca 16 . I I . 1950 gün ve 2966 savıb 
veı (tdari kaza mercilerinden sâdır olan kararlar üzerine komis
yonumuzca her hangi bir işlem yapılmasına hukuki imkân görü
lemediğine ve verginin tahsilatında kanuni memba bulunmadığı 
takdirde ise Muhasebei Umumiye Kanununa göre idarenin mu
amele ifasında hareket serbest iyet in in tabiî bulunacağına) dair 
bir karar verilmiş olduğu anlaşıldığından ve dilekçinin bakanlı
ğın son muamelesi hakkında da keza kaza merciine müracaatta 
muhtar bulunmasına binaen bu isteği hakkında komisyonumuzca 
yeniden yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3388 16. I V .1952

10669/9017 Abdüssamet Turgut.
Şehit kerim Mah de. 
So. 158. K. 13. de. 
Tarsus.

(Dilekçe özeti : Arazi verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Toprak verilmesi dileği ile Yüksek Başkanlığa yap
mış olduğu müracaata karşılık hususi kalem ifadesi ile verilen 
cevapta 46 numaralı Toprak Tevzii Komisyonuna emir verildiği 
bildirilmiş olduğu halde mezkûr komisyondan alıp eklice takdim 
ettiği yazı ile bu emrin tanınmamış olduğunu belirterek isteği
nin yerine getirilmesi için adı geçen komisyona kati emir veril
mesini istemektedir.

Gereği düşünüldü . İcabeden muamelenin tâyin ve ifası ilgili 
bakanlığa ait bulunmasına ve dilekçinin yapılacak bu muameleye 
de kanaat getirmediği takdirde kaza merciine baş vurmakta muh
tariyetine binaen talep hakkında komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3389 16. I V .1952

10704/9950 Ali öztürk . ' * (Dilekçe özeti : Yeni bir keşif he-
tıısuyu Köyü. yeti f/önderihnesi hakkında).
ihtiyar Heyeti 
Muhtar.
Cihanbeyli - Koııva.

Dilekçi : Başkanlığa sunduğu 5. IX . 1951 t>iin ve 44862 sayılı 
dilekçeye ek olura k takdim ettiği bu dilekçesi ile Konya Valili
ğince gönderimi* olan keşif heyetinde bulunan iskân müdürünün 
Cihanbeyli'de kalmış olduğunu, sıı işleri mühendisi ve toprak ko
misyonu başkatımiıı da köylerine geldiğini ancak gösterecekleri 
yerleri gezmeden geri döndüklerinden yapılan keşifin yolsuz ve
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noksan olduğundan bahsile yeniden bir keşif heyeti gönderilmesini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü . Müracaatın aidiyetine nıebni Başbakanlığa 
gönderilmesi icabettiğinden Komisyonumuzca yapılacak işlem 
olmadığına karar veı'i'ldi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3390 16. TV. 1952

(Dilekçe özeti : Çocuk zammı ve
rilmesi talebine dair olan dâvası
nı reddeden Askerî Yargıtay Ka
rarının kaldırılarak hakkı mükte
sebinin tanınması için bir karar 
verilmesine dair).

Dilekçi : Millî Savunma Bakanlığı aleyhine açtığı idari dâ
vanın reddini mutazammın bulunan Askeri Yargıtay kaıarının 
kaldırılmasını vo dâvasının lehine neticelenmek üzere bulunduğu 
bir sırada yürürlüğe giren 5705 sayılı Kaıı,unu mucip sebep olarak 
ele alan bu mercie ve kendisine, mezkûr kanunun makable şâmil 
olmadığı gibi hakkı müktesebini de ihlâl etmiyeceğinin tefsiren 
bir karara bağlanıp tebliğ olunmasını dilemektedir.

(ıereği düşünüldü : Kaza merciince karara bağlanmış olan bir 
meseleye taallûku bakımından talep hakkında Komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3391 ,16 . IV . 1952

11066/10297 Salih Durudaş.
39 ncu Tiimen Ban
do öğretmeni 
İskenderun.

11070/10301 Fatma îyibaşarır .
Karşıyaka 1875 So. 
kak No. 8 de. 
tzmir

(Dilekçe özeti : Müddeti içerisin
de takip edemediklerinden dolayı 
sâkıt olan ve Hükümetten ala
caklı bulundukları imha ve ihrak 
bedelinin çıkarılacak bir kanunla 
ödenmesi hakkm da).

Dilekçi : Düşman tarafından tahrip ve imha edilmiş olan 
mallarının bedeli Hükümetçe ödenmekte iken müddeti kanu
nisini geçirdiğinden dolayı bilâhara ödeneniiyeceği bildirilen 
alacaklarının bir kanunu'mahsusla ödenilmesinin temin buyu- 
rulm asını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile ilgili bulunan 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3392 16 . IV . 1952
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11072/10303 Ümran Palabıyık .
Ziraat Bankası V e z 

ne Memuru.
Galata - İstanbul.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : 1683 sayılı Kanu
na göre ve tazminat verilmeli su
retiyle emekliye ayrılmış olanla
rın da yeni Emeklilik Kanununun 
geçici 72 nci maddesinden fayda
landırılmaları hakkında).

Dilekçi : 1945 yılında 1683 sayılı Kanuna göre ve tazminat 
almak suretiyle emekliye ayrılmış ve halen Ziraat Bankasında 
çalışmakta olduğunu ve tazminatı iade etmek kaydı il'e emek
lilik hakkının tanınması için yapmış olduğu müracaatı tekem
mül etmek üzere bulunduğu bir sırada 5434 sayıcı Kanunun 
geçici 72 nci maddesine göre buna imkân bulunamadığından 
tazallümü hal ederek emsal durumda olup 2159 ve 3028 sayılı 
kanunlara göre emekliye ayrılmış olanlara tanınan bu haktan 
kendi durumunda olanların da faydalandırılmasını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile ilgili bulunan 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Komisyon kararı ve 11e sebepten verildiği

3393 16 . IV . 1952

11073/10304 İhsan Karslı.
Yedek Subay Okulu
hademelerinden,.
Ankara.

(Dilekçe özeti : Hademelikten çı
karılmaması hakkında).

Dilekçi : Yapılacak tensikat dolayısiyle 4 yıldır çalışmakta 
olduğu Yedek subay Okulu hademeliğinden çıkarılmak istenil
diğinden^ tazallümü hal ederek hakkının korunmasını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında komis
yonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3394 16 . IV . 1952

11079/10309 Ali Aslan.
îçcebeci Aydede So.

• 76 No da.
Osman Aslan yanın
da.
Ankara.

(Dilekçe özeti : Devlet Demir
yolları teşkilâtındaki daimi kadro
lu hizmetlerden birine alınması 
için emir verilmesi hakkında).

Dilekçi : 3 yıllık askerliğini Devlet Demiryollarında yapmış 
olduğunu gerek fiilî ve gerekse yedek askerliği dolayısiyle 
ziraat düzenini bozmuş olduğundan bugün için muhtaç bir du
ruma düştüğünü belirterek esas sanatı olan demiryolu işlerin
den daimî kadrolu her hangi bir hizm'ete alınması için ilgililere 
emir verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında korniş-



yoııumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar- 
verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3395 İti . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Musap olduğu tü
berküloz hastalığından dolayı ke-n-~ 
dine yardım yapılması hakkmda).

Dilekçi : tkiıe'i Cihan Harbinin doğurduğu fırsattan bilisti
fade Almanya’daki Mitin Valt Kampından hasret- çektiği yurda 
gelerek Ceyhan ilçesinde iskân edilmiş bulunduğunu, 1950 yılında 
tüberküloza tutularak yatmış olduğu hastaneden; yatma müddeti 
sona erdiğinden dolayı çıkarılmış olduğunu ve halen çalışacak 
kudrette olmadığından çoluk çocuğunun in fak ve iaşesini temin 
endişesine düştüğünü beyan ederek kendisine sosyal yardım ter
tibinden ve mevzuat dairesinde aylık bağlanması için ilgililere 
emir verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Muktazi muamelenin tâyin ve ifası ilgili 
bakanlığa ait bulunmasına binaen talep hakkında Komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3396 1 6 .IV . 1952

(Dilekçe özeti : 25 yıldır tahtı ta
sarrufunda bulunan tarlasının 
elinden alındığından şikâyet).

Dilekçi : Tapuda dedesi adına kayıtlı ve 25 yıldır tasarrufu 
altında bulunan arazinin gûya Hâzineye aidiyetinden bahsile ya
pılan bir ihbar üzerine mahalline gelen keşif memurlarının iltizam- 
kâr hareketleri ve mahalli karakol komutanının alâkasızlığı yüzün
den elinden alınıp göçmenlere dağıtılmak istendiğinden şikâyet 
ederek mahkemelerde iş takibinden âciz bulunduğuna işaretle 
durumunun incelenip haklı olduğu anlaşıldığı takdirde tarlasının 
geri verilmesini istemektedir.

(Jereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

11087/10317 Vehbi Çoban.
Suluca Bucak Min- 
dahor Köyü. 
Amasya.

11086/10316 Erkeş Türkistan.
Memeciağa Konağı 

i karşısında B. Settar 
Türkoğlu eliyle. 
Ceyhan

3397 16 . IV. 1952



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

11088/10318 Süleyman Daman.
Suluca Buettk 
Mindahor Köy. 
Amasya.

(Dilekçe özeti : Kay den murisine 
ait ve tahtı tasarrufunda bulunan 
arazisinin elinden alınarak göç
menlere verilmek istendiğinden 
şikâyet).

Dilekçi : Murisi adına mukayyet vo 25 - 30 yıldır zilyed bulun
duğu arazilerden 65 dönümünün; gûya Hâzineye ait olduğu hak
kında yapılan bir ihbar dolayısiyle mahalline gönderilen keşif 
heyeti tarafından tapu kaydının hukuki kıymetini kaybetmiş 
olduğu beyan olunup ve haksız olarak elinden alındığından şikâ
yetle durumun inceletilerek hakkının korunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal bulunmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3398 16. IV . 1952

11091/10321 îsa Usta.
Orta Mahallesinde. 
Caferoğlu.
Van.

(Dilekçe özeti : Mâruz kaldığı 
sel felâketi dolayısiyle icabeden 
yardımda bulunulması hakkında).

Dilekçi : Uğradığı sel felâketi dolayısiyle evini kaybettiğini 
ve yedi nüfuslu efradı ailesiyle dışarda kaldığını belirterek icabe
den yardımda bulunulması için ilgililere emir verilmesini iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : İcabeden muamelenin ifası ilgili bakanlık
lara ait bulunmasına binaen talep hakkında Komisyonumuzca 
yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3399 1 6 .IV .1952

11099/10328 Ali Gültekin ve ar.
Belediye Başkanı 
Güngüş Bucağı. 
Pütürge îleesi.

(Dilekçe özeti: Çüngüş Bucağımn 
ilce haline konulması hakkında).

Dilekçiler : Çüngüş Bucağının 2500 nüfuslu tarihî eserlere 
sahip eski bir kasaba olduğunu, iktisadi, coğrafi, kültürel, sa
nayi, bayındırlık ve sair durumları itibariyle mücavir il ve 
ilçelerden bağlanacak köylerle bir ilce olmaya her yönden 
müsait bulunduğunu ve bu mevzudaki m üracaatlarının da sadece 
bugüne kadar bütçe mülâhazası ile is ’af olunamadığmı belir
terek tl İdaresi Kanununa tevfikan icabeden muamelenin yapıl
masını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile ilgili olan talep 
hakkında Anayasanın 15 nci maddesine göre komisyonumuzca



Dilekçe Dilekçe sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi
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Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.
K arar No. Karar tarihi

3400 16 . IV . 1952

11102/10330 Habibe Tiğ. (Dilekçe özeti : Açtığı men’i mü
Tarakkı Mah. Eski dahale dâvasını kanun hilâfına
Dağyolu So. No. olarak aleyhine neticelendiren
92/A. Devrek Yargıç Yardımcısı tbra-
Zonguldak. himden şikâyet).

Dilekçi : Babasından kalan ev ve arazisine haksız olarak 
yapılan bir müdahale dolayısiyle Devrek Asliye Hukuk Y ar
gıçlığında açmış olduğu dâvaya bakan hâkim yardımcısı İbra
him’in davalıyı iltizam etmek suretiyle kanun hilâfına ve aley
hine bir karar vermiş olduğundan şikâyet ederek hakkının 
meydana çıkarılmasını istemektedir.

Hereği düşünüldü : Icabeden muamelenin ifası 2556 sayılı 
Hâkimler Kanununa tevfikan Adalet Bakanlığına ait bulundu
ğundan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem oi- 
madığıııa karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3401 16 . IV . 1952

11104/10332 Bekir Sezen. (Dilekçe özeti : Şagili bulunduğu
Dereler Köyü hal metruk arazi üzerine vâki füzuli
kından. müdahalenin menolunması hak
Samsun. kında).

Dilekçi : Metrük Rum emvalinden olup üzerinde uzun yıl
lardır zeriyat yapmakta olduğu arazinin Vakıflar idaresince 
Vakıf emvalinden olduğu ileri sürülerek satışa çıkarılıp 2311 
numaralı Kanuna tebean elinden alınmak istendiğinden şikâ
yet. ederek Vakıf emvalinden olmadığı gibi mezkûr kanunla da 
hiçbir alâkası olnııyan bu yer üzerinde jandarma marifetiyle 
girişilen bu kanunsuz muamelenin önlenmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3402 16 . TV . 1952
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11107/10335 Cevat Altınay.
12740/11842 D. D. Yollan Hay

darpaşa Malzeme 
Taslım Alma ve 
Yollama Müdürlü
ğünde.

. 36154 Sicil No. lu 
Haydarpaşa.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : 5585 sayılı Kanu
nun tadil olunması hakkında).

Dilekçi : Yedek Subay Okulunda ve subaylıkta geçen 26 ay
26 günlük hizmet müddetinden ancak 16 gününün terfiinde na
zarı itibara alınabildiğinden bahsile bu mağduriyetinin izalesi 
için mütebaki müddetin terfi müddetine eklenmesine mani olan 
5585 sayılı Kanunda tadilât yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3403 1 6 .IV . 1952

11109/10337 Ahmet Erbeyoğlıı.
Ülü Oymak Mah. 
den,
(rediz.

(Dilekçe özeti : Dâvavekili Rüş
tü Ünal ve Kânıil Ozan hakkında 
yapmış olduğu şikâyetlerin ince-
l c nmesi h akkında).

Dilekçi : Halk Partisinin m üfrit elemanları ve Orman İşlet
mesi vekili bulunan Dâvavekili Raşit Ü nal’ın kaçak keresteden 
ev inşa ettirdiğinden ve memuriyet nüfuzuna süiistimal etmek 
suretiyle seçim propagandası yaptığından bahsile Tarım Bakan
lığına ve valiliğe keza bu zatın yanında kitabet yapıp devairires- 
mive de iş takip etmekte olan sabıkalı Kâmil Ozan hakkında 
Adalet Bakanlığına yapmış olduğu şikâyet ve müracaatlardan bir 
netice alamadığını belirterek demokrasimizin gelişmesi için za
rarlı olan bu durumun önlenmesi maksadı ile mezkûr müracaat
larının incelenmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : tcabeden kanuni muamelenin ifası için 
ilgili bakanlıklara müracaat olunmuş bulunmasına göre talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem bulunmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3404 16 . IV . 1952

12556/11670 Kemal Eriman.
11111/10339 Beyoğlu Firuzağa 
12466/11581 Defterdar Yokuşu 

No. 110/3 de.
İstanbul.

Dilekçi: 3202 sayılı Z iraat Bankası Kanununun antidemok
ratik bir hüviyet taşıyan 40 ve 46 nci maddeleri ile Ziraat Ban
kası ve Emniyet Sandıklarına tanınmış bulunan cebrî müzaye
de ve ihale muamelelerinden dolayı icra ve iflâs mevzuatı ile 
kanun yollarına müracaat hususunda efrada tanınan hakların

(Dilekçe özeti : Borçlar Kanunu
nun 226 net maddesi muvacehesin
de 3202 sayılı Kanunun 40 ve 46 
nci maddelerinin tefsir olunması 
hakkında).
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selbedilmiş bulunduğuna temas ederek çıkarılan bir tevhidi 
içtihat kararı ile nihayet bu muameleler aleyhine mahkemelere 
müracaat olunabileceği kabul edilmiş ise de kendi görüş ve 
noktai nazarına göre bu müracaatlar için Borçlar Kanununun 
226 nci maddesinde icra merciine müracaat için tanınan 10  

günlük sukutuhak müddetinin cari olmaması icabedeceğinden 
mezkûr maddei kanuniyelerle birlikte bu durumun tefsir olun
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Tefsirde bulunmaya veya teklif etme
ye yetkili bulunmıyaıı komisyonumuzca talep hakkında yapı
lacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Kom isyon kararı ve n<‘ sebepten verildiği

3405 16 . IV . 1952

11112/10340 Haşan Basri Ergin 
Tapu Sicil Muhafızı 
Muavini.
Gümüşane.

(Dilekçe özeti : Açıkta kaldığı 
müddete ait maaşlarının verilme
diğinden şikâyet).

D ilekçi: Pülümür Tapu Sicil Memuru iken görülen lüzum 
üzerine işten el çektirilip bilâhara Bakanlık emrine alınmış 
bulunduğunu ve neticei muhakemede verilen 2 0  gün hapis ve 
75 lira ağır para cezası ve 3 ay memuriyetten mahrumiyet ce
zalarının 5677 sayılı Kanunla affa uğradığını belirterek 3656 
sayılı Kanunun 11 nci addesine göre verilmesi icabeden açıkta 
kaldığı müddete ait maaşlarının verilmediğinden şikâyetle ge
rekli tetkikatın  yapılarak verilmesini dilemektedir.

Gereği düşünüldü: Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem bulunmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3406 16 . IV . 1952

11115/10343 Abdullah Kalman 
Aşağı Ege’den.
Çaykara.

D ilekçi: Sanatı pratik  dişçilik olduğu halde Hükümetçe 
müsaade olunmaması ve başkaca bir geçim vasıtası bulunma
ması yüzünden müşkül bir duruma düştüğünü belirterek bil- 
imtihan veyahut Dişçi Fakültesinde leylî olarak okutulup ken
disine diploma verilmesini mümkün olmadığı takdirde arazi 
temin olunmasını dilemektedir.

Gereği düşünüldü: Yeni bir kanun teklifi ile ilgili bulurum

(Dilekçe özeti : Dişçilik diploması 
verilmesi veyahut kendisine arazi 
temin olunması hakkında).
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığı
na karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3407 16 . IV . 1952

11118/10345 Mehmet Aili Çıtak.
Bretıköy Suadiye 
Mah. Tüccar Kâtibi 
So. No. 20 de. 
tstanbul.

(Dilekçe özeti : Sepkeden 29 yıllık, 
hizmetine merhametin İstanbul 
Belediyesince kendisine muhtaç ay
lığı bağlanması hakkında).

Dilekçi : İstanbul Şehir Emanetinde 29 yıl kantar memur
luğu yaptıktan sonra 1329 yılında kadro harici bırakılarak 
bu vazifeden ayrılmış olduğunu, halen 87 yaşında ve muhtacı 
muavenet bir durumda bulunduğunu belirterek mezkûr idarece 
hiç olmazsa kendisine muhtaciıı faslından aylık bağlanmasını 
istemektedir. *

Gereği düşünüldü : Muktazi muamelenin tâyin ve ifası ilgili 
Bakanlığa ait bulunmasına binaen talep hakkında komisyonu
muzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3408 16 . IV . 1952

11122/10349 Tevfik Akçora.
Kurtuluş Misafir 
So. No. 1 d<*. 
Ankara.

i (Dilekçe özeti : 11 hektarlık ara
zisine füzulen müdahalede bulu
nan Yasin Oöksel’den şikâyet ve 
bu mevzuda kendisine yardım ya
pılması hakkında).

Dilekçi : H arekâtı Milliye sırasında köyün ileri derecede 
varhklı kimselerinden iken düşman istilâsı üzerine bütün em
valinin gasıp ve tahrip edilmiş bulunduğunu ve o tarihlerde 
ordu birliklerimize karşı yaptığı fedakârlıklardan ve halen 
de yardıma muhtaç bir durumda olduğunu belirterek kendisine 
ait 11 hektarlık araziyi ücretsiz olarak ekip biçen Yasin adlı 
şahıs yüzünden malına sahip olamadığından ve mahkemelerde 
uğraşmaya da vakti müsait bulunmadığından bu hususta ken
disine yardım yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3409 16 . IV . 1952
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ıı« sebepten verildiği

11128/10355 Sıddık Kılıç.
fsafakılı Köyünden. 
Sorgun tlcesi. 

Yozgad.

(Dilekçe özeti : Eymir Bucak Mü
dürü tarafından aleyhine ittihaz 
olunan bir men’i müdahale kararı 
ile keza mahkemece verilip kesin
leşmiş bulunan müdahalenin 
men’ine dair olan kararın kendi
ne tebliğ olunmadığından şikâ
yet).

Dilekçi : Eymir Bucağı müdürü tarafından aleyhine veril
miş olan bir m en’i müdahale kararının kanunsuzluğundan bah
sile yapmış olduğu müracaatlarının bir n'etice vermediğinden, 
diğer hissedarlarla birlikte dörtte birine batapu sahip ve zilyed 
bulunduğu araziye müdahaleden men i için açılan bir dâva 
neticesinde muayyen hisse üzerindeki müdahalesinin ınen’ine 
karar verilip bu kararın  Yargıtayca da tasdik edilmiş bulun
duğu halde kendisine tebliğ edilmemiş bulunduğundan şikâyet 
ederek evrakının celp olunup incelenmesini ve icabeden mua
melenin ifasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kendilerine mesuliyet terettüp eden 
vazifeliler hakkında icabeden muamelenin tâyini ilgili Bakan
lıklara ait bulunmasına ve işin esasen kaza merciince incele
nip karara bağlanmış olmasına binaen talep hakkında komis
yonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Dilekçi : Devlet Demiryolları tdaresi ile yapmış olduğu bir 
mukaveleden dolayı, hakkında Eskişehir Sulh Hukuk Mahkeme
since verilmiş bulunan 2 0 0  lira tazminat mahkûmiyetinin icra 
marifetiyle tahsiline tevessül olunduğundan ve fakıni zaruretine 
mebni bu meblâğı ödemekten âciz bulunduğundan bahsile 5677 
sayılı Kanunla esasen ortadan kalkmış olan bu cezanın silinme
si için bir karar verilmesini dilemektedir.

Gereği düşünüldü : icra muamelâtı aleyhine yapılacak itiraz
ların tetkiki icra tetkik mercilerine ait bulunmasına ve mahkeme
ce verilen bir hüküm üzerinde de her hangi bir suretle muamele 
yapılamıyacağma göre talep hakkında komisyonumuzca yapılacak 
bir işlem bulunmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3410 16 . IV . 1952

11129/10356 Eyüp Erkan.
Yeni Mahalle.
7 nci Dere Sokak 
No. 20 de. 
Eskişehir.

(Dilekçe özeti : icra marifetiyle 
tahsiline tevessül olunun 200 lira
lık tazminat mahkûmiyetinin kal
dırılması hakkında).

K arar No. K arar tarihi

3411 16 . IV . 1952
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(Dilekçe özeti : Muhtaç asker aile
leri meyanmda kendisine yapıl
ması icabeden yardımın yapılma
dığı ndan şikâyet).

Dilekçi : Kocasının 70 lik ve mâlûl bir ihtiyar olduğuna ve 
bakımlarının K ore’de asker bulunan oğullan Celâl tarafından 
temin edilmekte bulunduğuna dair muhtarlıktan aldıklan maz
bata ile Konya Valiliğine gönderilen müracaatları üzerine ken
dilerine yardım yapılması Valilikten Sarayönü Belediyesine emir 
verilmiş bulunduğu halde adı geçen belediye tarafından bu emre 
ittiba olunmadığından şikâyet ederek müstahak bulundukları 
vardım maaşının tahsis olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3412 16 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Çerkeş Demokrat 
Parti teşkilâtından alacaklı bu
lunduğu 280 liralık alacağının ge
nel merkezce ödenmesine delâlet 
h uyu ru iması hakkın da).

Dilekçi : Çerkeş Demokrat Parti ilce teşkilâtına icara vermiş 
olduğu binasına ait 14 aylık icar tutarını icra memurluğuna ve 
tetkik merciince dahi tahsil ettirmeye muvaffak olamadığından 
bahsile mezkûr Parti Genel Başkanlığından tediyesi için emir 
verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar ve
rildi. ,

K arar No. K arar tarihi

3413 16 . IV  . 1952

(Dilekçe özeti : Mahkeme adedinin 
artırıhnası hakkında).

Dilekçi : Açtığı bir alacak dâvasının mahkemenin işlerinin 
çokluğu yüzünden gecikmekte ve bu yüzden kendisinin avare ol
duğunu belirterek mahkeme adedinin artırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında komisyo
numuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

11133/10360 Hüseyin Kara.
Kızgeçe Köyünden. 
Amasya.

11132/10359 Hatice Duran.
K uıtlar Mahallesin
de.
Çerkeş.

11130/10357 Elmashan Canbey.
Sarayönü Mahallesi
27 No. da.
Konya.

3414 16 . IV . 1952



—  14 —

11139/10365
14001/12890
12576/11689

Dilekçe
No.

1147/1072

(Bilekçe özeti : Kocasının Müca- 
delei Milliyede sepkeden hizme
tine mukabil kendisine yardım, 
yapılması hakkında).

Dilekçi : Mücadelei Milliyede İstanbul’da Hamallar Cemi
yeti Reisi bulunan kocası Salih Reis’in sebkeden fedakârlıkla
rından bahsile malî müzayıkaya duçar olduğundan kendisine 
emsalleri ınisillû vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile ilgili olan ta 
lep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3415 16 . TV . 1952

, ’ (Bilekçe özeti : hakkında ittihaz
olunmuş bulunan inzibati cezanın 
bütün neticeleri ile birlikte kaldı
rılması hakkında).

Dilekçi : Daha önce takdim etmiş bulunduğu dört dilekçesi
ne ek olarak takdim etmiş bulunduğu bu dilekçesinde ezcümle 
İkinci Cihan Harbinin tevlit ettiği ağır geçim şartları yüzün
den kiraladığı bir m iktar arazi üzerinde çoluk çocuğunun emek 
sarfederek ziraat apmış olduklarından dolayı hakkında it ti
haz buyrulan tahvili memuriyet ve sınıf tenzili ve binnetice 
maaş derecesinin indirilmesine dair verilmiş olan inzibati ceza
nın; Memurin Kanununun 8 nci maddesinde yazılı bulunan mem
nu meşgaleler meyanında bulunmadığından ve adaletsizliğinden 
bahsile bütün hukuki netayici ile birlikte kaldırılmasını is
temektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bahis mevzuu ettiği ve ayııı 
mahiyetteki müracaatları üzerine selef komisyon tarafından
10 . X I . 1950 gün ve 180 sayılı ve iş Yargıtay Başkanlar K uru
lunca incelenerek reddedilmiş olduğuna göre bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına dair bir karar verilmiş olduğu anlaşıldı
ğından talep hakkında komisyonumuzca yeni bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Mahmut Yücetürk 
İcra Memuru, 
(ikanlik.

Hanife F ırat 
Keferdiz Belediye 
Başkanı Şaban F u
at eliyle.
Malatya.

3416 16 . IV . 1952
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Dilekçe Dilcikçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

11429/10621 Recep Karakoyun.
Kova Mah. de 
Dülger Abdi Evinde 
Turhal.

(Dilekçe özeti : İşine bakmıyan 
Iliikümet makam ve mercilerin- 
den ve kendisini 3 defa akıl has
tanesine gönderenler hakkında 
tahkikat yapılmadığından şikâ
yet).

Dilekçi: Şibin Karahisar, Turhal ve Tokad mahkeme baş
kâtipliklerinde kayıtlı bulunan müracaatlarına bir türlü  bakıl
madığından ve kendisinin 3 defa akıl hastanesine gönderilip 
yatırılmış olmasının tetkiki için yaptığı şikâyetlerin de keza 
nazarı itibara alınmadığından bahsetmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyet olunanlar hakkında icabeden 
muamelenin ifası ilgili Bakanlığa ait olduğundan komisyonu
muzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verild i

Dilekçi: Tuğgeneral ve eşitlerinin maaş derecelerini 125 
lira olarak tesbit eden 5838 nayılı Kanunun yürürlüğe girme
sinden 1,5 ay önce ve kendi isteği ile ve 5609 sayılı Kanuna 
göre albay derecesine muadil 3 ncü derece üzerinden 100 lira 
ile emekliye ayrıldığını ve bu suretle Hükümetçe yapılacak tas
fiyeyi bekliyerek emekliye çıkarılmış olan daha kidemsiz em
sallerine nazaran mağdur bir duruma düşmüş olduğuna işaret
le bu adaletsizliğin giderilmesi için zikroılunan kanundan fay
dalandırılm alarını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Yeni bir kanun teklifi ile ilgili olan ta 
lep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 

'  karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3417 16 . IV . 1952

11444/10635 Hakkı Tuyun
Cumhuriyet Cad. 
6. So. No. 22. 
Aydın.

(Dilekçe özeti : 5609 sayılı Kanu
na göre emekliye ayrılmış olan 
tuğgenerallerin ve eşitlerinin 5838 
sayılı Kanundan faydalandırılma
ları hakkında).

K arar No. K arar tarihi

3418 16 . I V . 1952

11435/10626 Mustafa Yetim. 
13724/12776 Arsin Bucağı.

Poşa Köyünde. 
Trab/zon.

(Dilekçe özeti : Ödenmiyen köy 
okul inşaat alacaklarının Bayın
dırlık Bakanlığından gönderilecek 
bir mühendis marifetiyle tesbit et
tirilip ihtilâflarının bir neticeye 
bağlatılması hakkında).

Dilekçi 1949 ve 1950 yılları içerisinde uhdesine almış oldu
ğu 5 köy okulundan 4 ünü bedeni mükellefiyet esasının kaldı-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

rılması üzerine şahsen ve masraf ihtiyar etmek suretiyle vali
nin verdiği emir dairesinde ikmal etmiş bulunduğu halde ala
cağının ödenmediğinden ve yapmış olduğu müracaatlarından 
da bir netice alamadığından şikâyet ederek yapılan masrafla
rın Bayındırlık Bakanlığından gönderilecek bir mühendise tes
hil ettirilerek mağduriyetten kurtarılm asına delâlet buyurul- 
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Tekikı kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3419 16. TV. 1952

(Dilekçe özeti : Yeni emekli Ka
nunu ile kaldırılan 2941 sayılı Ka- 
nundan faydalanabilmesini te
min için bir tefsir kararı verilme
si hakkında)

Dilekçi : Lise öğretmenliğinde 25 yılını ikmal ed'erek 40 
lira maaşla 1 Nisan 1951 yılında emekliye ayrılmış olduğunu 
ve Büyük Millet Meclisinin 2 nci devre Ergani Milletvekille
rinden bulunduğu halde kendilerine 125 lira üzerinden maaş 
bağlanmasını âmir bulunan 2941 sayılı Kanunun yeni Emekli 
Kanununun 133 ncü maddesi ile kaldırılmış bulunması yüzün
den mağduriyete uğratıldığını belirterek hakkı müktesebin 
mahfuziyeti prensibini ihlâl eden mezkûr ıııaddei kanuniyenin 
tadili mahiyetinde bir tefsir kararı verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Esas itibariyle kanun teklifi ile ilgili 
bulunan talep hakkında Anayasanın 15 nci maddesine göıv 
komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

3420 16 . IV . 1952

11995/10415 Kâzını Vehbi Oral.
Saray Mah. de. 
Emekli Lise ö ğ 
retmeni.
Ergani

11203/10421 Halim Ekşi.
Koca Ali Köyü 
D. P. âzasından. 
Karasu - İzmit.

( Dilekçe özeti : Halk tarafından 
hibe edilen arsa üzerine yapmak 
istediği bir kulube için mdlaenu 
yardımında bulunulması hakkın
da ).

Dilekçi : Babasının; Rize’de bulunan 20 bin lira değerindeki 
emlâkinin bir seylâp neticesinde mahvolmuş bulunduğunu ve 
bu hallerine merhameten ve Kuvvai Milliyeye y a r d ı m ın d a n  

dolayı pederini tanıyan İzmit ’in Karasu tlcesi Kocaali köyü 
halkı tarafından kendilerinle 3 dönümlük bir arsa hibe edilin W 
olduğunu belirterek mezkûr yer üzerine bir kulübe kurabil
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mesi için muhtaç bulunduğu malzemenin yardım olarak temin 
buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında komis
yonumuzca yapılacak bir muamele bulunmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karaı-ı ve ne sebepten verildiği

3421 16 . IV  . 1952

(Dilekçe özeti : ölünceye kadar 
verileceği vait buyurulan aylıkla
rının verilmesi hakkında) .

Dilekçi : 1930 senesinde Fransız Sefaretinde Kavas olarak 
bulunduğu sırada sebkeden mesaisine karşılık kendisine ölün
ceye kadar aylık girileceği zamanın millî emniyet reisi ve 
müfettişi umumisi tarafından vaid buyurulduğu halde bu aylı
ğın 1934 yılında kesilmiş olduğundan bahsiyle halen fakru- 
zaruret içerisinde bulunmasına binaen vaidedilen bu 60 lira 
aylığın ödenmesini ve teraküm eden miktarının verilmesini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Muktazi muamelenin tâyin ve ifası 
alâkalı Bakanlığa ait bulunmasına binaen talep hakkında ko
misyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3422 16 . IV  . 1952

(Dilekçe özeti : tmar ve ihya etti
ğinden dolayı kendisine satılma
sı mukarrer bulunan arazinin 
elinden alındığından şikâyet).

Dilekçi : Hâzineye ait olup 20 yıldır imar ve ihya ederek 
meydana getirmiş olduğu arazilerin Tapu Kanununun mülga
6 nci maddesi dairesinde Mâliyece kendisine satılması kararlaş
tırıldığı ve ilk taksitini de ödemek üzere vermek istediği halde 
işin savsanması ve bu arada Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
nun yürürlüğe girmesi üzerine bu muamelenin iptal olunup ara
zinin geri alındığından şikâyet ederek mal müdürlüğündeki 
dosyasının celp ve tetkiki ile mezkûr yerlerin kendisine tahsi
sini veya satılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : tcabeden muamelenin tâyin ve ifası için 
önce ilgili B akanlığa; ihtilâf halinde de kaza merciine müracaat 
olunması icabettiğinden talep hakkında komisyonumuzca yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

11220/10428 Haşan Didar.
Haral Köyünde. 
Oğuz.

11204/10422 Muharrem Külâhoğ- 
lu.
Yenidoğan Mahal
lesi Eskişehir So.
No. 269 da.
Ankara.

3423 16 . IV . 2952



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

11229/10437 Ali Osman Buğday
cı .
Müslim Köyü Muh
tarı.
Polatlı.

(Dilekçe özeti : Banka borçlarının 
tecil olunması hakkında).

Dilekçi : Fena giden mahsul şartları yüzünden ödemeye muk
tedir olamadıkları banka borçlarının 1952 yılına kadar tecil edil
mesini ve bunun temini için de icabeden keşfin mahallî ajansı
na yaptırılm ıyarak Kaymakamlık vasıtasiyle yaptırılmasını is
temektedir.

Gereği düşünüldü : İcabeden muamelenin tâyin ve ifası ilgi
li Bakalıklara ait bulunmasına binaen talep hakkında ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

3424 16 . IV . 1952

11232/10440 Huriye YılmazcI.
Topkııpı Tramvay 
Cad. llıkadım Ap. 
No. 93/3.
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanması hakkın
da) .

Dilekçi : ö lü  kocası Mehmet Yılmazel’in Mücadelei Millîye 
de sebkeden hizmetlerinden ve tarihe maledilecek değerde olup 
kendisine ait bulunan vesaik ve fotoğrafların Türk Devrim Ta
rihi Enstitüsü Müdürlüğüne teslim etmiş bulunduğundan bah
sile emsalleri misüllû kendisine ve oğluna vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan talep 
hakkında; kanun teklif etmek hakkının Anayasanın 15 nci mad
desi ile münhasıran milletvekilleri ile Bakanlar Kuruluna tanın
mış bulunmasına binaen komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3425 16 . IV . 1952

11236/10444 Alâeddin Bakırcı- 
oğlu.
özel İdare Tahsil
darı.
Şcnkava - Erzurum.

(Dilekçe özeti : Hakkındaki ter
his muamelesinin iptaline dair).

Dilekçi : Ekli olarak sunduğu evrakın tetkikından da istih- 
taç buyurulacağı üzere 1947 yılında Jandarm a Genel Komutan
lığınca haksız olarak terhis edilmiş olduğunu ve 1861 sayılı Ka
nuna göre tekrar mesleğe alınması için vâki müracaatının da mü
cerret nazarı itibara alınmadığı gibi Danıştaya açtığı dâvanın 
reddi üzerine Askerî Yargıtay nezdinde ikame etmiş bulunduğu 
dâvasının da, mezkûr Komutanlığın gûya kendisinin terhisini 
talep etmiş olduğu hakkındaki işarına müsteniden ve kanuni 
müddeti içerisinde müracaat etmiş bulunmasına rağmen iyice in
celeme yapılmaksızın süre aşımından ret edilmek suretiyle keza 
mağdur edilmiş bulunduğunu belirterek evrakının incelenip ka
nuni hakkının iadesini istemektedir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup Askerî 
Yargıtayca da karara bağlanmış olan bir meseleye taallûk eden 
talep hakkında Anayasanın 54 ncü maddesi müvacehesinde ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3426 16 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : 4753 sayılı Kanu
na muhalif olarak arazisi üzerine 
vaz’olunan ihtiyati tedbir kararı
nın kaldırılması hakkında).

Dilekçi : 4753 sayılı Kanuna tevfikan pederine verilmiş olup 
vefatı üzerine kendisine intikal etmiş olan 4 dönümlük arazisi 
hakkında Muzaffer Tuzlacı adındaki şahsın Hazine aleyhine 
ikame etmiş olduğu dâva üzerine ve mezkûr kanunun 25 ve 28 
nci maddeleri sarahati hilâfına hâkimlikçe haksız olarak ihti
yati tedbir kararı verilmiş olduğundan ve dâvaya müdahale ta 
lebinin de kabul olunmıyarak kendisine hakaret edildiğinden 
bahsile mezkûr kararın kaldırılarak vâki mağduriyetinin gide
rilmesini ve arazinin adına tescil olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercilerinden sâdır olan kararlar 
üzerinde bir işlem yapılmasına imkânı kanuni bulunmadığına 
ve yargıcın şahsına muzaf isnat dolayısiyle de icabeden muame
lenin icrası Adalet Bakanlığına ait bulunmasına göre talep hak
kında vazife cihetinden komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3427 16. IV . 1952

(Dilekçe özeti : Mübadil hakları
na mukabil 25 yıldır zilycdleri al
tında bulundurdukları arazilerin 
adlarına tescil olunması hakkında)

Dilekçiler : Selanik ’in Kılkış mübadillerinden olup Bilecik 
in Kızıldamlar Köyüne iskân olunduklarını ve o tarihte veril
miş olan iskân haklarının noksan verilmesinden dolayı ihya 
etmiş bulundukları sair araziler üzerinde 25 yıldır tasarruf et
mekte bulunduklarını ve bu yerlerin adlarına tescili hususu is
kân Genel Müdürlüğünce de emir verilmiş olduğu halde işleri
nin neticelend irilmediğin i beyanla mezkûr arazilein istahkakları- 
na mukabil veya borçlanma suretiyle adlarına tapulandıni- 
ması için emir buyurulmasmı istemektedirler.

Gereği düşünüldü : İcabının icrası ilgili Bakanlığa ve bu 
makamca da yapılmaması halinde kaza merciine ait bulunmsı- 
na binaen talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılma-

11243/10449 Eyüp Balaban ve ar.
Kızıldamlar Köyün
de Mübadil göçmen
lerden . •
Bilecik.

11238/10446 Ali Kaya.
Zağgiri Köyünden. 
Tercan
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sına mahal olmadığına üyeden İsmail Aşkın ’ın «bir defada ilgili 
Bakanlıktan sorulması hakkındaki» muhalefetine karşılık ço
ğunlukla karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3428 16 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Memurin Kanu
nunun 49 ncu maddesine tevfikan 
hakkında ittihaz olunan memuri
yetten ihraç kararının kaldırılma
sına dair).

Dilekçi : 1946 yılında Şemdinli P. T. T. Şefliğinde bulunduğa 
bir sırada vukubulan âdi zimmet suçundan dolayı mahkûm 
edildiği altı ay hapis ve bir sene memuriyetten mahrumiyet ce
zasından başka Memurin Kanununun 49 ncu maddesine müste
niden hakkında ittihaz olunan memuriyetten ihraç kararının 
Yüksek Meclisin 3 . V III . 1951 gün ve 1739 sayılı Kararına 
müsteniden kaldırılmasını ve devameden fakrü sefaletine son 
verilmesini mümkün olmadığı takdirde Vatandaşlık Kanununa 
tevfikan vatandaşlıktan iskatı için son dilekçesinin İçişleri Ba
kanlığına gönderilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Zikrolunan Yüksek Meclis kararına tev
fikan dilekçi hakkında yapılması icabeden muamelenin tâyin ve 
ifası ilgili Bakanlığa ait bulunmasına ve bu muameleye de ka
naat olunmaması halinde de işin tetkikinin kaza mercnne aidi
yetine binaen talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3429 16 . IV . 1952

(Dilekçe özeti: 5677 sayılı A f  Ka
nun ile iade olunması icabettiği 
halde Danıştayca da reddedildi
ğinden dolayı zayiolan emeklilik 
hakkının yeniden tanınmasına 
dair).

D ilekçi: Bir mahkûmiyet neticesi sâkıt olup 5677 sayılı Af 
Kanunu ile avdet etmesi icabeden emeklilik hakkının Millî 
Savunma Bakanlığınca tanınmasından dolayı bidayeten Askerî 
Yargı tayda açıp vazife cihetinden re t olunan dâvasının Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 193 ncü maddeni ve buna 
dair 171 sayılı tefsir kararm a dayanarak bilâhara Danıştayda 
ikame etmiş bulunduğu halde müruruzaman bakımından ret 
olunması üzerine yaptığı tashihi karar talebinin de keza Danış
tay 5 nci Dairesince ve bu hakkını teyit eder mahiyette ve em-

11256/10460 Fahri Tufan.
Çocuk Sarayı Cad. 
desi Adalet Dairesi 
karşısı Altın So. 
Avukat Aziz Baban 
eliyle emekli. 
Ankara.

11248/10454 Bekir Alkan. 
13104/12205 Orta Mah. de.

Eski P. T. T. Şefi 
Van.



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Kooıisyon kararı ve ne sebepten verildiği

11257/10461 İbrahim. Haaıcı.
Bıyıklar Mah. de.
No. 29 evde Gümül- 
cine göçmenlerinden. 
Bavındır

11259/10463 Refik Ulusoy.
özel idare Avukatı. 
Manisa.

sal hâdiselerde mabihülimtisal olan 18 . V . 1951 gün ve 51/271 
sayılı Tevhidi İçtihat ve 1739 sayılı Yüksek Meclis kararları 
hilâfına kabul olunmayıp hukukan mağdur edildiğinden bah
sile hatayı adlî ile muallel bulunan mezkûr kararın  düzeltile
rek hakkının tanınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Tetkiki kaza merciine ait olup Danıştay - 
ca da tetkik ve ret edilmilş olduğu anlaşılan talep hakkında 
Anayasanın mahkeme kararlarının Büyük Millet Meclisince de 
tebdil ve tağyirine cevaz vermiyen 54 ncü maddesi muvacehe
sinde komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

3430 16 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Staj ve imtihanda 
sünnetçilikf ruhsatı verilmesi hak
kında).

Dilekçi: Y unanistan’ın Şapçı mültecilerinden olup Bayındır 
İlcesine yerleştirilmiş olduğunu ve yedinde mevcut sünnetçilik 
ihtisas vesikası ile birlikte sanatına müsaade olunması için 
Sağlık Bakanlığına yapmış olduğu müracaatına karşılık mez
kûr Bakanlıkça 1219 nayılı Kanunun 58 ve 59 ncu maddelerine 
muhalif olan durum undan dolayı talebinin kabule şayan gö
rülmediğinin bildirilmiş bulunduğundan bahsile muhtacı mua
venet bir duruma düşmemesi için bir operatör veya heyeti sıh
hiye nezdinde staj ve imtihana tâbi tutulm ak suretiyle ruhsat 
verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin Bakanlık işarına ademikana- 
atle kanuni bir hakkının yerine getirilmemiş olduğunda ısrar 
etmesi halinde Danıştaya m üracaatta muhtar bulunmasına bi
naen talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3431 16. IV . 1952

(Dilekçe özeti : Soma İlçesi Lin- 
yit Maden ocakları mültezimi Yu
nus Nadi adına tahakkuk eden 
25.200 lira bina ve Bina Vergisi
ne munzam İktisadi Buhran Ver
gisinin terkinine dair olan Da
nıştay Kararının re f’i hakkında).

Dilekçi : 1929 yılından 1939 yılı Eylül ayına kadar işlet
miş olduğu Soma ilçesi Linyit Maden Ocakları sahasındaki bina 
ve alâtı sabiteler için bina ve buna munzam iktisadi
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Dilekçe
No.

11260/10464
14451/13462

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Buhran Vergisi olarak mültezim Yunus Nadi adına ta 
hakkuk ettirilip Vergi itiraz ve Temyiz Komisyonu Heyeti 
Umumiyesince tasdik edilmiş bulunan 1936 - 1939 yıllarına 
ait 25 200 lira vergi borcundan dolayı Danıştay Altıncı Daire
since rüyet olunan dâva neticesinde vergi süresi içinde tahakkuk 
ettirilip ilgiliye tebliğ olunduğu halde 49/961 sayı üe dâvanın 
zamanaşımı yönünden kabul olunarak verginin terkinime karar 
verilmiş olduğu vâki tashihi karar ve iadeyi muhakeme taleple
rinin de keza ret edilmek suretiyle haksız ve mesnetsiz olarak 
idare mutazarrır edilmiş bulunduğundan bahsile bu muamelenin 
düzeltilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin; İdareyi Umumiyeyi Vîlâyat 
Kanununa göre idareyi hususiyeleri temsile yetkili olan vali 
tarafından tevkil olunduğunu tevsik edem her hangi bir belge 
ibraz etmemiş bulunmasına ve esasen Anayasanın 54 ncü madde
sine göre ka.za merciince ittihaz olunan kararların Büyük Millet 
Meclisince de tebdil ve tağyirine imkân olmamasına binaen ince
lenme kabiliyeti görülemeyen talebin Komisyonumuzca bu cihet
lerden reddine karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3432 16. IV . 1952

(Dilekçe özeti : Poshof Ilâkimli- 
ğince ittihaz olunan 23/950 sayılı 
Karardan şikâyet).

Dil'ekçi : Kendisine ceddinden intikal etmiş bulunan çayırı
nın Dursun Yılmaz adındaki kişinin açtığı tescil dâvası üze
rine ve m uhtarlığın verdiği sahte ilmühabere müsteniden her 
hangi bir keşif ve ilân dahi yapılmaksızın Posof Mahkemesinin 
adaletsiz ve mesnetsiz olan 18 . 5 . 1950 gün ve 950/23 sayılı 
karariyle elinden alınmış olduğundan keza Başbakanlığa ve 
Adalet Bakanlığına yapmış olduğu müracaatlar üzerine mahallî 
savcılıkça Aşağı ve Yukarı Damal köy muhtarlarının ifadesi 
alınarak m uhtarlıkça verilen ilmühaberin sahteliği ve müddui- 
yatım n sıhhatinin meydana çıkarıldığı anlaşılmış ise de alınan 
ifadelerin alıkonulduğundan bahsile haksızlığın giderilmesini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Haklarında şikâyet olunan vazifeliler 
hakkında icabeden muamelenin ifası ilgili Bakanlığa ait bulun
masına ve verilmiş olan kararın Büyük Millet Meclisince dahi 
incelenip tebdil ve tağyirine Anayasanın 54 ncü maddesine 
göre imkân bulunmadığından talep hakkmda komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

Musa Çintemir.
Aşağı Damal Köyün
de.
Damal Bucağı. 
Poshof.

3433 16 . IV . 1952



11272/104.73 Saffet Yıldız
Ceza Evinde hü
kümlü.
Tokad.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

23

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Yargıtayca da 
tasdik olunmuş buluna/n mahkûmi
yet kararma ait dosyasının ince
lenerek mağduriyetinin, giderilme
si hakkında).

Dilekçi : Kız karçırm a ve ırza geçme suçundan dolayı To
kad Ağır Ceza Mahkemesince hükmolunup Yargıtayca da tas
dik edilmiş bulunan mahkûmiyet kararına ait dosyasının celp 
ve tetkik  olunarak; müdafaa şahitlerinin beyanına dahi itibar 
olunmaksızın ittihaz olunan karardan dolayı uğradığı mağduri
yetin giderilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince karara bağlanıp kanun 
yollarından da geçmek .suretiyle kesbi katiyet etmiş olan bir 
işe taallûk eden talep hakkında Anayasanın 54 ncü maddesinin 
açık hükmü karşısında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal ve imkân bulunmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3434 16 . IV . 1952

11276/10477 Sabri Gülmez ve ar.
Kurtuluş Mahallesi 
İnönü Cad. Tayyare 
meydanı civarında 
No. 286.
İskenderun. ,

Dilekçiler : tran s ız  idaresi zamanında İskenderun’da Cemi
yeti Akvam tarafından satınalınıp hayır cemiyeti adına tapuya 
tescil ettirilmiş bulunan ve İskenderun Tapu Sicilinin 29 ncu 
cilt ve 7 nci sayfasında kayıtlı 7 parsel numaralı arsalar üze
rinde müsaade ile Ermeni muhacirini tarafından yaptırılmış 
bulunan evleri H atay ’ın Anavatana ilhakı üzerine 10 yıldır 
tam ir ve ihya etmek suretiyle tahtı işgallerinde bulundurdukla
rından bahsile bedelsiz olarak adlarına tescili için karar alın
masını dilemektedirler.

Gereği düşünüldü : icabeden muamelenin tâyin ve ilası 
ilgili Bakanlığa ait olup yapılacak bu muameleye de kanaat 
olunmaması halinde işin tetkikinin kaza merciine ait bulunma
sına binaen talep hakkında Komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

(Dilekçe özeti : Cemiyeti Hayriye 
adına miiseccel olup üzerlerine 
ev yaptırmış bulundukları arsala
rın kendi namlarına tescil ettiril
mesi hakkında).

3435 16 . IV . 1952
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Dilekçe

No.

11279/10480

11285/10485

11290/10490
12659/11764
11924/11079

Zehra Turna . 
Balarım Köyünde. 
İznik.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Bilekçe özeti : Aleyhine netice
lenmiş olan şüyuun izalesi hak- 
kmdaki dâvasının iadei muhake-

# me yolu ile tekrar görülmesi ta
lebine dair).

Dilekçi : Pederinin vefatı sırasında evli ve tabiatiyle ko
casının evinde bulunmasından bilistifade nakdî ve ayni serveti
ni beyinlerinde paylaşarak kendisini mağdur etmiş bulunan va
lide ve kardeşlerinin bu halleri* dolayısiyle müteveffanın gayri
menkul emvali üzerine açılan izalei şüyu dâvasının da aleyhi
ne neticelendirilmiş bulunduğundan bahsile vâki mağduriyetinin 
önlenmesi için dâvanın iadei muhakeme yoliyle yeniden ele 
alınması için icabeden muamelenin yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait oup bu merci
lerce de karara bağlandığı anlaşılan bir meseleye taallûk eden 
talep hakkında kanun yolları içinde aynı mercilere müracaat 
olunması zaruri bulunmasına binaen Anayasanın 54 ncü madde
sine göre komisyonumuzca yapılacak bir işlem bulunmadığına 
karar verildi. ,

K arar No. K arar tarihi

3436 16 . IV . 1952

Esma Ünlü. (Bilekçe özeti : Berdesti rüyet bu-
Salih Ünlü eşi. * lunan tapu iptal dâvasına rağmen
Yerköy. Hazine tarafından arazilerine ya

pılan fuzuli müdahalenin meen’i 
hakkında).

Dilekçi : Tapu ile m utasarrıf ve zilyed bulunduğu arazileri 
üzerinde 4 yıl önce Hazine trafından tesahup iddia olunarak 
mezkûr yerlerinin muhacirine dağıtılıp zeriyat yapılmaya baş
landığından şikâyetle açmış olduğu tapu iptal dâvasının derdes
ti rüyet bulunmasına binaen vâki müdahalenin menolunmasıııı 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş olduğu an
laşılan bir meseleye taallûku hasebiyle Anayasanın 54 ncü 
maddesinin açık hükmü karşısında talep hakkında komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3437 16 . IV . 1952

Dursun Burgucu. 
Merkez Gazi ilk
okulunda. 
Zonguldak.

(Bilekçe özeti : Odacılık veya ya
zıcılık gibi bir hizmete alınması 
hakkında).

Dilekçi : ilk  tahsili olup askerliğini çıplak telefon h a t ve 
santralerinde yapmış oduğunu ve hizmete alınmadan önce de
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Devlet Demiryolları bekçiliğinde çalışmış olduğunu belirterek 
durumu ile mütenasip odacılık veya yazıcılık gibi bir hizmete 
alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında komisyo
numuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3438 16 . IV . 1952

11294/10494 İsmail Hakkı Yıldız. 
12943/12049 Çufaruksa Köyü.

Hamzalı Mah. de.
Of.

(Dilekçe özeti : Doğanköyü adı 
ile ve müstakil bir köy olarak bir
leştirilen Ilamzalı ve Kus mahal- 

. terinin haliyle bırakılması hak
kında).

Eskiden beri Çufaruksa Köyüne bağlı bulunan Hamzalı ve 
Kus mahallelerinin bu mahalleler sakinlerinden bazılarının 
müracaatı üzerine mezkûr köyden ayrılarak Doğanköyü adı ile 
müstakil bir köy haline getirilmiş olduğundan ve ekseriyeti teş
kil eden halkın İçişleri Bakanlığına vâki müracaatına da henüz 
bir cevap verilmemiş bulunduğundan bahsile Doğanköv adının 
kaldırılarak adı gezen mahallelerin eski haliyle muhafazasına 
müsaade buyurulmasını istemektedir.
* Gereği düşünüldü : 5442 sayılı t l  İdaresi Kanununa tevfikan 
yapılması icabeden muamelenin tâyin ve tekemmül ettirilmesi 
ilgili bakanlığa ait bulunmasına binaen talep hakkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına, mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3439 16 . TV . 1952

11303/10502 Ahmet Baysal ve ar.
Üsküdar - Kadıköy 
ve havalisi Tram
vayları İşçi Mümes
silleri Heyetinden 
161 No. lu.
Kadıköy - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Üsküdar Kadıköy 
ve Havalisi Halk Tramvaylarının 
Tstanbul Belediyesince devralm- 
masını temin edecek olan kanunun 
bir an Önce çıkarılması hakkında).

Dilekçiler : İstanbul Şehir Meclisince satın alınması karar
laştırılan Üsküdar - Kadıköy Halk Tramvaylarının devir işinin 
bu karar gereğince tahakkuk ettirilmesi için çıkarılacak olan 
kanunun bir an önce çıkarılarak her veçhile mağdur edilen bu 
idare müstahdemininin mağduriyetlerine son verilmesini iste
mektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan talep 
hakkında Anayasanın 15 nci maddesinin açık hükmü karşısında
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve 11e sebepten verildiği

komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.
Karar No. K arar tarihi

3440 16 . IV . 1952

.11321/10519 Mahmut Durmaz. (Dilekçe özeti : Daha önce lehleri-
ve ar. W olarak verilmiş olan men’i mü
Sarıcalı Mah. Ma dahale kararma rağmen aynı bu
san Otrıış nliyle. cak müdürü taralından işin ikin
Çarşamba. ci bir defa daha ele alınmasından 

şikâyet).

Dilekçiler: Çarşamba İlçesinin Dikbıyık Bucağına bağlı 
öksekaraçalı, Turgutlu ve A ıaplı köyleri şahsiyeti mâneviyesi- 
11e ait bulunan ve Köklükyazısı namiyle mâruf meralarına Nuh 
Noyan ve Abdullah Akdemir adındaki kişiler tarafından yapı- 
len fuzuli müdahale dolayısiyle ve bucak müdürlerine yapmış 
oldukları .şikâyet üzerine işin incelenerek 2311 numaralı Kanu
na tevfikan lehlerine olarak bir karara bağlanmış bulunmasına 
rağmen bilâhara adı geçen şahısların vâki iddiaları münasebe
tiyle aynı meselenin yine aynı bucak müdürü tarafından tah- 
kikına tevessül olunmasından şikâyetle mumaileyh tarafından 
yapılacak bu tahkikatın tarafsız olarak yapılacağından şüpheli 
bulunduklarından; köyleri hukukunun korunması için bu tah 
kikatın kaymakam tarafından bizzat veyahut vilâyetçe gönde
rilecek bir memur tarafından yapılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü: Münaziünfih meselenin nihai olarak hal
lolunması ilgili mahkemeye ait bulunmasına binaen talep hak
kında Anayasanın 54 ncü maddesinin açık hükmü karşısında 
komisyonumuzca yapılacak bir muamele bulunmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

3441 16. TV. 1952

11*352/10550 Osman Makinist. (Dilekçe öceti : Hakaret suçun
Ceza Evinde hü dan dolayı hakkında verilmiş olan
kümlü.
İzmir.

mahkûmiyet kararından şikâyet).

Dilekçi: Ankara Savcılığının Adalet Komisyonu Başkanli: 
ğıııa aidiyetinden bâhis bir tezkere ile göndermiş bulunduğu 
dilekçesinde ezcümle: Kamyonu ile oğlunu çiğnemekten sanık Enis 
ve şoför Haşan Camgöz aleyhlerine ikame olunup derdesti riivet 
bulunan muhakeme sırasında dosyada mevcut dört aylık tabip 
raporunu buradan çıkararak yerine iki aylık bir rapor koymak 
suretiyle emniyeti suiistimal ve dolayısiyle A vukatlık Kanunu
na muhalif hareket eden nanik vekili avukat Ali A kkaya’y» 
mahkeme huzurunda hakaret ettiğinden bahsile Asliye Cez;ı
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Mahkemesince hakkında ittihaz olunmuş bulunan hapis vo 
ağır paıa cezasındaki isabetsizlikten keza bu mevzuda kararın  
ıslahı için yapmış olduğu kanuni m üracaatların reddedilmiş 
bulunduğundan bahsile gıyabında verilmiş olan karara ait bu 
muamelenin incelenmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Mahkemece hükme bağlanıp kanun yol
larından da geçmek suretiyle kesbi katiyet etmiş bulunan bir 
karara taallûk eden talep hakkında Anayasanın 54 ncü madde
sinin açık hükmü karşısında komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne «ebepteıı verildiği

8442 16 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Tekaütlük muame
lesinin kaldırılarak bir memuriye
te alınması hakkında).

D ilekçi: Müddeti hizmetinin 25 seneye baliğ olması üzerine 
ve kendi isteğiyle Trabzon Maliye Tahsil Memurluğundan 
emekliye ayrılmış olduğundan ve kendisini bu yolda harekete 
sevkeden muhtelif sebeplerden bahsile tekaütlük kararının 
kaldırılarak yüksek dereceli bir memuriyete tâyinine lütuf bu- 
yurulmasmı istemektedir.

Gereği düşünüldü: Mahiyetine göre talep hakkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. K arar tarihi

3443 16 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : tzalei şüyu dâva
sı neticesinde haksız olarak veril
miş olan satış kararı üe keza hak
kında ittihaz olunan vesayet ve 
hacir kararlarının kaldırılmasına 
dair).

Dilekçi : Kocasından kalan azim tereke üzerinde Kile ve 
hııd’a yapmak suretiyle kendisini ve evlâdını bu haktan mah
rum eden görümcesi Şerife ’nin yine muhtelif desiselerle kızı 
Şükran’a açtırmış olduğu izalei şüyu dâvası neticesinde evi
nin satışına karar verilmiş bulunduğundan keza kendisini hacir 
ve vesayet altına aldırmış olduğundan şikâyetle mezkûr karar
ların kaldırılmasını ve dâvayı rüyet eden Yargıç Şevket’in 
r*t olunarak iadei muhakeme yolu ile işine tekrar bakılmasını 
ve cereyan eden yolsuzlukların bir müfettiş marifetiyle incele- 
tilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki ilgili kaza mercilerine ait olup

11356/10554 Ferdane Grand.
Nuriosmanive Cad. 
No. 36.
İstanbul.

11353/10551 Haşan Fehmi Ayyıl- 
dız.
îçkale Mah de. No. 
74 Emekli.
Trabzon.
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, mezkûr mercilerce de karara bağlanmış olan ve kanun yolla
rına da müracaat etmekte m uhtar bulunan dilekçinin talepleri 
hakkında Anayasanın 54 ncü ve İçtüzüğün 53 ncü maddelerinin 
açık hükmü karşısında komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

3444 1 6 .IV .1952

11357/10555 Mehmet Şükrüoğlu.
1674 ncü Sokak No. 
24 Rodos Mülteci- 
lemden.
Karşıyaka - İzmir

(Dilekçe özeti : İskân hak ve ver
gi muafiyetinin tanınmasına dair)

Dilekçi : 1951 yılında Rodos’tan anayurda iltica etmiş bu
lunduğunu ve Türk tâbiiyetine kabulü için yapmış olduğu müra
caatından bir netice alamadığını belirterek 2510 sayılı İskân 
Kanununun 15 nci maddesini tadil eden 5098 sayılı Kanunun 
8  nci maddesine göre tanınmış olan vergi muafiyeti ile, iskân 
hakkından faydalandırılması için delâlet buyrulmasım iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : İktizası ilgili idari makamlarca yapıl
ması icabeden ve yapılan muameleler neticesinde kanuni hakları
nın muhtel kılındığına kanaat getiren dilekçinin kaza merciine 
m üracaatta m uhtar bulunmasına binaen talep hakkında İçtüzü
ğün 53 ncü maddesine tevfikan komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3445 1 6 .IV . 1952

11358/10556 Mehmet Mustafa- 
oğlu.
1776 nci So. No. 7. 
Rodos mültecile
rinden.
Karşıyaka - İzmir

(Dilekçe özeti : Vergi muafiyetin
den faydalandırılması hakkında).

Dilekçi : Gezi pasaportu ile 1951 yılında Rodos’tan anayurda 
iltica ederek Türk uyrukluğuna alınması ve vergi muafiyetlerin
den faydalandırılması îçin yapmış olduğu müracaata karşılık ser
best göçmen olduğundan dolayı mezkûr muafiyetten faydalandı- 
nlmıyacağı yolunda cevap verilmiş olduğundan bahsile 5098 sayılı 
Kanunun 8 nci maddesine tevfikan bu haktan faydalandırılmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki Vergi İtiraz ve Temyiz komisyon
ları ile nihai olarak Danıştaya ait bulunan talep hakkında komis
yonumuzca bîr işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3446 16. IV . 1952
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11359/10557 Salim Güldüren 
ve ar.
Arkcoroloji Müzesi
müstahdemlerinden.
İstanbul.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Ücretlerinin artı
rılmam hakkında).

Dilekçiler : İstanbul Arkeoloji Müzesi müstahdeminindeu olup 
almakta oldukları G0 lira ücretin azlığından bahsile diğer Devlet 
dairelerindeki emsalleri misillü ücretlerinin arttırılmasını iste
mektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun mevzuu olan talep hak
kında Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3447 1 6 .IV 1952

11360/10558 Seyit Yurtalan 
ve ar.
Behzat Caddesinde 
Gazete Bayii Nuri 
Diren clivlo.
Tokad.

(Dilekçe özeti : Tokad tlinde bir 
fabrika kurulmasına dair).

Dilekçiler : Tütün ve meyve mahsulleri ile tanınan Tokad 
İlinin diğer illere nazaran her türlü kalkınmadan mahrum kal
dığını, esnafın ve gençliğin işsiz güçsüz kaldıklarını belirterek 
bu ilin kalkınmasına medar olmak üzere, bir fabrika kurulma
sını istemektedrler.

Gereği düşünüldü: İcabının icrası ilgili bakanlığa ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına üyeden Ahmet G iirkanîn muhalefetine karşı çoğunlukla 
karar verildi.

Muhalefet şerhi :
Tokad için çok ehemmiyetli olan bu mevzuun Hükümetten 

sorulmaması hususuna muhalifim.
Karar No. Karar tarihi

3448 16. IV . 1952

11361/10559 Osman Nuri Sağlam 
Vakfikebir İlcesine 
bağlı Mesopliyo Kö
yünde.
Trabzon.

Dilekçi : Köylerinin ilkokul inşaatı dolayısiyle üzerine almaş 
olduğu lâğım atma işinde bir eseri kaza olarak iki kolunu birden 
gaip etmek suretiyle malûl kalıp yedi nüfuslu efradı ailesini 
geçindirmekten âciz kaldığını belirterek kendisine yardım ya
pılmasını mümkün olmadığı takdirde 1934 yılından 1946 yılma 
kadar çalışmış olduğu Zonguldak Kömür İşletmesinde durumuna 
uygun bir işe alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında komia*

(Dilekçe özeti : Maluliyetine bi
naen yardım yapılması veyahut 
eskiden çalışmakta olduğu Kömür 
Havzasında münasip bir vazifeye 
tâyin buyiırulması hakkında).
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yonıımuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.
Karar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3449 16 . IV . 1952

( Dilekçe özeti : Medeni Kanu
nun 112 nci maddesinin birincik 
fıkrasının tadili hakkında)

Dilekçi : Medeni Kanununun 112 nci maddesinin birinci 
fıkrası ile konulmuş olan ve evlenmeyi tahdit eden hükümlerin 
bu tarihe kadarkı tatbikatına ve istatistiklere nazaran sosyal 
bünyemizde tevlit ettiği aksülamellerdeıı bahsile mezkûr mad- 
dei kanuniyenin tadil olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan ta 
lep hakkında Anayasanın 15 nci maddesinin açık hükmü karşı
sında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. K arar tarihi

3450 16 . IV . 1952

11367/10564 Kâzım Muşlu. 
11344/10542 Gazipaşa Mah. de. 

Harb Malûlü. 
Milâs

11371/10568 Ali Çcviker .
Gazi Alem şah Mah. 
No. 19.
Konva.

(Dilekçe özeti : Alacaklı bulundu
ğu Argıthanı Bucağı Değirmen 
taahhüt bedelinin belediyece öden
memesinden ve kabul muamelesi
nin yapılmamasından şikâyet).

Dilekçi : 13 000 lira bedeli taahhütle üzerine almış olduğu 
Argıthanı Bucağı Belediye Değirmen inşaatının Belediyece 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye ve 2490 sayılı Artırma ve Ek
siltme kanunları hilâfına ve kanunen tecviz olunan % 2 0  nispe
tinden fazla ilâvesi inşaatla işin tevsii cihetine gidildiğinden 
bizzarure tatili faaliyet etmiş bulunması üzerine ustasına b ırak
mış olduğu malzemeye ve değirmen anahtarına belediyece vazi- 
yed edildiğinden ve halihazır durumu ile 19 700 liralık bir iş 
yapmış bulunduğu halde kabul muamelesine tevessül olunmadı
ğından keza bu konuda vâki şikâyetinin mahallî karakol komu
tanlığı ve Kaymakamlıkça nazara alınmadığından şikâyet ede
rek kabul muamelesi yapılarak istihkakının ödenmesine ve alâ
kalılar hakkında takibat yapılmasına emir buyurulmasını isle
mektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait hususattan 
bulunan talep hakkında vazife cihetinden komisyonumuzca ya
pılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3451 16 . IV . 1952
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11372/10569 Ali Yaman.
Keçiborlu ilcesine 
bağlı Hambalîar Kö
yünde.
İsparta.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : A f  Kanunundan 
faydalandırılmasına dair).

Dilekçi : 1935 yılında işlediği bir gasıp suçundan dolayı; 
mahkûm edildiği cezasını çekmekte bulunduğu Karabük Ceza 
Evinden kaçarak 9 yılı bu durumda ve hiçbir suç ika etmeksizin 
aile muhitinde geçirmiş olduğunu ve işlemiş olduğu suçtan 
müteellim ve müteezzi bulunduğunu, Af Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihte hasta olarak hastanede yatm akta olduğundan 
dolayı Af Kanunundan faydalananı adı ğım belirterek mezkûr 
kanundan istifade ettirilmesini dilemektedir.

Gereği düşünüldü : Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 
5677 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin açık hükmü karşısında 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3452 16 . IV . 1952

11375/10572 Seyit Ahmet Ger
mencikti.
Bölge Ziraat Okulu 
Arıcısı.
Bursa.

(Dilekçe özeti ; Arıcılık kredisinin 
den faydalandırılması hakkında).

Dilekçi : Rus - Alman Harbinden bilistifade ve bütün ma
melekini Rusya’da bırakarak anayurda gelmiş olduğunu ve ken
disinin Rusya Arıcılık Okulundan mezun olup mütehassıs ola
rak 20 yıl çalışmış olduğunu ve halen de Bursa Ziraat Okulun
da bu işle iştigal etmekte bulunduğunu ve Tarım Bakanlığın
ca Arıcılık Dergisinde yayınlanan ve arıcılıkla iştigal edecek
lere Ziraat Bankası tarafından verileceği bildirilen krediden 
faydalanmak içüı gerek mezkûr Bakanlığa ve gerekse umum 
müdürlüğe yapmış olduğu müracaatlardan bir netice çıkmadı
ğını beyanla; mevcut 20 kovanını 40 a iblâğ edebilmesi için mu
hacirlik durumunun nazara alınarak zikrolunaıı krediden fay
dalandırılmasına müzaheret buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Muktezi muamelenin tâyin ve takdiri 
ilgili bakanlığa ait bulunmasına binaen talep hakkında, komisyo
numuzca bir işlem yapılmasuıa mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3453 1 6 .I V .1952

11387/10584 Recep Potuma 
Veyisefendi Mah 
Halefe So. No. 6 .
Erzurum.

Dilekçi : Altındiş namile mâruf eşkiya ile vâki müsademede 
ayağından yaralanarak mâlûl kaldığını ve hastaneden çıkarken 
terhis tezkeresine 500 lira ikramiye verileceği yazılmış olması
na ve bilâhara de emekli aylığının gönderileceği bildirilmiş ol-

(Dilekçe özeti : Danıştay ca reddo- 
lunan maluliyet aylığı dileğinin 
yerine getirilmesi ve 500 lira ikra
miye verilmesi talebine dair)
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

masına rağmen 1930 yalından beri takip edip bir netice a lam azlı
ğı bu kanuni hakkı için Danış taya açmış olduğu dâvasının da 
ret edildiğinden bahsile dosyasının tetkik buyurularak 500 lira 
ikramiyesiyle mâlüliyet aylığının verilmesine ve bu işe sebep o- 
lanlar hakkında takibat icrasına karar verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup Danıştay- 
ea da karara bağlanmış olduğu anlaşılan talep hakkında Ana
yasanın 54 ncü maddesinin açık hükmü karşısında komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3454 16 . IV . 1952

11392/10588 Recep Balkan (Dilekçe özeti : Göçmenlere yupı-
tstasyon Caddesi lan yardımdan faydalandırılması
Hacıkâanil Çıkmazı hakkında).
No 16 - 20 evdi 
Ki j  

bul

Dilekçi : Bulgaristan muhacirlerinden olup 67 yaşında ve 
Kızı toprak stan- muhtacı muavenet bir durumda bulunduğunu belirterek göç

menlere yapılan yardımlardan faydalandırılmasını istemekte
dir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında komis
yonumuzca b ir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3455 16 . IV . 1952

11394/10590 Ramazan Baysan. 
11774/10943 Basköpm Mahallesi 

No. 3 .
Aksaray - Niğde

(Dilekçe özeti : Aksaray Hastane
si idare memurluğuna veyahut 
özel idare kâtipliğine tâyin için 
emir verilmesine dair).

Dilekçi : Aksaray ilçesi Tapu Katipliği ve özel tdare me
mur muavinliği için açılmış olan her iki memuriyet im tihanına 
da girerek üstün bir muvaffakiyet göstermiş olduğundan dolayı 
Kaymakandıkça yapılan tâyin keyfiyetinin Valilikçe kabul olun- 
mıyarak mezkûr vazifelere başkalarının tâyin olunmuş bulun
duğundan şikâyetle bu mağduriyetinin giderilmesi için açık bu
lunan hastane idare memurluğuna veyahut özel idare varidat 
kâtipliğinden birine tâyini için ilgililere emir buyurulmasını is
temektedir.

Gereği düşünüldü : Valiliğin muamelesi aleyhine kaza mer
ciine baş vurulmasının mümkün bulunmasına ve tâyin keyfiye
tinin de İdarenin takdirî tasarrufları cümlesinden olmasına bi
naen talep hakkında komisyonumuzca vazife cihetinden yapıla
cak bir işlem bulunmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3456 16 . TV . 1952
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(Dilekçe özeti ; Köy öğretmenin
den şikâyet).

Dilekçi : 1945 seçimlerinde Halk Partisini iltizam edip her 
vesile ile bu durumunu izhar eden ve köylü arasına nifak sokan 
ve evini basmak suretiyle gelinini tehdit etmiş bulunan köy 
öğretmeninden şikâyetle mumaileyhin başka bir köye alınması
nı istemektedir.

Gereği düşünüldü : İcabeden muamelenin tahkik ve ifası il
gili idari ve adlî makamlara ait bulunmasına binaen talep hak
kında komisyonumuzca yapılacak bir işlem bulunmdığma karat' 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

3457 16 . IV . 1952

11399/10592 Şevket Köse
Çiftlik Köyünde. 
Ali Rıza Pehlivan 
eliyle.
Şavşat.

11401/10594 Süleyman
Komnıez Raasmda 
oturan.
Bulanık.

(Dilekçe özeti : Bir suçlunun tev
k if edilmemesinden şikâyet).

Dilekçi : Keçilerini kesip yiyen ve 60 yaşındaki ailesine ta
sallut edip 50 lira parasını gasbeden Oduncular Köyü Çobanı 
Ramiz’iıı yapmış olduğu şikâyete rağmen savcılıkça tevkif olun
madığından ve efradı ailesini tehdide devam etmekte bulundu
ğundan ve dolayısiyle evinden çıkamaz bir hale geldiğinden şi
kâyet ederek mütecaviz hakkında gerekli kanuni takibatyı ya
pılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verfldi.

K arar No. K arar tarihi

3458 16 . IV . 1952

11402/10595 Ahmet Poyraz.
Taşağıl Köyü Der
neği adına. 
Antalya,

(Dilekçe özeti : 2311 numaralı 
Kanuna göre Bucak Müdürlüğün
ce verilmiş olan bir karardan şi
kâyet).

Dilekçi : Köyleri hududu dâhilinde ve Saka mevkiinde bulu
nan ve tapu sicilinde köy şahsiyeti maneviyesi adına müseceel 
bulunan 2 0 0 0  dönümlük baltalık ve zeytinlik üzerinde hak iddia 
eden Elmas ve Yusufbaş ve ortaklan tarafından yapılan müra
caat üzerine bucak müdürü tarafından ve salâhiyetsiz olarak 
yaptırılan bir tahkikata müsteniden verilen m'en’i müdahale ka
rarındaki isabetsizlikten ve bucaklanna gelen valinin de bu hak
larını bidayeten teslim etmiş bulunmasına rağmen bilâhara tepir 
altında kalarak bu kurarın infazına emir vermiş bulunduğundan 
şikâyetle köyleri için hayati ehemmiyeti haiz olan bu işin bitaraf 
bir heyete tahkik ettiriluıoöine ve haksızlığın giderilerek müaeb-



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepte# verildiği

bipleri hakkında takibat yapılmasına emir buyurulmasını dile
mektedir.

Oeıeği düşünüldü : 2:511 numaralı Kanuna dayanılarak veril
miş olan kararlar üzerine alâkalıların umumi mahkemeler ııe/dinde 
mülkiyet veya ref'i yad dâvası açmakta muhtar bulunmalarına 
binaen kaza merciince halli icabeden talep hakkında bu cihetten 
Komisyonumuzca yapılacak bir muamele bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3459 16. IV . 1952

11408/10600 Şerif Şener. 
117.72/10924 Aşağı Mahallesinde.

Eski Belediye Mu
hasibi.
Senkaya - Erzurum

11413/10605 Pehlfıl Küçük
Işıklar Köyünde. 
Tire.

(Dilekçe özeti : Memuriyet veril
mesi hakkında).

Dilekçi : 1930 yılından 1947 yılına kadar muhtelif Devlet 
memuriyetlerinde çalıştıktan sonra son vazifesinden istif a-en ayrıl
mış bulunduğunu belirterek tekrar bir memuriyete alınmasını 
istemektedir

<»ereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında Komis
yonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3460 16 . IV .1952

(Dilekçe özeti : işgalindeki arazi
nin 3 numaralı Toprak Tevzi Ko
misyonunca kendisine verilmedi
ğinden şikâyet).

Dilekçi : Evinin ittisalinde bulunup ceddinden müııtakil ve 
uzun yıllardır işgali altında bulunan arazinin 3 numaralı Toprak 
Tevzi Komisyonuunctı mera olarak ayrılıp kendisine bırakılmak 
islenilmediğindeıı şikâyet etmektedir.

Gereği düşünüldü . Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3461 16. IV. 1952

11418/10610 Mehmet Ay.
Karacasu Karapınar 
Köyünden.
Ay dm.

( Dilekçe özeH : Haksız ve kanun
suz olarak istenilen okul tazmina
tından şikâyet).

Dilekçi : Devam etmekte olduğu Ortaklar Köy Enstitüsünde 
hastalanarak tüberküloz teşhisine müteallik raporu (Jolayısiyle 
okul idaresi tarafından kaydının silinerek köyüne gönderilmiş 
olduğu halde kendisinden 600 küsur lira tazminat istenilmekte 
olduğundan şikâyet ve tazallümü hal ederek 3803 sayılı Kamı-
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nnn 4  noıi maddesine muhalif olan bu durumun ıslah ettirilmesini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına ka
rar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahihinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ue sebepten verildiği

3462 16 . IV . 1952

11423/10615 Yenicami Malı 
Muhtarı ve ar 
Lâdik.

Dilekçiler : ilçelerinin; iklim bünyesi itibariyle her nevi hu
bubat ekimine elverişli bulunmadığı halde pancar ekimine elve
rişli olduğunun bittecrübe sabit bulunduğunu belirterek mezkur 
ekim için kendilerine müsaade olunmıyarak çeşitli ziraat yap
makta olaıı mücavir il ve ilçelere bu müsaadenin verilmesi sure
tiyle yapılan, adaletsizliğin giderilmesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Talep muktazasımn tâyin ve ifası ilgili 
bakanlıklara ait bulunmasına binaen komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar .arihi

3463 16 . IV . 1952

(Dilekçe özeti: Pancar Ekimi 
müsaadesindeki adaletsizliğin (fi
de rilnı esi h ak kında).

11405/10597 Mehmet Emin Kai
li 448/10639 faoğhı.

Alacamescit Malı 
Keten So. N a 23 de 
Bakırcı.
Kastamonu.

(Dilekçe özeti : Etibanktan veya 
Sanayi Kalkınma Bankasından 
kendisine kredi temin olunması 
hakkında).

Dilekçi : Meşgalesi olaıı bakırcılık sanatını inkişaf ettirmek 
maksadiyle satınalmış olduğu makine ve sair malzemeden do
layı borçlanmış olduğunu belirterek kendisine E tibank’tan ve
ya Sanayi Kalkınma Bankasından yardım teinin olunmasını ver
diği son bir dilekçesi ile de bu müracaatının mevkii muamele
den kaldırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü ; İstek veçhile evrakın hıfzına karar 
varildi.

K arar No. K arar tarihi

3464 16 . IV . 1952
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11641/10821 Bayram Yiicebaş.
Galata - Karanlıki'ı- 
rın So. No. 6  ve Cağal- 
oğlu Türkocağı Cad. 
No. 35 Dükkânda. 
İstanbul.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : İstanbul Beledi
yesi Elektrik, Tramvay ve Tuncl 
İdaresince açılan imtihanda mu
vaffak olduğu halde muvaffak 
olamadığı hakkında yapılan teb
ligattan şikâyet).

Dilekçi : Sanatının elektrikçilik olduğunu ve İstanbul Elek
trik , Tramvay ve Tünel İdaresince açılan bir imtihana iştirakle 
muvaffak olduğu halde bâzı kimselerin kayırılması için muvaf
fak olmadığından bahsile kendisine tebligat yapılmış olduğun
dan şikâyet ederek evrakı imtihaniyesinin celp olunarak hakkı
nın meydana çıkarılması için evrakı imtihaniyesinin b itaraf bir 
heyete tetkik ettirilip mağduriyetten vikaye olunmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3465 16 . IV . 1952

(Dilekçe özeri : Medeni Kanunun 
iştirak halindeki mülkiyet hü
kümlerinin tefsir olunması hak
kında).

Dilekçi : Katiyet kesbetmiş bulunan bir alacak ilâmına rağ
men icra mercilerince borçlunun iştirak halindeki gayrimen- 
kullerinin satışına imkân bulunamadığından ve asliye mahke
mesince de; iştirak halindeki mülkün müşterek mülkiyet haline 
kalbolunması için açmış olduğu dâvasının ısrarla reddolunma- 
sından dolayı beş yıldan beri alacağının istifa oluna madiğinden 
şikâyet ederek Medeni Kanunun bu Aevzudaki hükümlerinin 
tefsiri veya tadili suretiyle hakkının verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Gerek tadil ve gerekse tefsir teklifinde 
bulunmaya yetkili olmıyaıı komisyonumuzca talep hakkında 
yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3466 16 . IV . 1952

11647/10827 Mehmet Yarduncı 
Şekerli Turan Mah. 
Alioğlu.
Maraş.

11665/10843 Huriye Talayhan.
Yenice Mah Habib- 
ağa So. No. 17. 
Kırşehir.

(Dilekçe özeti : Yetim maaşı bağ- 
Ummadığından şikâyet).

Dilekçi : Düyunu Umumiye kantarcılığından emekli olan 
müteveffa pederinden kendisine yetim maaşı ballanm adığın
dan şikâyet ederek mâlûl ve muhtacı muavenet bir durumdu 
olduğundan kendisine de maaş tahsis olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karsın ve ııe sebepten verildiği

hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına k;.- 
ra r  verildi.

K arar No. K arar tarihi

3467 16 . IV . 1952

11656/10835 Kami) Tan
Ham anı d ere No. 
Şile - İstanbul.

(Dilekçe özeti : îm ar ve ihya et
tiği bahçesinin belediye tarafın
dan az bir bedelle istimlâk edildi
ğinden şikâyet).

Dilekçi : 2 500 lira para ve emek sarf etmek suretiyle mey
dana getirdiği ve yagâne medarı maişeti olan bahçesinin Bele
diye tarafından 700 lira gibi cüzi bir bedelle yola katılmak su
retiyle elinden alınmış olduğundan şikâyet ederek mağduriyet
ten vikayesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3468 1 6 .IV . 1952

11663/10841 Mustafa özdiker .
Üsküdar Selâmi Ali 
Malı. Tekkciçi So. 
kak No. 20 do. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Tefsir talebine 
dair). t

Dilekçi : 2004 sayılı İcra. ,İflâs Kanununun 26 ııcı madde
sinde yazılı «icra memuru tarafından alacaklıya teslim olu
nan gayrimenkule haklı bir sebep olmaksızın tekrar giren borç
lu ayrıca hükme hacet kalmaksızın zorla çıkarılır.» hükmünde
ki haklı b ir sebep olmaksızm tekrar giren borçlu ibaresindeki 
müphemiyetin bir tefsirle giderilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Anayasanın 15 nci maddesi delâletine 
göre tefsir teklifinde bulunmaya yetkili bulunmıyan komisyo
numuzca talep hakkında bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3469 16 . IV . 1952

11667/10845 Cemil Sayar ve ar. 
Köprübaşı Mah de. 
Elbistan.

( Dilekçe özeti : Taksitleri tnuac-
celiyet kesbeden Banka borçları
nın 195 i yılı sonuna kadar tecil 
ol a nnı ası hakkın da).

Dilekçiler : Beş yıl vâde ile ve 1947 yılında almış oldukları 
ve tabiî afetler dolayısiyle 1948,1949 ve 1950 yıllarında tecil e- 
dilmiş bulunan zirai kredi borç taksitlerinin 1951 yılında de
faten alınmak istenildiğinden tazallümühal ederek 1954 yılı
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sonuna kadar taksitlendirilnıesi için ilgililere emir verilmesi
ni dilemektedirler.

Gereği düşünüldü : icap eden muamelenin ifası ilgili bakan
lıklara ait bulunmasına binaen talep hakkında içtüzüğün 53 
ncü maddesine göre komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi 

3470 16 . IV . 1952

11675/10852 Taılıir Altrok. (Dilekçe özeti : Medeni Kanunun
Belediye Evlenme lOrt nci maddesinin değiştirilmesi
İşleri Memuı ıı. hakkmda ). •
Dörtyol. Dilekçi : Evlenme akdinin aleniyetine mütaallik olan Mede

ni Kanununun 108 nci maddesinin tatbikatta görülen müşkü
lâtlar yüzünden değiştirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile ilgili olan 
talep hakkmda Anayasanın 15 nci maddesine göre komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3471 16. IV . 1952

11677/10854 Böhçet Öcal. (Dilekçe özeti : İnfak ve iaşesi
Tekel Başmüdürlüğü memurine ait bulunan öz kardeş
Bölge Ziraat Memu ler için de çocuk zammı verilmesi
ru. ni temin edecek bir kanun çıkarıl
Antakya - Hatay. ması hakkında).

Dilekçi : 25 yasımla evli ve bir çocuk babası olaıı ufak bir 
memur olup eline 180 lira para geçmekte bulunduğunu ve pede
rinin vefatı üzerine intak ve iaşeleri üzerine düşen iki öz kardeşi 
için de öz çocuğu için verildiği gibi zam verilmesindeki lüzum ve 
zarurete temasla bu haklı ihtiyaca cevap verecek bir kamın ç.ıka- 
ı ılınasım istemektedir.

(içreği düşünüldü : Yon! bir kanun teklifi ile ilgili bulunan 
talep hakındda Anayasanın 15 nci maddesine göre komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3472 1 6 .I V .1952

1162*2/l 0805 Seyfettin Yazıcıoğlu (Dilekçe özeti : Hakışız olarak
Toprak Mahsulleri açıkta bırakıldığı 19 aylık zamana
Ofisi Horasan Am ait maaşları ile vâki hastalığından
barı Kantarcısı. dolayı tazminat verilmesine dair).
Horasan - Erzurum Dilekçi : Daha önce Yüksek Meclise sunduğu 449 sayılı dilek 

çesiıie ek olarak vermiş bulunduğu bu dilekçesi ile, Toprak Mah
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silileri Erzurum eski Bölge Müdürü Burhanettin tarafından hak
siz; olarak işi'ne nihayet verilmesi üzerine geııel müdürlükçe bu 
muamelenin bozularak derhal tâyini hususu emir verildiği halde- 
bıı zatın tesiri ile kendisine aripak İÜ ay sonra ve A ğrı’da iş veril
miş bulunduğundan ve bu müddet zarfında da ciğerlerinden ra 
hatsızlandığından şikâyet ve tazallümü hal ederek açıkta kaldığı 
zamana ait maaşları İle duçar olduğu hastalık ve sair kararlardan 
dolayı tazminat verilmesinin karara bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3473 16. IV 1952

11695/10869 Ali Güleç. 
12493/11608 Beşiktaş Dikilitaş. 
13238/12333 Mah. Aynalıpembe 

So. No 90. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti : İcranın tehir ve 
dükkânının tahliyesi için emir ve
rilmesine dair).

Dilekçi : İpotek karşılığı temin ettiği 700 lira ödünç para ile 
Emlâki Milliyeden satın almış olduğu dükkânın içerisindeki ıııüs- 
tecirin türlü türlü desiselere başvurmak suretiyle ve yedindeki 
kontrata dayanarak dükkânını tahliye etmemekte taaııııüt göster
mesi ve mahkemece de talebinin ret olunması keza temyiz hak
kını da zayî etmiş bulunması yüzünden ödemek imkânını bula
madığı borcundan dolayı hakkında icra takibatına geçilmiş oldu
ğunu belirterek icranın tehiri ve dükkânının tahliyesile miistecir 
tarafından uğraı ildiği zararların tazminine karar verilmesini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza ıııercilerince incelenerek karara 
bağlanmış ve kısmen de bu merciler tarafından karara bağlanması 
icabeden talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele 
olmadığına karar voı ildi.

Karar No. Karar tarihi

3474 16. TV 1952

5680/5275 Vahap Barlas. (Dilekçe özeli : 1334 yılından iti-
-748/2545 Camii kebir Mah. de " baremi mâlüliyet maaşı bağlanması

Maden. hakkında).

Dilekçi : Muvazzaf jandarma iken 1334 yılında vukubulau 
bir müsademe neticesinde sağ ayağını kaybetmek suretiyle nıâlul 
kalmış bulunduğu halde 1941 yılında mâlüliyet aylığı bağlandı
ğından şikâyeti havi ve Yüksek Meclise sunduğu 9116 ve 2748 
sayılı dilekçelerine müspet veya menfi bir cevap verilmediğinden 
bahsile hakkının bir an önce verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bahis mevzuu ettiği müraca-



— 40 —
Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

atları dolayısiyle selef komisyon tarafından 17 . II . 1948 güıı 
ve 108 sayılı ve komisyonca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına dair bir karar verilmiş olduğudan talep hakkında yapıla
cak yeni bir mumele olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3475 16 . IV . 1952

10964/10201 M. Yunus Akınca. (Dilekçe özeti : Emekli muame
Rızaiye Mah. Temiz lesinin kaldırıl arak terfian tâyin
So. No. 26. talebine dair).
Elâzığ. Dilekçi : Haksız olarak ve şahsi bir iğbirar yüzünden emekli

ye sevkolunduğundan şikâyeti mutazammın bulunan ve Yük
sek Meclise sunduğu 20 . I . 1951 gün ve 6613 sayılı dilekçesine 
bir cevap verilmediğinden bahsile emekli muamelesinin kaldırı
lıp terfian tâyin olunmasını dilemektedir.

Gereği düşünüldü : Zikrolunan m üracaat üzerine selef komis
yon tarafından (25 . V II . 1951 gün ve 1224 sayyılı ve isteğin 
tetkiki kaza merciine ait olduğundan işlem yapılmasına mahal 
bulunmadığına dair) bir karar verilmiş bulunduğundan komis
yonumuzca yeniden yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

•
3476 16 . IV . 1952

11627/10810 Dinıitri Çola (Dilekçe özeti : Danıştay ve aske
Pannakkapı t  pek rî Yargıtay tarafından müruru
So. No. 15 de. zaman dolayısiyle reddedilen ve
Beyoğlu - İstanbul. hakkı olan mâlûliyet maaşının 

bağlanmasına dair).

Dilekçi: Yüksek Meclise sunmuş olduğu 5259 sayılı dilekçesi
ne şimdiye kadar bir cevap verilmemiş olduğundan bahsile; ye
dek askerlikten terhisini mütaakıp verilen emir dairesinde ve 
taleplerine rağmen başlarına her hangi bir nezaretçi konulma
dan ve arkadaşları ile kendi aralarında temin etmiş bulunduk
ları 3 kamyonluk bir kafile halinde İstanbul’a gitmekte iken 
trenle vukubıılan bir çarpışma neticesinde sağ kolunu kaybetmiş 
olduğundan mâlûliyet maaşı bağlanması için hastaneden çıkma
sını mütaakıp yapmış olduğu müracaatların müruruzaman dola- 
yısiyle Danıştay ve Askerî Yargıtayca reddedilmiş bulunduğun
dan tazallümühal ederek hakkı olan mâlûliyet aylığının Yüksek 
Meclisçe bağlanması esbabının temin buyurulmasmı istemektedir.

Gereği düşünüldü: Zikrolunan müracaat üzerine; selef komis
yon tarafından 13 . VI . 1951 gün ve 930 sayılı ve kaza merciin
ce reddedilmiş olan istek hakkında bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına dair bir karar verilmiş olduğu anlaşıldığından ko-«



41

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve 11e sebepten verildiği

misyonumuzca yeniden yapılacak bir muamele bulunmadığına
karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3477 16 . IV . 1952

11676/10853 Basri Şahin.
3. Kor. 3,-Motörlü 
Ağır Top Alayı 3.
Tl). K. Bnb.
Akpmar - Hadımköy

(Dilekçe özeti 
ne dair).

Humsi af talebi-

Dilekçi: 1948 - 1950 yılları arasında Yüksek Meclise yapmış 
olduğu müracaatlardan ancak üçüncüsüne menfi cevap verilmiş 
olduğundan bahsile iki günlük hapis cezası Umumi Af Kanunu 
ile ortadan kalktığı halde buna mütenazır olarak verilen iki gün
lük kıdem tenzili cezasının kaldırılmamış olması yüzünden bin
başılığa terfiinin bir yıl geciktirilmiş olduğunu dolayısiyle mad
deten ve manen müteessir olduğunu belirterek 5677 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin ikinci fıkrasına giren bu suçunun bu 
kanun şümulüne dâhil olup olmadığının tesbit ve tâyin buyurul- 
masını mümkün bulunmadığı takdirde hususi af yoliyle bu ce
zasının kaldırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Talep hakkında daha önce ve selef komis
yonu 2 . V . 1951 gün ve 871 sayılı ve affedilmesi istenilen ce
zalar infaz edilmiş olmakla dilekçiler hakkında başkaca bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına dair bir karar verilmiş oldu
ğu anlaşıldığından ve bir kanun tatbikatından doğan ihtilâfın 
halli de kaza merciine ait bulunduğundan komisyonumuzca ya
pılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3478 16 . IV  . 1952

11610/10795 Somiha Bonlioğfu.
Taksim Receppaşa 
Cad. Trak Ap.
No. 8 .
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Bina Yapımı Teş
vik Kamunundu tadilât yapılması
na dair).

Dilekçi: Yeniden inşa edilmiş olan binaların; Bina yapımını 
Teşvik Kanunu ile tanınan 10 yıllık muafiyet hakkından fayda
lanabilmesi için verilmesi icabeden beyanname müddetinin kaldı
rılması veyahut inşaatın ikmalini takip oden yıldan itibaren 
verilmesini ve mazereti dolayısiyle bu beyannameyi verememiş 
olanlara bu hakkın tanınması için mezkûr kanunun tâdil olun
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile ilgili olan 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadıkı
na karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3479 16 . IV . 1952
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(Dilekçe özeti : Daimî bir işe yer
leştirilmesi hakkında).

Dilekçi: Askerliğini yapmış olduğundan bahsile efradı aile
sine bakmak üzere daimî bir işe alınmasının temin buyurulma
sın! istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında komis
yonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3480 1 6 .I V .1952

(Dilekçe özeti : Arazi verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Teknik Ziraat Mektebi mezunu ve arazisi bulun
madığından bahsile kendisine de emsalleri gibi hali araziden 
toprak verilmesini dilemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında komis
yonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına, karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3481 16 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Odacıların hizmet 
re malî durumlarının ıslah olun
ması hakkında).

Dilekçi : Senelerden beri odacılık yapmakta olduğu ve mü
dürlerin evine hizmet etmekten hâlâ kurtulamadığını ve al
makta olduğu 50 lira ücretinin azlığını belirterek durumunun 
ıslah olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3482 16 . IV . 1952

11512/10702 Bahtiyar Atılboz. 
11457/10648 Veteriner Müdürlü

ğünde odacı.
Niğde.

11492/10682 Ali Barın. 
14504/1351I3 Reis Bucağının 
14505/13514 Akyakıt Köyünde 

Teknik Çiftçi. 
Akşehir - Konya.

11469/10660 Ali Onman Kade.
Aydemir Caddesi 
Ercan So. No. 29 . 
Eskişehir.

11513/10703 Ali Osman Başdaş. (Dilekçe özeti : Kendisine bir iş
13837/12885 Kahveci Sabahattin temin olunması hakkmda).

b o ^ N  ’r  Dilekçi : 1941 yılında B ulgaristan’dan anayurda kaçarak
serbest göçmen sıfatı ile Gebze’ye iskân edilmiş buluııduğun-îzmit.
dan, o tarihten beri iş bulmak için yaptığı teşebbüslerin bir ne
tice vermediğinden bahsile, Bulgarlar tarafından yapılmak is
tenen tahkimatta çalıştırılmakta iken kaçıp Türk Ordusuna 
bilgi vermiş bir kimse olarak kendisine lAzımgeleıı yardımın ya
pılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : icap edeıı muamelenin ifası ilgili ba
kanlıklara ait olduğundan talep hakkında komisyonumuzca
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11525/10715 Oskivan Ohanesyan.
Samatya Tramvay 
Cad. No. 333. 
İstanbul.

309/282 Faruk Yılmam
Hacımemi Mah. do. 
Ayaş.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.
K arar No. K arar tarihi

3483 16. IV . 1952

(Dilekçe özeti : Ortağına ait tur- 
hk Vergisi borcundan dolayı satı
lan evinin kendisine iade olunması 
hakkında).

Dilekçi : Kendisine a it Varlık Vergisi borcunu ödediği hal
de ortağına ait olan borç için kendi evinin ve eşyalarının satıl
mış olduğundan bahsile uğradığı bu adaletsiz muamelenin dü
zeltilmesi için evinin iade olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına ka
rar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3484 16 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Kaymakam ve bâ
zı memurUır hakkında tahkikat 
yapılmasına dair).

D ilekçi: Ayaş Kaymakamı Şükrü Kenanoğlu’nun lla lk  Partisi 
lehine propagandalar yapmakta ve Demokrat Parti levhalarının 
kaldırılması için köy muhtarları üzerinde tazyik yapmakta oldu
ğundan ve saireden keza aynı ilce Maliye Veznedarının mesai sa- 
a;*leri dâhilinde menfaat mukabilinde tapu işleri takip ettiğine 
ve yine Ankara Defterdarlık Daire Müdürü Mehmet özen’in 
A yaş’lılara ait bütün işleri takip ederek yüksek makamları 
yanlış muamelelere sevettiğinden bahsile adları geçenler hali
kında gerekli tahkikatın yapılmasını istemektedir.

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında « Yapılan tahkikatta : 
Halen Doğanşehir Kaymakamı olan Şükrü ile Veznedar Mustafa 
haklarında isnat olunan suçların tamamen asılsız ve mücerret 
birer iddiadan ibaret olduğu gibi Mehmet özcan adında Defter
darlıkta bir memur bulunmadığı ve muhbirin Ayaş Şubesi Say
manı iken yolsuz hareketlerinden ve zimmete para geçirmesin
den dolyı istifaya mecbur tutulmuş, arazi kadastro
sunda bir vazifeye tâyini hakkındaki isteğinin yerine getiril
memiş olduğundan muğber olarak bu ihbarı yapmış olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına, göre talep hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

3485 16 . IV . 1952
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904/832 Mehmet Elmas.
Yaykım Köylüleri 
adına.
Çan.

(Bilekçe özeti : Mahsullerini yüz
üstü bıraktırarak kendilerini okul 
inşaatına icbar eden kaymakam
dan şikâyet).

Dilekçi : Mahsullerini yüzüstü bıraktırarak kendilerini okul 
inşaatına icbar eden ve haklarında takibat için karakollara sevk 
eden kaymakamdan ve kendilerine hakarette bulunan muhtardan 
şikâyetle eski zihniyeti temsil eden kaymakamın bu icraatına 
acilen müdahale olunmasını istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : 5210 sayılı Ka
inimin 5828 sayılı Kanunla ilga edilmiş bulunan beşinci 
maddesi hükümleri cari bulunduğu bir sırada; hasat mev
siminden önce ihale edilip muayyen müddet içerisinde biti
rilmesi icabeden köy okul inşaatı için taş ve kum ihzarı ve temel 
açma işi için kendilerine tebligat yapılan mükelleflerden bir 
kısmı işi hasat mevsimine kadar sürüncemede bırakmış olduk
larından bu mevzuda hasat mevsimi de nazara alınarak işi zayıf 
olanların bu ihzarata başlaması hakkında yapılan tebligat do- 
layısivle köy muhtar; ile bir kısım köylüler ve dilekçi arasında 
bu tebligatın iyi karşılanmamasından doğan bir kavga netice
sinde tanzim olunan evrakın Adalet makamlarına tevdi edilmiş 
bulunduğu dilekçede ileri sürülen sair şikâyetlerin vârit bulun
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3486 16 . IV . 1952

Başkan Sözcü yerine Kâtip
Maraş Tokad Balıkesir Balıkesir Bilecik Çanakkale

A. Aytemiz A. Gürhan M. Iştın A. F. işeri t. Aşkın N. Kirişcioğlv

Elâzığ Gümüşane Kayseri Malatya Malatya Trabzon
H. A. Yöney C. Baybura Y. Z. Turgut N. Ocakcıoğlu A. Özbay S. E. Alperen

Yozgad 
V. KarsUoğlu
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8527/7918 Hidayet Akgiil. 
6095/5690 Mecidiye Köyü 

Büyükdere Cad. 
44/4.
Şişli - İstanbul.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ye ile sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : ladei memuriyet 
ettirilmesi hakkında).

Dilekçi: 20 lira asli maaşlı Şişli Maliye şubesi memurlarından 
iken kimsesizliği yüzünden 5655 sayılı Kanun gereğince açığa 
çıkarıldığını ve dolayısiyle mağdur ve fakrü zarurete düçar ol
duğunu belirterek iadei memuriyet ettirilmesini istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Mumaileyhin Soma 
İlçesi vergi memurluğuna tâyin edilerek 26 . IX  . 1951 tarihin
de görevine başlamış bulunduğu bildiril mektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına göre talep hakkında va
zife noktasından komisyonumuzca yapılacak biı işlem olmadığı
na karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3487 28 . IV . 1952

6099/5694 Mehmet Akkaya. 
13442/12527 Yusııf Ziyapaşa 

So. No. 38.
Fatih - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Menfi sicil ve di
siplinsizlik . üzerinden yapılan 
emekli muamelesinin iptali hak
kında).

Dilekçi: Mülga 52 nci Tümen levazım şubesinde çalışmakta 
iken mezkûr tümen komutanlığına tâyin kılman General Alâettin 
Yakalın kendisi hakkındaki menfi düşünce ve yaptığı tesirler ne
ticesinde verilen menfi sicil ve disiplinsizlik noktasından emek
liye sevkoluııduğundan şikâyet ederek sicilinin mevzuat hilâfına 
tanzim edilmiş bulunması bakımından Askerî Yargıtaya vâki 
müracaatının da sicildeki kanaatlerin dâva mevzuu olamıyacağı 
beyaniyle reddedilmiş bulunduğundan gerekli incelemenin yapı
larak bu muamelenin iptal olunmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçinin ke
sinleşen 1949 sicili üzerine ve 3360 sayılı Kanunun birinci mad
desinin II fıkrasına göre 16 Eylül 1949 tarihinde emekliye sev- 
kedilmiş bulunduğu ve hakkındaki muamelenin tamamen mevzu
ata uygun bulunduğu gibi Askerî Yargıtayda açtığı dâvasının 
da reddedilmek suretiyle karara bağlanmış olduğu bildirilmek
ted ir

Gereği düşünüldü: Yapılan muamelenin mevzuata tevafuk 
yönünden Askerî Yargıtayca incelenip karara bağlanmış bulun
masına, sicillerde münderiç kannat ve mülâhazalarla ordu disip
linine taallûk eden ve 3410 sayılı Kanuna göre dâva konusu ya- 
pılamıyacak mesailin teşriî murakabeden dahi masun bulundu
rulması hakkındaki Yüksek Meclis kararlan muvacehesinde ta 
lep hakkında komisyonumuzca vazife noktasından yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3488 28 . IV . 1952
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Dilekçe

No.

6124/5717

6125/5718

6133/5721

Kadem Akar.
D. D. V. Hastane
sinde Hastabakıcı 
No. 47041 
Eskişehir.

Ze.Vnettin Kurt.
D. D. V. Hastane

sinde Hastabakıcı. 
\To. 47121.
E s k i ş e h i r .

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Füzülen yapılan 
vergi tevkif atının kendilerine iads 
olunması hakkında).

Dilekçiler : 1 . X . 1947 tarihinde yürürlüğe giren 5088 
sayılı Kanuna göre aylık ücretlerinin beher gününe tekabül 
eden 2  lirasının vergiden muaf tutulması icabettiği halde ken
dilerinden 19 ay fuzuli tevkifatta bulunulduğunu beyan ede
rek iadesi esbabının temin buyurulmasın! istemektedirler.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Devlet Demiryol
ları Eskişehir hastanesi hastabakıcılarından olan dilekçilerin 
Maliye Hakanlığının 346 numaralı Kazanç Vergisi tebliğin- 
göre; mezkûr kanunla müessese istisna hükümleri dışında bıra
kılmış olduklarından haklarında muafiyet hükümlerinin uygu
lanamadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3489 28 . TV . 1952

Mahmut Ayaydın ( Dilekçe özeti : Necmioğullan adı-
Küçükpınar Mah. na gönderilecek tediye emrinin
Derik. yaptırılacak bir tahkikat sonuna

kadar gönderilmemesi haklanda).

Dilekçi : Naklolunan eşhastan olııp çıkarılan kanundan isti
fade etmek suretiyle tekrar Derik ’e gelen Necmioğullarınm 
naklinden ve Hükümetçe paraları ödenerek ellerinden alınan 
arazileri için çok yüksek bir kıymet takdir edilmiş bulunduğu 

« halde yine arazilerine tesahüp iddiasında bulunduklarından ve
saireden bahsile durumun bir müfettiş marifeti ile ve gizlice 
tahkik ettirilmesini ve neticei tahkikata kadar da gönderilecek 
ödeme emrinin gönderilmemesini istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : 1505 sayılı Kanun hü
kümlerine tevfikan mahallî hükümet tarafından arazileri alı
nıp 5420 ve 5618 sayılı kanunlara göre kıymetleri takdir edile
rek bedelleri ödendiği ve adı gecen Necmioğıılları ve hissedar
larına fazla bir para ödenmemiş olduğu gibi mahalline gönde
rilen kontrol tarafından da tevzi edilen bu araziye ait incelenen 
muamelede dilekçinin iddia ettiği şekilde bir vaziyet mevcut 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3490 28 . IV . 1952
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11134/10361 Vahit tmur.
Sütiş Kol'lıektif Şir
keti.
Kars

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Yeni Muamele 
Vergisi Kanunu tasarısında süt 
tozu ve hulâsasının da vergiden 
muaf olan süttü mamuller arası
na alınması hakkında).

Dilekçi : Süt tozu inıal etmek üzere ihya edip tesislerini ge
nişletmek kararında bulundukları vc 18 yıldır faaliyette bulu
nan şirketlerinin hayvancılığın ve sütçülüğün inkişafında ve 
mahallî halka olan faydalarını belirterek Yüksek Meclise sunul
muş olan yeni Muamele Vergisi Kanunu tasarısında muafiyet 
tanınan sütlü mamuller arasında süt tozu ve hulâsasının bulun
madığına işaretle henüz nüve halinde bulunan bu sanayiin inki
şafı için mezkûr maddeler için de muafiyet tanınmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü: Yeni bir kamın teklifi ile ilgili bulunan 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3491 28 . IV . 1952

11140/10366 Hüsnü Er.
Karkın - Köyü. 
Sivrihisar.

( (Dilekçe özeti : Her hangi bir 
okula yerleştirilmesi hakkında).

Dilekçi : îlk tahsilini yaptığını ve fakir bir aile çocuğu oldu
ğu için tahsiline devam etmek imkânını bulamadığını belirterek 
kendisinin her hangi bir okula yerleştirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahivtine göre talep hakkında komis
yonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3492 28 . IV . 1952

11142/10368 Mevlût Cingöz 
Ceza Evinde 

. Çanakkale.

t  ( Dilekçe özeti : Çanakkale Ağır
Ceza Mahkemesince verilmiş olan 
mahkûmiyet kararına ait muame
lenin incelenmesine dair).

Dilekçi : Hizmeti askeriyesiııi ifa etmekte olduğu bir sıra
da ve üzerine atılan bir iftira neticesinde, sivil bir şahsı öldür
mekten dolayı Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesince hakkında ve
rilmiş olan 1 0  yıl ağır hapis cewısını çekmekte olduğunu ve ia
dei muhakeme talebinin dahi reddolıınduğunu belirterek uğradı 
ğı bu mağduriyetinin telâfisini ve hakkının tecellisi için tavas
sut buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince karara bağlanıp kanun 
yollarından dahi geçmek suretiyle kesinleşen bir muameleye ta 
allûk eden talep hakkında Anayasanın 54 ncü maddesine göre
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

komisyonumuzca yapılacak bir muamele bulunmadığına karar 
verildi.

K arar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3493 2 8 .IV . 1952

11150/10376 İbrahim Aksura.
TıırgııtreİN Malı. 
So. No 2 de. 
Ankara.

(Dilekçe özeti : Anafartalar kara
kolu emniyet, âmirinden şikâyet).

Dilekçi : Haşan Alıcıoğlu ve arkadaşları tarafından ken
disine ve efradı ailesine hakaret olunup daima tehdit olun
makta bulunduklarından ve A nafartalar Merkez Emniyet Âmi
ri tarafından bunların himaye edildiğinden şikâyet ederek şe
ref, haysiyet ve hayatının tehlikede olduğundan masun bulun
durulmasını dilemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki ilgili idare ve kaza mercilerine 
ait olan talep lıakknıda komisyonumuzca yapılacak bir muame
le olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3494 28 . IV . 1952

11152/10378 Mustafa Yalçuıdağ.
Çekirge Cad. No.
72 C.
Çekirge - Bursa.

(Dilekçe özeti : Bursa Belediyesi 
evrak memuru Cezmi’den alacaklı 
bulunduğu paranın idari yol dom, 
tahsiline tavassut, buyurulmadı 
hakkında).

Dilekçi : İşgal sırasında Yunanlılarla teşriki mesai etti
ği herkesçe mâlûm bulunduğu halde halen Bursa Belediyesi Ev
rak Memuru bulunan Cezmi Demirdala ’dan senetsiz olarak ala
caklı bulunduğu 2 2 0  liranın; mahkemelerde bununla uğraşacak 
durumda bulunmadığından ve icradan da bir netice alamıyaca- 
ğını bildiğinden dolayı idari yoldan maaşlarından tahsil edil
mesi için tavassut buyurulmasını düemektedir.

Gereği düşünüldü : ̂ Tetkiki kaza merciine ait olaıı talep hak
kında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

K arar No. Karar tarihi

3495 28 . IV . 1952

11154 103H0 Hayık Fazlıyaıı.
FVridiye Aşıklar Sı 
No. 4
Taksini - Beyoğlu. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Varlık Vergisin
den dolayı uğradığı zararın telâ
fisi ve mallarının iade olunması 
hakkında).

Dilekçi : 79 yaşıda nüzüllü bir şahıs olduğunu maddi var
lığının çok üstünde olan 22500 liralık Varlık vergisinden do
layı evini ve dükkânını elinden çıkarmış ve halen hayata t«-
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hammül edemiyecek derecede müşkülâta duçar olduğunu belir
terek uğradığı bu zararın telâfisini ve mallarının iade olunma
sını istemektedir.

Geroği düşünüldü : 4530 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
sarahati karşısında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi. a

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı vc 110 sebepten verildiği

3496 28 . IV . 1952

11155/10281 Jiray r Fazlıyan
Mühürdar Fuatbev 
So. No. 1/1. 
Kadıköv - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Varlık Vergisin
den dolayı uğradığı mağduriyeti
nin telâfisi hakkında) .

Dilekçi : Hizmeti askeriyesini ifa etmekte bulunduğu bir sıra
da kanun tatbikatına geçilmeden önce K apalıçarşı’da tutmuş 
olduğu ve bir metre karelik sahada kâin dükkânındaki ticari 
meşgalesinden dolayı 4500 lira Varlık Vergisi ile teklif edil
miş ve binnetice işini gücünü kaybetmek suretiyle çok mağdur 
bir duruma düşürülmüş olduğundan tazallümühal ederek bu 
haksızlığın telâfi olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : 4530 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
açık hükmü karşısında komisoumuzca yapılacak bir işlem olftıa- 
dığma karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3497 28 . IV . 1952

11156/10382 Abdüllah Günay 
Kum tarla Köyü. 
Beycuma - Zongul
dak.

'  (Dilekçe özet : Ereğli Kömür İş
letmesindeki vazifesinden haksız 
olarak çıkarıldığından himaye 
olunması hakkında).

Dilekçi : 1941 yılından beri çalışmakta olduğu Ereğli Kö
mür işletmesindeki son görevi olan direk tesellüm memurluğun
dan o zamaki siyasi temayüllerinden dolayı ve Umum Müdür 
tarafından haksız yere işine son verildiğinden ve bundan dolayı 
da müşkülât içerisinde kaldığından bahsile kendisinin himaye 
edilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında komisyo
numuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3498 28 . IV . 1952
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

11159/10385 Kemal Çeliköz. 
ve ar.
Maliye Vergi Mo- 
ımırtu
H a v z a  - Kam .suu.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

cDilekçe özeti : Havza C. Savcısı 
ve Jandarma Komutam hakkında 
(/erekli kanuni takibatın yapıla
rak tecziye edilmeleri hakkında).

Dilekçiler: Aile şeref ve haysiyetlerini bililtizam rencide eden 
ve evlerinde kayrikanııni arama yapan, kendilerini karakol ve' 
mahkemeyo sevkeden Havza Müddeiumumisi ile Jandarma Ko
mutanı haklarında yapmış oldukları şikâyetlerden bir netice 
alamadıklarından dolayı vâki teessürlerini ifade ederek mezkûr 
şahıslar hakkında icabeden kanuni takibatın yapılmasını ve tec
ziye olunmalarını dilemektedirler.

Gereği düşünüldü: İcabeden kanuni muamelenin ifası ilgili 
Bakanlıklara ait bulunmasına binaen İçtüzüğün 53 ncü madde
sine göre komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

3499 28 . IV . 1952

11161/10387 Yusuf Sabri Ar.
Veiialemdar Han. 
Kat 2 No 29. 
Galata - İstanbul.

(Dilekçe özeti : 5383 saydı Güm
rük Kanununun 134 ncü madde
sinin F  fıkrasının tefsir olunma
sı hakkında) .

Dilekçi: Birinci sınıf gümrük muayene memurluğundan emek
li olduğunu ve Üsküp idadisi 5 nci sınıfından neşet etmiş bulun
duğunu vu. emekliye ayrıldığı tarihte m er’i olan 1903 sayılı Güm
rük Kanununa göre talep etmiş bulunduğu gümrük komüsyoıı- 
culuğu ruhsatının 5383 sayılı muahhar Gümrük Kanunundaki 
orta tahsili bulunmak kaydından ve kendisinin tahsil vesikası
nın zayi olduğundan dolayı verilemiyeceğinin bildirilmesi üze
rine ikame etmiş olduğu dâvasının Danıştayca da aynı maddei 
kanuniyeve temas olunarak reddedilmiş bulunduğundan bahsile 
müktesep hakkı olan talebinin isafı için Gümrük ve Tekel Ba
kanlığına emir verilmesini veyahut zikrolunan kanunun 134 ncü 
maddesinin tefsir olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Tefsirde bulunmaya veya teklif etmeye 
yetkili bulılnmıyan komisyonumuzca talep hakkında yapılacak 
bir işlem olmadığına karar verildi. -

K arar No. Karar tarihi

3500 28 . IV . 1952



11162/10388 Vasfi Kokant.
Kayhan Mah. Ku- 
yulu So. No 19. 
Gemlik.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : Mücadelei Milli- 
yede tepkeden hizmetlerine mu
kabil evinin tamiri için inşaat 
malzemesi yardımında bulunul
mam hakkında).

Dilekçi: Kuvayi Milliyeye bilfiil iştiraki ve ittihadı Terakki
ye yaptığı yardımlara mukabil üzeri yıkılmak üzere bulunan evi
nin tamiri için malzeme yardımında bulunulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Mahiyetine göre talep hakkında komisyo
numuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi
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Komisyon kararı vc m* sebepten verildiği

3501 28 . IV . 1952

11163/10389 Ahmet Küp.
Bur unsuz Köyü. 
Babaeski.

(Dilekçe özeti : Kendisine kredi 
vermiyen Babaeski Ziraat Banka
sı Müdüründen şikâyet).

Dilekçi : Lüzumuna mebni w? 35 - 40 dekarlık tapulu gayri- 
menkulleri karşılığı Babaeski Ziraat Bankası müdüriyetinden 
istemiş olduğu zirai kredinin kanunsuz olarak verilmesinden 
ve bu müdürün demokratik icaplara bir türlü intibak ■■'edemeyip 
esbabı masalihe müşkülât çıkarmakta olduğundan şikâyet ede
rek kanuni muamelenin yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mııktazi muamelenin tâyin ve ifası 
ilgili Bakanlığa ait olduğundan talep hakkında komisyonumuzca 
yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3502 28 . IV . 1952

11164/10390 Talhir Başaran.
Çeştepe Köyünde 

■ Çiftçi.
Aydın.

(Dilekçe özeti : Asliye H ukuk 
Mahhkemesinin isabetsiz olan bir 
kararından şikâyet).

Dilekçi : 'Mütegallibeden Abdullah Vardaı- isminde bir şa
hısla aralarında yaptıkları sulama mukavelesinden dolayı Ay
dın Asliye Hukuk Mahkemesinde cereyan eden dâvaları netice
sinde al'eyhine ittihaz olunan tazminat kararındaki isabetsizlik
ten bahsile dosyasının incelenerek mağduriyetten korunması 
için muktazi muamelenin yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kanun yollarına müracaatta muhtar bu
lunan dilekçinin talebi hakkında Anayasanın 54 ncü maddesine 
göre komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

3503 28 . IV . 1952



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

11165/10391 Mustafa Karaş. 
ve ar.
Demokrat Parti 
Başkanı.
Bögülye Başköyü. 
İnobolu.

(Dilekçe özeti : K eyfi ve kanun
suz hareketleri ile kendilerine ke
sim ruhsatı vermiyen İnebpolu ve 
Kastamonu Orman İşletmeleri 
muamelâtının Cumhuriyet Savcı
sına veya bir Adalet müfettişine 
inceletilmesi hakkında).

Dilekçiler : 1951 kesimi için inebolu işletmesine yapmış ol
dukları m üracaatlarının bir netice vermediğinden ve işlerinin 
kanunsuz olarak savsandığındaıı şikâyet ederek gerek İnebolu 
İşletmesi ve gerekse Kastamonu Başmüdürlüğü muamelâtının 
(bütün bölgeleriyle birlikte) Devlet Bakanlığına rapor veril
mek üzere müddeiumumiliğe veya bir adalet müfettişine ince
letilmesin! istemektedirler.

Gereği düşünüldü : İcabeden muamelenin tâyin ve ifası 
ilgili bakanlıklara ait bulunmasına binaen talep hakkında ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3504 28 . IV . 1952

11175/10398 Salim Dikili. 
12911/12017 Eskici.

Çerkeş Köyü Buca
ğında.
Tekirdağ

(Dilekçe özeti : Kazanç Vei'gisin- 
den muaf tutulması hakkında).

Dilekçi : Ekli raporundan da anlaşılacağı üzere mâlûl bulun
duğunu ve keza yapmakta olduğu ayakkabı tamirciliği ile 8  

nüfuslu efradı ailesini geçindirmekten âciz bulunduğunu belir
terek Kazanç Vergisinden muaf tutulması için iigilüere emir 
verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Gelir ve Esnaf Vergisi kanunları ile 
mükelleflerin asgari geçim miktarlarına tekabül eden gelirleri 
için esasen vergi muaflığı tanınmış olmasına ve dilekçinin ver
giden temamen muafiyetini icabettirir kanuni bir durumu mev
cut ise bu hususunun tetkikinin de ilgili malî ve idari kaza mer- 
cilerine aidiyetine binaen talep hakkında komisyonumuzca ya
pılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3505 28 . IV . 1952

11181/10403 Hüseyin Solaklar ve 
kardeşi.
Hukuk İş Evinde, 
Gümüşhaeı Köyü.

(Dilekçe özeti: Vekilinin kasdi ha
reketi dolayısiyle zayi olan Tem
yiz hakkının tekrar kullanılıp 
kullamlamıyacağının tâyin ve tes- 
bit buyurıdması hakkında).

Dilekçiler : İkame ettikleri men’i müdahale dâvalanmn m i
dine dair olan mahkeme karannı müddeti içerisinde temyiz et- 
miyen vekilinin bu kasdi hareketinden dolayı sâkıt olan bu hak-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karavı ve ne sebepten verildiği

lann ı tekrar istimal edip edemiyeceklerinin tâyin ve tesbit 
buyurularak kendilerine bildirilmesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Kanuni tatbikatından doğan tereddütle
rin izalesi icra organları tarafından çıkarılacak tüzük, talim at
name ve talimat gibi mevzuatla hallolunması icabetmekte oldu
ğundan buna binaen talep hakkında komisyonumuzca yapılacak 
biı işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi 

3506 28 . IV . 1952

11182/10404 Kadir G-üler. (Dilekçe özeti : İskân hakkının
Bornova Mersinlisi verilmediğinden dolayı mağdur
1'501 So. No. 250 de edidiğinden kendisine yardım ya-
Kâzım Dirik Mah. plıması veyahut Toprak Mahsulle
Mittat Lüleci yanın ri İzmir Şubesinde bir iş verilme
da. si hakkında).
1 zmir. Dilekçi : B ulgaristan’dan anayurda iltica edip serbest göç

men olarak vatandaşlığa kabul edilmiş bulunduğu halde kanuni 
iskân hakkının verilemiyeceğiniıı bildirilmiş olduğundan tazallu- 
ıniihal ederek kendisine bu hakkı verilemediği takdirde yardım 
yapılmasını veya İzmir Toprak Mahsulleri Ofisinde kantarcı
lık gibi bir vazife verilmesini dilemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında komis
yonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3507 28 . IV . 1952

11132/10405 Abdullah Karasu ( Dilekçe özeti : Haklı bulunduğu
Harabe Hartos. men-’i müdahale talebini gayrika-
Çiftliği Sahibi. nuni mecralara sürükliyen defter
Muş. dardan şikâyet).

Dilekçi : Bitlis ahalisinden olup Hükümetçe köylerine yer
leştirilmiş bulunan 30 lıane kalkının çiftlik; hudutları dâhilin
de bulunan 2 0 0 0  dönümlük arazilerine vâki fuzuli müdahaleleri 
dolayısiyle ilgili makamlar tarafından bu müdahaleleri menolu- 
nup've müddeiumumiliğe tevdi olundukları halde yine tecavüzde 
ısrar etmeleri üzerine tekrar yaptığı haklı müracaatını gayrika- 
nuni mecralara sürükliyerek hakkının ziyama çalışan Defter
dardan şikâyet etmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki ilgili idare ve kaza mercilerine 
ait bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3508 28 . IV 1952
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Dilekçe
No.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

11184/10406 Mehmet Uzca.
Millî Eğitim  M üdü
rü  eliyle.
Bolu

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeli : Leyli olarak ve
yahut 2 nci bir imtihan hakkı da
ha tanınmak suretiyle Bolu öğ
retmen Okuluna kabulünün teinin 
h uyurulması hakkmda).

Dilekçi : Mersin Çocuk Esirgeme Kurumu çocuklarından 
olduğunu v e ‘bir hafta zarfında hazırlanarak girmek zorunda 
kaldığı Bolu öğretm en Okulu imtihanlarından birinde muvaf
fak olamadığını belirterek kimsesiz ve gidecek bir yeyri dahi 
olmadığından leyli olarak veyahut ikinci bir imtihan hakkı daha 
tanınmak suretiyle mezkûr okula kabul olunması için ilgililere 
emir verilmesini istemektedir.

<!ereği düşünüldü : mahiyetine göre talep hakkında komis
yonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3509 28 . IV . 1952

11320/10518 Refet Ayan.
D. D. Y. 3. işletme 
Atça İstasyonu 
37257
Hareket Memuru. 
Nazilli.

(Dilekçe özeti : İntibak muamele
sinde yapılan yanlışlıktan dolayı 
adına 113 küsur lira borç tahak
kuk ettirildiğinden şikâyet).

Dilekçi : Zatişleri intibak listesine ve yaptığı hesaplara 
nazaran idareden alacaklı ve terfiinde dahi hak kazanmış bu
lunduğu halde yapılan bir kayıt yanlışlığından dolayı adına 
tahakkuk ettirilmiş bulunan I43 küsur liranın maaşından ke
silmekte bulunduğundan şikâyet ederek ekli olarak gönderdiği 
intibak listesi suretinin tetkik bu yu rl arak durumumu' tespit
ol uı ı m ası ı ıı istemen t edir.

Gereği düşünüldü : 1042 sayılı Kanunun 6 ııcı maddesine 
göre tetkiki kaza merciine ait olan talep hakkında komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3510 28. IV . 1952

11446/10637 Bayram Kalyoncu.
Manifaturacı İhsan 
Birinci eliyle.
Zonguldak.

Dilekçi : Hakkında ittihaz buyurulmuş olan 9 . IV . 1951 gün 
vo 5679 sayılı Kararı tebellüğ etmiş bulunduğunu; ancak kendisi
nin bu kararda yazılı olduğu gibi isteğinin yerine getirilip geti 
rilmemesini sormuş olmayıp 1940 yılında mektepten mezun olduğu 
halde 1946 yılında yürürlüğe giren orta öğretim talimatnamesinin 
hakkında tatbik olunup olunmıyacağmın bildirilmesini istemiş 
bulunduğunu belirtmektedir.

(Dilekçe özeti : Hakkında ittihaz 
buyurulan 679 sayılı Dilekçe Ko
misyonu kararman kendisini tat- 
ynvn etmediği hakkmda).
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adimsi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

< içreği düşünüldü : Dilekçinin ortaokul diploması verilmesine 
dair olan müracaatı üzerine selef komisyon tarafından daha önce 
bir karar verilmiş ve işiıi, tetkikinin esasen kaza merciine ait bu
lunmasına binaen talep hakkında yeniden komisyonumuzca yapı
lacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3511 28. IV . 1952

(Dilekçe özetti : Kendilerini top
rak Tevziatından nıahruvı bırakan 
Tevzii Arazi Komisyonundan şi
kâyet).

Dilekçi : Yüksek Komisyonca hakkında ittihaz buyurulmuş 
olaıı 6 6 6  sayılı Kararda yazılı olduğu şekilde köylerinde ken
dilerine yeter derecede toprak bulunmaması hakkındaki işarın 
varit olmayıp 500 dönüm daha tevzi olunabilecek arazi mevcut 
bulunduğundan 'durumun bir kere daha inceletilerek haklarının 
tecelli ettirilmesini istemektedir. •

Gereği düşünüldü : Aynı mevzu; daha önce incelenip karara 
bağlanmış olmasına binavn talep hakkında komisyonumuzca ye
niden yapılacak bir muamele bulunmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3512 28. TV. 1952

11506/10696 Osman Akşit.
Dere Köyü. 
Acıpayam - Denizli

11258/10462- İbrahim Arda ve ar. 
Enez Bucağı. 
İncirlik Köyünde. 
Keşan - Edirne.

(Dilekçe özeti : Tapulu arazilerine 
tecavüz eden köy heyeti ihtiyari
li esinin bu müdahalelerinin men- 
olunması hakkında).

Dilekçiler : Batapu m utasarrıf bulundukları arazilerinden 
biimesaha çıkan fazla kısma yedi adil olarak tesahüp ve tecavüz 
eden köy heyeti ihtiyariy esinin bu fuzuli müdahalelerinin men 
olunarak 27 aile namına hakkı tasarruflarının korunmasını iste
mektedirler.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığın» karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3513 28 . IV . 1952
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11261/10465 Dursun Ali Karahaıı 
itfaiye Meydanı. 
Belediye Güçsüzler 
Yurdunda 
Ankara.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

— ------------------------------------------------------------w —
(Dilekçe özeti : Her hangi bir
yardım teşekkülünden kendisine
250 liralık bir yardım yapılması 
hakkında). n

Dilekçi : Ciğerlerindeki 
meliyatla 1 0  aded kaburga

rahatsızlığı dolayısiyle yapılan a- 
kemiğiniıı alınması neticesinde ça

lışma gücünü % 80 nispetinde kaybetmiş ve sakat kalmış ol
duğunu belirterek geçimini temin maksadı ile sabit bir sergi 
açabilmesi için her hangi bir yardım teşekkülünden kendisine 
250 liralık bir yardım yapılmasnı istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar veril
di.

Karar No. Karar tarihi

3514 28 . IV . 1952

11277/10478 Nazike Atalay. 
13395/12488 Samanpazarı Taflan 

So. No. 11 Muam
mer Gümüşgöz ya
nında.
Ankara

(Dilekçe özeti : Müteveffa kocası
na ait hizmet müddetinin noksan 
hesaplanması neticesinde ikrami
yesinden mahrum bıraktldtğtndan 
şikâyet).

Dilekçi : itibari hizmetleri ile birlikte müddeti hizmeti 37 
küsur yılı bulan mütevaffa kocası Harmancık Bucak Müdürü 
Süleyman Zihni Atalay ’ın fiilî hizmeti 29 yıl 6 ay 10 gün ol
duğu ve 5434 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine göre bunun 30 
yıla iblâğı lâzımgeldiği halde bu yolda muamele ifa olunmı- 
yarak kendisinin ikramiyeden mahrum bırakıldığından şikâyet, 
etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ce
vabi yazısında : 5434 sayılı Kanunun 89 ncu maddesine göre 
ancak fiilî hizmeti 30 yılı doldurmuş olanlara ikramiye verile
bileceği yazılı bulunduğundan aylık bağlanmaya esas hizmeti iti
bari ile 30 yılı doldurmamış bulunan adı geçen memura ikrami
ye verilmesine imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. K arar tarihi

3515 28 . IV . 1952
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8794/8179 Süleyman Diuçer.
İsme t paşa Mah. 
Kazıkiçi Bostanları 
No. 308/8.
Ankara

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

( Dilekçe özeti : Hakkında mütte- 
ha-z meslekten ihraç kararvmn kal
dırılarak iadei memuriyet ettiril
meni hakkvnda).

Dilekçi : Ordu İli Asliye Ceza Mahkemesince hüknıolunan 
6 aylık bir mahkûmiyet dolayısiyle Polis Divanınca verilip Em
niyet Genel Müdürlüğü inzibat Komisyonunca da tasdik olu
nan meslekten ihraç karannın; fiilin 5677 sayılı Af Kanunu ile 
ortadan kalkmış bulunmasına binaen kaldırılarak mesleğine ia
de olunmasını ve kaybolan haklarının tanınmasını istemektedir.

içişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Meslekçe şîıı teşkil e- 
den bir suçtan dolayı meslekten çıkarılmış olan dilekçi hakkın
da verilmiş bulunan bu meslekî ve inzibati cezanın Af Kanu
nunun 7 nci maddesi ile affın şümulü dışarısında bırakılmış ol
duğu ve mesleğe iadesine imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca yapılacak bir muamele bulunmadığına 
karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3516 28 . IV . 1952

9/8 Rüstem Sancar. 
Selim Bucağı. 
Benliahmet Köyün
de.
Sarıkamış.

(Dilekçe Özeti : Başka bir nıahaU 
l» nakledilip iskân olunması hak
kında).

Dilekçi: 1948 ve 1949 yılları içerisinde köylerinde vukubulan 
bir ev baskını ve adam öldürülmesi hâdisesinden sonra köy hal
kı arasında şiddetli bir geçimsizlik ve huzursuzluk hâdis oldu
ğun n belirterek temsil ettiği 7 hanede 70 nüfuslu ev halkının 
Hatay veya sair bir İle nakil olunup ve iskân edilmelerini iste
mektedir.

içişleri Bakanlığı cevabi yazısında: Yerli halktan olan bu ki
şilerin iskân mevzuatı dairesinde nakil ve iskânlanna imkân bu
lunmadığı hakkındaki Tanm  Bakanlığı işanndan da bahsile di
lekçinin akrabalan tarafından öldürülen maktulün akrabaları 
ile bunlar arasında vukııu muhtemel bir hâdiseyi önlemek mak- 
sadiyle bu köyde daimî olarak jandarma devriyesi dolaştırılıp; 
şahısların da köy kurulu ve bekçisi marifetiyle daimî kontrol al
tında bulundurulmakta olduğu bildirilmektedir

Gereği düşünüldü: Talep mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi. t W** T.

Karar No. Karar tarihi

3517 28. I V . 1952
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

20 Mustafa Sıtkı Tülek. 
Cuınıa Malı. Menek
şe So. No. 15.
İnegöl.

( Dilekçe özeti : Muhalle arasında
ki bir binaya konulan infilâk mad
delerinin başka bir yen kaldırıl
ması hakkında).

Dilekçi: Askerlik Şubesi tarafından Cuma Mahallesinde 13 
numaralı ahşap binaya konulmuş olan 2  araba mavzer fişenginin 
her hangi bir kaza vukuuna mahal kalmaması için buradan kal
dırılmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında: Mezkûr binadaki 
mühimmatın jandarmanın emniyeti altında başka bir binaya kal
dırılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak 
bir muamele bulunmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3518 28 . TV . 1952

39/37 Ahmet Ozbelen. 
Seyyar M isç i ve 
Ksansçı.
Kısa So.
Düzce.

( Dilekçe özeti : Salman 423 Hra 
Muamele Vergisinin affolunması 
hakkında).

Dilekçi : B ir berber dükkânının bitişiğinde ve ufacık bir 
köşede gayet basit bir şekilde yapmış olduğu koloııyacılıktan 
dolayı Muamele Vergisine tâbi bir müessese muamelesine tâbi 
tutularak adına tarh olunan 423 liralık Muamele Vergisini öde
meye muktedir olmadığından af olunmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Yoklama esnasında 
kolonya yaptığı ve satışa arzettiği anlaşılan dilekçinin 
mahallî Tekel tdarosiıulen ne miktar kolonya aldığı da tes- 
bit olunmak suretiyle resen takdir komisyonunca tâyin oluna a 
matrah üzerinden 1945. 194b ve 1947 yılları için adına Muamtele 
Vergisi tarholunluğu. itiraz ve temyiz komisyonlarının muhtelit' 
defalar incelenmesinden geçip halen Danıştaya intikal etmiş 
olan ihtilâf hakkında verilecek karara intizar olunması zaruri 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince İncelenmekte bulunan 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele bulun
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3519 28 . IV . 1952
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123/103
49/44

Dilekçe
No.

56/51

Mehmet Ali Tuncer 
Unkapam  Hisaraltı 
So. No. 55.
İstanbul.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

( Dilekçe özeti : 1934 yılında ta
karrür ettiği halde elan tmralı 
Adasına iskân edilmediğinden şi
kâyet).

Dilekçi : Aslen Abana Ucesi ahalisinden olan 54 hane 1934 
yılında masarifi kendilerine ait olmak kaydı ile İm ralı Adası
na iskân olunmalarını talep etmiş ve İni talepleri de is’af olun
ması üzerin'e Bakanlık bildirişine göre bütün evraklarını ikmal 
ederek İstanbul Valiliği vasıtasiyle göndermiş olduklarım v.» 
malzemelerini de tedarik ederek İstanbul’a gelmiş bulundukları 
halde o tarihten be,ri bu iskân idlerinin neticelendirilmediğin- 
den şikâyet ve tazallümü hal ederek 1939 yılındaki müracaat
ları üzerine Dilekçe Komisyonunun 526 sayılı kararı ile talep
lerine neticelenmiş nazarı ile bakılıp alâkadar mercilere mü
racaatta m uhtar olmak üzere yapılacak bir muamele olmadı
ğına karar verilmiş olduğundan çok mağdur bir duruma düş
tüklerine işaretle bir an evvel iskânlarının temin olunmasını 
ve uğradıkları zarar ve ziyanın kendilerine iade olunması için 
karar verilmesini istemektedir.

Tarım Bakanlığından alınan cevabi yazıda : Dilekçinin ba
his mevzuu ettiği şekilde geçmiş bir muhabere ve muamele bu
lunmadığı ve kendilerinin de bu hususta bir belge ve numara ibraz 
edemedikleri ve yerli halktan olmalarına ve muhacirlikle alâkaları 
bulunmamasına binaen dilekçi ve arkadaşlarının ııakleıı^skân- 
larına imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talep hakkında daha önce karar varil
miş bulunmasına ve Bakanlık cevabına yöre komisyonumıızc.ı 
yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3520 28 . IV . 1952

Selim Işık. (Dilekçe özeti : Kendisine fena
Sarıkaya Köyünden * muamelede ve Hükümet aleyhinde
Tercan. bulunan fiasim Coşar ve arkadaş

ları haklarında, kanvni takibat 
yapılmasına dair).

Dilekçi : Reyini Demokrat Parti lehine kullandığından dola- 
» yi kendisine fena muamelede bulunan ve kardeşini döğen keza

Hükümet aleyhinde bulunan Rasim Coşar ve adamları hakkında 
icabeden kanuni muamelenin yapılmasını istemektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Rasim Coşar ve arka
daşlarına ait koyunların çayırlarına girmesinden dolayı arala
rında çıkan ağız kavgasından münfeil olaıı Selim Işık’ın iş^ 
siyasi bir veçhe vermek suretiyle bu adamlardan intikam almak 
için böyle bir ihbarda bulunduğu, iddianın tamamen asılsız ve 
mesnetsiz bulunduğu bildirilmektedir.
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Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve istek iktizasının 
tâyini ilgili idare ve Adliye makamlarına ait bulunmasına göre 
komisyonumuzca yapılacak bir muamele bulunmadığına karar 
verildi

Karar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3521 28 . IV . 1952

70/65 Selim Ayşıl.
Emniyt Müdürlüğü 
300 Yaka sayılı Po
lis Memuru.
6232 Sicil Sayılı. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Komiser muavinli
ğine terfi ettirilmesi hakkında).

Dilekçi : 1948 yılında polis Enstitüsü Yüksek kısmından 
mezun olduğu halde teşkilât kanunlarına göre yapılması icap 
eden komiser muavinliğine tâyin muamelesinin elân yapıl
mamış bulunduğundan şikâyet ederek bu haksızlığın gideril
mesini istemektedir.

içişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Devlete karşı 15 yıl 
mecburi hizmetleri bulunduğundan dolayı bu Enstitünün Kol- 
lej kısmı mezunlarından olup yüksek kısmını da bitirenler 
her ne kadar komiser muavinliği maaşları ücret olarak veril
mek kaydı ile komiser muavinliklerinde çalıştırılm akta iseler- 
de lise mezunu olan dilekçi ve emsallerinin kadrosuzluktan do
layı tâyinlerinin yapılamamakta olduğu ve dilekçinin Danış
ta y ’da açmış olduğu dâvasının henüz neticelenmemiş bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup Danış- 
tayca da İncelenmekte olduğu anlaşılan talep hakkında Ana
yasanın 54 ncü maddesinin açık hükmü karşısında komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına kara r verild i

Karar No. K arar tarihi

3522 28 . IV . 1952

132/113 ökkeş Göktepe.
Demokrat Parti ilce 
idare Kurulu üyele
rinden.
Kırıkhan - Hatay.

(Dilekçe özeti : Hâkim Vehbi Ak- 
. soy ile Kaymakam Celâl öziç hak

larında takibat ve tahkikat yapıl
masına dair).

Dilekçi : Cumhuriyet Halk Partisi ileri gelenlerinin nüfuz 
ve tesiri altında bulunan Kırıkhan Kaymakamı Celâl öziç ile 
8  senedir bu kazada bulunan Hâkim Vehbi Aksoy’un seçimlerin 
kaybedilmesine âmil olduklarını ve adı geçen hâkimin bu şahıs
larla menfaat birliği yaptığı ve kaymakam da kendisine ait 
yeri 2311 numaralı Kanuna dayanarak mezkûr zümreden olan 
Hüseyin Reşoy’a peşkeş çektiğinden ve saireden bahsile bunlar 
hakkında gerekli tahkikat ve takibatın yapılmasını istemekte
dir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Müştekinin 1950 vılı 
beşıoda pamuk ekmek istediği arazinin kendisine ait olduğunu id-



Dilekçe
No.

148/128
1281/1194

152/132

dia eden Hüseyin Reşo’nun müracaatı üzerine Yalangoz Bucak 
Müdürü tarafından keyfiyet tetkik olunup adı geçen lehine 
men’i müdahale kararı verilmiş olduğu ve müstedinin bunun ü- 
zerine mahkemeye açtığı dâvanın da ret edilmiş bulunduğu, 
kaymakamın bu işle bir alâkası görülemediği büdirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstek mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi
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Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi .Komisyon kararı ve no sebepten verildiği

3523 28 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Çan Bucağı Mü
dürü Niyazi Türe ile Karakol Ko
mutanı Gedikli Üstçavuş Niyazi 
Doğru'nun kanunsuz ve yolmz 
hareketlerinden şikâyet).

Dilekçi : Çan Bucağı Müdürü Niyazi Türe ile Karakol Ko
mutanı Gedikli Üstçavuş Niyazi Doğru’nun bucak dâhiline yap
tıkları gayrikanuni ve gayriahlâki hareketlerinden bahsile adı 
geçen çavuşun bucaktan uzaklaştırılarak yaptığı ihbarın müfet
tiş marifeti ile tahkik ve tetkik ettirilmesini istemektedir.

Mezkûr dilekçe sahibi Süleyman Karakuş muahhar tarihli 
bir dilekçe ile yapılan tebligattan*, m utttali olduğu mezkûr dilek
çenin tarafından verilmemiş olduğunu bildirmiştir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Haklarında şikâyet o- 
lunan memurların dürüst ve vazifelerine bağlı olarak tanındığı 
ve iddia olunan suçlan işlediklerine dair her hangi bir delil de 
bulunmadığı gibi hâdise tarihine nazaran 5677 sayılı Af Kanu
nu şümulü içinde bulunduğu cihetle idare kurulu tarafından 
dosyanın mevkii muameleden kaldırılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü İstek mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele 
bulunmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi 

3624 28 . IV  . 1952

(Dilekçe özeti : Hanızaoğlu Köyü 
muhtar ve üyelerinden şikâyet).

Dilekçi : Yol Vergisi mükellefiyet cetvellerinde ve sair köy 
muamelât ve sarfiyatında yolsuzluklar yapan köy muhtarı ile 
üyelerinden şikâyet ederek gerekli incelemelerin yaptırılması
nı dilemektedir.

İçişleri Bakanlığı eevabi yazısında : İhbar edilen suçların 
işlendiğine dair her hangi bir delil elde edilememiş bulunduğu 
gibi tahakkuku halinde dc memuriyeti suiistimal mahiyetinde

liaşit Yalçın. 
Hanızaoğlu Köyün
de.
Taşköprü.

Süleyman Karakuş. 
Müsrüm Köyü 
Muhtarı.
Karakocan



Dilekçe
No.

195/175

207/186

olan bu suçlar 5677 sayılı Kanunun şümulü dâhilinde bulundu
ğundan dosyanın idare kurulunca mevkii muameleden kaldırıl
mış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevâbına göre komisyonumuzca 
yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi
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Dilekçe sahibinin

adı, soyadı ve adresi Kom isyon kararı ve ııe sebepten verildiği

3525 28 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Yunak Bucağının 
ilce haline getirilmesi hakkında).

Dilekçi : Daha önceki müracaatlarının is ’at olunacağı bildiril 
diği halde Yunak Bucağının hâlâ ilce haline konulmadığından 
bahsile 1951 yılında bu haklı arzularının verime getirilmesini dile
mektedir.

içişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Yıınak Bucağında ilce 
kurulmasının bakanlıkça da uygun görülüp hazırlanan kanun ta 
sarısının mütalâaları alınmak üzere bakanlıklara sunulduğu bil
dirilmektedir.

(içreği düşünüldü : Kanun teklifi ile ilgili bulunan talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal bulunmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar talihi

3526 28. IV. 1952

(Dilekçe özeti : Yetim maaşı bağ
lanması hakkında).

Dilekçi : Birinci Cihan Harbinde kaybolmak suretiyle şehit 
olan kocasından kendisine aylık bağlanmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin koca-* 
sının şelıit ve gaip olduğuna dair askerlik şubesi ve nüfus idaresi 
kayıtlarında her hangi bir kayda tesadüf olunamadığı gibi 5434 
sayılı Kanunun 7!» ncu maddesine göre alınmış bir şehitlik ilâmı 
bulunmamış olduğundan maaş verilmesine imkân olmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına kanır 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3527 28. IV . 1952

Hava Sarı.
Üsküdar - Paşakapı- 
sı Ceza Evinde Gar
diyan İsmail San 
yanında.
İstanbul.

Kadir Çamlıca. 
Yunak B.ucağmm 
Yukanağzıaçık Ko
linden  
Akşehir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve 11e sebepten vorildiği

212/191 Hasarı Armağan
Camiikebir İmamı. 
Havran Bucağı.

( IHhkçe özeti : Haksız olarak çı
karıldığı imamet vazifesine tek
rar tâyin buyur utması hakkında).

Dilekçi: 18 yıldır çalışmakta, olduğu Havran Camiikebir ima
met vazifesinden Edremit Kaymakamının bir tertibi neticesinde, 
çıkarılmış olduğundan şikâyet etmektedir.

Dilekçeye merbut Mustafa Koyuncu ve arkadaşlarının imza
sını havi diğer bir dilekçe ile Havran Demokrat P arti Ocak Baş
kanlığı müzekkeresinde müstedinin hüsnüahlâk ashabından olup 
hizmetinden memnun bulunulduğu ve vazifesine son verilme key
fiyetinin kaymakamın ve Halk Partililerin tesiri ile vukubuldu- 
ğu belirtilerek vazifesine iade olunması istenilmektedir.

Başbakanlıktan alman cevabi yazıda: Mahallî tevcih komis
yonu tarafından vazifesine son verilen dilekçinin açtığı dâvanın 
Danıştayca da reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Hereği düşünüldü: Kaza merciince incelenip karara bağlan
mış olan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
bulunmadığına karar verildi. g

Dilekçi: Y ıllardır zilyedi bulunduğu Türbe mevkiinde kâin 
gayrimenkul hakkında bidayeten kendisi lehinde karar veren 
makamın bilâhara mütecaviz lehine çevrilerek 2311 numaralı 
Kanun tatbikatında yanlışlığa düşüldüğünden bahsile kendisinin 
ve diğer vatandaşların hukukunun korunması için ilgili makam
lara gerekli açıklamada bulunulmasını •istemektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında: Dilekçinin beyanı veçhile 
cereyanı hal teyit ve belirtildikten sonra mütecavizin bilâhara 
ibraz ettiği tapu ile vâki mülkiyet hakkı iddiasının; zilyedliğin 
himayesine matuf bulunan 2311 numaralı Kanun muvacehesinde 
nazarı itibara alınmaması icabederken bucak müdürlüğü tara
fından ve bir maksat olmaksızın müşteki aleyhine varılmış olan
2 nci kararın iptal edilmek suretiyle isteğin yerine getirilmiş ol
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3528 28 . IV . 1952

251/225 E lif Yalçın.
Sarıkemer Köyünde. 
Söke,

(Dilekçe özeti : Lehine müttehaz 
men’i müdahale kararını iptal 
ederek bilâhara mütecavizin lehine 
karar vermiş bulunan idare ma
kamına 2311 numaralı Kanunun 
anlatılması hakkında).

K arar No. K arar tarihi

3529 28 . IV . *52
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Dilekçe

No.

263/237

264/238

Yusuf Sancı ve ar. 
Zağgiri Köyünden. 
Tercan. t

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : 2311 numaralı Ka
nuna göre ve haksız olarak elinden 
alınmış olan arazilerin kendilerine 
iade olunmam hakkında).

Dilekçi : Topr.ak tevzii komisyonunca kendilerine verilip 9 
aydır üzerimle zer’iyat yapmakta bulundukları arazilerin kay
makam ve malmüdürü tarafından menfaat kaygusu ile. 2311 
sayılı Kanuna dayanılarak ellerinden alınmış olduğundan şikâ
yetle geri verilmesi esbabının temin buyurulmasın] dilemek
tedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Adı geçen köyde dağıtıl
mış olan toprakların zilyedleri tarafından ve kendi arazileri 
olduğu iddiası ile Adalet makamlarına yapılan müracaat üze
rine ııetieei muhakemeye in tizam ı tescil muamelesinin tehir 
olunduğu ve teslim muamelesinin de 4753 sayılı Kanunun 53 ncü 
maddesine göre ancak tescil yapılmasına bağlı bulunduğu, dilek
çilerin toprak tevzii komisyonu tarafından arazilerinin elle
rinden alınmış olduğundan dolayı da mahkemeye müracaat etmiş 
bulundukları bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş bulunan taleo 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3530 2 8 .IV . 1952

Ali Erdoğan ve ar. (Dilekçe özeti : Yaptıracakları
Vagaver Köyünde. meskenler için arazi verilmesi ve
Erzincan yardım yapılması hakkında).

Dilekçiler : Yeni Erzincan Şehri İstim lâk sahası dâhilinde 
görülerek vergi kıymetleri üzerinden ellerinden alınmış olan 
aıazi ve binalarına mukabil köylerine bitişik bu saha dışarı
sında kalan Hazine arazilerinden kendilerine de yer tahsis olun
masını ve yaptıracekleri meskenler için de sair yardımda bulu
nulmasını istemektedirler.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : İm ar plânı dâhilinde 
bulunan Vagaver Köyü halkının yerlerinin 3908 sayılı Kanuna 
göre istimlâk edilerek bedellerinin ödenmiş olduğu ve buunlara 
şehir halkı gibi 2908 ve 4623 sayılı kanunlara tevfikan arsa ve
rilmesine ve başkaca yardım yapılmasına imkân görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve bakanlık cevabına göro 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3531 2 8 .I V .1952
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285/258

Dilekçe
No.

25)8/271

300/273

Alli Şenel.
Adalet Dairesinde, 
mübaşir.
Çarşasııba.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Şazı,) Bavtak 
İkinci Azakpur 
Köyünde.
Muş.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Ücretinin artırıl
mam ve çocuk zammı verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Almakta olduğu 75 lira üçretle efradı ailesini ge
çindirmekten âciz kaldığını belirterek ücretinin artırılmasını 
ve diğer arkadaşı gibi çocuk zammından faydalandırılmasını is
temektedir.

Adalet Hakanlığı cevabi yazısında : Maaşlı mübaşirlik 
kadroları açıldıkça bu yerlere Memurin Kanununun 4 ncü m ad
desinde yazılı şartlar aranmak ve 3656 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesi hükmü yerine getirilmek suretiyle ücretli mübaşirlerin 
tâyin olunması hususunun mülhakata taıuim olunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Öoıı defa çıkarılan bir kanunla mübaşir
ler tamamen maaşlı kadrolara geçirilmiş olduğundan yerine ge
tirilmiş olaıı istek hakkında komisoınımuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3532 28 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Muş eski Valisi 
Bekir Suphi’den şikâyet).

Dilekçi : Muş eski Valisi Bekir Suphi’nin kendilerini istih
kar ettiğinden ve tapulu arazilerini ellerinden alıp göçmenleri 
yerleştirmeye çalıştığından, seçime fesat karıştırdığından ve sa- 
ireden şikâyyetçi bulunmaktadır.

İçişleri Bakanlığı cevabi azisıuda i Vâki isnadatın bir mül
kiye müfettişi marifetiyle tahkik ettirilmiş olup adı geçen va
li hakkında takibatı müştekim bir cihet, olmadığı neticesine va
rılarak dosyasının mevkii muameleden kaldırılmış bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3533 28'. IV . 1952

Muştaf«. G ül (Dilekçe özeti : Tercan Hükümet
ve ar. binası ve ceza evi için gönderilme-
Tüccardan, si mukarrer tahsisatın gönderilmı -
Tercan. si ve belediyeye yardım yapılma

sı hakkında).

Dilekçiler: Bâzı mülâhazalarla, zaman zaman kaza merkezinin 
başka bir mahalle nakil olunacağı hakkında çıkarılan rivayetler 
yüzünden tarihî bir değer taşıyan Tercan’ın imar ve ümran ba- 
kıuiüjdao. geri kalsmkta. olduğurf&an şikâyetle bu halin önüne
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı vc ne sebepten verildiği

geçilmesi için gönderilmesi mukarrer bulunan Hükümet binası, 
ceza evi ve belediye, su ve tenvirat tahsisatlarının bir an önce 
gönderilmesini istemektedirler.

içişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Mezkûr ilce merkezinin 
nakledilmek istenildiği Tercan istasyonu veya Mercan Köyünün 
durumunun mütehassıslara mahallen inceletilmiş olup ve merke
zin her hangi bir mahalle naklolunması için her hangi bir sebep 
ve lüzum görülmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünülrü: Bakanlık cevabına ve tahsisata mütaailik 
istek icabının da ilgili Bakanlıklarca yapılması icabetmesiııe gö
re talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3534 28 . IV . 1952

2188/2039

2168/2019

Abdürrâlıim Onak- 
lılar.
Kaymak Mah. Boz- 
köy Cad. No. 4. 
Manisa.

Ömer Tay.
Çerkeş Mahmudiye 
Köyünde.
Manisa.

( Dilekçe özeti : Halil İbrahim So
ğuklu adındaki mütegallibenin 
Manisa’dan uzaklaştırılması hak
kında).

Dilekçiler: Şarktan Manisa iline nakledilmiş bulunan Halil 
İbrahim adındaki şahsın; yanında bulunan hüviyeti meçhul bâzı 
şahıslarla köy şahsiyetine ait arazilere tecavüz etmesi dolayısiy- 
le mumaileyhin aleyhine olarak istihsal ettiği bir men’i müdahale 
kararından dolayı kendilerini tehdit etmekte olduğundan her ne 
kadar mahkemeye verilmiş ise de bu karan dinlememekte bulun
duğu bildirilerek millet ve memleket selâmeti bakımından hu ki
şilerin Manisa’dan kaldırılmasını istemektedirler.

içişleri Bakanlığı cevabi yazısında: Filhakika hakkında şikâ
yet olunan bu şahsın kendisine verilmiş bulunan araziyi geniş
letmek maksadiyle diğer şahısların arazilerine vâki tecavüzünden 
dolayı hakkında men’i müdahale kararı verilmiş olduğu ve bir 
daha tecavüz etmemesi için de gerekli tedbirlerin alınmış bulun
duğu vc adam yaralama hâdisesine de Adalet makamlarınca el 
konulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Talep mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre komisyonumuzca yapılacak bir işlem bulunmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

3535 28 . IV . 1952

328/300 Mustafa Aydın.
1717 < 'ad. No. (i. 
Karşıyaka - îzmiv.

(Dilekçe özeti : İş Kanununun 
takyidaiına riayet olunmadığın
dan şikâyet).

Dilekçi : iş Kanununun büyük şehirlerde tatbik edilmekte 
olan çalışma saatine ait takyidatm İzmir F ırın işçileri için tat-
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Dilekçe

No.

353/325

414/377
4483/

12225/11358

bik olunmadığından şikâyet etmektedir.
Çalışma Bakanlığı cevabi yazısında : Mahiyeti itibariyle 1 0  

işçiden az işçi çalıştıran bu gibi iş yerleri, mevzuatımız şümulü 
dışarısında kaldığından Bakanlık Teşkilâtı genişlemedikçe 5508 
sayılı Kanunun değişen 2 nci maddesinin C fıkrasının tatbiki ci- 
hctine gidilemediği; ancak bu gibi yerlerde de Iş Kanununa tâbi 
fm nlann  da çalışma saatine uygun şekilde ayarlanması için ça
lışma müdürlüklerine talimat verilmiş bulunduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

3536 28 . TV . 1952

(Dilekçe öze,ti : Zatî ihtiyaç keres
teleri için gösterilen makta ma
hallinin uzaklığından ve normal 
tarife bedeli üzerinden verilmedi
ğinden şikâyet).

Dilekçi : Köylerinin zirai ihtiyacı için gösterilen makta 
mahallinin 30 saat mesafede olduğundan mücavir bir bölge bu 
ihtiyaç için 95 kuruş bedel almakta ‘ iken bölge şefi tarafından 
kendilerine 23 lira 10 kuruş üzerinden satılmak istendiğinden ta- 
zallümühal ederek bu ihtiyaçları için köylerine yakın olan bir 
makta gösterilmesini ve normal tarife bedeli olan 95 kuruş ü- 
zerinden verilmesinin temin buyurulmasını istemektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : Adı geçen köy ihtiyacı
nın temini için civar ormanlardan yapılan istihsalâtın istif ye
rine nakline başlandığı ve bu işin sonunda tom ruklann kendi
lerine verileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine vc bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3537 28 . IV . 1952

JDilekçe özeti : Yetim maaşı bağ
lanması veyahut ikramiye verilme
si hakkında).

Dilekçi : Mücadelei Milliyede Milis Bölük Komutanı ola
rak vazife görürken ölen babasından kendisine maaş bağlan
masını ve yahut ikramiye verilmesini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Yapılan tah
kikata göre dilekçinin bir askeri jşahıs olmadığı gibi Millî Mü
cadeleye milis olarak iştirak ettiği hakkında da bir kayda tesa-

Sabiha Bozdoğan. 
Birinci Ortaokul 
civarında 27 So. 47 
evde.
Adana.

Süleyman Kaya. 
Kızrlpınar Köyünde. 
Kütahya.
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Dilekçe

No.

426/380

442/405

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı vo no sebepten verildiği

düf edilemediği ve harbden sonra eceli ile öldüğü anlaşıldığın
dan kızı Sabiha hakkmda yapılacak bir işlem olmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar bulu
nan dilekçinin talebi hakkmda komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3538 28 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Yeni Barem Ka- 
ııınm ile vâki maffdüuriy etinden 
şikâyet).

Dilekçi : Almakta olduğıı ücretin kifayetsizliğinden ve ilâ
veten yeni çıkardan Barem Kanunu ile bütçenin (E) cetveline 
alınarak çocuk zammından dahi mahrum bırakılmış olduğum
dan bahsile vâki mağduriyetinin giderilmesini istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin geııe eski 
işinde çalışmak kaydı ile unvanının yetişkin ameleliğe tahvil 
olunup çocuk zammı almasının temin edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3539 28. IV . 1952

(Dilekçe özeti : Arazi verilmesi 
hakkında).

Dilekçiler : Top raksız çiftçilerden olduklarını belirterek 
Hazine topraklarından kendilerine arazi verilmesini istemek
ledirler.

Devlet Bakanlığından alınan cevabi yazıda : Dilekçilerin ki
racı olarak çalıştıkları çiftlikteki fazla arazinin bu bölgenin ele 
alındığında kamulaştırılması teabettiği takdirde kamulaştırıln- 
rak dağıtılacağı bildirilmektedir.

(»ereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele bulun
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3540 28. IV. 1952

Ömer Akıncı ve ar. 
Taşağd Bucağı 
Çakış Köyünde. 
Manavgat.

İsmail Sınmak. 
Haydarpaşa Lima 
nında S. I. Bekçi 
38743 Sicil Sayılı 
İstanbul.
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473/436

Dilekçe
No.

487/446

A. Rıza Bayazıt.. 
Yenişehir Yüksel 
Cad. sonu. Kongııt 
Ap. Daire 3. 
Ankara.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : Kesilen er tayın 
bedelinin bu tarihten -itibnen ve
ril ııırsi hakkında).

Dilekçi : Binbaşı muadili ücretli olarak Harb Okulunda T6 - 
poğrafya öğretmenliği yapmakta olduğunu ve 1948 Nisan ga
yesine kadar almış olduğu er tayın bedelinin bu tarihte kesil
miş olduğundan ve kendisi ile aynı durumda bulunan bâzı ze
vatın vâki müracaatları üzerine Dilekçe Komisyonunun 2331 
sayılı ve kesilen bedellerin bu tarihten itibaren verilmesi hak
kında bir karar vermiş olduğuna temas ederek 4367 sayılı Ka
nunun açık hükmü krşısıııda istifade etmesi tabiî olan bu hak
kının aynı şekildeki bir kararla tanınmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçiye 4367 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince ve memuriyet durumu
na binaen er tayın bedeli verilememiş bulunduğu ve esasen keü- 
disinin Askerî Yargıtaya da müracaat etmiş bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Komisyon kaı-arı ve ne sebepten verildiği

3541 28 . IV . 1952

Lûtfiye Gönülal. 
(Eser)
Demokrat Parti 
Ocak Başkanı. 
Ali Eser eşi. 
(îözler Köyü . 
Güney ilçesi.

(Dilekçe özeti : Emlâk Bankasın
da olan 400 küsur lira hesabının 
öd e 7i m ediğinden şikâye t ).

Dilekçi i ö lü  babası Muş eski nüfus müdürü Mehmet Bedel i 
nin yetimlerine ait 10 senelik maaşından kendisi il'3 diğer kar
deşine ait olup Emlâk ve Eytam Bankasına devredilmiş bulu
nan 400 küsur liranın 1941 yılından beri kendilerine ödenme
diğinden şikâyet etmektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Maliye Bakanlığı ve 
Emlâk Bankası ile yapılan muhaberede mülga Emlâk T a s f iy e  
Komisyonunun 21 . 12 . 1*927 tarihli yazısına vkli cetvelde, 105 
lira 4 -kuruş dilekçiye 105 lira 3 kuruş da diğer kız kardeşi 
Feride namlarına devrolnnduğu re  mezkûr paraların 14 . 7 . 
1928 de mahkeme vasıtasiyle anaları Dilbeı ’e gönderildiği gibi 
geııe dilekçi adına devrolunan 4 lira 76 kuruşun da faizi il<? 
birlikte adına gönderildiği ve başkaca para devredilmcdiğı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar bu
lunan dilekçinin talebi hakkında komisyonumuzca yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar talihi

3542 28 . IV . 1952
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Dilekçe

No.

502/458 Ahmet Aydemir. 
Rnı in e Aydemir, 
eliyle.
Çayır Köyünde. 
Abdullah eşi. 
Piraziz - Giresun

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Efradı ailesine 
yardım yapılması hakkında).

İJilekçi : 1948 senesinde asker olduğundan dolayı köyünde 
bıraktığı efradı ailesinin açlığa dücar olduklarını belirterek 
bunlara yardım yapılmasını istemektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Mahallî ziraatiıı esa
sını teşkil eden fındık mahsulünün azlığı dolayısiyle köylü 
tarafından 4109 sayılı Kanuna göre bu kabil muhtaç ailelere 
yardım yapılamıyacağının anlaşıldığından merkezdeki Fondan 
7500 liralık bir havale gönderilerek muhtaç asker ailelerinin 
ihtiyaçlarının giderilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3543 28 . IV . 1952

512/468 Iluriye Bingöl. (Dilekçe özeti : Açıkta bırakıldığı
A tatürk Okulu müddete ait müterakim maaşlan-
öğretmenlerinden. nm ödenmesi hakkında).

 ̂ r *U' Dilekçi : Sıhhi mazereti ve vazife mahallinde doktor bu
lunmaması hasebiyle Devlet Demiryollan Sıhhi Kurulundan 
aldığı raporla vazifesinden ayrılmış olduğundan dolayı gayri- 
kanuni olarak vazifesinden istifa etmiş sayıldığım ve bu mev
zuda açtığı dâvasının da D anıştay’ca henüz netieelendirileme- 
ıniş olduğunu belirterek açıkta kaldığı müddete ait müterakim 
maaşlarının ödenmesini istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin görevi 
başına mazeretsiz olarak ve izin almaksızın gitmediğinden do
layı 4357 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince istifa etmiş 
sayıldığı gönderdiği raporun da usulüne uygun olarak alınma
dığından Müdiran Komisynunca ilce Hükümet tabibinden alı
nacak raponın gönderilmesinin kendisine tebliğ olunmasına 
rağmen U rfa ’ya gitmiş olduğu, D anıştay’a açtığı dâvasının da 
reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince inelenip karara bağlan
mış olan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3544 28 . IV . 1952
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

321/477 Mehmet Ak 
8810/8193 ve ar.

Aşağı Ilauıam Malı 
ek*.
Divriği.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

( Dilekçe özeti : Vakıflar idaresin
ce haksız olarak satılan ev ve ara
zisinin (feri verilmesi veyahut nıu- 
k ab ilinde başka bir arazi verilmesi 
hakkında).

Dilekçiler : Cetlerinden müntakil ve 175 senedir tahtı ta
sarruflarında bulunan ev v« bitişiğindeki arazinin kendilerinin 
bulunmadığı bir sırada Vakıflar İdaresi tarafından haksız 
olarak satılmış olduğundan dolayı mağdur edildiklerini beyanla 
iade olunmasını mümkün olmadığı takdirde bugünkü bedeline 
tekabül eden bir arazi verilmesini istemektedirler.

Başbakanlık cevabi yazısında : Kârsillioğlu Hüseyin Beşe 
bin Mustafa tarafından 1210 tarihinde vakfedilmiş olan sözü 
geçen ev ile bitişiğindeki bagçenin vakıf adıııa tescil edilmiş 
bulunduğu ve mevzuat ve İdare Meclisi kararı ile zabtolunan 
bu vakfın gene Meclis karan  ile satılarak müşterisi adına 
ferağının verildiği ve tapu kayıtlarına nazaran bu yerin di
lekçilerle hiçbir mülkiyet alâkası bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3545 28 . TV . 1952

•">28/483 Saipı Anııl.
Şehremini Günaydın 
So. No. 13 te. 
İstanbul.

(Danıştay 5 nci Dairesince nıüt- 
tehaz bir kararın kaldırılması 
hakkında).

Dilekçi : 29 senelik bir Devlet memuru iken kendisince ma
lûm olmıyaıı bir sebepten dolayı Bakanlık emrine alınması üze
rine vukı müracaatını kanunsuz olarak redetmiş bulunan Danış
tay 5 nci Dairesinin bu baptaki kararının kaldırılarak mağdu
riyetten korunmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Bakanlık emri hakkın- 
daki maddei kanuniyeden bahsile talebin Damştayca da redde
dilerek neticelenmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Anayasanın 54 ncü maddesinin açık 
hükmü muvacehesinde talep hakkmda komisyonumuzca yapı
lacak bir muamele bulunmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3546 28 . IV . 1952
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554 508 
2014/1877 
5511
7282/6731

Dilekçe
No.

267/018

Mehmet Oğuz. 
Mühürdar Karakol 
So. 28 . No. da. 
Kadrköv İstanbul.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dlekçe özeti : isteği ile ayrıldığı 
emekli muamelesinin kaldırılarak 
ikramiye müddetinin ikmaline ka
dar tekrar tavzif olunması hak
kında).

Dilekçi : Beyoğlu Tahsilat Müdürünün tehdit ve icbar ç i
mesi neticesinde ve 28,5 senelik bir hizmeti bulunduğu halde du
rumu Maliye Bakanlığına da arzederek isteği ile emekliye ay
rılmış olduğundan ikramiyeden mahrum kaldığını belirterek
1,5 senelik bakiye müddetinin doltıırtularak bu haktan fay
dalanmasının temin buyurulmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Kendi isteğiyle tekaüde 
sevkolunan dilekçinin bahsettiği şekilde Bakanlığa bir müra
caat yapmamış olduğu ve 1301-K502 doğumlu olması bakımından 
1 Temmuz 1950 tarihinde 65 yaşını doldurmuş olması itibariyle 
memuriyette istihdamına kanunen imkân olmadığı bildirilmek
tedir.

Oereği düşünüldü : Kaza, merciine m üracaatta muhtar bulu
nan dilekçinin talebi hakkında komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3547 28 . IV . 1952

Mustafa Tunçel. 
Kadıköy Hasaııpaşa 
Mah. Nazifbey So. 
kak 4/1 No. da. 
İstanbul.

/ Dilekçe özeti : İstanbul Konser- 
raf uran Teori öğretmenliklerin
den birim tâyin olunması hakkın
da).

Dilekçi : Bergama Ortaokulu musiki öğretmenliğinde bu
lunduğu bir sırada kendisine isnat olunan bir suçtan dolayı 
mahkûm edilip bakanlık inzibat komisyonunca da meslekten 
ihraç edilmiş bulunduğunu ve bunu mütaakıp ve 6 yıl kadar da 
İstanbul Konservatuvarında çalışmakta iken Demokrat Partiye 
olan intisabından dolayı ihraç kararı bahane edilerek buradan 
ila çıkarılarak mağdur edilmiş olduğundan bahsile tekrar te
ori öğretmenliklerinden birine tâyin olunmasını dilemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı cevabi yazısında : Boş maa§ kadrosu 
olmadığından yeniden öğretmen tâyin edilemediği gibi açılan 
yerlere de naklini isteyen öğretmenlerin naklen tâyinleri ya
pılmakta olduğundan dilekçinin isteğinin yerine getirilmesinin 
mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Oereği düşünüldü : Mahiyetine ve bakanlık cevabına gör; 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadı 
ğına karar verildi. •

K arar No. Karar tarihi

3548 28 .IV. 1952



574/524

Dilekçe
No.

577/527
10601/9852
8845/8228
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Zeki Akkoyunlu. 
Gürler İlkokulu, 
öğretmeni. 
Kırıkkale.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeli : Askerlikle geçen 
müddetinin kıdemine* sayılması 
hakkında).

Dilekçi : Askerlikte geçen hizmetinin kıdemine savılması 
için yaptığı müracaata talebinin normal bir terhise taallûk eder
cesine cevap verildiğinden ve bulunduğu vazife mahallinin mer
keze 19 saat mesafede olduğundan bahsile sicil verecek olan 
müfettişin gelemediğinden dolayı mağdur edilmesinin ne derece 
doğru ve muvafık olacağı hususunu yüksek takdirlerinize suna
rak mağduriyetinin giderilmesini dilemektedir.

Millî Eğitim Hakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin asker
likteki hizmeti de kıdemine sayılarak 1948 tarihinde aylığının 
yükseltilmiş olduğu 4598 sayılı Kanuna göre terfi işleminde ba
şarının tesbiti esas tutulduğundan ancak teftişinin yapılabildi
ği tarihte terfii cihetine gidilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza, merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3549 28 . IV . 1952

Mehmet Ali Güngör (Dilekçe özeti : Vergi matrahına
Beşiktaş H aşinin esas olan iradı gayrisâfisinin fazla
Cad. No. 41 de. hesaplandığından şikâyet).
İstanbul. Dilekçi : Kazanç Vergisi mevzuatına göre adına tarlı oluna

cak vergiye esas olmak üzere işgalinde bulunan hane ve dük
kânı için 1837 sayılı Kanuna muhalif olarak ve tefrikan tesbit 
olunan 90 lira iradı gayrisâfi yerine mâliyece 180 lira üzerinden 
muamele ifasında (Danıştavdan karar almış olmasına rağmen) 
ısrar olunduğundan şikâyet etmektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin ma t ruh ver 
g iyeirat bakımından vâki itirazlarının incelenmesi kanunlarla tâ 
yin edilmiş bulunan kazai mahiyetteki ilgili üst tetkik mercile
rine ve Danıştaya ait bulunduğu ve kendisinin de bu mercilere 
baş vurmuş olduğundan idarece yapılacak bir işlem kalmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îşiıı tetkiki kaza m ecileıiııo ait »lup kıs
men de bu mercilerce incelenerek karara bağlanmış almasına ve 
ilânat, hükümlerinin yerine getirilmesinin dahi tabiî ve kanuni 
bir zaruret olmasına binaen talep hakkında komisyonumuzca ya
pılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3550 28 . IV . 1952



Dilekçe
No.

589/539
2173/2024

Hüseyin Uğur ve ar 
yabanözü.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : Şabanözü Asliye  
Yargıcı Mustafa K âtiboğlu’ndan 
şikâyet).

Dilekçiler: Asliye Yargıcı Mustafa Kâtiboğlu’nuıı Hâkimlik 
sıfatiyle kabili telif olmıyan hal vo harekâtından, ezcümle men
faat, temin etmek suretiyle itiraznamesi tarafından yazılan bâzı 
sanıkları tahliye ettiğinden ve bâzı iş sahiplerine at ve manda 
beslettiğinden ve saireden bahsile bir müfettiş izam kılınmasını 
dilemektedirler.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında: Yaptırılan ihzari soruş
turma ve inceleme sonunda, yapılan adlî işlemlerde kanuna uy- 
mıyan bir cihet görülemediği ancak 2  şahsa at ve manda vererek 
parası mukabilinde baktırmış olduğu anlaşıldığından mahkemede 
işi bulunanlarla bu şekilde münasebet tesis etmesi doğru görül- 
miyerek badema bu kabîl hal ve hareketlerden sakınılması husu
sunda adı geçen yargıca tebligat yapılmış olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi
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Komisyon kararı vo ne sebepten verildiği

3551 2 8 .TV . 1952

Kadir Bedir.
Bataklı Çiftlik Kö
yünde Çoruhefendi 
Mahallesinde. 
Düzce.

(Dilekçe özeti : Köy muhtarı ta
rafından haczolunaH halısının 
kendisine iade olunması hakkm
da).

Dilekçi: İmece mükellefiyeti için kanunen tâyin olunan yaş 
haddini doldurduğu halde muhtar tarafından 1950 yılı yol imece
sine iltihak etmediğinden dolayı ve kanunsuz olarak haczolıınan 
halısının geri verilmesini istemektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında: Yol imecesine katılmadı
ğından dolayı ve Köy Kanununun 6 6  nci maddesine göre yapı
lan bu muamelede bir kanunsuzluk bulunmadığı ve mezkûr ka
nunda böyle bir yaş haddi kaydının da keza bulunmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü: Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

3552 28 . IV . 1952



Dilekçe
No.

602/552

608/556

(Bilekçe özeti : Tarım Kredi Ko
operatifine olan borçlarının 10 
sene müddetle tecil olunması hak
kında).

Dilekçiler : 1947 - 1948 yıllarında Tarım Kredi Kooperatifin
den aldıkları kredilerini mütaakıp mahsul yıllarının iyi geçmemesi 
yüzünden ödeyemediklerini ve bundan dolayı da haklarındı, icrai 
takibata tevessül olunduğunu belirterek mağduriyetlerine mahal 
bırakılmaması için lora İflâs Kanununda yazılı olduğu veçhile 
bu borçlarının 1 0  yıl müddetle tecil edilmesini istemektedirler.

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı cevabi yazısmdda : 1949 vâ
deli olan ve henüz tahsil edilemiven 48 119 liralık borcun icraya 
intikal ettirildiği ve bu bölgede umumi mahiyette her hangi bir 
lıasar mevcut olmadığından mevzuat gereğince mehil verile
mediği.

13 ortak üzerindeki 1950 vâdeli borçlardan ancak 2 ortağa 
ait olanın ertelenerek diğerlerinin mahsullerinin tecil olunmağı 
icabettirecek derecede hasara uğramamış bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Talep mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3553 28 . IV . 1952

Kerim Çetin ve ar. 
özel Köyü Çiftçileri 
Tarsus

Hidayet Tokdaş 
Beydili Köyünden. 
Karaman.

(Bilekçe Özeti : Karaman askerlik 
Şubesi Başkam Yarbay A k if öz- 
mcn'den şikâyet).

Dilekçi : Piyade sınıfına ayrılan kayiııbiraderi Hüseyin 
Tokdaş’ı jandarm a sınıfına değiştirmek maksadı ile kendisinden 
menfaat temin edip bilâhare bu va'dinden nükûl ederek kendi
sini istihkar edip ve döğen Karaman Askerlik Şubesi Başkanı 
Yarbay Akif özm en’den şikâyet etmektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Kendisinden 
şikâyet olunan Akif özmen hakkında 2 nci Ordu kanalı ile açı
lan takibat sonunda ademi takip karan  verilerek muhbir hak
kında da kanuni kovuşturmaya tevessül edildiği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre komisyonumuzca 
yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3554 28 . IV . 1952
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611/559 Hakkı Susamlı.
Demokrat Parti Bu
cuk Başkanı.
Çınarlı - Ermenek.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Vâki yolsuzlukla
rından dolayı Ermenek Kayma
kamı Tarık Ölmezoğlu ile özel 
Saymanlık Memuru Ilalil Erdem 
re Halimiye Bucak Müdürü Ter
fik  İmsel ve Tahsildar İsmail 
Pektaş’tn başka bir mahalle nakil 
ol ummaları hakkmda).

Dilekçiler : Mahallî Belediye Başkanı ile diğer Halk parti
leriyle t'eşriki mesai ederek Demokratlara karşı fena muamele
de bulunan ve Demokrasi aleyhinde siyasi temayüllerini izhar 
eden ve muhtelif suretlerle vazifesini kötüye kullanan Ermenek 
İlçesi Kaymakamı ve Halimiye Bucak müdürü merkez özel 
idare memuru ve tahsildarı İsmail Pek taş’ın bu ilçeden uzak
laştırılmalarını istemektedirler.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : özel saymanlık memuru 
hakkında ilce idare kurulunca meıı’i muhakeme kararı veril
miş olduğu diğer memurlar hakkında ileri sürülen iddia ve 
isnatların tamamen asılsız bulunduğu cihetle haklarında bir 
muamele ifasına mahal görülemediği ve Kaymakamın da bilâ- 
lıara başka mahalle nakledilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

•28 . IV . 195‘2

647/593 Iîifat Taşkın. (Dilekçe özeti : 1948 senesi Nisan
Yenişehir Necat i bey <jay esine kadar almış olduğu er
Cad. Sezenler So. tayın bedelinin kesildiğinden şikâ-

kak Kürkçü Ap. Na. yet)-
3/4.
Ankara.

Dilekçi : Binbaşı mukabili ücretle lla ıb  Okulunda askeri 
ceza hukuk öğretmenliği yapmakta iken 1948 Nisan gayesine 
kadar verilmiş olan er tayın bedelinin kesilmiş olduğundan 
bahsile ayın durumdaki bâzı zevatın Yüksek Meclise müra
caatları üzerine ittihaz buyurulan 2331 sayılı Dilekçe Komis
yonu kararı ile de mezkûr tavın bedelinin verilmesi hususuna♦
ittifakla karar verilmiş olduğu gibi 4367 sayılı Kanunun gayri- 
kabili itiraz olan I nci maddesinin A fıkrasına göre de bu ka
nundan istifade etmesi icabettiğiııdeıı verilen tayın bedelinin 
kesildiği tarihten itibaren tekrar tashihi hususunun karar altı
na alınmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Maliye Bkanh- 
ğıııdan alınan cevabi yazıya atfen müstediye zikroluııan kanuna 
göre er tayın bedeli verilmesine imkân kulıınmadığı ve kendisi
nin bu mevzuda askerî Yargıtaya da baş vurmuş olduğu bildi
rilmektedir.
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Dilekçe

No.

(>58/603
6266/5837

691/636

Oereği düşünüldü : Kaza merciince İncelenmekte bulunan 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kaı arı ve ne sebepten verildiği

3556 28 . IV . 1952

Mehmet Türkkol. ( Dilekçe özeti : İskân hakkı olarak
Cumhuriyet Mah. kendisine verilmiş olan 30 döniim-
Kozaıı. lük arazinin adına tescil ettirilme

si hakkında).

Dilekçi : 1340 yılında B itlis’ten gelerek Kozan’da iskâıı edi
len mültecilerden olduğunu ve iskân hakkı olarak verilen ga>- 
rimenkullere ilâveten kendisine tahsis edilmiş bulunan 30 dö
nümlük bir arazi üzerinde 25 yıldır tasarruf etmekte iken llafi 
Çelik adındaki şahıs tarafından aleyhine ikame olunan d âv n  
yı kaybedeceğinden endişe duyduğunu belirterek İskâıı İdare
since mezkûr yerin adına tescil ettirilmesini ve mahkemede din
lenecek bilir kişilerin re ’seıı seçilmesini istemektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : Kendisine ayrıca tahsis 
edildiğini bildirdiği müııaziüııfih yeıiıı dilekçiye tahsis edilme
diği ve vâki ihtilâfa ait dâvanın da cereyan etmekte bulundu
ğu ve Sark mültecilerinin iskân işlerine 1932 yılında son veril
diği cihetle bu yerin dilekçi adına tahsisine kanuni imkân bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve işin kaza merciine 
intikal etmiş bulunan bir meseleye taallûk etmesine binaen ta
lep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3557 28 . IV . 1952

Hüseyin İnan, 
ve ar.
Gümenüs Köyü . 
Balıkçıları namına. 
Alaçam.

(Dilekçe özeti : Bafra Maliyesin- 
cc; halik göllerinde avlanma hak
kının müzayedeye çıkarıldığın
dan şikâyet).

Dilekçiler : 5639 sayılı Kanunla su mahsullerine ait Av ver
gileri kaldırılmış olduğu halde Bafra Mâliyesi tarafından ba
lık göllerinden avlanma hakkının müzayedeye çıkarılmakta ol
duğundan şikâyet etmektedirler.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Filhakika mezkûr ka
mınla su mahsullerinden ve av derilerinden alınan verginin 
kaldırılmış olduğu, ancak Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
bulunan göl ve nehirlerle Hâzinenin özel mülkiyetinde olan dal
yan ve voli mahalleri evvelce % 12 Resim ve avlanma hakkı 
ile memzuceıı kiraya verilmekte iken bu Resim kaldırılması ÜZ2-
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Dilekçe
No.

701/646

714/657

fine yalnız avlanma hakkının Hazine tarafından usulen kiraya 
verilmekte olduğu ve bu mahallerin serbest bırakılmasına ka
nunen imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hali
kında komisyonumuzca yapılacak bir işlem bulunmadığına karıır 
verildi.

Karar No. K arar tarihi

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3558 28 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Karaburun Ka
il ünün Hacıbektaş İlcesine bağlan
ması hakkında).

Dilektiler ‘ Niğde I l i’nin Gölşehir İlcesine bağlı bulunan 
köylerinin; her cihetten alâkalı bulundukları ve kendileri için 
büyük bir kolaylık temin edecek olan Hacıbektaş İlcesine bağ
lanmasını istemektedirler.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Mezkûr köyün 11 Mayıs 
1951 gün ve 24368 sayılı kararla Hacıbektaş İlcesine bağlanmış 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi'

3559 28 . TV . 1952

(Dilekçe özeti : 4367 sayılı Kanu
na göre verilmesi icabeden er ta
yın bedelinin kesildiğinden şikâ
yet).

Dileçi : 4644 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
verilmekte olan er tayın bedellerinin mezkûr tarihten itibaren 
kesilmiş olduğundan şikâyet ederek 4367 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin 9 ncu fıkrası sarahatm a göre verilmesi hususunun 
karara bağlanmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Kanunen müs
tahak olduğu anlaşılan dilekçiye er tayın bedellerinin verilmedi 
lüzumunun bağlı bulunduğu birliğe yazılmış ve 1944 tarihinden 
itibaren verilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre yerine getiril
diği anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3560 2 8 . I V . 1952

Muhittin Arbak. 
Hava ikmal Merkez 
Müdürlüğünde 
Pas. ve Kontrol 
Memuru.
Sicil 5027.
Etimesgut - Ankara.

Ömer Turgut ve ar. 
Karabuma Köyü, 
halkından.
Gülşehir - Niğde.
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Dilekçe

No.

740/683

766/708

Bayram Şardağ. 
ve ar.
Tekel Genel Müdür
lüğü (D) kadro
sundaki memurlar. 
İstanbul.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Bilekçe özeti : Ücretlerinin artı
rılması ve memurine tanınan hak
lardan faydalandırılmaları hak
kında).

Dilekçiler : Almakta oldukları 75 - 150 lira arasındaki ay
lık ücretlerinin azlığından bahsile kendileri gibi Bütçenin (D) 
cetvelinden ücret alanların da ; memurine ve işçilere tanınan 
doğum, ölüm ve çocuk zammı ve hastane ücreti verilmesi gibi 
haklardan faydalandırılm alarını istemektedirler.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : 4598 sayılı Kanunla yal
nız Bareme tâbi memurine ödenmekte olan mezkûr yardım ve 
zamların memur statüsüne tâbi olmıyaıı çeşitli hizmetlilere do 
teşmiline ve ücretlerinin artırılmasına imkân bulunmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir k^nuıı teklifi ile ilgili bulunan 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığın.ı 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

0561 2 8 .IV . 1952

(Bilekçe özeti : Kaymakam Nev
zat Dansuk ve Malmüdürü Cemil 
Ergin haklarında takibat yapıl
ması vc mahsullerinin kendilerine 
teslim edilmesi hakkında).

Dilekçiler: A t çukuru namiyle mâruf Beyşehir gölü metru- 
kâ tından olan ve köyleri hududu dâhilinde imar ve ihya etmek 
suretiyle meydana getirmiş oldukları arazilerinin mahsulleri ile 
birlikte Kaymakam Nevzat Dansuk ve Malmüdürü Cemil Ergin 
tarafından haksız olarak ellerinden alınarak K arapınar köylü
lerim' verilmiş bulunduğundan şikâyet ederek adları geçenler 
hakkında takibat yapılması ve ekinlerinin geri verilmesini iste
mektedirler.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında: Hâzineye ait bulunan 
mezkûr yerlerin Taşpınar Köyü hududu dâhilinde kalan kısmı
nın bu köylülere, K arapınar tlcesi Belediye hududu dâhilinde 
kalan kısmının da bu mahallin toprağa muhtaç olan çiftçilerine 
icara verilmiş olduğu halde Taşpmarlılarm bu kısma vâki teca
vüzlerinden dolayı ve ilgililerin müracaatı üzerine ittihaz olu
nan meni müdahale kararma rağmen müşteki Abdürrahman 
Yılmaz ve arkadaşlarının tecavüze devam etmeleri hasebiyle tan
zim olunan evrakla Adalet makamlarına verilmiş oldukları ve 
vâki şikâyetin tamamen asılsız ve yersiz bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına ve isteğin tetkikinin

Abdürrahman Yılmaz 
ve ar.
Taşpınar Köyünden 
Konya.
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Dilekçe

No.

868/808

H96/824

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

kaza merciine ait bulunmasına göre komisyonumuzca yapılacak 
bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3562 2 8 .IV . 1952

İsmail Ilakkı Gülle 
Derebenek Mah. ıl 
Seitgazi.

(Dilekçe Öze1 i : Emekli kesenekle
rinin idde ölünmem hakkında).

Dilekçi: Hizmetinin 5 yıla baliğ olmadığından bahsile geri 
verileni iveceği bildirilen emekli keseneklerinin; kendisinin 5434 
sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ayrılmış olmasına 
binaen 4805 sayılı kanuna tevfikan iade olunması icabedeceğini 
belirterek açacağı idari dâvaya esas olmak üzere durumunun in
celenmesini istemektedir.

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü cevabi yazısında: Yüksek 
Başkanlığa sunulup müdüriyetlerine havale olunduğu bildirilen 
dilekçinin bulunamadığı ancak dilekçi tarafından Genel M üdür
lüğe yapılan müracaatın bir aynı olacağı düşünülerek bunun bir 
örneğinin eklice takdim kılındığı ve mumaileyhe ait, emekli ke
seneğinin de kendisine ödenmek üzere gönderildiği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü: Alınan cevaba rağmen kaza merciine mü
racaatta muhtar bulunan dilekçinin talebi hakkında komisyonu
muzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3563 28 . IV . 1952

Gaffar Kahraman. (Dilekçe özeti : Öğretmenliğe tn-
Babazakir Mah. , y ininin temin b uyurulması milin-
Kaymakam Nihat kim olmadığı takdirde Birleşmiş
Cad. No. 13. Milletler Mülteciler Teşkilâtına
Bursa. inde olunması hakkında).

Dilekçi : Almanya’dan gelen Kırım mültecilerinden oldu
ğunu ve yedindeki vesaika göre ortaokullarda fizik veya mate
matik öğretmenliği yapabileceğinin kendisine tebliğ edilmiş bu
lunmasına rağmen mütajfddit defalar ve mütaaddit makamata 
vâki müracaatlarından müspet bir netice alamadığından dola
yı perişan bir duruma düştüğünü belirterek mağduriyetten kur
tarılması için tâyini esbabının temin buyurulmasını mümkün ol
madığı takdirde Birleşmiş Milletler Mülteci Teşkilâtına iade o-
I un masını istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçininı boş 
kadro olmadığından dolayı tâyinine imkân bulunmadığı ve bah
settiği ders öğretmenlikleri için 66 adayın sıra beklemekte oldu 
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüdii : Bakanlık cevabına ve mahiyetine göre
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Dilekçe
No.

001/820

042/870

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adreai Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3564 28 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : 2290 sayılı Kanu
nun 6 nci maddesine dayanılarak 
yapılan ve mülkiyet haklarını ih
lâl eden belediye muamelâtından 
şikâyet).

Dilekçi : 2290 sayılı Belediye Yapı ve Yolları Kanununun 
6 nci maddesine göre yapılan arsa tevhit ve ifraz işlerinde sa
dece encümen üyesi Mustafa Toksöz’ün menfaatinin gözetilerek 
kendi arsa ve dükkânının değerinden çok aşağı bir fiyatla elin
den alınıp adı geçene verilmiş olduğundan bahsile bir müfet 
tiş marifetiyle ilgili dosyanın inceletilmesini istemektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabında : Dilekçinin belediyecc 2290 sa
yılı Kanunun 6 nci maddesine tevfikan yapılan şuyulandırma 
işi aleyhine asliye hukuk mahkemesinde ve Danıştavda açtığı 
her iki dâvanın da ret edilmiş olduğu sair şikâyetinin de vârit 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup Danış- 
tayca da ret edilmiş bulunduğu anlaşılan talep hakkında komis
yonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3565 28 . IV  . 1952

Yusuf Yazgaıı.
Haşan Hocaoğlû 
Dörtyol - Pavas.

Dilekçi : Zeytin fidanı diktirmek için Dörtyol Ziraat Ban
kasından talep etmiş bulunduğu yardımın yapılmadığından şikâ
yet ederek bu hususta ilâzımgelen emrin verilmesini istemekte
dir.

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı cevabi yazısında : Ziraat Ban
kası Genel Müdürlüğü işarına atfen; dilekçinin talep ettiği kre
diden vazgeçmiş olduğunun anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol- 
madığma karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

(Dilekçe özeti : Dörtyol Ziraat 
Bankasından talep ettiği kredinin 
ve rilınediğinden şikâyet).

Rıza Yücesa.
Kara kürkçü Mah. 
Omeıoğlü Mehmet 
Demirkavuk No. 48. 
Kayseri

3566 28 . IV . 1952
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962/890

975/903

Rasim Varol ve ar. 
Belediye eeski Gelir 
Memuru.
Nevşehir.

(Dilekçe özeti : tadei memuriyet 
I(debine dair).

Dilekçiler: Her biri 10 -20 senedir belediye yazı ve hesap işleri 
memurluğunda çalışmakta iken belediye balkanının sevmediği 
bâzı kimselerle sürüşmüş olduklarından ve particilik güttükleri 
iddiası ile ve mumaileyhin kaymakam ve valiler üzerinde yap
tığı tesir netiesinde isnat olıınaıı zimmet ve ihmal suçlarından 
dolayı işten el çektirilip mahkemeye verilmiş olduklarını ve 
tekrar vazifeye alınmaları için de Belediye Memur ve Müstah
demin Nizamnamesinin 94 ncü maddesine dayanılarak azledilin 
yerlerine kendi taraflarından olan kimselerin yerleştirildiklerini 
beyanla : bidayetten itibaren kanunsuz olarak cereyan eden bu 
muamele ve muhakeme neticesinde beraat etmiş oldukları ve mü
teaddit müracaatlarda bulundukları halde tekrar vazifelendiril- 
mediklerinden şikâyet ederek iadei memuriyet ettirilmelerini 
istemektedirler.

îçişleri Bakanlrgomrı cevabi yazısında : Dilekçilerin Danış* 
taya açtıkları dâva neticesinde; tekrar vazifelerine alınmalarımı 
karar verildiğinden kadrolu memurlardan 5 ııiu tekrar eski 
vazifelerine alınmış oldukları, muhasibin ise yerine bir başkası 
tâyin edilmiş olduğundan isteği üzerine bu defa inhilâl eden 
nüfus kâtipliğine tfvini yapıldığı, belediye zabıt memurun»! 
açık maaş verilmekte ve istihdamları belediyenin salâhiyeti 
dâhilinde bulunan müştekilerden ikisinin de vazifeye alınma
mış bulundukları ve kadro temin edildikçe tâyinlerinin yapı
lacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip karara bağlan
mış bulunan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir iş 
leııı olmadığına kaıaı verild.

K arar No. Karar tarihi

3567 28. IV. 1962

Âdil Sümer. (Dilekçe özeti : Kendisini döven
Ceza Evi Memuru. Cumhuriyet Savcılığı Kâtiplerin-
Çarşamba den Kemal Ünal re Odacı Ömer'

den ve dâvalarım reddeden Hu
kuk hâkiminden nkâyet).

Dilekçi : Mücadelei Milliyede Ankara'da sepkeden mesaile
rin© karşılık kendisinin mniâzimliğe tâyin kılınmış olduğun
dan ve demokrasiye olan bağlılığından ve saireden bahsile keıı 
dişini dövüp ve ya»alanuş olan Cumhuriyet savcılığı kâtibi Ke
mal Ünal ve odanı Ömer’den ve haklarındaki takibatın umumi 
hükümlere tevfikan yapılmamasından keza hukuk dâvalarını 
reddeden hukuk hâkiminden şikâyet etmektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin dövülmesi 
veya .yaralanması üzerine alınan raporun muvakkat mahiyette
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olmasına binaen yapılan duruşmanın 3005 sayılı Kanuna göre ya
pılmamış olduğu ve bilâhara de davacının feragati dolayısiyle 
sanıklar hakkında takipsizlik karan verilmesinde bir kanunsuz
luk olmadığı gibi; -mumaileyhin hukuk yargıcı tarafından red
dedilen dâvalarından 58/948 sayılı olanın Yargıtayca da onan
dığı diğer dosyasının da müracaata kalmış olduğu anlaşıldığın 
dan bu mevzuda vâki iddiasının yersiz olduğu bildirilmektedir.

(»ereği düşünüldü : Adalet Bakanlığınca incelenmesi ve ka
za mercilerince halli icap eden keza bu mercilere de intikal et
tiği anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir iş
lem olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3568 28. I V .1952

981/909 Bayram Yaman.
Şaşkın Bakkal.
349 No. lu Kahvede. 
Krenköv - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Aklan Köyü Muh
tarı Dursun Erdoğan ve köy bü
ro Memuru Mustafa Gençer’in 
yolsuzluklarından şikâyet) .

Dilekçi : Aktan Köyü muhtarı ile köy bürosu memuru ve 
kaymakamın 2 500 lira miktarındaki köy varidatını zimmetine 
geçirmiş olduklarından; ezcümle deprem dolayısiyle yapılan ay
ni ve nakdî yardımların ancak % 20 .sinin halkın eline geçmedi
ğini ve köy bürosu memurunun 40 - 50 bin lira değerinde evler 
inşa ettirdiğinden ve sairedeıı bahsile icap eden tahkikatın va 
pılmasını istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Adı geçen muhtar 
ile köy bürosu memuru hakkında vaptınlan tahkikat sonunda 
ihbar olunan suçları işlediklerine dair bir delil bulunmadığın
dan bahsile ittihaz olunan men’i muhakeme kararı örneğinin 
gönderilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünülüd : Bakanlık cevabına ve kendine suç isnat 
olunan kaymakam hakkında da keza Memurin Muhakemat Ka
nununa tevfikan icap eden tahkikatın yapılmasının ilgili idare 
makamlarına ait bulunmasına göre talep hakkında komisyonu
muzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3669 28.. IV . 1952

1004/932 Süleyman Baklucı 
Yaktok - Köyü.
Antakya - Hata.\

Dilekçi : Mucire iade ederek mâliyeye dahi malûmat venniş 
olduğu yağ tâsiı- makinesinin Nuri adındaki şahıs tarafından 
işletilmesi dolayısiyle tahakkuk ettirilen Muamele Vergisinin ka
nunsuz olarak kendisinden cezaen tahsiline tevessül olunduğmı-

(Dilekç özeti : Mükellef olmadığı 
halde kendisinden tahsil olunan 
Muamele Vergisinden şikâyet).
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dan şikâyetle bu muamelenin durdurulmasını istemektedir.
Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Faaliyetini terk et

tiğini bildirdiği halde yapılan yoklamalarla faaliyete devam 
ettiği zabıtla tesbit edilen dilekçinin (H946 yılma ait olan bu fa
aliyetinden dolayı ve 4290 sayılı Kanuna göre adına Muamele 
Vergisi tarholunmasmdan bir kanunsuzluk olmadığı ve Danış- 
tayca verilmiş bulunan karar örneğinin gönderildiği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Halli esasen kaza mercilerine ait bulu
nup Danıştayca da incelenerek süre aşımı noktasından reddi mu- 
tazammm bir karar verilmiş olmasına göre talep hakkında ko
misyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3570 28 . IV . 1952

1006/934 Osman Acar. (Dilekçe özeti : îskân hakkının ve
rilmesine dair).

Dilekçi: Girit mübadillerinden olup ve Fransız esaretinden 
kurtulmasını, mütaakıp ebeveyninin bulunduğu Ayvahk’a gelerek 
yerleşmiş olduğunu ve iskân hakkının verilmesi için yaptığı mü- 
taaddit müracaatlardan bugüne kadar müspet bir netice alama
dığını belirterek Ayvalık’ta bir zümrenin fuzuli işgali altında 
bulunan binlerce Hazine zeytinliklerinin tesbit edilip iskân hak
kının verilmesini istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında: 885 ve 2510 sayılı Ka
nunların; müddeti içerisinde müracaat etmiycnlerin iskân hak- 
lannııı düşmesini âmir bulunmasına binaen dilekçi hakkında is
kân bakımından yapılacak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında Anayasanın 54 ncü maddesinin açık hükmü karşısında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. K arar tarihi

Hayrettfnpaşa Mah. 
Altınova Cad "No. 18 
Ayvalık.

3571 28 . IV . 1952

1014/942 Makbule Üstal. 
Meşrutiyet Camii 
arkası .
Beyoğlu - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Beşiktaş kayma
kamı tarafından haksız olarak yık- 
tınlan kulübesinin yaptırılması ve 
mumaileyh hakkında takibat ifası
na dair).

Dilekçi: Her iki zevcini de Balkan ve Birinci Cihan harple
rinde şehit vermiş ve yaşı 65 ini mütecaviz dul bir kadın oldu
ğunu ve hiçbir geliri bulunmadığı halde veremli olan çocuğuna 
ve onun yavrularına bakmak zorunda bulunduğunu belirterek 
emlâki milliyeye ait olup müflteeiri Haşan adü şahıstan kirala-
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mış bulunduğa bir dutluğu sadece korumak maksadiyle yapmış 
olduğu üzeri tenekeli kulübeyi haksız ve kanunsuz olarak yık
tırmış olan Beşiktaş Kaymakamı hakkında takibat, yapılmasını 
ve yıkılan kulübesi yerine yenisinin yaptırılmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : İstanbul Valiliğinin 
bu konudaki yazısına atfen dilekçinin bahsettiği dutluk hakkın
da her hangi bir kayıt bulunmadığı gibi Haşan adındaki şahsa 
da Hâzinece kiraya verilmemiş bir gayrimenkul olmadığı ve di
lekçinin de ikametgâhını terkettiği cihetle ifadesine müracaat 
olunafnadığı bildirilmektedir.

Oereği düşünüldü: Tetkiki ilgili idare ve kaza mercilerine ait 
olan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem bulun
madığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3572 28 . IV . 1952

1015/943 Mehmet Akknş 
ve ar.
Köbekveren Köyü. 
Çat Bucağı. 
Erzurum

(Dilekçe özeti : Uzun yıllardır 
şagili bulundukları arazilerden 
kendilerini çıkarmak istiyen Hü
seyin Güven ve İbrahim Yazıcı 
adındaki şahıslardan şikâyet).

Dilekçiler : Uzun yıllardır tahtı tasarrufunda bulunan arazi
lerinin mütegallibeden Hüseyin Güven ve İbrahim Yazıcı adın
daki şahıslar tarafından ellerinden alınmak istenildiğinden şi
kâyetle bu kişilerin zülüm ve tagallübünden kurtarılmalarını 
istemektedirler.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Yaptırılan tahkikat 
neticesinde dilekçilerin ellerinde bulunan arazilerin mülkiyeli 
Hüseyin Güven’e ait olup her yıl bir m iktar icar vermekteler- 
ken son yıllarda imtina etmeleri üzerine adı geçen şahsın ve
kili umumisi İbrahim Yazıcı tarafından mezkûr arazinin başka
larına icara verilmek istenmesi dolayısiyle hâsıl olan ihtilâfın 
mahkemeye intikal etmiş bulunduğu ve dilekçilere karşı yapıl
mış her hangi bir fena muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki Kaza merciine ait olup ilgili 
mahkemeye dahi intikal etmiş bulunduğu anlaşılan talep hak
kında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına kan*ı 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

3573 28 . IV . 1952
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(Dilekçe özeli : Talebine rağmen 
lıakenı muayenesine sevkolunmıya- 
rak emekliye sevk (dilmiş bulun- 
<1 ıığumİan şikâyet).

Dilekçi : Millî Savunma Bakanlığınca mâruz bırakıldığı hak
sızlıklardan dolayı Askorî Yargıtaya müracaat ederek lobin'1 
kararlar istihsal etmiş bulunduğundan Bakanlıkça fena ve is 
yankâr tanınarak kendisine delilik izafe olunup Akıl Hasta
nesine sevkedildiğinden ve askerî hastaneden aldığı sağlam ra 
poruna rağmen gayrikablili tedavi bir hastalıktan dolayyı 17 
Mayıs 1950 de emekliye sevk edil ıîı iş bulunduğundan şikâyet 
ederek m ütaaddit müracaatlarına rağmen bir maksadı mahsus
lu kabul edilmiyeıı hakem muayenesi hakkındaki kanuni tale
binin iü’afi için dosyasının incelenmesini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin Aske
rî Yargıtaydan aldığı karar üzerine üsteğmenlik nasbinin dü
zeltilmiş olduğu ve 1949 sicili üzerinden de 30 . VIII . 1949 ta ri
hinden muteber olmak üzere 30 . VIII . 1950 tarihli muciple 
yüzbaşılığa terfi isteğinin yerine getirilmiş olduğu ve ayr.cn 
imzasız zeyil bir yazı ile hakem muayenesine mütaallik olan ta- 
lep hakkmda Genelakurmy Sağlık Dairesince Yüksek Komis
yona malûmat verilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Hakem muayenesi talebini nıutazammın bulvı.atı talep 
hakkında 1 numaralı Geçici Komisyon tarafından daha önce 
formül olarak dilekçiye gerekli tebligtta bulunulduğu anlaşıl
dıktan sonra .

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ai1 olan talep hak
kmda komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

3574 28 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Hazine tarafından 
satılan emlâk ve arazilerinin sa
tış bedeli üzerinden kendilerine 
iade olunması ve harap olan evle
rinin tamiri için kredi yardımın
da bulunulması hakkında).

Dilekçiler : 5098 sayılı Kanunla serbest bırakılarak memle
ketlerine dönen Tunceli ahalisinden bulunduklarını beyanla 
Hazine tarafwıdaıı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak ve ha
kiki değerlerinden ç^k ucuz bir fiyatla ahara satılmış olan e m lâ k  

ve arazilerinin satış bedelleri üzerinden kendilerine iade olun
ması ve harap olan evlerinin tam ir ettirilmesini bu mümkün 
olmadığı tadirde kredi yardımında bulunulmasını dilemekte
dirler.

Hasaıı Özkan ve ar. 
Ergene Köyü.
Tuncel i.

Feyzi Beli.
Kulağlu Mat. Yesari 
Geçidi So, No. 4 
E m ı rom.
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Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Kanun dairesinde tas
fiye edilerek 3 ncü şahıslara intikal etmiş bulunan gayrimeııkul- 
lorin dilekçilere iadesine imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

(iereği düşünüldü : Yeni bir kaııuıı teklifi ile ilgili bulunalı 
talep hakkında Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3575 28. IV. 1952

1023/951 Mümin Yazıcı. (Dilekç özeti : Köy Kurulu tara-
Çanikli Köyü. fırvdan çıkmaya mecbur bvrakıldı-
Samsun. ğı ev re dükkânının iade olunma

sı hakkındaJ.

Dilekçi : Aslen Rumeli muhacirlerinden olup Samsunun 
Taflan Bucağına yerleşip ve kunduracılıkla iştigal etmekte 
bulunduğunu ve meşkûr köy heyeti ihtiyariyesiııce her nedense 
kendisine kin beslendiğinden ve nihayet ev ve dükkânından çık
maya mecbur bırakıldığından dolayısiyle başka köylerde yaşa
mak evsiz ve yurtsıu  bir vaziyete düştüğünden bahsile bu mağ
duriyetine son verilmesi için mezkûr bucak müdürlüğüne ve 
köy kuruluna katî emir verilmesini dilemektedir.

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Adı geçen köye gele
rek Mümin İleri adında bir şahsın bahçesine çalıdan yaptığı 
bir kulübe içerisinde tamircilik yapan dilekçinin bir kaç ay 
sonra köyden ayrılıp gitmiş bulunduğunu ve tekrar döndüğü 
vakit yer sahibinin vefat etmiş olması hasebiyle kendisine hibo

• edilmiş olduğu hakkındaki iddiasının vârisleri tarafından red
dedilmiş bulunduğu. Mumaileyhin bu köyle hiçbir alâkası olma
dığı bildirilmektedir.

(rereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

K arar No. Karar tarihi

3576 2 8 .TV . 1952

1050/975 Salih Tufan. (Dilekçe özeti : Lazlık ve Türklük
Çakırca Köyii. iddiasında bulunup kendisini dö-
îznik. ven ve köyde yerleşmesine mâni

olanlar hakkında takibat ifastna 
dair).

Dilekçi : Aslen Of ahalisinden olup iktisadi sebepler tahtında 
yerleşmiş olduğu Çakırca köyünde yerleşmesini çekemiyen bâzı 
kimselerin ihdas ettiği sebepler dolayısiyle dövüldüğünü ve bu 
kimseler tarafından Türklük ve Lazlık diye bir ikilik yaratılmak



Dilekçe
No.

1.066/981

9**2/8808
(083/1008

*

istendiğini beyanla Devlet nizam ve asayişini ihlâl ede» ve Ceza 
Kanununun muhtelif maddelerine muhalif harekette bulunan 
bu şahısların yaratmak istedikleri bu vaziyet üzerinde ehemmi
yetle durulmasını istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Adı geçen köyde ırk
çılığa taallûk eden bir vaka olmadığı ve dilekçiyi dövüp ve teh
dit edenler hakkında tanzim kılman evrakın C. Savcılığına tevdi 
kılındığı bildirilmektedir.

Oereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş bulunan bir 
meseleye taallûkuna binaen talep hakkında komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi
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3577 28 . IV . 1952

( Dilekçe özeti : Sepkeden vatani 
hizmetleri dolay siyle kendisine ve
rilip ve ihya etmiş olduğu arazi- 
nih haksız bir mahkeme hiıkmii 
iln elinden alınmış olduğundan 
şikâyet).

Dilekçi : Rahmetli A tatürk’ün emirleri ile, sepkeden hizmet 
lerinden ve aldığı yaralardan dolayı Kartal ilçesi dâhilinde ken
disine verilmiş olup para ve emek sarfetmek suretiyle imar ve 
ihya ettiği arazinin Abdi Ağa namındaki nafiz şahsın tesir ve 
nüfuzu altında ve mahkeme kararı ile elinden alınmış olduğun
dan tazallümü hal ederek metruk ermeni emvalinden olduğu 
halde güya adı geçenin mülküne tecavüz etmişçesine yapılan bu 
haksız muamelenin düzeltilmesini istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Şikâyet konusu edilen 
işin adalete intikal ettiği hakkında bir kayda ramlanmamış olduğu 
ve dilekçinin mahkeme isnıi ile dosya esas numarasını bildirdiği 
takdirde işinin incelenebileceği bildirilmektedir.

Oereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip karara bağlan
mış olan kir meseleye taallûk eden talep hakkında Anayasanın 
54 ncü maddesinin açık hükmü karşısında komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

İbrahim Midemde- 
mir.
Hoca paça - Ivbırs.sıı- 
ut Cad. No. 33. 
İstanbul.

3578 28 . IV . 1952

Yusuf Seda ta İtan
ve Rf.
Mıdırlı Köyü 
Adana.

Dilekçi : SeyJfıba mâruz kalan köy yerlerinin değiştirilmesi 
dolayısiyle yeniden ihya olunacak köy yerinde istimlâk olunan

( Dilekçe özeti : istimlâk dolayı- 
siyle noksan takdir olunan nıeyva 
bahçesinin değer pahasına öden 
mesi hakkında).
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No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

ve yegâne nıedarı ıı aişoti bulunan 60 dönümlük mevya bahçesi 
için takd ir olunan bedelin azlığından dolayı vâki müracaatları 
İncelenmekte iken değer pahası ödenmeden mezkûr bahçesine 
vazıyeti olunarak mağdur edildiğinden şikâyetle değer bedelinin 
takdir ve ödenmesini istemektedir.

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Feyezan dolayısiyle 
yerinin değiştirilmesine zaruret hâsıl olan mezkûr köyün yeni 
kurulacağı sahada bidayetim Köy Kanununun 44 ncü maddesine 
tevfikan yapılan istimlâk 'muamelesinin arazi sahiplerinin vâki 
müracaatları üzerine Daıııştayea iptal olunduğu ve bilâhara 1295 
sayılı K ararnam e hükümlerine tevfikan ve valilikçe istimlâk 
olunan arazi meyaııında bulunan dilekçiye ait bahçe l>edeli olan 
19 115 liranın 5.11 1952 tarihinde kendisine ödenmiş olduğu 
bildirilmektedir.

(»ereği düşünüldü : Tetkiki kaza .merciine ait olan talep 
hakkmda Anayasanın 54 ncü maddesine göre komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3576 *28. IV . 1952

(Dilekçe özeti : Rakipleri tarafın
dan idari baskıya dayanılarak 
hakkında tertip ve tasni edilen bir 
suçtan dolayı vâki mahkûmiyetine 
mütaallik müracaatının incelen
mesine dair).

Dilekçi : 19.!9 yılında hakkmda rakipleri tarafından idari 
baskıya dayanılarak tertip, tasni ve ika olunan çeşitli fiillerle 
mal, can  ve ticaret hak ve hürriyetlerinin ihlâl olunduğundan 
keza yinv bu tertipler cümlesinden olarak dövdürülmek suretiyle 
postasının soydurulup ve nihayet 4 sene 6 küsül* ay hapse mah
kûm ettirilip  bu mahkûmiyet kararını da tasdik ettirmiş bulun
duklarından ve saircdeıı bahsile Dahiliye, Adliye ve Maliye Ba
kanlıklarındaki dosyaları ile birlikte Yüksek Mecliste bulunan 
8201/7936 sayılı müracaat nam esinin bir kere de Yüksek Meclisçe 
okunup müsebbipleri hakkmda kanuni*muamele yapılmasını ve 
dileklerinin nazara alınmasını istemektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin 1942 yılında 
üzerine almış olduğu Samsun - Bafra posta mutemetliği dolayı- 
siyle postasını Bafra’ya götürürken 161 bin 500 lira parayı çal
dırdığı hakkındaki iddiaları üzerine yapılan tahkikat sonunda 
olayın kendi taralından ika olunup mezkûr paranın tamamının 
otelin ocağına sakladığı anlaşılarak adalete tevdi olunmuş bu
lunduğu ve neticei muhakemede de 4 sene 6 ay 10 gün hapse 
mahkûm edilip ve Bunsa Cezaevine nakledilirken kaçmış ve 
E skişehir’de yakalanmış olduğu keza 1940 ve 1941 yılları içe

li 0^/1033 Ali Sami Ardahanlı.
Kuşdili Cad. Tele
fon Sö. No. 72. 
İstanbul,



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

1162/1087

1188/1113

risiııde muhtelif suçlardan dolayı adalete verilmiş okluğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve dilekçinin bahset
tiği ve eşi Münire Ardahanlı tarafından yapılan ve mahkûmiyet 
kararından şikâyeti ıuutazammın bulunan vâki müracaatı dola.vı- 
siyle selef omisyon tarafından 244 sayılı bir K arar verilmiş 
olmasına göre talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3580 28. IV . 1952

Sıtkı Şencan ve ar. 
Sarıyakup Köyü. 
Yavuz Kemal Bucağı 
Giresun.

(Dilekçe özeti : Orman işletmesi 
memur ve müstahdemlerinden. şi
kâyet).

Dilekçiler : Arazilerinin arpa mahsulünden başka her hangi 
bir ziraate müsait olmamasına binaen geçimlerini ormandan 
temin etmek üzere bulunduklarını ve bu zaruret dolayısiyle 
îkisu Orman Bölge Şefliğine vâki iş taleplerinin ve kendi 
tapulu arazileri içindeki ormanlarından istifadeleri hakkındaki 
müracaatlarının dahi reddedildiğinden şikâyetle Orman işletme 
memur ve bakım memurları ile bekçilerinin esaretinden kur
tarılmalarını istemektedirler.

Tarım Bakanlığı cevabı yazısında : Dilekçilere satış bedeli 
ile ve pazar ihtiyacı için tomruk verileceği bildirildiği hal.de 
tekrar müracaat etmedikleri tapulu mülkleri olduğunu beyan 
ettikleri arazi dâhilindeki ormanların da Devletleştirilmiş 
ormanlardan bulunduğundan kereste yapmak hususundaki is
teklerinin is’af oluııamadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kendilerinden şikâyet olunan vazife
liler hakkında Memurin Muhakeıııat Kanununa tevfikan icab 
eden tahkikatın ilgili makamlarca yapılması zaruri bulundu
ğundan komisyonumuzca talep hakkında yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3581 28 . IV  . 1952

Lûtfi Bayrak. (Dilekçe özeti : Hakkı müktesebi
Taran Bakanlığı olduğu halde Bakanlık Birinci
Hukuk Müşavrliği Hukuk Müşamrliğinin uhdesinden
Ankara. alınmasından şikâyet,).

Dilekçi . Bakanlık ve Toprak işleri Genel Müdürlüğü Hu
kuk müşavirlikleri kadrolarının tevhidi ve tasarruf maksadı 
ile sevkedilip ve kanuniyet kesbeden 5459 sayılı Kanunla temin 
edilen Birinci Hukuk Müşavirliği ve kanuni hakkı müktesebi 
bulunduğu ve bu hizmeti yıllardır yalnız başına demlide ettiği
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

halde buraya bir başkasının getirilmiş olmasından ve mezkûr 
kanunun sureti şevkinde âmil olan mucip sebebin aksine ola
rak kadroların artırılm ış olduğundan bahsile bir maksadı mah
sus tahtında yapılmış olan bu muameleyi yüksek takdire 
sunmaktadır. ,

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : 100 lira maaşı aslili 
kadroda 100 Ura almakta olan ve ehliyet ve kifayeti üstün 
bulunan keza uzun müddet Bakanlık ve Bakanlık teşkilâtında 
Hukuk Müşavirliği yaparak Bakanlık mevzuatını çok yakından 
tanıyan Avni G irdan'ın birinci hukuk müşavirliğine tâyin 
olunmasında, 90 liralık kadroda esasen 80 lira alm akta olan 
dilekçiye olan hakkı takdir bakımından bir kanunsuzluk ol
madığı dilekçinin kanuniyet kesbeden tasarı hakkındaki beya
natında da cevaptan müstağni bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi.

Dilekçiler : 1323 Rumeli muhacirlerinden olup İslâhiye’de 
iskân edilerek kendilerine tahsis ve temlik edilmiş bulunan arazi
lere mülkiyet iddia edip mahkemeden tapu istihsal etmiş bulu
nan Çerkez Çakmak adındaki kişiden bahsile Hazine ile birlikte 
açmış oldukları tapu iptal dâvası neticesinde adı geçen yerlerde 
50 dönümünün mumaileyhe verilmesi hakkındaki nakıs kararına 
rağmen tecavüzüne devam eden bu şahsın tagallübüne nihayet 
verilmek üzere tapularını alamamış bulundukları bu arazilerin 
adlarına tescil ettirilmesini istemektedirler.

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında : Muhacir ve mülteci
likle alâkası bulunmıyan ve iskân yerini de kendiliklerinden 
terkederek Bahçe İli Hasanbeylı köyüne yerleşmiş olan dilekçi
lerin bahis mevzuu ettikleri yerler üzerinde adı geçenle Hazine 
arasında tekevvün eden mülkiyet dâvasının henüz Yargıtayca 
bir karara bağlanmamış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince İncelenmekte bulunan 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3582 28 . IV . 1952

1214/1136 Ali Duman ve ar.
Hasanbeyli Köyün
den.
Bahçe kazası.

((Dilekçe özeti : İskân hakkı ola
rak tahsis olunmuş bulunan ara
zilerin adlarına tescil olunmasına 
dair).

K arar No. K arar tarihi

3583 28 . JV . 1958
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1219/1141 Rıdvan Baydemir. 
ve ar. '
!) hane halkı na
mına.
Kırıklı Köyü. 
Haymana.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : İcarları altında 
bulunan arazilerinin kanunu mah
susa tevfikan adlarına tescil et
tirilmesi hakkında).

Dilekçiler : Kırıklar köyünde Hâzineye ait olup 1945 denberi 
icaren tahtı tasarruflarında bulunan arazilere Çubuk köylüleri 
tarafından tecavüz ve müdahalede bulunulduğundan bahsıie 
Toprak Tevzi Komisyonunu beklemeye lüzum kalmadan hususi 
bir komisyon marifetiyle ve Toprak Kanununa tevfikan mezkûr 
yerlerin tesbit ve kendi adlarına tapulandırılmasını, vukuu mel
huz bir hâdiseye mahal bırakılmamak üzere buraya jandarma 
tavzif olunmasını istemektedir.

tç.işleri Bakanlığı cevabi yazısında : Toprak Tevzi Komisyonu 
İm ilcodo faaliyete geçtiği vakit müracaatlarının ve durumları
nın nazara alınacağı ve zilyed bulundukları yerlerine her hangi 
bir tecavüz ve müdahale vâki olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Icabeden muamelenin ifası ilgili idari ve 
kaza mercilerine ait bulunduğundan talep hakkında Komisyonu
muzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3584 28 . IV . 1952

1264/1179 Mustafa Kundakçı 
vc ar.
Erfcuğruıl Mah. 
Bergama.

(Dilekçe özeli: 12 bin liralık ceza
lı Mua/mele Vergisinin kaldırılma
sı hakkında) .

Dilekçi : Sadece retiçberin buğdayını üğütmek ve motörle 
miitaharrik tek taşlı kara un değirmeninde 1946 - 1947 ve 1948 
yıllarında mâliyeden verilen muafiyet tezkeresine müsteniden 
üğütmüş olduğu unlardan her hangi bir Muamele Vergisi alın
mamış olduğu halde adına tarholunan 42 bin liralık Cezalı Mu
amele Vergisinden dolayı emlâk ve emvaline haciz konulmuş ol
duğundan şikâyet ederek kaldırılmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Vâki ihbar dolayısiyle; 
dilekçiye ait fabrika motör takat kuvveti hakkında 2 nci defo 
yaptırılan bir tesbitle 42 beygir kuvvetinde olduğu anlaşıldığın
dan 40 beygire kadar tanınmış olan muafiyet hakkından fa y 
dalanamayacakları ve bu tarhiyattan dolayı Danıştava m üracaat 
olunmuş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup Daııış- 
taya intikal etmiş bulunduğu anlaşılan talep hakkında komis
yonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3585 28 . IV . 195-
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bilekçe

No.

1289/1202

1465/1369

Iliya Arditi özona- 
rat.
Celâl Bavar Bıılva- 
rnıda No. 14.
İzm il*.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Avukatlık ruhsa
tının iade olunması hakkında)

Dilekçi : 460 sayılı Muhakemat Kanununun 2 nci maddesi
nin 2 nci fıkrasına tevfikan ve yine aynı kanunun muvakkat 
maddesiyle teşkil kılm an Tefrik Meclisince, sadece zamanın ik
tidarının ekalliyet zümresi hakkındaki husumet zihniyeti neti
cesinde ve suişöhret sahibi olduğundan bahsile avukatlık kay
dının terkin edilmiş bulunduğundan şikâyet ederek Anayasanın 
hükümlerine muhalif olarak yapılmış olan bu muamele dolayısiy- 
le müruruzaman kaydına tâbi olmaksızın tazminat talep hakları 
mahfuz kalmak kaydı ile gerek avnı kanuna bir madde ilâvesi 
veya Muhakemat Kanunundaki zikrolunan rııaddei muvakkatenin 
lâğvı suretiyle baroya kayıt ve kabulünün lemin buvurulması- 
nı istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : '>677 sayılı Af Kanunun
dan faydalanıp ve diğer kanuni şartları da haiz bulunduğu 
anlaşılan dilekçinin avukatlık ruhsatının verilmiş olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre isteğin yerine 
getirilmiş olduğundan komisyonumuzca yapılacak bir muamele 
olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3586 28 . IV 1952

Hayri Koç ( Dilekçe özeti : Hâzinece satılmış
ve ar. olun yerlerinin kendilerine inde
Türktanır Köyü olunması re yasak bölgenin ser-
Hozat, best bırakılması hakkında)

Dilekçiler: 5098 sayılı Kanunla asıl memleketlerine dönmeleri 
serbest bırakılan Tunceli ahalisinden olduklarını Garba te b ’id 
olunduktan sonra arazilerinin Hazine tarafından kanuni forma
liteye riayet olunmaksızın ve hakiki değerlerinden çok ucuz fi
yatlarla satılmış olduğundan halen topraksız ve müşkül bir du
ruma düşmüş bulunduklarını belirterek bu yerlerin kendilerine 
iade olunmasını ve en verimli topraklan ihtiva eden yasak böl
genin de serbest bırakılması suretiyle vâki meğduriyetlerinin 
izale buyurulmasını istemektedirler.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında: Bahis mevzuu edilen sa
tışların 2510 sayılı Kanunun 27 nci maddesine göre cereyan et
miş olduğu ve bedellerinin de istihkak sahiplerine ödenmiş ol
duğu gibi yasak bölgenin de Bakanlar K umlunun 1 . V II . 1950 
tarih ve 3/11461 sayılı Kararivle kaldmlmış bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü: Bakaııhk cevabına ve isteğin yeni bir ka
nun teklifi ile ilgili bulunmasına binaen komisyonumuzca yapı-



-  04 -

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adreBİ Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

lacak bir muamele olmadığına karar verildi.
K arar No. Karar tarihi

3587 28 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Bir vazifeye alın
ması hakkında).

Dilekçi : Gerek hastalığı sebebi ile ayrılmış olduğu Dolu Dev
let Hastanesinde gerekçe Nafıa Su İşlerinde kedisine bir iş ve
rilmesini istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı cevabi yazısında : 544li 
sayılı İl İdaresi Kanununa göre durumuna uygun bir göreve 
tâyin olunması İl makamına ait bulunduğundan Bakanlıkça ya
pılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında Komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

. Karar No. K arar tarihi

3588 . 28 . IV . 1952

11640/10820 Bahattin Bor.
Akpınar Malı. 
H ayrat So. No. 33. 
Bolu.

9639/8970 Mustafa Akmumcu 
Harb Malulü. 
Emekli Kurmay. 
Yüzbaşı.
Uluborlu.

(Yurtta makineli ziraatın yerleş
mesine ânıil olduğundan dolayı 
fazla istihsal değerinin binde bi
rinin kendisine verilmesi hak
kında ).

Dilekçi : Sarıkamış harb malCılü olup 1908 yılından itibaren 
gerek Miicadelei Milliyede ve gerekse buna takaddüm eden gün
lerde orduda ve gerekse emekliye ayrıldıktan sonra 35 yıldır 
ve devamlı olarak memleketin terakki ve tealisi için sepkedeıı 
mesailerinden ezcümle çıkarılmasına âmil olduğu zirai mükel
lefiyet kanunu ile veudiği raporlarla makineli ziraate âmil bu
lunduğundan bahsile fazla istihsal değerinin binde birinin 
kendisine verilmesini istemektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : Böyle bir iddianın vârit 
olmadığı ve dilekçiye böyle bir tem ettü verilmesine imkân bulun
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında İçtüzü
ğün 53 ncü maddesine tevfikan komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3589 28 . IV . 1952

304/277 Mümtaz Traşın,. (Dilekçe özeti : Harb maluliyetine
Üsküdar Selâmi AH- binaen 5107 sayılı Kanundan fay-
efendi Mah. SeJûm- dolandırılması hakkmda).
sız Cad. No. 206. Dilekçi : Birinci Cihan Harbinde bir yürüyüş sırasında mâlûl
Iştanbul. ’ kalıp. 4 ncü derece harb mâlûlü olarak tescil edilmiş iken; bili-



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kaı-arı ve ne sebepten verildiği

başkan 
M araş 

. 1. A y temiz

Kayseri 
Y. %. Turgut

hara bâzı yanlış anlayış sahipleri tarafından bu mâlûliyet ha
linin vazife mâlûliyetine çevrilerek 5107 sayılı Kanunla harb 
malûlleri aylıklarına yapılan % 50 zamdan mahrum edildiğinden 
bahsile durumu bu kanuna ve yeni Emekli Kanununun 64 ııcıi 
maddesinin (IV) fıkrasına tamamen tevafuk ettiği halde bu yolda 
muamele ifasındaki isabetsizlikten dolayı işin bir kerre de Yük
sek Meclisin igili Encümeninde incelenerek mağduriyetine mey
dan verilmemesini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Durumu mezkûr 
kanuna tevafuk ettiği anlaşılan dilekçinin aylığına gerekli zam
mın yapılarak Sayıştay tescilinden de geçirilerek evrakının 
Emekli İşleri Müdürlüğüne gönderilmek suretiyle isteğinin ye
line getirilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre; istek yerine 
getirilmiş olduğundan talep hakkında komisyonumuzca yapıla

d ık  bir işlem olmadığına karar verildi.
K arar No. K arar tarihi

3590 2 8 .IV . 1952

Sözcü
Corum

Kâtip 
Balıkesir 

1/. Iştın
Balıkesir Elâzığ Gümüşane

/l. /'. İşeri //. .1. Yönet/ ('. Baybura

Malatya Ma niş Trabzon Yozgad
N. Ocakcnoğlu M. özsoy S. E. Alper t n Y. Karshoğlu

[Dilekçe sayısı : 243]
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Dönem: IX

D İ L E  

H A  F T A L

Dilekçe Dilekçe sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

10399/10233 Mehmet öztemel. 
10412/9541 Çömlekçi Mah. de.

Telli Tabya So. No. 
4 evde.
Trabzon.

12301/11429 Mehmet Şeber.
Nümune Hastanesi 
Teknik işleri Usta- 
başısı.
Trabzon.

Toplantı: I

L B. M. M.
İ Ç E  K O M İ S Y O N U  

l K  K A R A R  C E T V E L t  

— 8 Sayı - 40  

f . X I . 1952 Cumartesi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Tekaüt maaşı tah
sis olunması hakkında).

Dilekçi . Yüksek Meclise ve Başkanvekillerinden Sıtkı 
Y ırcalı’ya sunduğu dilekçelerinden yalnız bir tanesi için Di
lekçe Komisyonunca ittihaz buyurulmuş olan kararda yazılı 
Bayındırlık Bakanlığı cevabının tamamen asılsız olduğunu 
belirterek bu yönden icap eden takibatın  yapılmasını ve hak
kında müttehaz İnzibat Komisyonu kararını, D anıştay’dan 
aldığı 927 sayılı cevazı istihdam kararı ile bozdurmuş olmasına 
rağmen tekrar istihdam edilmiyerek 20 küsur senedir mağdur 
durum da bırakıldığından tekaüt maaşı tahsis olunmasını iste
mektedir. >

Gereği düşünüldü : Dilekçinin daha önce vâki müracaatı 
üzerine selef komisyon tarafından 3 . V II . 1950 gün ve 139 
sayılı bir karar ittihaz olunmuş ve işin tetkikinin esasen kaza 
merciine ait hususattan bulunmasına binaen talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
ra r verildi.

K arar No. K arar tarihi

3591 29 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Asıl kadroya alın
ması hakkında).

Dilekçi : Trabzon Nümune Hastanesi Teknik tşleri ustaba- 
Şisı olduğunu beyanla, asıl kadroya alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki isteğinden dolayı ait 
olduğu makam veya mercie m üracaatta bulunması lâzımgele- 
ceğinden bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3592 29 . IV . 1952



12306/11434 Saliha Bekçe.
Kahramanlar 
1397 So. No. 4. 
İzmir.

12309/11437 Hatice Soyatik.
Kahramanlar 1420 
So. No. 39.
İzmir.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Baba ve kocaları
na ait ölüm parasının kendilerine 
verilmesi hakkında).

Dilekçiler : Devlet Demiryolları İdaresinde müstahdem iken 
emekliye sevk edilmiş olan baba ve kocalarının vefatlarında alı
nacak ölüm parasının şimdiden kendilerine verilmesi hususunun 
adı geçen idarenin yardım sandığına bildirilmesini istemekte
dirler.

Hereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu hususta komis- 
yonumuca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi

K arar No. K arar tarihi

3593 2 9 . IV . 1952

12331/11452 Ahmet Üstündağ.
Devlet Hastanesinde
Hastabakıcı.
Antakya

(Dilekçe özeti : Bir evin tamamı
nın kendisine teslimi hakkında).

Dilekçi : Tamamı babasına ait iken bunun vefatiyle kendisine 
intikal edeıı bir evin mülkiyeti hakkındaki niza ve ihtilaf dola- 
yısiyle mahkemeye müracaat edilmiş vo neticede ancak on yedide 
bir hissenin maliki olduğuna dair hüküm sâdır olmuş bulundu
ğunu beyanla, bu hükmün tevlit ettiği haksızlığın giderilmesini 
ve mezkûr evin tamamının kendisine teslimi hususunun karar 
altına alınmasını istemektedir.

Hereği düşünüldü : Kaza merciince karara bağlanmış olan bir 
hususa taallûk eden istek hakkında komisyonumuzca işlem yapıl

masına mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihî

3594 29 . IV . 1952

12336/11456 Mahmut Gündeş.
Veteriner Müdürlü
ğü Şoförü. 
Erzurum.

(Dilekçe Özeti : Üç senede bir terfi 
ettirilmesi hakkında).

Dilekçi : Erzurum Veteriner Müdürlüğü Şoförü olduğunu, 
ücretinin azlığından dolayı geçiminde müşkülât çektiğini beyanla, 
diğer Devlet memurlan gibi kendisinin de üç senede bir terfie 
tâbi tutulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3595 29. IV 1952



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

12339/11459 Salâhattin Mürdeci 
özel îdare müstah
demi.
Erzurum.

(Bilekçe özeti : Memurlar gibi üç 
senede bir terfi ettirilmesi hak
kında).

Dilekçi : özel îdare müstahdemlerinin de diğer Devlet me
murları gibi üç senede bir terfi ettirilmeleerini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkmda komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3596 2 9 .IV . 1952

12346/11466 Celâl Kocaalp.
Tekel Muhasebecisi. 
Yenişehir - Bursa.

(Bilekçe özeti : 2005 sayılı Kanu
nun tadili hakkında).

Dilekçi : 2005 sayılı Pansiyon Kanununun lehde tadilini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkmda komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3597 2 9 .IV . 1952

12349/11469 Hicriye Kulein.
Ortahisar Mah. 
Sarayatik So. No. 4 
evde.
Trabzon.

(Bilekçe özeti : Yetim  maaşı bağ
lanması hakkında).

Dilekçi: 5434 sayılı Kanunun neşri tarihinden evvel vefat 
eden babasından kendisine yetim maaşı bağlanması hakkındaki 
dileğinin idarece nazara alınmadığını, 27 yaşında olması ve 
hiçbir iş görecek durumda bulunmaması itibariyle bu maaşa 
çok muhtaç olduğunu beyanla, isteğinin yerine getirilmesini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü: Bu durum da olanlara yetim maaşı bağ
lanması hakkındaki teklifin ait olduğu komisyonca İncelen
mekte bulunduğu, anlaşıldığından vâki talep hakkında bu ba
kımdan komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına ye dilekçinin neticeye intizar etmesi lâzımgeleceğine ka
rar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3598 29 . I V . 1952

12351/11471 Haşan Çetinkoz. 
Başbahçıvan. 
Çayırova Tekbahçı- 
vanlık Okulu. 
Gebze.

(Bilekçe özeti : Ücretlerinin artı
rılması ve saire hakkında).

Dilekçi: Çayırova Teknik Bahçıvan Okulunda müstahdem 
ustaların ücretlerinin artırılm asını, bunlara çocuk zammı ve
rilmesini ve diğer Devlet memurlarının müstefit oldukları yar-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

dunların da teşmilini istemektedir.
Gereği düşünüldü: Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 

olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
ınahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3599 29 . I V . 1952

12356/11470 Hakkı Amasyalı 
Kaymakamlık. 
Makam Odacısı. 
Gönen - Balıkesir

(Dilekçe özeti : Doğma ikramiye
si verilmesi hakkında).

Dilekçi: Odacılara da doğum ikramiyesi verilmesini iste
mektedir.

Gereği düşünüldü: Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3600 29 . IV . 1952

12367/11480 Mahmut Erdem.
Zir Mah. de. 
Hacıbektaş.

(Dilekçe özeti : Mâlûliyet maaş\ 
bağlanması hakkında).

Dilekçi : Kendisine mâlûliyet maaşı bağlanması talebiyle As
kerî Yargıtayda açmış olduğu dâvanın süre aşımı noktasından 
reddedilmiş olduğunu beyanla, bu hakkının Büyük Millet Mecli
since nazara alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince yazılı şekilde neticelendi
rilmiş olan bir hususun komisyonumuzca yeniden incelenerek 
karara bağlanmasına mesağ görülemediğinden vâki istek hakkın
da bu sebeple bir işlem yapılamıyacağına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3601 29 . IV . 1952

12380/11499 Sadık Doğancılar 
ve ar
Tarım Bakanlığı 
Fidanlık M üdürlü
ğü işçilerinden. 
Niğde.

(Dilekçe özeti : Çocuk zammının 
müstahdemlere de teşmili hakkın
da).

Dilekçiler : Tarım Bakanlığı Niğde Fidanlık Müdürlüğü da
imî işçilerinden olduklarını beyanla çocuk zammının kendileri 
gibi müstahdemlere de teşmilini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3602 29 . IV . 1952



(Dilekçe özeti : Ücretlerinin artı
rılması hakkında).

Dilekçiler : Devlet dairelerinde odacı olarak vazife gördükle
rimi, çok az olan ücretleriyle geçinemediklerini beyanla, bu üc
retlerin rayice göre ayarlanmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve‘m  sebepten verildiği

3603 .29 . IV . 1952

123B4/IT5Ü2 ‘Ömer özenir ve ar. 
'Mâliye 'Odacısı. 
Nevşehir.

12^7/11524 K adir Toz.
Hopa 'Gümrük Mo- 
torîinde Usta. 
Hopa.

(Dilekçe özeti : B ir işe alınman 
hakkında).

Dilekçi : «On , iki yıldan beri yapmakta olduğu gümrük sandal- 
oıljğından Açığa çıkarıldığını, ailesi efradının fazlalığı hasebiyle 
bir iş bulup çalışmak ve hayatını kazanmak zorunda olduğunu 
beyanla, kendisine başka bir iş teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu hususta ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ve dilek
çinin usulü dairesinde Çalışma Bakanlığına müracaat etmesi 
lâzımgeleceğine karar verildi.

K arar ,No. K arar tarihi

3604 29 . IV . 1952

12408/11525 Kemal Kqç. 
Küsküncük Köyü. 
Sinob

(Dilekçe özeti : Tarlasının kendi
sine teslimi ve tapuya da tescili

1 hakkında).

Dilekçi : Öteden beri , «ilyed ve m utasarrıf bulunduğu tarla
nın mücerret tapu senedi olmamasından dolayı mahkemece 
başkasına aidiyetine hükmedilmiş bulunduğunu beyanla, bu 
tarlanın yine kendisine teslimini ve tapuya bağlanması sebeple
rinin do istikmalini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan -bir hususa taallûk eden istek hakkında komisyonu
muzca işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Kenar No. K arar tarihi

3605 29 . IV . 1952

T2410/11527 Avni.Şit.
Yusuf paşa Ma^. 
Kesik So. No. 8. 
Urfa

(Dilekçe özeti : Zararının müseb
biplerine tazmin ettirilmesi hak
kında)

Dilekçi : Vatani ve millî duyguların tesiriyle yaptığı bir ih
bar yüzünden emekliye sevkedildiğini beyanla, duçar olduğu
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

maddi zararın müsebbiplerine tazmin ettirilmesini istemektedir.
Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 

istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına ve dilekçinin usulü dairesinde bu mercie müracaatta 
muhtariyetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi
♦ k

3606 29 . IV . 1952

12411/11528 Ayşe îşgur. (Dilekçe özeti : Yetim maaşının
Atatürk Bulvarı yeniden bağlanması hakkında).
251/5 No. da. 
Ankara.

Dilekçi : On seneliğini toptan almış olduğu yetim maaşının
yeniden ve şimdiki esaslara göre tahsisini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi 

3607 29 . IV . 1952

12420/11537 Mustafa Kaleli. (Dilekç özeti : Kredi temini hak
Gümüşlü Mah de kında).
Mukim. Dilekçi : Kendisini ve ailesi efradını barındıracak bir yuva
Ardanuç. kurabilmek için millî veya resmî bankalardan kendisine kredi 

teminini istemektedir.
Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki isteğinden dolayı ait 

olduğu makam veya mercie müracaat etmesi icap edeceğinden bu 
hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3608 29 . IV  . 1952

13431/11547 Hakkı Emiroğlu. (Dilekçe özeti : 2566 sayılı Kanu
Serbest dâvavekili. nun tadili hakkında).
Ş. Karaağaç. Dilekçi : 2566 sayılı Kanunun köylü lehine tadilini istemetc- 

tedir.
Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 

olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3609 29 . IV . 1952



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

12432/11548 Nedime Erkıvaç.
Nuhkuyusu Cad. No. 
113.
Askerlik Şubesi kar
şısı.
Üsküdar - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Yetim maaşı bağ
lanması hakkında).

Dilekçi Sefalet ve İstırap içinde bulunduğunu beyanla, ölü 
babasıdan kendisine yetim maaşı bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiyi de ilgilendirmekte olan b ir ta 
dil teklifi ait olduğu komisyonca İncelenmekte bulunduğu ci
hetle vâki istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal olmadığına ve dilekçinin neticeye intizar etmesi lâzım- 
geleceğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3610 29 . IV . 1952

12438/11554 Mustafa Bayar.
Çiftepınar. Mah. 
D. Bayazıt.

(Dilekçe özeti 
den şikâyet).

Emeklilik işlemin-

Dilekçi : Maliye tahsildarı olduğunu, mensup bulunduğu Def
terdarlık tarafından yetki dışında emekliye sevkedildiğini, he
nüz otuz seneyi ve 50 yaşam bitirmemiş olduğuna göre hakkm- 
daki muamelenin şekil noktasından da muallel ve bâtıl bulun
duğunu beyanla, dosyasının celp ve tetkikini ve aleyhindeki iş
lemin düzeltilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : İdari kaza merciince incelenmesi lâzım- 
gelen istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına ve dilekçinin bu mercie usulü dairesinde mü
racaatta muhtariyetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3611 29 . IV . 1952

12437/11553 Salâhattin Bargün- 
oğlu ve ar.
Trahom Savaş Dis
panserinde müs
tahdem.
Erzurum.

12449/11564 A rif Uyanık, ve ar. 
Adliye odacısı. 
Gerze.

12469/11584 Nusrat Karabacak 
ve. ar.
Makinst.
Z iraat Müdürlü
ğünde.
Emmim.

(Dilekçe özeti : Müstahdemlerin 
de üç yılda bir terfi ettirilmesi ve 
diğer zam ve yardımlardan fayda
landırılması hakkında).

Dilekçiler: Muhtelif daire ve müesseselerinde çalışan ve ücret
leri en zaruri ve mübrem ihtiyaçları bile karşılamaya kâfi gel- 
miyen müstahdemlerin de Devlet memurları gibi üç yılda bir 
terfi ettirilmesini, diğer zam ve yardım lardan faydalandırılm a
sını istemektedirler.

Gereği düşünüldü: Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına ka ra r verild i

S a ra r  No. K arar tarihi

8612 2 9 .I V .1952
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadıveadresi Komisyon karan ve ne. sebepten verildiği

125,41/11655 Şakir Akgündüz.
ve. ar.
Il Matbaası müstah
demi.
Erzurum.

12542/11656 Ahmet Onan.
Bayındırlık müstah
demi .
Erzurum.

12581/11694 Hacı Altop
tl Evrak Müvezzii. 
Erzurum.

(Dilekçe özeti : Tahsisatının artı
rılması hakkında).

Dilekçi: Cami imamı iken sıhhi durumunun müsaadesizli- 
ğinden dolayı çok az b ir para ile daimi mezun sayıldığını ve bu 
para ile kendisinin ve ailesi efradının maişetlerini temin ede
memekte olduğunu beyanla, tahsisatının artırılm asını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü: ÎSteğin mahiyetine göre bu hususta ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3613 2 9 .TV . 1952

12462/11577 Şükrü Uzun. (Dilekçe özeti.: Tashihi karar ta-
Simcuitt Köyü. lebinin kabulü hususunun temini
Yorum - Trabzon. hakkında).

Dilekçi ; İmar ve ihya ederek senelerden beri nizasız ve fa
sılasız tasarruf etmekte bulunduğu tarla  hakkında, Orman 
İdaresi vekili tarafından açılan raen’i müdahale dâvasının 
aleyhinde hükme bağlandığını ve Yargıtayın tasdik kararı 
karşısında tashih yoluna başvurduğunu ve bu. talebi de redde
dilirse bütün haklarından mahrum kalacağını beyanla, Yargı
tay tetkikatım n lehine neticelendirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciine intikal eden bir hâdise 
ile ilgili istek hakkında komisyonumuzca' yapılacak işlem ol
madığına karar verildi.

K arar N6. K arar tarihi

12452/11567 Mehmet Kalfa. 
13676/12735 Köşk Camii eski İma

mı.
Gerze.

3614 29 . IV . 1952
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12498/11613 Alı Akıncı, 
ve. ar.
Eğitmen.
Mamak Köyü Okulu. 
Simav.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Maaşa geçirilme
leri hakkında).

Dilekçiler : Köy eğitmeni olduklarını, vazifelerini yok <ız 
bir ücretle fakat feragatle yapm akta bulunduklarını beyanla, 
kendilerinin de diğer Devlet memurları gibi maaşa geçirilmeleri
ni ve bütün haklardan istifade ettirilmelerini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarih i

3615 29 . TV . 1952

12504/11619 A tıf Sözen.
Türk Hava Kurumu 
Muhasibi.
S- Karahisar.

(Dilekçe özeti : Doğum ikramiyesi 
verilmesi hakkınd'a).

Dilekçi : Türk Hava Kurumu Şerefli Koçhisar Şubesinde 
muhasebeci olduğunu, son defa b ir kız çocuğu dünyaya geldiği 
halde kendisine doğum ikramiyesi verilmediğini beyanla, bu ik
ramiyenin verilmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine göre komisyonumuzca 
bu hususta yapılacak bir işlem olmadığına ve dilekçinin men
sup bulunduğu mercie tek rar m üracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

3616 29 . IV . 1952

12505/11620 Bayram Akın
Türk Hava Kurumu 
Şubesinde Tahsildar. 
Şerefli Koçhisar.

(Dilekçe özeti : Doğum 
yctpılması hakkında).

Yardımı

Dilekçi : Türk Hava Kurumu Şerefli Koçhisar Şubesinde 
tahsildar olduğunu, son defa bir çocuğu daha dünyaya geldiği 
halde kendisine doğum yardımı yapılmadığını beyanla, bu yar
dımın yapılması hususunun teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine göre bu hususta ko- 
misyonuuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ve dilek
çinin ait olduğu iist makama tek rar müracaatta muhtariyetine 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3617 29 . IV . 1952

12506/11621 Ahmet Cemil. 
Müdür.
Kayaş istasyon 
Cad. No. 95. 
K ayaş-A nkara.

(Dilekçe özeti : Bir vazifeye tâyi
ni ve bâzı kimselerden hesap so
rulması hakkında).

Dilekçi : Gadre uğramış, bir tertip eseri olarak akıl hastane
sine kadar gönderilmiş ve neticede işinden mahrum edilerek muh-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

taç bir duruma düşürülmüş olduğunu beyanla, kendisine bir va
zife teminini istemekte ve bâzı komiser ve polis memurlarının 
isimlerini vererek bunlardan da hesap sorulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bir vazifeye tâyini hakkındaki 
talebinin ve şahıslara raci şikâyetini ait oldukları makam ve mer
cie karşı usulü dairesinde dermeyan etmesi lâzımgeleceğine binaen 
her iki husus hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi 

3618 29 . IV . 1952

12508/11623 Muharrem Mutlu. (Dilekçe özeti : Durumunun bir
İncesu tepesi N a kerede Büyük Millet Meclisince
75. incelenmesi hakkında).
önc*ebeci - Ankara. Dilekçi : Anıt - Kabir inşaatını taahhüt eden şirket nezdind- 

çalışmakta, iken sebepsiz ve haksız olarak işine son verildiğini 
ve nıalıkemcde açtığı dâvanın da kanuna aykırı bir surette ret 
ve bu baptaki hükmün temyizen de tasdik edilmiş olduğunu 
beyanla, durumunun bir kere de Büyük Millet Meclisince incele
nerek hakkının meydana çıkarılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bir hususa taallûk eden istek hakkında komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3619 29 IV . 1952

12521/11636 Dursun Kalyoncu. (Dilekçe özeti : Bir işe alınması
Soğuksu Mah. den. hakkında).
Pazar. Dilekçi : Hopa gümrük sandalcısı iken Şubat 1952 den itiba

ren işine son verildiğini beyanla, durumuna uygun başka bir 
işe alınması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki isteğinden dolayı ait 
olduğu makama müracaat etmesi lâzımgeleceğinden bu bapta ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No- K arar tarihi 

3620 29 . IV . 1952

12523/11638 Çakır Ahmet Efe. (Dilekçe özeti: Vatani hizmet
Sarı Efe namı diğeri tertibinden maaş bağlanması hak
Değirmisaz - Emet. kında).

Dilekçi : Balkan Harbiyle başlıyan ve istiklâl Muharebesinin 
hitamiyle sona eren bütün savaşlara iştirak etmiş ve vazifesini do 
yapmıg bir kimse olarak, kendisine vatani hizmet tertibinden ay-
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lık bağlanmasını istediğini bildirmektedir.
Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 

olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3621 29 . IV . 1952

(Bilekçe özeti : 4379 sayılı Kanu
nun tadili hakkında).

Dilekçi : 4379 sayılı kanunun, Yedek Subaylıkta geçen müd
detin tanı ve istisnasız olarak memuriyet kıdemine eklenmesini 
sağlıyaeak şekilde tadilini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3622 29 . IV . 1952

12567/11680 Ilhami Çoşkundeniz.
Kadıköy Recaizade 
So. No. 85 
İstanbul Bölge Ça
lışma Müdürlüğü

# Amiri.
Kadıköy - İstanbul.

12568/11681 Cemal Andaç.
Karayolları 5 Bölge 
Müdürlüğünde Fen 
Memuru 
Mersin.

(Bilekçe özeti : B ir Kanunun ta
dili hakkında)

Dilekçi : Devlet hesabına teknik okulu ikmal etmiş olan
ların da mühendisler gibi altı senelik mecburi hizmete tâbi 
tutulm alarında, hakkaniyet ve adalet prensiplerine göre isabet 
bulunmadığından bahsile, bu baptaki kanunun duruma uygun 
şekilde tadilini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzun ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3623 29 . IV . 1952

12582/11695 Dursun Buzaneı 
Ayagür Köyü. 
Çaycuma.

(Bilekçe özeti 
hakkında).

Bir işe alınması

Dilekçi : Devlet Demiryolları veya P. T. T. idarelerinden 
birinde kendisine b ir iş teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki isteğinden dolayı ait 
olduğu makam veya mercie müracaat etmesi lâzımgeleceğiııden 
bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3624 29 . IV . 1952
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12606/11716 Garip Erbahçıvan.
Havuzlubahçe. 
Mürşit Fabrikası. 
civarında.
Adana.

Dilekçe Dilekçe 3ahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dileçe özeti : B ir bahçenin kendi
sine aidyeti hususunun karara bağ
lanması hakkında).

Dilekçi lnıaı- ve ihya ettiği meyva bahçesine Suriye tebaasın
dan bâzı kimselerin sahip çıkmakta olduklarından balısile, mezkûr 
bahçenin kendisine aidiyeti hususunun karaı- altına alınmasını 
islemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3625 29. IV .1952

12644/11752 Ragıp Yeniay.
Kırkambar Mağazası 
sahibi.
Vozgad.

’ (Dilekçe özeti: Millî Korunma Ka
nununun tadili ve icradan satın- 
aldıktan dükkânların da kendile
rine teslimi hakkında).

Dilekçi : duyularının izalesi maksadiyle Yozgad İcra Dai
resince satışa çıkarılarak yirmi bin lira bedel .mukabilinde 
kendilerine ihale edilen dükkânların, mücerret Millî Korunma 
Kanununun antidemokratik hükümleri dolayısiyle tahliyesine 
imkân hâsıl olmadığını ve bu kanunuln, Anayasa ile müemmen 
mülkiyet, hakkım ihlâl eden kısımlarının derhal ıslahı lâzımge- 
leceğini beyanla, ya mezkûr dükkânların taraflarına teslimini 
yahut vermiş oldukları paranın iadesi hususunun sağlanmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan ve aynı zamanda kaza merciine ait bir vazifenin de Bü
yük Millet Meclisince ifası gibi bir isteği tazammun eden mü
racaat hakkında komisyonumuzca yapılacak işlem olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3626 29 . IV . 1952

12654/11759 Kâmuram Arkım.
Fatih Zülâliçeşıııe 
-So. No. 33/1 
İstanbul.

(Dilekçe özeti 
kında).

Kanun tadili hak-

Dilekçi : 4598 sayılı Kanunun geçici birinci maddesinin, 
22 . VI . 1944 tarihinde askerde bulunanlara da şâmil b ir su
rette tadilini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni b ir kanun teklifi mevzuu ile ilgi
li olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3627 29 . IV . 1952
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12818/11928 Sabri Akgün. 
13379/12473 Horuç Mah.

Behnat Cad. 183 No. 
lu. Evde.
Tokad.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Emekli maaşı bağ
lanması hakkında).

Dilekçi : Orman memuru bulunduğu sırada mâlûl kaldığını 
beyanla, kendisine bu esas üzerinden emekli maaşı bağlanmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin aynı mealde daha evvel vâki 
olan müracaatı komisyonumuzca İncelenerek keyfiyetin idari 
kaza merciince tetkiki icap eden hususlardan olması hasebiyle 
bir işleme tâbi tutulamıyacağına 28 . VI . 1951 tarihinde 1252 
numara ile karar verilmiş bulunmasına göre bu bapta tekrar 
tetkikat icrasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3628 29 . IV  . 1952

13000/12105 Ali Ozyılmaz.
Anafartalar Cad. 
Paket Postanesi ya
nında Talaş Ap. 
yanında 164 No. 
lu Fototekmik.
Ömer eliyle. 
Ankara.

(Dilekçe özeti : Dilekçe Komisyo
nu kararma itiraz).

Dilekçi : Yedek subaylıkta geçen hizmetinin kıdemine sa
yılması hakkında evvelce yaptığı müracaat üzerine Dilekçe Ko
misyonunca bu bapta muamele ifasına mahal olmadığına da
ir  ittihaz edilen 12 . X I . 1947 gün ve 682 sayılı K arara itiraz 
ettiğini beyanla, talebinin bu yoldan tekrar ve esaslı surette in
celenmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : İçtüzüğün 57 nci maddesinde komisyon 
kararlarına karşı itiraz hakkı yalnız milletvekillerine tanınmış 
olmasına göre dilekçi tarafından vâki itirazın bu sebeple tetki- 
kma mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3629 29 . IV . 1952

13003/12108 Sadettin A tilâ
H attat Tahsin So.
Nx>. 58.
Beşiktaş - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Askerî Yargıtay 
kararının hükümsüz addiyle emek
lilik işleminin rcf'i ve tekrar -tav
zifi hakkında).

Dilekçi : Hakkındaki emeklilik işleminin re f’i ve tekrar 
tavzifi talebiyle Askerî Y arğıtayda açmış olduğu dâvanın, 
buraca reddedilmiş olduğunu ve bu baptaki kararda isabet 
göremediğini beyanla, mezkûr kararın  hükümsüz addini ve 
isteği veçhile tekaütlük muamelesinin kaldırılarak tek ra r jan- 

. darm ada tavzifini ve maaş farklariyle diğer bilcümle kanuni 
istihkaklarımn da verilmesini rica etmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olaıı bir hususun komisyonumuzca yeniden tetkikına 
Anayasanın 54 ncü maddesi hükmünce imkân olmadığı gibi 
közü geçen merciin bahis mevzuu k a ran  da aynı maddenin sa-
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rahatine nazaran her türlü  taarruzdan masun bulunmuş olma
sına göre, vâki istek hakkmda bu sebeplerle bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3630 29 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : İşinin yeniden in
celenmesi hakkında).

Dilekçi : Otuz yıllık hizmetinin on dokuz buçuk seneye 
indirilmiş ve bu suretle emekli maaşından mahrum birakılmış 
olmasından dolayı Danıştayda ikame ettiği dâvanın lehinde 
neticelendirilmesini teminen Büyük Millet Meclisine daha 
evvel yaptığı müracaat dolayısiyle Dilekçe Komisyonunca ve
rilen 14 . I  . 1952 gün ve 1469 sayılı kararın mezkûr dâva 
üzerinde müessir olamadığını beyanla, şahsi dnsyasınm ve 
dâva evrakının yeniden incelenerek hakkının tezahür ettiril
mesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercime intikal etmiş ve komis
yonumuzca da evvelce karara bağlanmış olan bu iş hakkında 
tekrar te tk ikat icrasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3631 29 . IV . 1952

13054/12157 îrfan  Tunalı.
Valideatik im aret • 
So. No. 2.
Üsküdar - İstanbul.

12692/11797 A rif Feyzullah.
Eşrefaşa 649 So. 
No. 8.
İzmir.

( Dilekçe özeti : Eski görevine ve 
kooperatife kabulü hakkında).

Dilekçi : İzmir Belediye Memurları Bahçelievler Koopera
tifine ve bu belediyedeki eski görevine tek rar kabulü hususu
nun teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki isteğinden dolayı ilgili 
makam veya mercie m üracaatta bulunması icabedeceğinden bu 
hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3632 29 . IV . 1952

12699/11803 Dr. Bürhan Fehim 
Derbi.
Fennî Levazimat 
mütaahhidi. 
istiklâl Cad. No. 69. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti: Milli Korunma Ka
nunumun tadili hakkında).

Dilekçi : Millî Korunma Kanununun, ticaretini genişletmek 
istiyen her vatandaşın mülküne sahip olabilmesini, yani o mülk
teki kiracıyı dilediği anda bu maksatla tahliye ettirebilmesini 
mümkün kılacak şekilde tadilini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. âdı, soyadı ve adresi Komisyon kaı-arı ve ne sebepten verildiği

olan istek hakkında komisyonumuzca b ir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3633 29 . IV . 1952

12702/11806 Zeki Afşin. 
13339/12433 Turan Palas No. 20 

Çankırı Cad. 
Ankara.

(Dilekçe özeti : Emekli aylığı bağ
lanma ı hakkında).

Dilekçi : 5434 sayılı Kanun hükümlerinin kendisine de ta t
biki suretiyle beş senelik hizmetinin borçlanmaya tâbi tutulm a
sını ve neticede mecmuu üzerinden emekli aylığı bağlanmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Sözü geçen 5434 sayılı Kanunun dilekçi 
ve emsaline de teşmili cihetine gidilebilmek için bu hususta ta 
dili mutazammm yeni bir kanun çıkarılması lâzımgeleceğiııe 
ve kanun teklif etmek hakkı yalnız Anayasanın 15 nci maddesi 
mucibince milletvekillerine veya B akanlar Kuruluna ait olması
na ve komisyonumuz mücerret bu sıfatla böyle bir teklif serdine 
yetkili bulunmamasına binaen vâki istek hakkında bu sebeple 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3634 29 . TV . 2952

12713/11815 Selâmi Aysel ve ar.
(Hariciye Memurla
rından Tahsin Kızı) 
Moda Deniz Hamam
ları Üstü No. 7. 
Kadıköy - İstanbul.

(Dilekçe özeti 
hakkında).

A ylık bağlanması

Dilekçiler .- Halen dul ve çok yaşlı olduklarım beyanla, baba
larından kendilerine volim maaşı bağlanmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçileri de ilgilendiren teklifin ait o l
duğu komisyonumuzca İncelenmekte bulunduğu anlaşıldığından 
vâki istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve m üst ed ilerin neticeyi beklemeleri lâzımgeleceğine 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3635 29 IV . 1952

12718/11820 Rasih Gürgen.
Hv. Tek. Ok. îk. Gr. 
Kıdemli Başçavuş 
tzm ir

(Dilekçe özeti : 5434 sayılı Kanu
nun geçici 15 nci maddesi hükmü
nün tadili hakkında).

Dilekçi : Orduda hizmet gören astsubayların mağduriyetlerini 
önlemek için, 5434 sayılı Kanunun geçici 15 nci maddesi hük
münün bunlara da teşmilini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevruu ile ilgili



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

olan istek hakkında komisyonumuzca bir îşlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3636 29 . IV . 1952

12750/11852 M. Atalay Zaimoğhı 
Dâva Takipçisi. 
Keçiborlu.

( Dilekçe özeti : Aday memurlar 
hakkında).

Dilekçi : Aday memurların âzami namzetlik müddetini ikmal
den sonra memuriyetlerinin devamı halinde kendiliklerinden asıl 
memur smlfma geçmiş sayılmaları lâzımgeleceğı yolundaki Mec
lis karariyle, Danıştay 5 nci dairesinin buna muhalif kararından 
hangisinin mabihittatbik olduğunun açıklanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu husustaki müstakar ve mut
ta r it tatbikatı Hükümete müracaatla öğrenmesi mümkün oldu
ğundan, bu yolda hareket etmekte muhtar olmak üzere, vâki talebi 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3637 29 . IV . 1952

12751/11853 Reşat Gürbulak
özel Saymanlık Ge
lir Dairesinde Köy
ler Tahakkuk Şefi. 
Bursa.

(Dilekçe özeti : 5434 sayılı Kanu
nun geçici 65  nci maddesinin tefsi
ri hakkında).

Dilekçi : Arazi ve Bina Tahrir Komisyonunda geçen hizmeti
nin 5434 sayılı Kanunun geçici 65 nci maddesi şümulüne gir
mediği beyaııîyle bu hizmetinden dolayı borçlanmaya tâbi tu tu l
madığını bildirmekte ve mezkûr maddenin bahsi geçen hizmet
lere teşmili icabedip etmiyeceğinin bir tefsirle tâyinini iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Komisyonumuz tefsir istemek yetkisine 
rahip olmadıkındım vâki talep hakkında bu bakımdan bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3638 29 . IV . 1952

12754/11855 Haşan Yüksel.
. V... ;• Teni Malh. Rıfkıbey 

So. No. 3.: ' 
Çankırı.

(D  İlıkça öze t i  : $005 say ıh Kanu
nun 2 nci maddesinin tadili hak
kında). . ! /  . . T

Dlokçi : 2005 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmünden yal
nız maaşlı Devlet memurları faydalanmakta olduğu cihetle bu 
maddenin emeklilere de teşmilini mümkün kılacak şekilde de
ğiştirilmesini istemektedir.

Gereği dtfşünüklü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu <le ilgili
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3639 29 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Dilekçe Komisyo
nu kar arının kaldırılmasına dair).

Dilekçi : Dilekçe Komisyonunca aleyhinde verilmiş olan 
1951/1150 sayılı K ararın iptaliyle durumunun yeniden incelene
rek âdil bir neticeye bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebi, komisyon kara
rına karşı itirazı tazanımun etmesine ve İçtüzüğün 57 nci mad
desinde ise itiraz hakkı yalnız milletvekillerine tanınmış olup bu 
maddede dilekçe sahiplerini istihdaf edetı bir kayıt bulunma
masına binaen, mezkûr talep hakkında bu itibarla işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

12801/11911 Salâhattin Şeraıı.
D. D. Y. I. işletme 
Hareket Meoııuru. 
37376 No. lu. 
Kartal - İstanbul.

3640 29 . I V . 1952

12681/11786 Esma Berksay.
Sıhhiye Cihan So. 
Refah Ap. No. 10. 
Bayan Serap ölç
men nezdinde. 
Ankara.

12819/11929 Mehmet Yıldırım 
K ırıklar Mah. de. 
Cizruk.Köyü. 
Ahlat.

(Dilekçe özeti : İk i bin küsur lira
nın, iadesi hakkında).

Dilekçi: Yozgad Milletvekili iken 1949 yılında A^efat eden 
Kemal Cenap Berksoy’un ölüm tazm inatından iki bin küsür 
liranm kesilerek hasbelkefale borçlu bulunduğu Ziraat Banka
sına yatırıldığı, halbuki âdi mahiyeti haiz olan bu borçtan do
layı bu yolda bir tevkifat yapılmasına kanun hükümlerinin 
müsait olmadığım beyanla, kesilen paranın müteveffanın eşi 
ve mirasçısı sıfatiyle kendisine verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3641 29 . IV  . 1952

(Dilekçe özeti: Murisinden intikal 
eden arazinin kendisine teslimi 
hakkında).

Dilekçi: 1330 yılında ihtida ettiğini ve kendisi gibilere mu
rislerinden intikal eden malların verilmesi icabederken şimdi
ye kadar bu icabın yerine getirilmediğini beyanla, murisinden 
kalan arazinin tarafına teslimini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 
istek hakkında komisyonumuzca b ir işlem yapılmasına mahal
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

12849/11957 Şefik Peker.
Yenidöğan Malı. 
Rüstemağa So. No. 
132.
Ankara.

olmadığına ve dilekçinin bu mercie usulü dairesinde müraca
atla dâva ikamesine muhtariyetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Konüsyon kararı ve xıe sebepten verildiği

3642 29 . TV . 1952

(Dilekçe özeti : Daimî bir işe alın
ması hakkında).

Dilekçi: Yazı nakineleri tamircisi olduğunu beyaıılaı resmî 
daire ve müenseselerdeu birine daimi olarak alınması hususu
nun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin vâki isteğinden dolayı ait ol
duğu mercie baş vurması lâzımgeleceğinden bu hususta komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No K arar tarihi

3643 2 9 .TY . 1952

12862/11970 Şükrü Ağıoğlu
Su İşleri 9 ncu Şube
Müdürlüğünde
Sürveyyan.
Eskişehr.

(Dilekçe özeti : Derlet Memurları
na tanınan haklardan faydalandı
rılması hakkında).

Dilekçi: Bayındırlık Bakanlığı Su İşleri Reisliği kadrosun
daki (E) cetveline dâhil müstahdemler arasında bulunduğunu 
beyanla, kendilerine de diğer Devlet memurlarına tanınan hak
ların feşmilini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3644 2 9 .TV.1952

12898/12004 Aliye Şipal.
Subaye.vleri No. 19. 
Aşkale - Erzurum.

(Dilekçe özeti : Yardım yapılması 
hakkında).

Dilekçi : Mâlûlen emekliye sevkedileıı ve yılında ölen
Ret'et Ş ipal’in eşi olduğunu, kocasından bağlanan aylığın on se
nelik tutarını defaten almış ise de halen hayatta ve çok muhtiK 
bir durumda olduğu içinilükümetin kendisine yanlımda bulun
ması lâzım geleceğini beyanla, bu hususta bir karar verilmesini is
temektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve mevcut kanun hü
kümlerine göre bu bapta komisyonumuzca yapılacak bir işit'11 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3645 29 . IV . 19.'-
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Dilekçe

No.
Dilekçe sahibinin

adı, soyadı ve adresi

12908/12014 Osman Çenet.
Çardak Köyü. 
Osmaniye,

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Bilekçe özeti : Maaşının tekrar 
baylanması hakkında).

Dilekçi : On seneliğini defaten almış olduğu maaşının, askerî 
malûllere kiyaseti kendisine de tekrar ve iadeten tahsisini iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Istıeğir mahiyetine ve mevcut kanun hü
kümlerine göre komisyonumuzca bu bapta bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3640 29 . IV . 1952

12923/12029 Dursun Burgucu.
Ayağur Kökünde. 
Çaycuma.

(Bilekçe özeti 
hakkında).

Bir işe alınması

Dilekçi : Muhtaç bir durumda bulunduğunu beyanla, odacılık 
ve posta müvezziliği gibi bir göreve tâyinini istemektedir.

Oereği düşünüldü : Dilekçinin vâki isteğinden dolayı ait ol
duğu mercie baş vurması lâzımgeleceğinden bu hususta komisyo
numuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

• K arar No. K arar tarihi

3647 29. I V .1952

12868/11976 Saadet Ratıyel. 
14125/13161 Yenikapı Yalıboyıı 

Kemal So. No. 209. 
Aksarav - İstanbul.

(Dlekçe özeti : Yetim aylığı bağ
lanması hakkında).

Dilekçi : Eskişehir Defterdarlığından emekliye sevkedilen ve 
1933 yılında vefat etmiş olan babası Hüseyin A vni’den kendisi
ne yetim maaşı bağlanmasını istemektedir.

■Gereği düşünüldü : 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 
dilekçi gibi dul kızlara da teşmili hakkındaki teklifin ait olduğu 
komisyonda İncelenmekte olduğu anlaşıldığından vâki istek hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
ve dilekçinin neticeye intizar etmesi lâzımgeleceğine karar verildi.

K arar No. K arar tarih i

3648 29̂ . IV . 1952

12773/11871 Salâhattin Soytürk. 
Hava E ra t Hazırla
ma Okulu 2. Tb. 6. 
Bî. Kd. Çavuş. 
Kütahya.

(Temdit zammının verilmesi hak
kında).

Dilekçi : Müktesep hakkı olan iki temdit zammının verilmesi 
hususunun karar altına alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçeye bağlı Askerî Yargıtay ilâmları 
münderecatına nazaran dilekçinin bu baptaki dâvası ve tashihi 
karar talebi reddedilmiş olmasına ve muhkem kaziye halini 
almış olan bu meselenin komisyonumuzca tekrar incelenmesine 
Anayasalını 54 ncü maddesi hükmünçe imkân görülememesinc
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

binaen vâki istek hakkında bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3649 29 . IV . 1952

12*913/12019 Lûtfiye Fişenkçi. 
14628/13622 Mehmetpaşa.

Mah. Ali Eşi. 
Vezirköprü.

(Dilekçe özeli : Hâmit Fişenkçi’- 
den şikâyet).

Dilekçi : Vezirköprü İlçesi P. T. T. İdaresi Atlı müvezzii Ha- 
mit Fişekçi’nin ticaretle iştigal ve daha birtakım yolsuz muame
lelere de tevessül ettiğini beyanla, mumaileyh hakkında lâzım- 
gelen kanuni muamelenin yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki ihbar ve şikâyetini ait 
olduğu mercie bildirmesi lâzımgeleceğinden bu hususta komisyo
numuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3650 29 . IV . 1952

12962/12067 Süleyman Elpençe. 
13871/12917 Üsküdar Arakiyeci. 
14216/13242 Hacı Mehmet Mah.

S an  So. No. 51. 
İstanbul.

(Dilekçe özeli : Yardım yapılması 
hakkında ).

Dilekçi : Çanakkale gazisi olduğunu, bu yerdeki savaşta 
gözünü tamamen kaybettiğini, halen yaşlı ve muhtaç durumda 
bulunduğunu beyanla, kendisine âcil yardımda bulunulmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu hususta ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığını vo dilekçinin Sosyal 
Yardım müesseselerine veya belediyeye müracaatta muhtariyetine 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3651 29 . IV . 1952

12976/12081 Halil Erdoğan, 
ve ar.
Tokat Köyü. 
Emet.

(Dlekçe özeti : Halikındaki men ’i 
müdahale dâvasının önlenmesine 
dair).

Dilekçiler Halil adında bir şahıstan (1500) altın lira muka
bilinde haricen satmalarak 1341 senesinden beri niza sız ve fasıla
sız tasarruf etmekte oldukları gayrimenkuller hakkında, bâyi Hacı 
H alil’in vefatı üzerine oğlu tarafından men’i müdahale dâvası 
açılmış olduğundan bahsile, bu dâvayı önliyecek ve sözü geçen 
gayrimenkullerin eskisi gibi kendilerinde kalmasını s a ğ lıy a c a K  

tedbirlerin alınmasını istemektedirler.
Hereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş ve esasen 

bu mercice incelenerek hükme bağlanması lâzım gelmiş olan bu'
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve no sebepten verildiği

hususa mâtuf istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3652 29 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Devletleştirme be
lidinin art irilmem hakkında).

Dilekçi : M utasarrıf olduğu ormanın devletleştirilme bede
line itirazen açmış olduğu dâvanın aleyhinde neticelendiğini be
yanla, bu baptaki dosyanın cclb ve tetkik edilerek kaza mercii 
kararının kaldırılmasını ve ormanının değer bahası üzerinden 
alınması hususunun teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3653 29 . IV . 1952

12977/12082 Salim Çelebi.
Alpagut Köyünde.
10 şahıs adına. 
Daday.

12987/12083 Mecide Aykal.
Akçakaya Mah. de. 
Midyat.

(Dilekçi özeti : Bir evin ke ndile
rine teslimi hakkında).

Dilekçi : Türk tâbiiyetinde olup hiçbir zaman tegayyüp et
memiş bulunan kocası Şemmas’ın mütegayyip şahıslardan ad- 
divle m utasarrıf olduğu bir evin çok az bir bedelle Halk P ar
tisine ihale edilmiş olmasının kanuna, hak ve adalet prensiple* 
ı-ine aykırı bulunduğunu ileri sürerek, mezkûr gayrimenkulütı 
kendilerine yani ölü Şemmas mirasçılarına terkini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek hükme bağ
lanması lâzımgelen istek hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3654 29 . IV . 1952

12993/12098 Fatm a Çubukça.
Yazıcıoğlu Köyün
den.
Devrek.

(Dilekçe özeti : Meıaş ve ikramiye
sinin artırılması hakkında).

Dilekçi : Şehit karısı olduğunu beratla, kendisine verilmek
te olan maaş ve ikramiyenin artırılm asını istemekedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve mevcut kanun 
hükümlerine göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir iş
lem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3655 29 . IV . 1952
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12999/12104 Abdülkadir Demir- 
taşailp .
Kâzımdirik Mah. 
Çiftçi So. No. .r)4. 
Bornova - İzmir.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

( Dilekçe özeti : Mâlüliyet iddiası
nın incelenmesi hakkında).

Dilekçi : Mâlüliyet iddiasiyle Askerî Yargı taya açmış oldu
ğu dâvanın süre aşımı noktasından reddedilmiş bulunmasında 
isabet göremediğini beyanla bu işin Büyük Millet Meclisince ele 
alınarak âdil bir neticeye bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi, isabetsiz bulduğunu ifade etti
ği karar aleyhinde kanun yoluna baş vurabileceğine ve bu gibi 
kaza merciinden geçmiş veya bu mercice incelenmesi lâzımgelmiş 
olan hususların komisyonumuzca tetkikma mesağ görülememesine 
binaen vâki istek hakkında bu sebeple bir işlem yapılmasına ma
hal bulunmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3656 29 . IV . 1952

13010/18115 Fatma öndeş. ( Dilekçe özeti : Yardım yapılması
Kazancı Kövii. hakkında).
i’urhal Dilekçi : Köy muhtri oan oğlunun vazifesi uğrunda öldüğü

nü ve sekiz nüfustan ibaret ailesi efradının sefil ve perişan kal
dığını beyanla, kendilerine yardım yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre komisyonumuz
ca bu hususta yapılacak bir işlem olmadığına ve dilekçinin ait 
olduğu mercie üracaatta muhtariyetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3657 29 . IV . 1952

13015/12120 Masan Fehmi Dile- (Dilekçe özeti : Nasbinin düzeltü-
ner. inesi hakkında).
İl J. Komutanlığı ... . . . . . .  ... , .,, , . „  Dilekçi : Başgedikli rütbesine yükselme nasbinin 1 . VI .
Muhabere uzmanı. . . .. r<1 T. , 1940 olarak tashih edilmesini istemektedir.Sb. Kd. , .

Gereği düşünüldü : Evrak arasında mevcut Askerî Yargıtay Başçavuş. .
y  ’ ilamı münderecatına nazaran dilekçinin bu baptaki dâvası va

rit görülmiyerek reddedilmiş olmasına ve Anayasanın 54 ncü 
maddesi sarahati karşısında aynı husuaun komisyonumuzca 
tekrar incelenmesi caiz bulunmamasına mebni vâki istek hak
kında bu itibarla bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3658 29 . IV . 1952
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13016/12121 Osman Ferit Uyguç.
Kızlarpınarı. No. 67. 
Keçiören - Ankara.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Hâzineden satm
aklığı bağın aynen yedinde ipkası 
hakkında).

Dilekçi : Metruk mallardan olması hasebiyle 1926 yılında 
Hâzinece usulü dairesinde kendisine satılan bağ hakkında _•! 
sene sonra çıkan anlaşmazlık yüzünden mahkemeye gidildiğini 
ve her ne kadar bu ihtilâf mahkemenin kendi kabul ve telâkki
sine göre hükme bağlanmış ise de bu hükümde isabet bulunma
dığını beyanla, sözü geçen bağın tamamen yedinde ipkasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek hükme bağ
lanmış olan bir hâdise ile ilgili istek hakkında komsyonumuzc.ı 
işlem yapınıasıııa mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3659 29 .I V . 1952

lı - Özbek - Tottolaı 
köyünde.
Maraş.

13017/12122 Ali Keçeci. * <Dilekçe özeti : Hayatının mıtJıa-
Pazarcığnı Keleksık- fazası hakkında).

Dilekçi : Hâzineye ait toprakları zaptetmiş 'olduklarına dair 
yaptığı ihbardan muğber olarak kendisini öldürmeye niyet eden 
Ifasaıı Bazo ve on iki arkadaşı hakkında lâzımgelen muamele
nin yapılmasını ve hayatının muhafazası emrinde ittihazı ımık- 
tazi tedbirlerin d<> alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu hususta mahallî C. Sav
cılığına veya aynı yerde zabıtai mania vazifesini görenlere 
müracaat etmesi ve iktizasının yapılmasını bunlardan istemesi 
lâzımgeleceğinden vâki talebi hakkında komisyonumuzca bu 
bakımdan muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3660 29. IY . 1952

13027/12132 Abdullah Ungaııtuı 
Selimiye Kavakba- 
vırı No. 21. 
Üsküdar - İstanbul

( D i l e k ç e  ö z e t i  : V a z i f e  mâ i û l i i  s a 

n ı l m a s ı  h a k k ı n d a ).

Dilekçi : Vazife malûlü savılması hakkındaki dâvasının 
Askerî Yargıtayca reddedilmiş olduğundan bahsile, bu işe 
Büyük Millet Meclisinin de müdahalesini ve dileğinin yerine 
getirilmesini istemektedir.

Hereği düşünüldü : Dilekçinin isteği kaza merciince incele
nerek karara bağlanmış bir hususla ilgili bulunduğundan bu 
bapta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

3601 29 . IV . 1952
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Dilekçe
No.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

13028/12133 Naci Başaran.
Çengelköy Haşan pa
şa Cad. No. 6. 
İstanbul.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : 5434 sayılı Kanu
nun 32 nci maddesinin makable 

\ .  teşmili hakkında).

Dilekçi : 5434 sayılı Emekli .Sandığı Kanununun subaylara 
fiili hizmet zammı verilmesi hakkındaki 32 ııei maddesi hükmü
nün makable teşmilini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3662 2 9 .I V .1952

13029/12134 Şahsene.
Küçükpazar Hacıka- 
dm Mah. İmaret. 
Sabunhane So.
No. 30.
İstanbul.

(Dilekçe özeti : 5434 saydı Kanu
nun tadili hakkında).

Dilekçi : Kocası şehit Yüzbaşı* Hüseyin Avni’deıı kendisine 
tekrar maaş bağlanmasını ve tütün ikramiyesi verilmesini temin 
için 5434 sayılı Kanunun tadilini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyon umurca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi-.

K arar No. K arar tarihi

3663 29. IV .1952

13030/12135 Hüseyin öze an.
Gazi Mah. de.
Fevzi Çakmak Cad. 
No. 35.
Polatlı.

(Dilekçe özeti : Hizmet müddeti
nin hesabındaki yanlışlığın gide
rilmesi hakkında).

Dilekçi : Kırk seneden ibaret hizmet müddetinin noksan he
sap edilmesinden dolayı mâruz kaldığı mağduriyetin telâfisi 
için Danıştava müracaatla dâva açmış ise de bu dâvasının vazife- 
sizlik noktasından reddedilmiş olduğunu ve bu durum karşısın
da hakkının Büyük Millet Meclisince meydana çıkarılması lâ- 
zımgeleceğiııi beyanla, iktizasının ifasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki komisyonumuzun görevi 
dışında bulunduğundan bu hususta bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına, ancak dilekçinin hizmet müddetine ait hesapta 
maddi bir hata mevcut ise bu kabîl hataların her zaman düzel
tilmesi mümkün olduğundan bu bapta ait olduğu makam vcvh 
mercie müracaat edebileceğine karalr verildi.

K arar No. K arar tarihi

3G64 29. IV . 1952



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

13032/12137 Gül AH özbıyık.
Sühulet Köyü. 
Arhavi - Hopa.

13040/12145 Yakup Birlik.
Kırcasalih Bucağı. 
Uzunköprü.

13042/12147 Haydar Ünal.
İl Jandarma Kıtası. 
Çankaya İlce J. 
Birliğinden Kıdemli 
Çavuş.
D. No. 4003. 
Ankara.

(Dilekçe özeti: Köylerindeki me
ranın büyük baş hayvanlara tahsi
si hakkında).

Dilekçi : llopa ilçesinin Arhavi Bucağının Suhulet Köyüne 
ait ve büyük baş hayvanların otlatılmasına mahsus meralardan, 
küçük baş hayvan sürülerinin yaptıkları zarar vc tahribattan 
dolayı artık istifade edemez olduklarından bahsile, bu sürülerin 
münasip görülecek başka meralara gönderilmesini istemektedir.

üereği düşünüldü : Dilekçinin vâki isteğinden dolayı ait ol
duğu makama müracaat etmesi lâzımgeleceğinden bu hususla 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3665 29. TV. 1 »52

(Dilekçe özeti : Vatani hizmet ter
tibinden maaş bağlanfnası hakkın
da).

Dilekçi: istiklâl Savaşındaki yararlığından dolayı kendisi
ne vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

3666 29 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Emeklilik işlemi
nin tadili ve ikramiyesinin veril
mesi hakkında).

Dilekçi: Jandarmada geçen hizmetinin noksan hesap edil
miş olmasından dolayı emeklilik ikramiyesinden mahrum kal
dığını beyanla, fiilî hizmetinin mesleke intisabı tarihinden iti
baren hesaplanarak ona göre tekaütlük muamelesinin tadilini 
ve ikramiyesinin de verilmesini istemektedir.

, Gereği düşünüldü: Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Dilekçe
No.

13080/12182

Dilekçiler: Köylerine su getirtilmesini ve mevcut camiin de 
tamir ettirilmesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü: Dilekçilerin vâki isteklerinden dolayı 
ait olduğu makam veya mercie müracaatta bulunmaları lâzım- 
geleceğinden bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Köy ih tiyar Heyeti (Dilekçe özeti : Köylerine su geti-
Sığırcı Kcyü. rilmesi, mevcut camiin de tamir
Bayburt ettirilmesi hakkında)

3668 29 . IV . 1952

13092/12193 H ayıi Sürekçioğlu. 
14287/13307 Ticiler Mah. Ka

vaklar So. No. 14 
de.
Adapazarı.

(Dilekçe özeti : Vatani hizmet ter
tibinden maaş bağlanması hakkın
da).

Dilekçi: istiklâl Savaşına canı ve malı ile katılmış olduğu
nu, halen 29 lira gibi çok az bir emekli aylığı ile son günlerini 
mâlûl ve meflûç bir vaziyette geçirmeye çalıştığını beyanla, 
kendisine de vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasını is
temektedir.

Gereği düşünüldü: Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem bu
lunmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3669 29 . IV . 1952

13094/12195 Recai Çelikel.
Nusratiye Mah. Or
taokul Cad. 
desi No. 53.
Mersin.

(Dilekçe özeti : 5434 sayılı Kanun 
hakkında ).

Dilekçi : Emekli Sandığı Kanununun emniyet mensupları
nı alâkadar eden hükümlerinde isabet göremediğini beyanla bu 
hususta icap eden tetkikatm yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Sözü geçen kanunun tadili talebini ta- 
zammun eden istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3670 2 9 . IV . 1952

13098/12199 Niyazi Dönmez.
Ortabahçe Cad. Fe- 
rahçay evi No. 13. 
Beşiktaş - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Dâvasının bir an 
evvel görülmesinin temini hak- 
kında).

Dilekçi : Iş kazasına uğramış olmasından dolayı iş veren 
aleyhine mahkemeye m üracaatla dâva açtığını ve bu dâvanın 
uzun zamandan beri sürüncemede kaldığını beyanla, b iran  ev-



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı vc nc sebepten verildiği

vel ve kanuni şekilde hükme bağlanması hususunun teminini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş olan bir hu
susla ilgili istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3671 29. IV . 1952

(Dilekçe özeti : Kredi temini hak
kında ).

Dilekçi : K ore’deki Türk Silâhlı Kuvvetleri safında sava
şarak mâlûl kaldığını ve bu haliyle bilfiil ziraat yapamıyacağı- 
nı bildirmekte! ve hayvan ticaretiyle uğraşabilmesini temin 
için kendisine Ziraatf Bankasından dört bin liralık bir kredi 
teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki isteğinden dolayı ait 
olduğu makama m üracaat etmesi lâzımgeleceğinden bu husus
ta  komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3672 29 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Ormana vâki teca
vüz ve müdahalenin önlenmesi 
hakkında).

Dilekçi : Köylerinin civarında bulunan ormana bâzı kim
seler tarafından tecavüz ve müdahale edilmekte olduğundan 
bahsile bu tecavüz ve müdahalenin önlenmesini ve icap eden
ler hakkında da kanuni takibat yapılmasını istemktedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki isteğinden dolayı adlî 
ve idari mercilere m üracaat etmesi lâzımgeleceğinden bu bapta 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3673 29 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Bir suçlunun tu
tuk olarak yargılanması hakkın
da).

Dilekçiler : Kardeşlerini öldürmekten sanık Emine Yeğen’iıı 
nvevkufen muhakeme edilmesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Koza merciince incelenmesi lâzımgelen

13109/12209 Mehmet özbakır
ve. a r . '
Sıtma Savaş Başta
bipliğinde.
Adana.

13108/12208 Mehmet Bilge.
Türk Maden Tekni- 
siyenleri Demeğinde 
Odacı.
Zonguldak.

13099/12200 Abdullah Göçer. 
13363/12457 Yukarı Küpkıraıı 

Köyünden. 
Karaköse.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

istek hakkındda komisyonumuzca bîr işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3674 29 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Kendisine yetim  
maaşı bağlanabilmesi için 5434 
sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması hakkında).

Dilekçi : Bayazıt Kitap Sarayı Memurluğundan emekliye 
sevk edilmiş olan kardeşi İbrahim Hakkı Amil’in ahiren vefat 
ettiğini ve kendisinden başka kimsesi bulunmadığım beyanla, 5434 
sayılı Kanuna kız kardeşlere de yetim maaşı bağlanması hukkında 
hüküm konulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir îşlcm yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3675 2 9 .TV.1952

(Dilekçe özeti: Bir dâvanın sürat
le neticelendirilmesi hakkında).

Dilekçi: Müvekkilesi Emine kazak namına bilvekâle ölü Fuat 
mirasçıları hakkında açmış olduğu dâvanın Düzce Asliye Hukuk 
mahkemesinde senelerden beri sürüncemede kaldığını ve Adalet 
Bakanlığına bu hususta yaptığı müracaattan da bir netice alama
dığını beyanla, bu dâvanın süratle neticelendirilmesi sebeplerinin 
istikmalini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciini ilgilendiren bu husus hak
kında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına ve dilek
çinin Adalet Bakanlığına yapmış olduğu müracaat neticesini ara
makta muhtariyetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3676 29 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Ücretinin tevki- 
fatsız olarak verilmesi hakkında).

Dilekçi : Malûl biı kocası, üç de küçük çocuğu olduğunu, bun
ların hepsinin bakıma muhtaç bulunduğunu, aldığı hademe üc
retiyle geçinemediklerini beyanla, ücretinin tevkifatsız olarak 
verilmesi hususunun karar altına alınmasını istemektedir.

Gereği düşünülddii : isteğin mahiyetine ve mevcut kanan htt*

13119/12218 Sadıka İncili.
Orman işletmesi 
Müdürlüğü hade
mesi.
Muğla.

13114/12213 Mehmet Bay tek.
Burhaniye Mah. 
A tatürk So. No. 25. 
Düzce.

13113/12212 Vakfiye Amil.
Pendik Gazipaşa 
Cad.Na 122. 
îstanbul.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

kümlerine göre bu hususta bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

3677 2 9 . IV . 1952

13122/12221 Ali Rıza Onur. (Dilekçe özeti : Jandarmada ge
Nüfus Müdürü. çen temditti müddetin sivil memu
Burdur. riyetteki hizmetine eklenmesi hak

kında).

Düekçi : Jandarmada temditli olarak geçen müddetin sivü 
memuriyetteki hizmetine eklenerek mecmuu üzerinden muame 
leye tâbi tutulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi ile idare arasında bu konuya mü
tedair olarak tekevvün eden ihtilâfın halli idari kaza merciine 
ait olduğundan bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına ve müstedinin sözü geçen mercie usulü daire
sinde müracaatta, muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3678 29 . IV . 1952

13124/12223 Ayşe Gürten. (Dilekçe özeti : Seferihisar Bele
Belediye Ebesi. diyesinden şikâyet).
Uşak. Dilekçi : Otuz liradan ibaret ve kadro ile muayyen maaşının

....................... Seferihisar Belediyesince 1950 yılından itibaren yirmi beş liraya
indirilmiş olmasından şikâyet etmekte ve müktesep hakkının ta
nınmasını ve maaş farklarının da ödettirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3679 29 . IV . 1952

13127/12226 İbrahim Selçuk.
D. D. Y. Sağlık 
Başkanlığı hademe
lerinden.
Ankara.

( Dilekçe özeti : Fazla ödediği ver
ginin indirilmesi hakkında).

Dilekçi : 5088 sayılı Kanunun yanlış uygulanması yüzündeu 
ödediği fazla verginin Hâzineden istirdat edilerek kendisine veril
mesini istemektedir.

Oereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi icabeden istek 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yaılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3680 29 . IV . 1952
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13128/12227 Emin Dural.
D. D. Y. Sağlık 
Başkanlığı hademe
lerinden.
Ankara.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Fazla ödediği ver
ginin istirdadı hakkında).

Dilekçi : 5088 sayılı Kanunun yanlış uygulanması yüzünden 
ödediği fazla verginin Hâzineden istirdat edilerek kendisine iade
sini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3681 29 . IV . 1952

13131/12230 Ziya öztürk.
Sultanahmet. Ceza 
Evinde.
İstanbul.

(Dlekçe özeti : Hakkındaki Kara
rın kaldırılarak duruşmasımn ye
niden yapılmasına dair).

Dilekçi : öldürm ekten Kore Birinci Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Komutanlığı Askerî Mahkemesi karariyle üç sene on ay hapse 
mahkûm edildiğini ve bu mahkûmiyetinin kanuni olmaktan ziyade 
hissi bulunduğunu beyanla, mezkûr kararın Türk Ceza Kanunu
nun 6 nci maddesi gereğince kaldırılarak duruşmasının yeniden 
yapılmasını ve mağduriyetten kurtarılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki isteğinden dolayı ait ol
duğu makam veya mercie müracaat etmesi lâzımgeleceğinden 
mezkûr istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3682 29 . IV . 1952

13149/12248 Seyhan Sevgür . (Dilekçe özeti: Boşanma dâvasının
Kuzgun Kavak Mah. nakli ve nafaka taıcdiri hakkında).

339 ncu So. No. 6. Dilekçi : Kocası Yüzbaşı Kenan Sevgür tarafından A dana’da
açılan boşanma dâvasının Konya veya İstanbul’a naklini, kendi
siyle çocuğuna nafaka verilmesini ve doğum yardımı iki yüz 
liranın da küçüğe sarfedilmek üzere adresine yollanmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Boşanma dâvasının Konya veya İstan
bul mahkemelerinden birine nakli hakkındaki taleple nafaka 
isteği kaza merciince incelenecek hususlardan olduğu cihetle 
dilekçinin usulü dairesinde bu mercie m üracaat etmesi lâzımge- 
leceğine ve doğum yardımına taallûk eden dilekten dolayı da 
mevcut kanun hükümleri karşısında yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3683 29 . IV . 1952
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13150/12249 Nurettin Köprülü- 
oğlu.
1. Hv, Kontrol 
Gr. K.
Eskişehir

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve nfe sebepten verildiği

(Dilekçe özeti 
hakkında).

Bir kanun tasarısı

Dilekçi : Uçuculara verilecek zamlara mütaallik kanun tasa
rısının, en az yüz saat uçmuş olanlara hasrını istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu hususta Ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ve dilek
çenin Millî Savunma Komisyonuna tevdiine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3684 29 . IV . 1952

13154/12253 Fahri özcebe.
3 İşletme Elektrik 
santrali S II  ustala
rından.
13013.
İzmir.

(Diekçe özeti : 5434 sayılı Kanu
nun D. D. Yolları işçilerine de teş
mili hakkında).

Dilekçi : Devlet Demiryolları Emekli Sandığına dâhil ik ile
rin de 5434 sayılı Kanunini borçlanmaya mütaallik hükümlerin
den istifade ettirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanıın teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar .-arihi

3685 29. I V .1952

13159/12258 Muharrem Şenol 
13158/12257 Atatürk Caddesinde 
14260/13284 416 No. lu Kahve 

sahibi/
Ahmet Koç eliyle. 
Alsancak - İzmir

(Dilekçe özeti : Tekrar muayene 
ettirilerek neticesine göre muame
le yapılmasına dair).

Dilekçi : Mâruz kaldığı bir iş kazası neticesinde midesinin 
patladığını ve her ne kadar ameliyat görmüş ise dc ıueveut ân- 
za tamamen giderilil.'- 'iği için bu uzvundan her an mustarip bu
lunduğunu ve iş veren aleyhinde açmış olduğu tazminat dâvas:- 
nııı da reddedildiğini beyanla, bir sıhhi heyete muayene ettiri
lerek neticesine göre hakkında işlem yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki isteğinden dolayı ait ol
duğu makam veya mercie müracaat etmesi lâzımgeleceğinden bu 
hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

3686 29. I V .1952

13171/12270 Bahri MalatyalI.
Eski Nüfus Me
muru.
Samsun.

(Dilekçe özeti : Durumuyla ilgili 
tefsir kararının bir an evvel ve
rilmesi hakkında).

Dilekçi : Emekli maaşının tahsisi sırasında mâlûliyet zam
mının hesabına mütaallik olarak yapılan yanlışlık ve haksizi;-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

ğm  giderilmesi hakkında müracaat etmiş olduğu Sayıştay Baş
kanlığınca bu hususta tefsire ihtiyaç görülerek keyfiyet Büyiik 
Millet Meclisine arzedilmiş ve 18. XI . 1948 tarihinde Malive Ko
misyonunca da tefsire lüzum gösterilmiş olduğu halde. Umumi 
Heyetçe bu bapta henüz bir karar verilmediğini beyanla, iktiba
sının teşriini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yukardaki beyan ve izaha göre talep hak
kında komisyonumuzca yapılacak bir işlem bulunmadığından, 
bu husustaki dilekçenin, taallûkunu nıebni, Maliye Komisyo
nuna tevdiine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3687 29 . IV . 1952

13147/12273 Hasibe Tokdoğan.
Soy Sokak No. 130. 
Cebeci - Ankara

(Dilekçe özeti : Yardım yapılma
sı hakkında).

Dilekçi : Kocasının Birinci Cihan harbinde askere abnarak 
cepheye gönderilmiş ve bu güne kadar hayat ve mematından 
bir haber alınamamış bulunduğunu ve çok fakir olduğunu be
yanda, kendisine yardımda bulunulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin usulü dairesinde Millî Sa
vunma Bakanlığına müracaatla kocasının durumunu tesbit 
ettirmesi ve şayet maaşa müstahak olduğu tebeyyün ederse 
bu yolda muamele ifasını istemesi lâzımgeleceğine göre vâki 
talebi hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3688 29 I V . 1952

13176/12275 Pakize Güvenç.
3. S. Ordu Hemşiresi 
Haydarpaşa Askerî 
Hastane 
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Bir tefsirin kaldı
rılması hakkında).

Dilekçi : 1726 sayılı tefsirin kaldırılmasını ve ilk maaşının 
yirmi lira üzerinden verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir tesis vücuda gtirmeyi istilzam 
eden istek hakkında komisyonumuzca yapılacak işlem olma
dığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3689 29 . IV . 1952

13185/12282 Ahmet Ünlü.
Ulucami Cad. No 
20.
Afyon.

(Dilekçe özeli : Vatani hizmet ter
tibinden maaş bağlanması hakkın
da).

Dilekçi . Balkan Harbinden itibaren bütün savaşlara iştira* 
ettiğini, halen yaşlı ve muhtaç bulunduğunu beyanla, kendi«ire 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasını istemektedir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepteaı verildiği

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3690 29. IV . 1952

13193/12290 Kemal Lâlcı (Dilekçe özeti : Yargıtaydaki işi-
T. tş Bankası İzmir nin kanun dairesinde görülmesi ve
Şubesi Kjontrol 1. bir içtihadın da kaldırılması hak-

Şefi. kında).
îzmir.

Dilekçi : Karısı aleyhinde izmirde açmış olduğu boşanma 
dâvasına mütaallik hükmün Yargıtay İkinci Hukuk Dairesince, 
bu dâvanın kanuni ikametgâhta açılması lâzımgeleceği beyaniyle 
bozulduğunu ve bu bozmada hiçbir veçhile isabet bulunmadığını 
ileri sürerek, tatbik kabiliyeti olmıyan bu şekildeki içtihadın kal
dırılmasını ve işinin her hangi bir raportörün şu veya bu suretle 
yapacağı telhise göre değil, daire heyetinin icra edeceği tetkik» 
müsteniden karara bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Bir içtihadın değiştirilmesi veya bundan 
rücu edilmesi Temyiz teşkilâtına mütaallik kanunda yazılı usul 
ve merasime tâbi olmasına ve bu kanunun tatbiki Yargıtay Birinic 
Başkanma, dolayısiyle Genel Kuruluna ait bulunmasına binaen, 
dilekçinin vâki isteminden dolayı kanuni merciine müracaatta 
muhtar olmak üzere, bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3691 29 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Ceza müeyyidele
rinin şiddetlendirilmesi, usulü 
muhakemede değişiklik yapılması 
hakkında;.

Dilekçiler : Ceza müeyyidelerinin hafifliğinden ve muhakeme
lerin uzun sürmesi sebebiyle hak sahiplerinin mağdur oldukla
rından bahsile, bu hususlar frakkmda gereken muamelenin yapıl 
masını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile iligili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir îşl«*n yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

' Karar No. Karar tarihi

3692 29 . IV . 1952

13203/12300 Ahmet Paksov. 
ve ar.
Kadirli.
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1209/1131

Dilekçe
No.

Yusuf Böcüoğlu. 
ve ar.
Güzeloluk Köyünde. 
Yağda - İçel.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti: Natemam kalan 
köy okulunun tamamlatilmasx hak
kında).

Dilekçiler: Köy halkının emekleri ile duvarları meydana gelen 
ve üstü de alelacele ve muvakkaten toprakla örtülmüş olan köy 
okulunun 1945 yılından beri bu noksanının tamamlanmadığından 
ve bu yüzden de yıkılmaya doğru gittiğinden bahsile acele yapt\ 
rılmasmın temin buyrulmasım istemektedirler.

Millî Eğitim Bakanlığı cevabi yazısında : Mezkûr okul nok
sanlarının tamamlanmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği üşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek yerine getiril
miş olduğundan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3693 29 . IV . 1952

1238/1155 Sabahattin Karakoç. 
Hacımehmetli Kö
yünde.
Demokrat Parti 
Başkanı Mustafa 
Koyuncu eliyle. 
Kadmhan - Konya.

(Dilekçe Özeti : Köylerine iskân 
olunan Saçıkara Aşiretinin muh
telif İlce köylerinde ve dağınık 
bir şekilde yerleştirilmeleri hak
kında).

Dilekçiler : Geçen yıl köylerine yerleştirilen Saçıkara aşireti
nin Pusak ve civar köylerde huzursuzluk âmili olduklarından vo 
bunların göçmen olarak yaşamaya alışmış bulunmaları itibariyle 
köy örf ve adaletlerine intibak edemediklerinden ve esasen köy
lerindeki arazinin de kifayetsizliğinden bahsile bunlann toplu 
bir halde değil civar ilce köylerine dağıtılmak suretiyle yerleşti
rilmelerinin daha faydalı olacağını belirtmektedirler.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Vâki iddialann hiç biri
sinin vârit, olmadığı ve bunlann başka yerlere kaldmlmasına 
mâtuf bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüdü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkmda komisyonumuzca yapılacak bir muamele bulun
madığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3694 29 . IV . 1952

1244/1161 Haşan Ererk. (Dilekçe özeti : Edebiyat Fakül-
Gazi Alemşah Mah. tesi mezunlarından olan oğlunun
Kürkçü So No. 2. tahsili ile müütenasip bir işe tâyin
Konya. olunması hakkında).

Dilekçi : Her türlü mahrumiyete katlanarak Edebiyat fakül
tesinden mezun ettirdiği oğlunun tahsili ile mütenasip bir vazi
feye tâyini hususunda yapmış olduğu mütaaddit müracaatlardaa



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

bir netice alamadığını belirterek bir vazifeye tâyin ettirilmesini 
dilemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı cevabi yazısında : Boş maaşlı kadro 
bulunmadığından öğretmen tâyin edilemediği dilekçinin oğlunun 
sıraya alınabilmesi için bu fakültenin hangi bölümünden çıktığını 
bildirmesi lüzumu işar kılınmıştır.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karan No. K arar tarihi

3695 29 . IV . 1952

(Dilekçe özeti: Köy muhtarı Ali 
A y d m ’m  yolsuz muamelelerinden 
şikâyet).

Dilekçi : Köy m uhtan Ali Aydın’ın (6 madde halinde) yap
tığı kanunsuzluk ve yolsuz fiillerinden ve gayriahlâki hallerin
den bahsile önlenmesi esbabının temin buyurulmasını dilemek
tedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Gerek zikrolunan köy
de ve gerekse ilçenin diğer köylerinde Murad Tok adında 
her hangi bir kimse olmadığı ve bu müracaatın namı müstear- 
la yapılmış olduğu ve yapılan tahkikattan da hakkında şikâ
yet olunan muhtarın bir suçu tesbit edilememiş bulunduğu 
bu itibarla vâki iddia ve ihbarın tamamen asılsız olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3696 29 . I V . 1952

1257/1174 Murat Tok.
Tezlidere Köyüün- 
den .
Fethiye

1313/1224 M. Sabri Soyer. 
Tekel Başmüdürlü
ğü Muamelât ve Ka
çak Takibat Şubesi 
Âmiri.
Zonguldak.

(Dilekçe özeti : Janlarma mesle
kinde geçen 14 yıllık hizmetinin 
emeklilik müddetinin hesabında 
nazarı itibara alınması hakkında).

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun geçici 14 ncü madlesinin B 
fıkrası ile durum ları nazan itibara alınmıyan eski karakol ko
mutanı ve zabit mektepleri gibi zamanın meslek yuvalan  olan 
bu mekteplerden çıkan jandarm a mensuplarının mağdur edil
diklerinden bahsile, bu meslekte geçen 14 yıllık şerefli hukuku
nun hali hazır 23 yıllık müddeti hizmetine ilâve olunmak su
retiyle emekli hakkının tanınmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Jandarma Küçük Zâ- 
bitliğinde geçen müddetlerin 5434 sayılı Kanunun bahis »ev-
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Dilekçe

No.

1314/1225

1.332/1241

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

zuu edilen 14 ncü maddesinin şümulü dışında bırakılmış oldu
ğu ve kanunda bu husus için bir değişiklik yapılmasının da 
uygun görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun Çeklifi ile ilgili görü
len talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3697 29 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Füzülen alınmış 
bulunan vergilerin iade olunması 
hakkında).-

Dilekçi : Revan muhacirlerinden olup 2510 sayılı Kanuna 
göre ve 5 yıl müddetle vergi muafiyet hakkı bulunduğu hal
de kendisinden fuzulen alınmış bulunan ve bilâhara yanlışlı
ğı anlaşılarak geri verileceği ekli olarak takdim ettiği Mal- 
müdürlüğü yazısı ile bildirilen 284 lira vergi parasının bu
güne kadar iade olunmadığı gibi şimdi de zaman aşımından 
bahsile verilemiyeceğinin bildirildiğinden şikâyet etmektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Mezkûr vergilerin 9 .
II  . 1950 gününde müstedive geri verilmiş bulunduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkın
da komisyonumuzca bir muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3698 29 . TV . 1952

Nüzhet Aşki. (Dilekçe özeti: 10 yıllık yetim ma
aşının ödenmesi hakkında).

Dilekçi : Müvekkili bulunduğu mülâzim Nuh kızı Feride'- 
nin alm akta olduğu yetim maaşının .1929 yılında kesilmiş 
olup halen bâkire ve muhtacı muavenet bir durumda olduğunu 
belirterek emsallerine verilmiş olan 10 senelik maaşının veril
mesini istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Cjelp olunan dosyaya 
nazaran; bu istihkakın mezbureve 18 . VI . 1936 tarihinde öde
nerek alâkasının kesilmiş olduğunun anlaşıldığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar bu
lunan dilekçinin talebi hakkında komisyonumuzca yapılacak 
bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

Çifthaıı Cad. de 
Kolaylık Yazıhane
sinde Peride vekili 
Diyarbakır .

Zülfiıkar Aşulla. 
Karaağaç Mah. de. 
Berber, 
îğdır.

3699 29 . IV . 1952



1338/Î242

Dilekçe
No.

Hüseyin Kaya ve ar 
Hacımdhmet Köyü, 
halkından.
Yalova.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

3?

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

( Dilekçe özeti : Bakanlıkça tecil 
edilen borçlan için; Tarım Kredi 
Kooperatifi tarafından tülün mu
bayaa bedellerine konulan haczin 
kaldırılması hakkında).

Dilekçiler: 1949 yılında uğradıkları sel felâketinren dolayı 1950 
yılında ve bir sene için Tarım Bakanlığınca tecil olunan borçla
rından dolayı Kooperatifçe Tekel İdaresinden alacakları tü
tün  satış bedeline haciz konulmuş olduğundan şikâyet ederek 
haczin kaldırılmasını ve tahsil olunanların geri verilmesini 
istemektedirler.

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı cevabi yazısında : Mevzuata 
göre tecil edilmesi icabeden borçların Kooperatif İdare Kurulun
ca bu cihete gidilmemiş olduğu anlaşılmakla zarar görmüş 
olan bu ortaklara yapılan tahsilat nispetinde yeniden borç pr.ıa 
verilmek suretiyle durumun telâfisi cihetine gidilmiş oldvğıı 
bildirilmekted.

rîeceği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3700 29 . IV . 1952

1352/1260

1350/1258

Haşan Yıldırım 
Nazimiye İlcesine 
bağlı İresi Bucağı 
halkından.
Tuneeli.

Hüseyin Sangül. 
Nazimiye İlcesine 
bağlı İresi Bucağı 
halkından.
Tunceli.

( Dilekçe özeti : Arazisinin tekrar 
kendisini verilmesi hakkında).

Dilekçiler : 5098 sayılı Kanunla serbest bırakılarak memle
ketine dönen mecburi iskâna tâbi kimselerden olduklarını ve 
halen perişan bir durumda bulunduklarım belirterek kendileri
ne ait olup da köyden uzaklaştırıldıktan sonra başkalarına da
ğıtılmış olan arazilerinin kendilerine iade olunmasını istemek
tedirler.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Müştekinin Garbe nak
lini mütaakıp Hâzineye intikal etmiş bulunan bahis mevzuu 
arazileri 2510 sayılı Kanuna göre muhtaç çiftçilere dağıtılıp 
adlarına tescil olunduğu ve 5420 sayılı Kanun hükümleri daire
sinde bu arazilerin tekrar eski sahiplerine iade olunmasına im
kân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca yapılacak biı- muamele olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

3701 29 . IV . 1952



Dilekçe
No.

1355/1263

1359/1267

Davut Arslan. 
Cedere Köyünden. 
Arpaçay.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : Hükümetçe yar
dım yapılması talebine dair).

Dilekçi : Tarihten 13 yıl önce K ars’ın ileri gelen tüccarla
rından olduğu halde mübtelâ olduğu damar hastalığından 
dolayı 2 ayağını gaip ettiği gibi halen de bâzı uzuvlarının 
kurum akta olduğunu ve bu hali ile 11 nüfuslu efradı ailesini 
geçindirmekten âciz bulunduğumu belirterek ekli olarak takdim 
ettiği kararla da yardım yapılması Kars Valiliğine bildirildiği 
halde hiçbir yardım görmediğinden temin buyurulmasını iste
mektedir.

içişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin köylü tara
fından yapılmak istenen mahallî yardımı kabul etmiyerek Hü
kümetçe yardım yapılması isteğinde bulunduğunu beyan etmiş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin daha önce karara  bağlanmış 
olmasına ve Bakanlık cevabına göre komisyonumuzca yapıla
cak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3702 2 9 .IV . 1952

Nuri Erişir 
Alacahırka Mah. ci
varında Kireç ocağı 
yanında No. 91 Köşk
te.
Bursa.

(Dilekçe özeti : Çiftçi Mallarını 
Korunma Teşkilâtının kifayetsizli
ğinden şikâyet).

Dilekçi : Arazi Vergisinden fezla koruma aidatı alındığı 
halde mahsulâta yapılan zararların önlenemediğinden ve 6 tane 
Koruma Teşkilâtı memuru ile ve esasen vazifelerini benimse- 
miyen korucularla bu hizmetin ifa olunamıyacağını belirterek 
bir müfettiş izam olunarak durumun tahkik ettirilmesini ve 
icap ederse Koruma aidatının ve korucuların çoğaltılarak mah
sullerinin ve bahçelerinin korunmasının temin buyurulmasını 
istemektedir.

içişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Bursa Şehri civarında 
bulunan geııiş ve dağınık bağ ve bahçtenin ve diğer ziraac 
arazisinin korunması için mevcut bekçilerin çalışmakta bulun
duğu ve korucu adedinin çoğaltılması ise aidatın artırılmasını 
icap ettireceğinden hali hazır tâı-ifeye dahi muteriz bulunan
lardan tahsili mümkün bulunamadığı ve dilekçi tarafından 
bu mevzuda ilgili makamlara yapılmış bir m üracaat da olma
dığı gibi kendisinin de .19 . VI . 1951 tarihinde vefat etmiş ol
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkmda 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına kara r verildi.

K arar No. K arar tarihi

3703 29. I V . 1952



1403/1310 Muhsine Elley.
Yeldeğirmeni 
Duatepe S. No. 17 
Kadıköy : İstanbul.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : Emeklilik hak vc 
ikramiyesinin verilmesine dair).

Dilekçi: Muhtelif okullarda geçen 23 yıllık öğretmenlikten 
sonra hastalığı sebebiyle ve kendi isteği ile ayrılmış olduğun
dan, emekli hak ve ikramiyesinden mahrum kalmış olduğunu 
ve sonraki hizmetlerinin de mezkûr müddeti hizmetine eklen
mek suretiyle emeklilik hak ve ikramiyesinin tanınmasını iste
mektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında: Dilekçinin çalışmakta 
olduğu Dame de Sion ve Eseyan liseleri Türkçe öğretmenliği, 
sözü edilen 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde gösterilen 
emekliliğe tâbi hizmetlerden bulunmadığından dilekçinin bu 
hizmetlerinden dolayı emekli aylığı ve son hizmet zammı alma
sına keza bu kanunun 89 ncu maddesine göre fülî hizmet müd
deti 30 yıla baliğ olmadığından dolayı da kendisine emeklilik 
ikramiyesi verilmesine imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Yeni bir kanun teklifi ile ilgili bulunan 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verild i

K arar No. K arar tarihi
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Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3704 29. IV . 1952

1416/1323 Halim Ergün 
ve ar.
Belediye Fen İşleri 
Kâtibi.
Manisa.

(Dilekçe özeti : 5434 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılması hak
kında).

Dilekçiler: 4085 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile bu 
tarihten önceki hizmetlerinin ancak 10 yılı tanınmak suretiyle 
mağdur edildiklerinden bahsile belediye memurlarmın bu 
mağdur durumları nazarı itibara alınarak 1931 yılından önce
ki bütün hizmetlerinin emeklilik müddetlerine eklenmesini iste
mektedirler.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında: 5434 sayılı Kanunun ge
çici 65 nci maddesine göre âzami 10 senelik hizmetinin borçlan
mak suretiyle tekaütlükte sayılması kabul edilmiş bulunduğu di
ğer hizmetlerin de borçlanma yoliyle tekaütlük fiilî hizmet 
müddetlerine eklenmesi için zikrolunan kanuna hüküm konulma
sının da uygun görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Yeni bir kanun teklifi ile ilgili olan ta 
lep hakkında Anayasanın 15 nci maddesi muvacehesinde komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No K arar tarihi

3705 29 . IV . 1952
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1425/1332

Dilekçe
No.

1438/1342

1440/1344

Sıdıka Yardım. 
Fevzi paşa Cad. No. 
19,
Fatih - İstanbul.

Dilekçe sahibinin
adı, aoyadı ve adresi Komisyon kararı re ne î*obopten verildiği

(Dilekçe özeti : 5434 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılması hak
kında).

Dilekçi : Yeniden evlenmesi üzerine kesilmiş olaıı duJ aylığı
nın iadeteıı tahsis olunabilmesi için yeni Emekli Kanununda ge- 
rekli tadilâtın yapılmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : 1683 sayılı Kanunun 
47 nci maddesine göre kesilen dııl aylığının boşanma halinde 
tekrar tahsis edileceğine dair ne mezkıır kanunda ve ne de 5434 
sayılı kanunda bir kayıt bulunmadığı ve kanunda buna dair bir 
değişiklik yapılmasının muvafık olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile ilgili bulunan 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

Kamı- No. Karar tarihi

3706 29 . IV . 1952

Korkut Esat Kadas- 
ter.
Etibank Merkez 
Kontrolörü.
Ankara.

(Dilekçe özeti: 5434 saydı Kanun
da değişiklik yapılması hakkında).

Dilekçi : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketinde geçen ve 
3659 sayılı Kanuna dâhil olan 6 yıllık hizmetinin tekaütlük müd
detine eklenmediğinden bahsile Barem Kanununa tâbi tutulan 
bir hizmetin tekaütlüğe sayılmamasındaki mübayenetin gideril
mesi için 5434 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : 5212 sayılı Kanunla 3659 
sayılı Kanun dışarısına çıkarılan mezkûr bankadaki hizmetlerin 
5434 sayılı Kanunun geçici 65 nci maddesine göre borçlanma 
suretiyle emekliliğe ilâvesine kanuni imkân bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile ilgili bulunan 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadı
ğına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3707 29 . IV . 1952

Vasfi Tun çel. 
Etibank şeflerinden 
Ankara.

(Dilekçe özeti : 5434 sayılı Kanu
na bir madde eklenmesi hakkında).

Dilekçi : Türk Ticaret Bankasında geçen 12 yıllık ve 3659 
sayılı Kanuna tâbi bulunan hizmetinin borçlandırılarak emeklilik 
müddetine ilâve olunmasına mâni olan 5434 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesi suretiyle mağduriyetinin giderilmesini iste
mektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Bir kanunu mahsusla 
kurulmamış olan Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketinin 5431 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi şümulüne dâhil bankalardan bu-



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. âdı, soyadı vo adresi Komisyon kararı vo ne sebepten verildiği

Ilınmamasına binaen talebin is’afına imkân bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile ilgili buluna: ı 
talep hakkında Anayasanın 15 nci maddesi muvacehesinde komis
yonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3708 29 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Erzincan zelzele 
felâketzedelerinden olduğundan 
kendisine de mesken verilmesi hak
kında).

Dilekçi : 1939 yılı Erzincan zelzelesi felâketzedelerinden bu
lunduğu, aslen Erzincanh olup ve 30 yıldır burada oturduğu mes
kenin de yıkıildığı halde Erzincan’ın bir mahallesi mesabesinde 
olan Köşüııger nüfusunda kayıtlı bulunduğundan dolayı yıllar
dır barınacak bir yer verilmediğinden şikâyet ederek 3908 ve 
4623 sayılı kanunlara göre kendisinin de barındırılmasını iste
mektedir.

İçişleri Hakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin yıkılan şehir
de bir yeri olmadığı gibi kendi Köşüııger Köyü halkından oldu
ğundan 3908 ve 4623 sayılı kanunlara tevfikan kendisine yeni 
şehirdo ev veya arsa verilmesine imkân bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar bulu
nan dilekçinin talebi hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3709 29 . IV . 19f>2

1455/1359 E lif Sönmez.
K m lay Mah. de. 
105 - 106 No. da. 
Erzincan.

1459/1363 Recep Tan ve ar.
Mühimmat Fab. Ta-v 
pa Atelyesi Aksam 
Şubesi No. 12845. 
Kırıkkale.

(Dilekçe özeti: Askeri Fabrikalar 
Genel Müdürlüğü hesabına Sanat 
Enstitüsünden mezun olanlara da 
emsalleri misilli bâzı haklar tanın
masına dair).

Dilekçiler : Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü hesabına 
sanat enstitülerinde okuyup ve mezun oldukları halde aynı 
okulda Millî Eğitim ve Millî Savunma bakanlıkları hesabına 
okuyup mezun olan arkadaşlarına tanınan haklardan mahrum 
bırakıldıklarını belirterek mezkûr genel müdürlük hesabına oku
yanlara ait talimatnamenin incelenip kendilerinin de serbest 
bırakılmasını ve askerliklerini adı geçen bakanlıklar hesabına 
yapanlar gibi üstgedikli veyahut yedek subay olarak yapmak su 
retiyle lâyık bulundukları hakların kendilerine tanınmasını iste 
inektedirler.
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Dilekçe
No.

1472/1376
2914/2736

M illî Savunma 'Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçiler duru
mundaki enstitü mezunlarından mecburi hizmetleri orduya dev 
r o la n la r m  ihtiyaç ve kadro müsaadesi nispetinde sanatkâr ge
dikli erbaş olarak orduya alınmakta oldukları, ancak 2 yıllık mu
vazzaflık hizmetlerini bu rütbe ve maaşla yapmalarına 5619 sa
yılı Kanunun müsait bulunmadığı, keza yedek subay yetişti

ği ilmelerine de 1076 sayılı Kanuna göre imkân olmadığı bildi
rilmektedir.

İşletmeler Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçiler ve emsalle
ri mektebe alınırken Makine ve Kimya Endüstrisine ait fabri
kalarda çalışmayı taahhüt etmiş bulunduklarından buralarda 
saatli ücrete tâbi işçi olarak çalışmakta oldukları diğer bakan
lıkların maaşlı hizmetlerine geçmeyi istemeleri halinde de muva
fakat edilmekte olduğu, mezuniyet hallerinde de verilmekte bu
lunan 60 kuruşluk saatli kazançlarının diğer teşekküllerin ki ıı<> 
mütenazır olarak değiştirileceği gibi, mecburi hizmetlerinin kal
dırılması mevzuunun da İncelenmekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanun teklifi ile ilgili görülen talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadıkına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe sahibinin ;
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3710 29 IV . 1:152

(Dilekçe öze ti: Şehit maaşı bağ
lanması hakkında).

Dilekçi : 1320 yılında şehit düşen kardeşinden ihtiyar baba
sına ve annesine maaş bağlanması için mezkur tarihden beri muh
telif fasılalarla vâki müracaatlarından bir türlü netice alamadı
ğını belirterek mezkûr kanuni hakkının tanınması için icabeden 
muamelenin yapılmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçiye ait 
askerlik şubesinden getirilen dosyada şehidin babasına maaş bağ
lanması hakkında her hangi bir istek olmadığından, 1325 ve 1683 
ve 5434 sayılı kanunlara göre de kardeşlere maaş bağlanması 
mümkün bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak- 
kındda komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

K arar No. Karar tarihi

Halil Yıldırım. 
Armaşin Köyünden 
Yusufeli.

3711 29 . IV . 1952



Dilekçe
No.

1501/1405

1502/1406

Raif Bayhan. 
Adatepe Köyü Muh
tarı.
Karasu - Kocaeli.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

43

(Dilekçe özeti: Köylerini Alibey 
veresesine ait ilâm hudutları içeri
sine alan Orman Tahdit Komisyo
nu muamelesinin düzeltilmesi hak
kında).

Dilekçi : Akgöl namı ile m aruf bir bataklık saha ile civarın
daki geniş bir oıman sahası için lehlerine ilâm almış bulunan 
Alibey vereselerinin aldıkları bu ilâm üzerinde çalışan Orman 
Tahdit Komisyonunca kendi köylerinin de bu hudut içerisine 
alınmış olduklarından bahsile 1500 nüfuslu olan köylerinin bu 
durumdan kurtarılmalarını istemektedirler.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Ek olarak gönderilen 
Orman Genel Müdürlüğü ve Karasu Orman işletmeleri yazılarına 
ve müştekinin beyanına göre bu işin adı geçen komisyon tarafın 
dan halledilerek şikâyet mevzuunun ortadan kaldırılmış bulun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca yapılacak b ir işlem »olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon k a ran  ve ne sebepten verildiği

3712 2 9 .I V .1952

Mehmet Şen. (Dilekçe öze ti: Babası aleyhine hi
Gürmüdü Köyü lâfı hakikat yangın zaptı tanzim
Muhtan. eden bakım memurları hakkında
Küre. takibat yapılması hakkında).

Dilekçi : Tarlada çalışmakta olan babası aleyhine hilâfı haki
kat olarak zabıt tanzim ederek adalete veren bakım memurları 
hakkında takibat yapılmasını dilemektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : Yangına sebebiyet verme 
suçundan dolayı babası hakkında zabıt tanzim edilmiş olduğun
dan muğber olarak müracaatta bulunduğu anlaşılan müstedinin 
dilekçede yazılı sair hususattan haberi olmadığı ve keza şikâyetçi 
bulunmadığını bildirmiş olduğundan bu dunm ı karşısında mu
cibi tahkik bîr muamele görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3713 2 9 . IV . 1952



—  44

1513/1415
2443/2286

Dilekçe
No.

1570/1470
1523/1425

1532/1434

Dudu Savaran. 
Çakallar Malı. No. 
97 evde.
Salihli.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti: Tazminat talebin'.’ 
dair).

Dilekçi : Manisa ıvm Akhisar Kazası civarında tren çarpması 
neticesinde parçalanan kocası Arif Savaran’m ölümüne sebebi
ydi verenler hakkıııdn Savcılıkça ademimesuliyet karan  verilmiş 
olmasından ve talebine rağmen tazminat dahi verilmediğinden 
şikâyet etmektedir.

Ulaştırma Bakanlığı cevabi yazısında : Kazanın vukuunda 
tren personelinin sorumlu bulunmadığının mahallî savcılığınca 
tosbi't olunarak haklarında ademitakibat kararı verildiği vo her 
hangi bir yardımda bulunmaya da imkân olmadığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

K&rar No. K arar tarihi

3714 29. IV  1952

Osman Gültekin ve 
ar.
Demokrat Parti ida
re Kumlu Başkanı. 
Yusufeli.

(Dilekçe ö ze ti: Yusufeli İlce mer
kezinin öğdem ’e nakli hakkında).

Dilekçiler: 1926 yılında E rris'den öğdeme naklolunmuş bu
lunan Yusufeli ilce merkezinin bâzı şahsi menfaat ve parti mü- 
lâhazalan ile bilâhara 5531 sayılı bir Kanunla hiçbir bakımdan 
elverişli olmıyan A hlat’a kaldırılmış olduğundan tekrar öğdeme 
alınması için yapılan teşebbüsün do önlenmesine çalışıldığından 
bahsile tekrar vasat bir mahalde ve en müsait bir durumda olan 
mezkûr yere naklolunarak hak ve adaletin tecelli ettirilmesini 
dilemektedirler.

içişleri Bakanlığı cevabi yazısında: Yusufeli ilce merkezinin 
Ahlat Köyüne kaldırılmasının zikrolunan kanunla katileşmiş bu
lunduğundan Bakanlıkça yapılacak bir muamele olmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü: Yeni b ir kanun teklifi ile ilgili olan ta
lep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3715 29 . IV . 1952

Mahmut Şenoğlu.
Molla Kasım Mah.
Ismetpaşa - Malatya

Dilekçi: Malatya ili Ismetpaşa Bucağı ilkokulu hademelerin
den iken ölen babasına ait emekli keseneklerinin gönderilmesini 
istemektedir

(Dilekçe özeti: Müteveffa pederi
ne ait kesilen emekli aidatının geri 
verilmesi hakkında).
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve nc sebepten verildiği

Millî Eğitim Bakanlığı cevabi yazısında: Müteveffanın vere
selerine 143 lira 34 kuruş ödemede bulunulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3716 29 . IV . 1952

1543/1445 Dursun Çiftçi ve ar 
Çardaklı Köyünde. 
Göle.

Dilekçiler : 50 - 60 senedir köy halkmnı istifade etmekte ol 
dukları mera ve araziler üzerinde Medeni Kanunun 63i) ncu 
maddesine dayanılarak ve ibraz olunan 1293 sayılı bir kayda 
müsteniden menfaat temin eden bâzı memurların tavassutu ile 
bâzı ziıınfuz kimseler tarafından açılan dâva neticesinde tapu 
çıkartılmak suretiyle kendilerinin çok müşkül bir duruma dü
şürüldüklerinden bahsile mezkûr tapuların iptal olunmasın!, 
mümkün olmadığı takdirde toprağa muhtaç çiftçilerden bulun
malarına binaen istimlâk olunmak suretiyle kendilerine iade 
olunmasını istemektedirler.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Çardaklı Köyünden bir
kaç kişi tarafından müddeabih yerler hakkında 1942 yılında 
köy lıalkı aleyhine açılan dâva sonunda mahkeme kararı ile bu 
yerlere sahip vc zilyed bulundukları, başkasına ait her hangi bir 
araziye tecavüzde bulunmadıkları ve bu yerlerin müştekilere da
ğıtılmasına da kanuni imkân olmadığı, ancak hak iddia ettik
leri takdirde tapu iptal dâvası açmak suretiyle haklarını arama
ları icabcttiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki, ilgili kaza ve idare makamlarına 
ait bulunup komisyonumuzun görevi dışında kalan talep hak
kında bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

(Dilekçe ö ze ti:  Köy şahsiyetin? 
ait arazi ve meralar üzerine ç ık ı
nlan tapuların iptal olunması, 
mümkün olmadığı takdirde bu yer
lerin istimlâk olunarak kendilerine 
verilmesi hakkında).

3717 29. IV . 1952

1544/1446 Muhlis Eylek.
Bayrakda Köyünde 
Kars.

Dilekçi : Mütegallibeden olan Köy Muhtarı Allahverdi tara
fından evlerine vazıyed olunduğundan ve adı geçenin yaptığı 
tahsilattan bir kısmını zimmetine geçirdiğinden ve köy m alların
dan şahsan faydalanmakta bulunduğundan şikâyetle hakkında 
gerekli tahkikat ve takibat yapılmasını istemektedir,

(Dilekçe öze ti:  K öy muhtarı Al
lahverdi’nin yolsuzluklarından şi
kâyet).
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içişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Yapılan inceleme neti
cesinde, Alİahverdi Korkmaz’a isnat olunan suçların 5677 sayıl: 
Af Kanunu şümulüne girdiği anlaşılarak ilce idare kurulunca 
dosyasının mevkii muameleden kaldırılmasına karar verilmiş 

' ■ • • olduğu bildirilmektedir.
(içreği düşünüldü : Hukuki şahsiyesi bakımından iigili kaza 

1 merciine müracaatta muhtar bulunan dilekçinin talebi hakkında
bakanlık cevabına göre komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3718 29 . IV . 1952

1549/1449 Kadri Çoşkunpınar. 
7205/6658 Balat Mollaaşkı Mah.

Âşık Yunus So. No.
19 da.
İstanbul.

(Dilekçe öze ti: Tazminat talebin6 
dair).

Dilekçi : Ilereke Fabrikasında inşaat Bakım Şefliği dülgerli
ğinde çalışmakta iken hadis olan bir kaza neticesi ayağının kı
rılmış olduğunu ve bu husus heyeti sıhhiye raporu ile de sabit 
olduğu halde vakayı Sigorta Kurumuna bildirmekle mükellef 
olan müessese bu vazifesini yapmadığı gibi müessese doktoru da 
şahsi iğbirarı dolayısiyle bu durumunun bünyevi olduğunu 
ileri sürmek suretiyle hukukan mağdur edildiğini, keza 2 nci 
asliye hukuk mahkemesi nezdinde açtığı dâvanın görevsizliK- 
teıı reddedildiği gibi 4 ncü tearet mahkemesince de açılan dâva
nın bir tazminat dâvası mahiyetinde görülmiyerek sadece yev
miyeleri hakkında hüküm verilmiş bulunduğundan tazallümühal 
ederek hukukunun korunmasını istemektedir.

işletmeler Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin 19 . IV . 
1947 günü işçi evleri inşaatında çalışırken merdivenin kazaen 
kayması sebebi ile yere düştüğü ve hemen kalkarak çalışmasına 
devam ettiğinin tesbit edilmiş bulunduğu ve ancak mumailey* 
hin bu hâdise ile ilgili olmıyarak dizkapağı arkasındaki bir şiş
likten şkâyetçi bulunması üzerine tedaviye gönderilmiş ol
duğu ve bu sırada alınan röntgen filiminde eski bir kırıklık tes
bit olunduğundan bilistifade bunun bu iş kazasından ileri gel
diğini iddiaya başlamış olduğu ve vakayı mütaakıp 48 saat zar
fında da hâdseyi bildirmediği için vaktinde işçi Sigorta Ku
rumuna intikal ettirilmemiş bulunan olayın bilâhara raporlar
la birlikte kurula bildirilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşülüdü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3719 29 . IV . 1952
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1550/1450 Besim Çetiner.
Basmane Fevzipaşa 
Bulvan No. 174/16 
da saat tamircisi. 
İzmir.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Koınisyoıı kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe ö ze ti: Hâzineden satm- 
(dip ihya ettiğ i arazinin elinden 
tılınmaması hakkında).

Dilekçi 1941 yılında Hâzineden satmalıp Zeytinlik, mev- 
ve ve bağ dikmek, emek ve masraf ihtiyar etmek suretiyle 
meydana getirmiş olduğu meşelik ismindeki araziye ait tapu
nun 3116 sayılı Orman Kanununun 16 nci maddesine göre; Or
man idaresi tarafından bâtıl olduğu iddia alunması üzerine 
verilen bir hükümle elinden alındığından ve Hazine aleyhine 
ikame ettiği zararziyan dâvasının da henüz derdest bulundu
ğundan tazallümü hal ederek istirdat olunan arazisinin iade
si için ilgililere emir verilmesini istemektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : Hazine tarafından ya
pılan temlik muamelesinin bâtıl olduğu mahkemece karar al
tına alınmış ve bu suretle mülkiyeti yine Hâzinede kalmış ol
duğundan zikrolunan arazinin 5658 sayılı Kanuna tevfikan di
lekçiye geri verilmesine imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü- : Mahkemece karara bağlanan bir mese
leye taallûk edem ve tetkiki komisyonumuzun vazifesi dışında 
bulunan talep hakkında bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3720 29 . IV . 1952

(Dilekçe özeti t  1950 seçimlerinde 
hürriyetlerini tahdit edip kendile
rine cebir ve tazyikte bulunan Ceb
bar ve arkadaşları hakMnda taki
bat yapılmasına dair).

Dilekçiler : 1950 seçimleri sırasında Demokrat Partiye 
rey vereceklerini hisseden köyün servet sahiplerinden bulu
nan Cafer Ocak ve muhtar Cebbar ve arkadaşları tarafından 
kendilerine tazyik yapıldığından ve hürriyetlerinin tahdit e- 
dildiğinden ve partileri aleyhine italei lisanda bulunuldu
ğundan ve yakında yapılacak olan diğer seçimlerin neticesin
den endişe duyduklarından ve saireden bahsile haklarında ta
kibat yapılmasını istemektedirler.

içişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Salâhiyetli savcılıkça 
5677 sayılı Kanuna uyularak sanıklar hakkında ademi takip 
karan verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yetkili adlî mercice incelenip karara 
bağlanmış olan talep hakkmda komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1560/1460 Bekir Eroğlu ve ar.
Tungellibel Köyün
de. ..
Terme.

3721 29 . IV . 1952



Dilekçe
No.

1568/1468
2435/2278

1571/1471

Fadıl Tosun. 
Beşiktaş İhlamur 
Cad. Deryadil So. 
No. 14.
İstan b u l.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

48

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti: Belediye zabıta me
murluğu hizmetin» tekrar alınma
sı hakkında).

Dilekçi : Çahşmakta olduğu belediye zabıta memurlu
ğundan haksız ve sebepsiz olarak ve kadro dışı bırakılmak su
retiyle açığa çıkanlmış bulunduğundan şikâyet ederek çocuğu
nun tahsiline devam edebilmesi için 1950 yılında yeniden ihdas 
edilmiş bulunan mezkûr hizmet kadrosuna tekrar alınması için 
ilgililere emir verilmesini istemektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında: 4988 sayılı Kanunla 
memur ve hizmetlilerin maaşlarının artırılması neticesinde be
lediye bütçesinin kifayetsiz kalmasından ve yapılan tensikat
tan dolayı; namzet olarak çalışmakta ve bu müddet içerisinde 
bir muvaffakiyet de gösterememiş bulunan dilekçinin vazife
sine son verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3722 29 . IV . 1952

Dursun Ersüt. (Dilekçe özeti: 350 senelik b ir  vak-
Gültişkür Köyünde. fa sahip bulundukları araziyi zaf>-
Palu. deden Haşim Karaçimşit adındaki

kişinin tecavüz ve tegallübünden 
şikâyet).

Dilekçi : ;>5Û yıllık bir vakfiye ile tasalı up etmekte ve evlâdı 
vakıf olarak l>edeli icarlarını almakta oldukları arazilerinden Ha
şim Karaçimşit adındaki nafiz bir şahsın köylü üzerinde aleyh
lerine yaptığı telkin ve tesirlerle faydalanamadığından keza adı 
geçenin seçimler sırasında da Demokrat Parti Aleyhine yaptığı 
tesir ve zulümlerden ve saireden bahsile her neye mütevakkıf ise 
bu adamdan kurtanlm asını ve hakkının korunmasını istemektedir.

içişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Bu işin mahkemeye inti
kal etmiş bulunduğu ve Haşim Karaçimşit adındaki şahsın köy
lüleri dilekçi aleyhine tahrik ve teşvik ettiğînin tesbit edilememiş 
bulunduğu bildirilmektedir. "

t  Gereği düşünüldü : Tetkiki ilgili kaza ve idare makamlarına
ait olup komisyonumuzun görevi dışında bulunan talep hakkında 
yapılacak bîr işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3723 29 . IV . 1952
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bilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe öze ti: Yedek Subay Oku
lundan çavuş olarak çıktığı için bu 
devreye ait müddeti hizmetinin 
5585 sayılı Kanunun sarahati hi
lâfına terfiinde nazarı itibara alın 
madığmdan şikâyet).

Dilekçi : Dedesinin Ermeni dönmesi olduğundan dolayı ken
disinin Yedek Subay Okulundan çavuş olarak çıkarılıp bakıyei 
hizmetini de bu rütbe üzerinden ikmal etmiş bulunduğunu, yur
dun yüksek menfaatleri dolayısiyle ittihaz buyurulan bir pren
sip kararma uyularak hakkında tatbik olunan bu muameleye her 
hangi bir diyeceği olmamakla beraber 5585 sayılı Kanunun 1 nei 
maddesinde ve mutlak olarak kısa hizmetlilere tanınmış olan hak
kın okula ve subaylık devresinde ait olmak üzere 2 kısımda ve sa
rahaten zikredilmiş bulunmasına rağmen okul devresindeki 6 aylık 
muvazzaflık hizmetinin terfiinde nazan itibara alınmamasının bu 
kanunun ruh ve maksadına tamamen aykırı olduğunu belirterek 
bu hakkının tanınmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : 5585 sayılı Kanunun zik
rolunan maddesinden ancak yedek subay olarak terhis edilenlerin 
faydalanabilecekleri bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında Anayasanın 54 ve içtüzüğün 53 ncü maddesi hükümleri 
muvacehesinde komisyonumuzca yapılacak bir muamele bulun
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3724 29 . IV . 1952

1583/1483 Çelil Özel.
Maliye Bakanlığı 
Tahsilat Genel Mü
dürlüğü ikinci Mü 
meyyizi.
Ankara.

1594/1492 Sayit Kaya. (Dilekçe özeti: Kızılırmak suyun-
Dagılgan ahalisinden dan çeltik ekimi için faydalanıl-
Reyhanlı. masına müsaade olunduğundan şi

kâyet),

Dilekçi : Kızılırmak suyundan çeltik ekimine müsaade eden
* kaymakamın bu izni yüzünden; pamuklarının susuz kaldığından

ve sıhhati umumiye için zararlı olan çeltik sularının kendileri
nin ve hayvanlarının içmekte oldukları Afrin suyunu telvis et
tiğinden şikâyet etmektedir.

içişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Suriye topraklaı-.ndan 
akıp gelen Afrin suyundan ayrılan Kızılırmak suyunun paınıık- 
lara.Cüdeyde suyunun da çeltiğe tahsis edilmiş bulunduğu ve 
verilen müsaade üzerine ve komisyon kararı gereğince Oüdeyde 
suyundan faydalanılmakta olduğu ve adı geçen Afrin suyunun 
içme suyu olarak kullanılmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 3039 sayılı. Çeltik Ekimi Kanunu tatbi 
katından doğan ihtilâf ve şikâyetlerin tetkiki; aledderecat ilgili 
komisyonlara ve bakanlığa ve ademikanaat halinde de kaza



Dilekçe
No.

1603/1500

1604/1501

-  60 -

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten y e ld iğ i

merciine ait bulunmasına binaen talep hakkında komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3725 29 . IV . 1952

Hamdi Yıldırım. 
Balat Kasımgürani 
Mah. Tanburcu So. 
No. 39 da Süvari 
Yarbaylığından 
emekli.
İstanbul.

(Dilekçe özeti: Emekli muamele- 
ı sinin kaldırılması hakkında).

Dilekçi : Ordu terfi mevzuatı hilâfına olarak ve 3360 say ıh 
Kanunun 1 nci maddesinin (g) fıkrasına tevfikan yapılmış olan 
emekli muamelesinin kaldırılmasını istemektedir.

•Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin 4 ncü 
Süvari Alay Komutan Muavini ikeıı yetkili üstlerce düzenlenil) 
muhtar üstçe de onanan siciline göre ve mezkûr maddei kanuni- 
yeye tevfikan emekliye sevkedilmiş bulunduğu ve açtığı dâvası
nın da keza reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İşin; 3410 sayılı Kanuna göre kaza mor 
ciiııce incelenmiş bulunmasına ve Yüksek Meclisin; ordunun 
disiplin ve sicil işlemlerinden doğan ihtilâfların taşıdıkları ehem
miyet ve hususiyete binaen ve zikrolunan kanun hükümleri 
muvacehesinde teşriî müdahaleden dahi masun bulundurulması 
hakkındaki müttehaz kararlarına göre tetkiki komisyonumuzun 
görevi dışında bulunan talep hakkımla yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3726 29 . IV . 1952

Demokrat Parti İlce 
İdare Kurulu Başk. 
Kuşadası.

(Dilekçe özeti : Kuşadası İlçesinin 
Kirazlı Köyü Muhtar seçiminin 
bozularak yeniden yapılması hak
kında).

Dilekçi : İstifa üzerine yapılmış olan muhtar seçiminin 442 
sayılı Köy Kanununun 28 nci maddesine muhalif olarak ve şekle 
riayet olunmaksızın yapılmış olduğundan keza Vilâyet îdare 
Heyetine vâki müracaatlarının da kabul olunmadığından bahsile 
kanunsuz yapılan bu seçimin bozularak yeni bir seçim yapılma
sını istemektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : 5672 sayılı Kanun hü
kümlerine göre 13 . 8 . 1950 gününde umumi muhtar seçimleri 
meyanında bu köy seçiminin de yenilendiği ve şikâyetçi tarafın
dan Danıştaya da baş vurulmuş ise de usulüne tevfikan idari 
dâva açılmadığı için verilmiş bir karar olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkmda



—  51 —

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Ko ııisyon kararı ve ne sebepten verildiği

komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No. Karar tarihi

3727 29 . IV . 1952

1621/1516 Mediha Uryani.
Rasimpaşa Mah. 
Bayramyeri So. No. 
5 Kat: 4.
Kadıköy - İstanbul.

(Dilekçe özeti: Yetim maaşının 
iadeten tahsis olunması hakkında).

Dilekçi : Rüsumat müfettişi merhum pederinden yetim maaşı 
almakta iken 1908 yılında evlenmesi üzerine kesilmiş olan bıı 
aylığının hu halin zevali dolayısiyle yeniden tahsis olunması için 
yaptığı müracaatının is’af olunmadığından şikâyet etmektedir.

Gümrük ve Tekel Bakanlığı cevabi yazısında : 25 . 8 . 193!) 
tarihinde kocasından boşanmış olduğu anlaşılan dilekçiye 1325 
tarihli Tekaüt Kanununa göre iadeten maaş tahsisi icabetmekte 
ise de 1341 tarihli Muvazenei Umumiye Kanununun 41 nci mad
desinde 100 kuruşa kadar olan tekaüt ve yetim aylıklarının 10 
seneliği defaten verilerek Hazine ile alâkasının kesileceği ve ge
rekse kaldırılan 1683 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde 
45 yaşını geçmiyen kız çocuklara mahsus yetim aylıklarının tas
fiye edileceği yazılı bulunmasına ve dilekçinin de bu yaşı doldur
madığına göre kocasından ayrılması sebebiyle o tarihde yetim 
aylığı bağlanmış olsa idi bile bu aylığın tasfiye edilmiş bulunması 
icabedeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki; kaza merciine ait olup komisyo
numuzun görevi dışında bulunan talep hakkında Anayasanın 
54 ncü ve içtüzüğün 53 ncü maddelerine göre bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3728 29 . IV . 1952

1622/1517 Şerife ve Rüziye Al- 
tutaş.
Güney Mahallesinde 
Osman kızlan.
Gessi - Kayseri.

(Dilekçe özeti: Okul binası için 
istivılâk olunan bahçelerinin haki
ki değer fiyatının ödenmesi hak
kında).

Dilekçiler: Tapulu mülkleri olup içerisindo muhtelif meyva 
fidanları yetiştirmek suretiyle imar ve ihya ettikleri bahçeleri
nin 1944 yılında köy okul öğretmenleri için yapılacak evlere is
timlâk olunup bedelinin de henüz ödenmemiş bulunduğundan 
bahsile adalet dairesine intikal etmiş olan bu işde ehlivukuf ola
rak bucak müdürü ve muhtann yerine başka ehlivukuflar tâyin 
edilmek suretiyle işin bir an önce neticelendirilmesini istemek
tedirler.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında: 5129 sayılı Kanuna göre 
eski sahiplerine iadesi mümkün olmıyan bu arazi bedellerinin
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Dilekçe
No.

1625/1520

1644/1536

şikâyetçiler tarafından 16 . III . 1952 günü Ziraat Bankasından 
alınmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Tetkiki; kaza merciine ait olup komisyo
numuzun görevi dışında kalan talep hakkında bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe sahibinin -
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3729 29 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : 5434 sayılı Kanun
da değişiklik yapılması hakkında).

Dilekçiler: Jandarma onbaşılığında ve sim t erbaşlığında 10 
yıldan fazla geçen hizmetlerinin de borçlanma muamelesine tâbi 
tutulmak suretiyle emeklilik müddetlerine eklenmesini temin 
için 5434 sayılı Kanuna bir fıkra eklenmesini istemektedirler.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında: 5434 sayılı Kanunun 12 
nci maddesi ile bu kanun şümulü dışında bırakılan sınıf erbaş
larının bu haktan faydalanmalarına Emekli Sandığının malî 
bünyesinin müsait olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü . Yeni bir kanun teklifi ile ilgili bulunan 
talep hakkında Anayasanın 15 nci maddesine göre komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3730 29 IV . 1952

(Dilekçe özeti : Gayrikabili isti
fade bir hale gelen bahçesinin 
ciheti askeriye tarafından istimlâk 
olunması hakkında).

Dilekçi : Dört bir tarafı askerî birliklerle çevrilmiş olan 
bahçesinden askerlerin vâki tecavüzleri ve tahribatı yüzünden 
lâyikı veçhile istifade edemediğinden bahsile bir aralık istim
lâkine karar verildiği halde bilâhara sarfınazar olunduğundan 
dolayı uğradığı bu mağduriyetin izalesi için mezkûr bağ ve 
bahçesinin Tümen tarafından istimlâk olunmasının ilgililere 
emir verilmesini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçiye ait 
araziye her hangi bir tecavüz vâki bulunmadığı gibi satınalmma- 
sına da lüzum olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar bu
lunan dilekçinin talebi hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Bilâl Yalım.
Karakol Mah. Hızır 
oğlu.
Siird.

Mustafa Dinçer ve
ar.
P. T. T. Müvezzii. 
Silvan.

3731 29 . IV . 1952
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1650/1542 Asım Bekçi.
Kadı Mehmet Mah. 
Küritçü Şahin So. 
Metruk Çeşme. 
Kasımpaşa - İstanbul

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe öze ti:  Barınmakta oldu
ğu çeşme haznesinden çıkarılma
ması hakkında).

Dilekçi : İcar mukabilinde ikametgâh olarak ittihaz ettiği 
çeşme haznesinden çıkarılmak istendiğinden tazallümü hal ede
rek almakta olduğu çok az bir ücretin çoluk çocuğunun ancak 
kuru ekmeğine kâfi geldiğinden buradan çıkarılması halinde 
sokak ortasında kalacaklarını ifade ile mezkûr mahalde ika
metlerine müsaade olunmasını istemektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Kendisine münasip bir 
ev bulununcaya kadar çeşme haznesinde barınması için dilekçiye 
müsaade olunduğu İstanbul Valiliği işarına atfen bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3732 29 . IV . 1952

1656/1548 Bekir Kolcu.
Bakır işletmesi izabe 
Servisinde tuğlacı, 
ustası.
Maden.

1657/1549 Abdullah Samer. 
Renkoğlu Köyünde 
Akşehir - Konya.

(Dilekçe ö ze ti: İşletme lojmanla
rından kendisine de tahsis olun
ması hakkında).

Dilekçi : 12 senedir çalışmakta olduğu Maden Bakır işlet
mesinde çalışan işçilerin de işletme evlerinden faydalandırılma
larını, mümkün olmadığı takdirde bu lojmanlara tahsis olunan 
odun kok ve saire gibi lüzumlu ev aşyalanndan istifade ettiril
melerini istemektedir.

işletmeler Bakanlığı cevabi yazısında : Mahdut miktardaki 
evlerin; mevcut bir talimatname dairesinde ve ilgililerin gör
dükleri işin ehemmiyet derecesine göre işletme Müdürlüğüne** 
tahsis edilmekte olduğu, verilen odun, kömürün de kira bedelle
riyle birlikte alınmakta olduğu ve her istiyene ev tahsisine odun, 
kömür ve saire vermeye imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3733 29 . IV . 1952

(Dilekçe ö ze ti: A razi ve meskefıt- 
ne tecavüz eden köy muhtar ve 
üyelerinin tecavüzlerinin menolun- 
masını ve bir m iktar bahçe ve ka
mışlık verilmesi hakkında).

Dilekçi : 7 yıldır imar ve ihya etmek suretiyle meydana getir
miş olduğu arazilerine köy muhtar ve üyeleri tarafından kendi-
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Dilekçe
No.

1667/1557

sini köyü terke mecbur etmek maksadiyle tecavüz edildiğinden 
ve meskeninin yıkıldığından bahsile vâki tecavüzlerinin önlen
mesini ve bir m iktar da sulu bahçe ve kamışlık arazi verilmesi
ni istemektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Arazi tahririnden bilisti
fade bu köyde 10 hektarlık bir araziyi hâliyeyi adına kayıt et
tirmiş bulunan dilekçinin yerlerine her hangi bir tecavüz vâki 
olmadığı bilâkis kendisinin komşularına ait tarlaları kendi ara
zi hudutları içerisine almak istediğinden ve buna da müsaade 
olunmadığından duyduğu iğbirar dolayısiyle bu şikâyette bu
lunmuş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki ilgili kaza ve idare makamlarına 
ait olaıı talep hakkında içtüzüğün 53 ncü maddesine göre 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3734 29 . IV 1952

(Dilekçe özeti: Tohumluk borçla 
rımn 2 yıl vâde ile tecil olunması 
hakkında).

Dilekçi : ;» yıldıı devam eden kuraklık yüzünden 4000 küsür 
lira tohumluk borçlarını ödiyeıııediklerinden dolayı mezkûr meb
lağın Mâliyece lıaczcn tahsiline tevessül edilmiş bulunduğundan 
tazallümü hal ederek köyüne izafeten bu borçlarının 1951 ve 1952 
yıllarında ve iki taksitte ödenmek üzere bir yıl tecil olunmasını 
istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Adı geçen köy halkından 
47 aileye 1948 yılında Ziraat Bankası tarafından 3242 sayılı Ka
nun hükümlerine tevfikan verilmiş olan 2931 lira kıymetindeki 
tohumluk borçlarının kuraklık dolayısiyle sair köyler meyalımda 
tecil olunduğu keza vâde yılını takip eden iyi yılın hitamını nıiı- 
taakıp mâliyeye devredilen borç senetleri üzerine aciz halde bu
lunan mezkûr köy halkı hakkında hiçbir suretle takibat yapıl
mamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü . Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

Irfaıı Akyüz. 
Girlan Köyü Mulı 
tan.
Vezirköprü.

3735 2 9 . IV 1952
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1669/1559

Dilekçe
No.

Abdullah Şahin. 
Ortahisar Mah. De- 
reiçi So. No. 62. 
Trabzon.

Dilekçe sahibinin
»di, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti: Ruslar tarafından 
yıkılmış olan evine mukabil bir ev 
ı>eya dükkân verilmesi hakkında).

Dilekçi : Trabzon İlinin Kalçıya Köyü halkından olup top
rağı olmaması yüzünden uzun y ıllard ır şehirde oturmakta bulun
duğunu belirterek istilâ zamanında Ruslar taraflından yıkılmış 
olan evine mukabil bedelen veyahut borçlanma suretiyle emvali 
metrûkeden kendisine bir ev ve dükkân verilmesini istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : 1771 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine göre bu kanunla tâyin olunan müddet içerisinde mü
racaat etmemiş olan dilekçiye gayrimenkul verilmesine imkân 
bulunmadığı bildirilmektedir.

(içreği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar bulu
nan dilekçinin talebi hakkında İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon karan vc ne sebepten verildiği

3736 29. I V .1952

1673/1562 Salih Şen.
Goncalı Köyünde. 
Denizli.

Dilekçe özeti : Arazi verilmesi hak
kında).

♦

Dilekçi : Toprağa muhtaç çiftçilerden olup vâki müracaat
larına rağmen kendisine arazi verilmemiş olduğundan tazallü- 
nıülıal ederek icabeden muamelenin yapılmasını istemektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : 4753 sayılı Kanunun 3S 
nci maddesi uyarınca Goncalı Köyünden alınmış bulunan be
yannameye müsteniden hazırlanan ihtiyaç cetveline nazaran di
lekçinin bu kanunun •'>! ncü maddesinin 2 nci bendine girdiği 
için kendisine sıra g '!r emiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 'u tk ik ı kaza merciine ait olan talep hak 
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi.-

3737 2 9 . I V .1952

1962/1826 Ahmet Suphi Moraç. 
1710/1598 Cevizlik Banyolar

Cad. No. 3 de emekli. 
Bakırköy • İstanbul.

(Dilekçe öze ti: İskân hakkına mu
kabil arazi verilmesi talebine dair)

Dilekçi : Az maaşlı emekli bir subay olduğunu ve muhace
reti dolayısiyle Bulgaristan’da 26 parça tapulu arazisini bırak
mış bulunduğunu belirterek 1931 yılında tanınmış olan sıfatı 
muhacercti dolayısiyle kendisine münasip görülecek bir arazi 
verilmesini istemektedir.

Devlet Bakanlığı çevabi yazısında : Bulgaristan’da mal terk- 
etmiş bulunan dilekçinin. 1341 sayılı Kanuna tevfikan vc hiçbir
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kayıt ve şarta tâbi tutulmaksızın iskân olunması ieabettiği neti
cesine varılarak biran önce yerleştirilmesi hususunda bu kere 
İstanbul Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin //'"
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve nc sebepten verildiği

3738 29. IV . 1952

1734/1622 Emin Işcan. 
Değirmen Yolu No. 
48 de emekli. 
Bostancı - İstanbul.

(Dilekçe özeti: Kardeşinin kaatili- 
nin bir an evvel meydana çtkartl- 
ması hakkında).

Dilekçi : 29 . V . 1949 gecesi saat 3 te A dana’da asfalt cadde 
üzerindeki evinde katledilen kardeşi Kimyager ve Eczacı Ahmet 
Rıza lşcan’ın kaatillerinin e l’aıı bulunamamış olmasındaki asıklı 
mânalara temas ederek vâki müracaatları üzerine ilgili bakan
lıklardan almış olduğu cevapların bir vatandaşı müsterih kıla
cak mahiyette olmadığından failin meydana çıkarılmasını iste
mektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : Soruşturmalara önemle 
devanı edilerek suç failinin kısa bir zamanda ve her halde mey
dana çıkarılması lüzumunun Adana O. Savcılığına tebliğ edil
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İcabının icrası ilgili adalet ve idare ma
kamlarına ait bulunduğundan talep hakkında komisyonumuzca 
yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3739 29 . IV . 1952

7722/7155
1764/1650
4695/
7487/6926

llyas Zilyaz.
Turilya Köyünde 
Eğitmen.
Demirköy - Kırklar- 
eli.

(Dilekçe özeti: Tarholunan 900 kü
sur lira taahhüt vergisinin kaldı- 
nlması hakkında).

Dilekçi : Köy eğitmeni olup almakta olduğu ücretin azlığı 
dolayısiyle ve çoluk çocuğunun geçimini temin maksadiyle 5 şahsa 
ait bir miktar tomruğu 240 lira mukabilinde Saka iskelesine 
taşımış olduğundan dolayı 900 küsur lira adına taahhüt vergisi 
tarh  ve tahakkuk ettirilip maaşından her ay 800 küsur kuruş ke
silmek suretiyle tahsil edilmekte bulunduğundan tazallümühal 
ederek tarh  olunan bu verginin kaldırılması ve şimdiye kadar ke
silmiş olan paraların kendisine geri verilmesi için karar verilme
sini istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Tekrar yaptırılmış olan 
inceleme neticesinde mülga 2395 sayılı Kanunun birinci madde
sinin D ve 20 ve 37 nci maddelerinin 2 nci fıkralarına göre ve 
1947 yılında toptancı sıfatiyle adına tarh edilmiş bulunan vef-



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı v#4ulçesi Komisyon kararı ve no sebepten verildiği

gide kanuni hükümlerine aykırı bir cihet görülemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki; ilgili vergi tetkiki itiraz ve Tem
yiz komisyonları ile Danıştay a ait bulunan talep hakkında ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

3740 29 . IV . 1952

17T3/Î658 İhsan Yazman.
Ceza evinde Gazeteci 
MalatyalI.
Konya.

Dilekti -. V an’da Yeniyuıt ve B itlis’te Yurtyolu adlı günde
lik gazeteleri çıkarmakta iken bunları kapatarak İstanbul’da 
açtığı yeni bir gazete idarehanesine almış olduğu Kıza Çavdarlı 
adındaki bir adamm emniyet hesabına ve aleyhine tertip ettik
leri isnatlar neticesinde 2 numaralı Askerî mahkemeye sevk olu
narak 1941 -yılında 22, yıl hapse mahkûm edildiğini ve mevkufi- 
yeti esnasında kendisine yapılan teklifleri kabul etmemiş bulun
duğundan dolayı uğradığı ve kendisi için büyük bir ıstırap kay
nağı olan bu mahkûmiyetinin affını talep etmeyip sadece bu 
siyasi dâvanın âli bir mahkemede yeniden görüşülmesini ve uğra
dığı bu haksızlığın telâfi olunmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Mahkûmiyet hük
münün Yargıtayea da onanması ve kararın tashihi hakkındaki 
dilekçinin iki defa vâki talebinin dahi reddedilmiş bulunması 
bakımından yersiz olduğu tezahür eden talep hakkında Bakan
lıkça yapılacak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip verilmiş ve 
kanun yollarından geçmek suretiyle de kesbi katiyet etmiş bulu
nan bir karara taallûk eden talep hakkında komisyonumuzca 
yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

(Dilekçe özeti : 2 Numaralı Askerî 
Mahkeme tarafından verilmiş olan 
mahkûmiyet kardırma ait dosyası
nın incelenmesi Juıkkinda).

3741 29 . IV . 1952

1774/1659 Mustafa Gümüş ve 
ar.
Belediye Kalfası. 
Mut.

(Dilekçe özeti j  Mut yolu güzergâ
hından şikâyet).

Dilekçiler ; Kn kısa ve en masrafsız olarak geçirilmesi müm
kün .iken sadece belediye başkanının arsasını korumak ınaksa- 
dıyle ve birçok vatandaşlar ve dolayısiyle Hazine mutazarrır 
edilmek suretiyle tesbit edilmiş bulunan Mut yolu güzergâhın
dan şikâyet etmektedirler.

Bayındulık Bakaiilıgj cevabi yazısında : Etüdleri Karayolla
rı GeneJ Müdürlüğünce yapılan Devlet yollarında memleketin



her yönden menfaati düşünülmekte olduğundan Mut içerisinden 
geçmekte olan Devlet yolu lıakkuıdaki bu şikâyetin varit olma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

3742 29 . IV . 1952

(Dilekçe özeti: İşgalleri altında 
bulundurdukları arazilerin adları
na temlik olunması ve vâki teca
vüzlerin önlenmesi hakkında).

Dilekçiler : Aslen İm ranlı İlçesi ahalisinden olup toprakları 
bulunmaması hasebiyle yerleşmiş oldukları Zara İlçesinin Şere
fiye 'Bucağına bağlı ve Rum emvali metrûkesinden buiuııan 
İnönü Köyünde imar ve ihya etmek suretiyle meydana getirdik
leri arazilerine ve yaptıkları binalara civar köyler halkı tara
fından yapılan fuzuli tecavüzlerin önlenmesi için yapmış okluk
ları müracaatlarından bir netice alamadıklarından bahsile mez
kûr yerlerin adlanna temlik olunması ve vâki tecavüzlerin ön
lenmesini istemektedirler.

içişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Mezkûr arazilerin işletil
mesinin Şerefiye Bucağı merkezine yerleştirilmeleri mukarrer 
bulunan 100 - 150 hane mülteciye tahsis kılınması kararlaştırıl
mış bulunduğundan bu yerlerin dilekçilerin işgali altında bıra- 
kılamıyaeağı gibi güvenlik bakımından da burada yeniden bir 
köy kurulmasının muvafık görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve bakanlık cevabına göre ta
lep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3743 29. IV . 1952

1776/1660 Mustafa Yünlü ve 
ar.
İnönü Köyünden. 
Zara.

1793/1676 Mehmet Koca ve ar. 
Osmaniyenin Sakar- 
calık Köyünden. 
Adana.

(Dilekçe öze ti: Kira ile işgalleri 
altında bulundurdukları arazilerin 
kendilerine bırakılması hakkında).

Dilekçiler: Toprağa muhtaç kimselerden bulunmalan hasebiy-
lo Tarım Bakanlığı emriyle beher dönümü 75 kuruş üzerinden 
kendilerine icara verilmiş olup imar ve ihya ettikleri arazile
rin köye ait otlakiye olduğundan bahsile köy heyeti ihtiyariye- 
since ellerinden alınmak istendiğinden tazallümühal ederek 
mezkûr yerlerin ellerinden alınmamasını istemektedirler.

Devlet Bakanlığı cevabi yazısında: Dilekçilerin kira ile iş
gallerinde bulundurduktan arazilerin köy orta mah olmayıp



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

Hâzineye ait yerlerden ise ellerinden almmıyarak k ira ile iş
letmeye devam etmelerinin uygun görüldüğü ve buna göre ge
reğinin yapılması için Seyhan Valiliğine yazılmış bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3744 29 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Kardeşi ile yeğeni
ni bizzat veya bilvasıta öldürüp 
kendi elindeki arazisini gasbeden 
köy ağası Murat Şen’in bu teca
vüzlerinin önlenmesi ve arazi ve
rilmesi hakkında).

Dilekçi: Köyün ağası olan M urat Şen adındaki şahsın kar
deşi ile yeğenini öldürttüğünü ve kendisini de dövdüğünü ve 
buna rağmen serbest bırakılıp dâvasının görülmediğinden köy 
halkına ait sair araziler gibi kendisine ait araziyi de gasbet- 
miş olduğundan ve bu adamın şerrinden hayatının dahi tehli
kede olduğundan şikâyetle adı geçenin bu hareketlerinin ön
lenmesini ve kendisine de başka bir yerden arazi verilmesini 
istemektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında: Adı geçen M urat Şen'e 
toprak komisyonunca Hazine arazisinden borçlanma yoliyle 32 
dönümlük bir toprak verildiği ve dilekçiye ait toprağın da 
kimse tarafından elinden alınmadığı, kendisinin daha 1 önce 
topraklandırılmış bulunduğundan bu mevzudaki isteğinin is ’a- 
fına imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına ve talep iktizasının 
ilgili idare ve kaza mercilerince incelenmesi ve halli icabetme- 
sine göre komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına ka
rar verildi.

K arar No. K arar tarihi

1814/1696 Ali İmza.
İtfaiye Meydanı Me
sudiye Otelinde. 
Ankara.

3745 29 . IV . 1962

1819/1700 Feridun Güner.
Incirliova Bucak 
Müdürü.
Köşk - Aydın.

Dilekçi : !.'> Haziran 1949 yılında ölmüş bulunan pederi Bu
cak Müdürü Haindi Güner’in 32 senelik hizmetine mukabil 
ödenmesi icabeden 2 700 liralık ikramiyesine karşılık eski barem 
«sasına göre kendilerine 1 020 lira ödenmiş olduğunda^ bahsile

(Dilekçe özeti : Pederine ait emek
li ikramiyesinin yeni Emekli Ka
nunu hükümlerine göre ödenmesi 
hakkında).



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Tonunu/ 1940 da yürürlüğe giren kanun hükümlerine göre nok
san ödenmiş, olan T  700 liranın da tediyesi için ieaheden mua
melenin yapılmasını istemektedir.

Milliye'Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin ölüm tarihin
de henüz yürürlüğe girmemiş bulunan bir kanundan faydalan
dırılmasına imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

— 60 —

Komisyon karan v» ne sebepten verildiği

874K 29 . IV . W52

1827/1708 Mehmet Yemsar ve
- var.

Koyuncu.
Karacabey.

(Dilekçe, özeti: Hayvanların anız
larda otlamasına mâm olunduğun
dan şikâyet).

Dilekçi : Birkaç tezviratçının vâki müracaatları üzeıiııc top- 
■iui «mıhlarda koymuLarını otlatmalarına Çiftçi Mallarını Koruma 
.Yfcedisinee mâni olunduğundan bahsile bunun önlenmesini iste
mektedir.

İçişieri Bakanlığı -cevabi yazısında : Koyun sahipleri ile arazi 
sahipleri aralarında uyuşmak suretiyle şikâyet mevzımnun or
tadan kalkınış, bulunduğu bildirilmektedir.

ınfitaveği düşüiuildü : Malıivetiııe ve bakanlık cevabına göre 
talep hakkında ,komi«yonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

'41 2!) . IV . 1052

ım/i7'iı Hatice Sil».
Yenidoğan Mah. Rüs- 
temağa So. No. 924 
evde.
Ankara.

(Dilekçe özeti: ln§aat ruhsatı ve
rilmediğinden şikâyet).

'Dilekçi : Aııkata'mn Yenidoğaıı Mahallesinde kâin evinin yı
kılan bahçe duvarını yaptırmak için inşaat ruhsatı verilmesi 
hakkında yaptığı müracaatın is 'af olunmadığından şikâyet ede
rek 16 yıldır fiilen sahibi bulunduğu ve hukuki durumu 5218 
ve 5431 sayılı kanunlarla tesbit edilmiş bulunan bıı gayrimenkıı 
lü için gereken iznin verilmesine emir buyurulmasını istemek
tedir. '

İçişleri Bakanlığı cevabi yazjsında : .Sözü geçen yerin parse
lasyon plânlan yapılmadığı için 2290 .sayıl* iKanuna tevfikan 
Belediye Meclisince verilmiş olan bir kararda kaçak olarak ya
pılan binaların ilâve, tevsi ve tahdit gibi tamiratına müsaade 
edileceğine dair bir kayıt olmadığı cihetle dilekçiye ait bahçe 
duvarının tamirine de bu bakımdan müsaade verilmediğinin an
laşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak-



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

1841/1718

ma/ms

kında komisyonumuzca yapılacak hir işlem olmadığına karar ve
rildi.

K arar No. K arar tarihi

3748 29 . IV . 1952

Mesut ÜstJündağ. (Dilekçe özeti: Rus istilâsında tah-
8. işletme Merkez rip olunan gayrimenkullerine mu-
Yol Atelyesinde kabil oturmakta iken başkasına sa-
34531 sicilli. Ulan Hâzineye ait evin kendileri-
İzmir. ne geri verilmesi hakkında).

Dilekçi : Rus istilâsı sırasında mahvolan gayrimenkullerine 
mukabil oturm akta oldukları Hâzineye a it evin adlarına tem
liki için B ayburt Malmüdürü muavini müteveffa pederi ta ra
fından gerekli muamele yürütülm ekte iken babalarının acısı 
dolayısiyle işlerini bir müddet yürütememis bulunduklarından 
dolayı malmüdürü tarafından âhara satılmak suretiyle kendi
lerinin sokağa atıldıklarından bahsile yedlerinde mevcut maz
bataya müsteniden mezkûr evin uhdelerinde bırakılmasını iste
mektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Emlâk ve bahçeleri 
istilâda tahrip edilmiş bulunduğundan dolayı müteveffaya ve
rilen 3 500 lira değerindeki mazbatanın 1771 sayılı Kanunun 
neşrinden önce İskân İdaresine verildiği her hangi bir suretle 
tesbit edilememiş bulunduğundan 1341 yılında bilmüzayede 
kendisine satılmış olup taksitleri ödenemediğinden 3524 sayılı Ka
nun gereğince âhara satılmış bulunan mezkûr evin zikrolunan 177İ 
sayılı Kanun ve 189 sayılı tefsir kararı dairesinde dilekçiye 
iade olunmasına imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3749 29 . IV . 1952

Fahri Karakaya. 
Nusratiye Mah. So 
50 Hane No. 100. 
Mersin.

(Düyekçe özeti : Mahallî Savcı ve 
Savcı yardımcısı ile Emniyet mü
dürünün tertipleri neticesinde ken
disine tecavüz eden polis memur
larından şikâyet).

Dilekçi : 13 . 11 . 1948 gecesi evine gitmekte iken emniyet 
müdürü ve mensubini ile savcı ve savcı yardımcılarının hazır
ladıkları bir tertibi o kendisine tecavüz eden polis memurlarının 
yaralanması ile neticelenen bir hâdise dolayısiyle ağır ceza 
mahkemesinde rüyet olunan dâva neticesinde 24 sene ağır 
hapse mahkûm edilmiş iken Yargıtayın bu kararı bozması üze
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Dilekçe Dilekç« sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

1877/1750 Ekrem Bişgül.
Boyahane Mah. Bay 
Ekrem Güngiil 
So. No. 5) de. 

Erzurum.

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

rine berat etmiş olduğunu belirterek bu müddet zarfında 2 sene 
16 gün gibi uzun bir zaman mevkuf kalmasına ve ıstırap çek
mesine âmil olan bu şahısların hâlâ vazifelerinde durup hiçbir 
ceza görmemiş olmaları keyfiyetini yüksek takdirlerinize sun
maktadır.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Adam öldürmeye tah
rik  ve teşvik suçundan sabıkalı olan müştekinin; tabanca taşı
dığı hakkında alınan bir haber üzerine 12 . II  . 1948 günü ak
şamı saat 23 te silâh araması yapmak istiyen polis memurla
rını tabanca ile yaralam aktan sanık olarak adalete tevdi olunup 
Yarğıtayın bozma karan  üzerine beraetine karar verildiği bu 
hâdiseyi tahkik için mahalline gönderilen polis müfettişi ta ra
fından aramaya memur edilen komiser muavini Sıtkı E rdoğan’ın 
tedbirsizliği neticesinde 3 arkadaşının yaralanmasına sebebiyet 
vermek ve diğer memurların da tedbirsizlik ve kanuni salâ
hiyetlerini takdirsizlikten dolayı inzibat, komisyonuna veril
dikleri komiser muavini hakkında II idare Kurulunca lüzumu 
muhakeme, diğerleri için de tâyini muameleye mahal bulunma
dığına karar verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

3750 29 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Beraat etmiş ol
duğundan dolayı haksız olarak 
açıkta kaldığı müddete ait müte
rakim maaşları ile kefaleti nakdi- 
yesinin kendisine ödenmesi hak
kında).

Dilekçi : 1940 tarihinde çalışmakta olduğu Millî Eğitim Ba
kanlığı Erzurum Yayım evi Şefliğinde kendisine mürettep bir 
zimmet suçu isnat olunması üzerine Bakanlık emrine alınmış bu
lunduğunu ve neticei muhakemede istihsal etmiş olduğu beraet 
kararı ile iadei memuriyet talebi hakkındaki vâki müracaatları
nın da is’af olunmadığı, keza Adalet teşkilâtında geçen 16 - 17 
senelik hizmetinin dahi nazarı itibara alınmadığından şikâyet 
ederke haksız olarak açıkta kaldığı müddete ait müterakim maaş
ları ile kefaleti nakdiyenin kendisine ödenmesini ve adliye mes
lek okulu mezunu bulunduğundan durumu ile mütenasip bir 
hizmete alınmasını istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı cevabi yazısında : Kitap bedellerinden 
4857 lira açık verdiği anlaşılması üzerine işten el çektirilerek 
vazifesine son verilen ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine 
dâhil ücretli Erzurum kitap deposu işyarı bulunan dilekçiyo bu 
durumuna binaen verilecek her hangi bir kanuni hak bı*hwmu-



Dilekçe Dilekçe sahibimin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve m: sebepten verildiği

dığı, mesbuk hizmetlerinden doğaıı haklarının da Adalet Ba
kanlığını ilgilendirmekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olaıı talep hak
kında komisyonumuzca b ir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3751 29 . IV . 1952

1878/1751 Fikri Doyuran.
Ülkü Mah. den 
Siird

Dilekçi : 1936 yılında S iird’de bulunan evini maili inhidam 
olduğu iddiası ile yıktıran valivekili Halis Eı-gun ile keza 1943 
yılında vali Cemal Dinç’in zamanı memuriyeti sırasında K urt
alan’da bulunan otel, kahvehane, dükkân ve lokanta binalarını 
yıktıran kaymakam F aruk’dan keza bu haksız muamelesi hak- 
kındaki şikâyetini nazarı itibara almıyaıı ve o tarihte birinci 
Müfettişi Umumi olaıı Avni Doğan ’dan şikâyet ederek 16 yıldır 
sürüncemede bırakılan haklarının verilinceye kadar kendisine 
bir bankadan yardım teinin olunmasını ve adları geçenler hak
kında tahkikat ifasını dilemektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçiye ait her iki bina
nın da 2290 sayılı Kanuna tevfikan ve maili inhidam olduğu 
hakkında verilen raporlar üzerine ve belediyece ittihaz olunan 
kararlarla yıktırılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki ilgili kaza ve idare makamlarına 
ait bulunan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

(Dilekçe özeti : Haksız olarak er 
vt lokantasını yıktırmış olanlar 
hakkında tahkikat yapılması ve 
hakkının ihkakına kadar her han
eli bir bankadan yadım temin olun
masına dair).

3752 29 . IV . 1952

1885/1758 Salih Güler.
Belediye Bahçesi İş
çilerinden.
Kırkağaç.

(Dilekçe özeti : Kendisinden fü- 
z u l e n  kesilmiş olan vere/ilerin geri 
verilmesi hakkında).

Dilekçi : Kırkağaç Belediyesinde görmekte olduğu ağaç dik
me ve yetiştirme işçiliğinden alm akta olduğu ücretinden; 2395 
sayılı Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü maddesine aykırı ola
rak kesilmiş olan hizmet erbabı vergilerinin geri verilmesini 
istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin 2395 sayılı 
Kanunun 3 ııcü maddesinin 10 ncu fıkrasında yazılı muafiyet



Dilekçe
No.

1898/1771

1908/1779

ten faydalandırılmasına imkân görülemediği bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : T etk ik i; vergi itiraz ve temyiz komis

yonları ile Danıştaya ait bulunan talep hakkında komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmdığına kara r verildi.

K arar No. K arar tarihi
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Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3753 29 . IV  . 1952

(Dilekçe özeti : Bir jandamamızı 
otomobili ile çiğnediği halde bera- 
et etmiş bulunan Alâettin Kıral 
adındaki şahsın tecziye olunması 
hakkında).

Dilekçi : Tarihten 10 küsur yıl önce Maslak yolunda bir oto
mobil gezintisi esnasında yasak mıntaka olması bakımından 
kendisine mümanaat gösteren jandarmamızı otomobili altına 
alarak çiğnediği halde Mesleki dolayısiyle çok nafiz olan Alâet
tin Kıral adındaki şahsın lâyik olduğu cezayı görmiyerek bera- 
et ettirilmiş olduğundan bahsile vazifesi uğruna kurban giden 
jandarm anın dul ve yetimlerinin hakkının korunmasını istemek
tedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : 1933 tarihinde d ikkat
sizlik ve nizama riayetsizlik neticesinde jandarm a Hüseyin’in 
ölümüne sebebiyet vermiş olan adıgeçen sanık Alâettin K ıral ’m 
İstanbul Asliye 3 ncü Ceza Mahkemesince 8 ay hapis ve 20 lira 
ağır para cezası ile mahkûmiyetine karar verilmiş ve cezasının 
da infaz edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip karara bağlam
mış olan bir meseleye taallûkuna binaen talep hakkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

3754 29 . IV  . 1952

( Dilekçe özeti : Ermenek İlçesinin 
Sığıriui mevkiinde iskân olunma
ları hakkında).

Dilekçiler : Gezginci olduklarını beyan ederek Ermenek İl
çesinin Sığırini mevkiinde bir an önce iskân olunmalarını isle
mektedirler.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : Muhtelif aşiretlere men
sup gezginci kimselerden olan dilekçilerin hakiki maksatlarının 
1700 metre yükseklikteki bu yerde yerleşmek olmayıp sadece 
yaz aylarında Ermenek ilçesi hudutlarına serbestçe girmek ol
duğu ve burada iskânlarına imkân görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve bakanlık cevabına göre

Haşan Cılız, 
ve ar.
Altıntaş Yaylasında 
mukim.
Ermenek.

Mediha Üryani. 
Rasimpaşa Bayram 
yeri S>o. No. 5 Kat 
4.
Kadıköy - İstanbul.



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3755 29. IV. 1952

1917/1786 Nazmi Sözer.
Hacıbayrak öztürk 
Mah. Güvercin So.
No. 59.
Ankara.

Dilekçi : 1935 yıluıda emekliye sevkedilmiş olup Büyük Mil
let Meclisinin ilişik kararı ile mezkûr tarihten itibaren' maluli
yeti tanınmış olduğu halde tahakkuk eden mâlüliyet maaş fark
larının J . 1 . 1947 tarihinden verilmiş bulunduğundan bahsile 
verilmiyen bakıyei istihkakının verilmesi için karar ittihaz olun
masını dilemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : 1 .V III . 1935 
tarihinden itibaren kendisine emekli aylığı bağlanmış olan di
lekçinin ilk mâlûlivet müracaatını 9 . VI . 1947 tarihinde . yap- 

, . . .. mış olması bakımından adı geçen müddetin 5 yıldan fazla bu
lunmasına binaen 3107 sayılı Kanunun açık hükmü karşısında 
mâlüliyet farkının mezkûr tarihi takip eden aydan itibaren ve
rilmeye başlandığı bildirilmektedir.

Dilekçeye bağlı olarak sunulmuş olan 26 . 1 . 1949 tarih ve 
1861 sayılı Dilekçe Komisyonu kararında dilekçinin mâlûliveti- 
ııin kabulü lâzımgeleceği yazılı bulunmaktadır.

(rereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3756 29. IV . 1952

(Dilekçe özeti : Emekli maaşının 
maluliyet derecesi "üzerinden dü
zeltilmesi hakkındaki komisyon 
karan gereğince verilmiyen istih
kakının ödenmesine dair).

1936/1803 Mehmet özdemir. (Dilekçe özeti : Çarşamba Kay ma-
Sarıçlı Köyünden. kamı ile Dikbiyık Bucak Müdürii
Çarşamba. hakkında takibat yaptlmtmna

dair).

Dilekçi : Kasaba merkezinde kahve açarak köj işlerini ihmal 
eden muhtar hakkında yapmış olduğu müracaat üzerine; haksız 
olarak kendisinin âzalık-vazifesine son veren Çarşamba Kayma-

-----  : kamı ile Dikbiyık Bucak Müdürünün muhtarın yaptığı birçok
yolsuzluklara âmil olduklarından bahsile haklarında srerokü ta- 

' ' ■  kibatın yapılmasını istemektedir.
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Dilekçe
No.

1938/1805

İçimleri Bakanlığı cevabi yazısında : Eski muhtar Bahaddin 
Özdemir hakkında müştekinin daha önce kaymakamlığa vâki mü
racaatı üzerine yaptırılan takibat neticesinde evrakın ilce idare 
kuruluna sevkedildiği ve vâki iddialar siibut derecesine varma
dığı’ ı îhi suçların 5677 sayılı Af Kanunu şümulüne girmesi ba
kımından da dosyanın takipten kaldırılmasına karar verildiği 
eski muhtarı himaye ettikleri ileri sürülen kaymakam ve bucak 
müdürünün lutşka yerlere nakledilmiş bulunduğu bildirilmekte
dir

Oereği düşünüldü : İcabeden muamelenin Vâyiıı ve ifası Me
murin Mulıakemat Kanununa göre ilgili makamların yetkisi dâ
hilinde bulunduğundan talep hakkında komisyonumuzca yapıla
cak bir işlem ̂ olmadığına karar verildi. ,

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepte» verildiği

3757 29. IV . 1952

(Dilekçe özeti : Bayramiç Yargıç% 
Remzi A rda’dan şikâyet).

Dilekçi : 30 Ağustos balosuna sarhoş bir halde gelmek isti- 
yen Ekrem adındaki şahsın bu vaziyette girmesinin muvafık ol-* 
madiği yolundaki ifadesine kızarak kendisine mukavemet vc 
tecavüzde bulunduğundan dolayı mahkemeye intikal etmiş olan 
dâvaya rüyet etmekte bulunan Hukuk Hâkimi Remzi'nin sui- 
hal ashabından bulunan sanıkla olan muarefesi dolayısiyle bunun 
lehine hareket ettiğinden, kendisinin vâki itirazlarını dinleme
diğinden. keza reddi hâkim talebine kızarak dilekçesini kabııl 
etmeyip mumaileyhi beraet ettirmiş bulunduğundan şikâyetle 
hakkının aranmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında: Çanakkale Ağır Ceza Mah
kemesi Başkanı marifetiyle yaptırılan tahkikat neticesinde bu 
yargıcın suç mahiyetinde tesbit edilen vâki hareketlerinden do
layı Yargıçlar Kanununun 107 nci maddesine tevfikan gereği 
yapılmak üzere evrakının Burhaniye C. Savcılığına gönderil
miş ve bu yer ağır ceza kurulunca da duruşması Çanakkale Ağır 
Ceza Mahkemesince yapılmak üzere hakkında son soruşturmanın 
açılmasına karar verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem vapılmasma mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3758 29 . IV . 1952

Ahmet Ulu.
Polis Memuru. 
3/529 Yaka sayılı. 
Bayramiç.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı v« adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

1944/1811 Osman Uzun. (Dilekçe özeti : Hâzineye ait olup
Evci Köyünde. icarında bulundurduğu arazi için
Terme Halit Lüleci'ye ait mülk diyt

muamele yapan memurlar hakkın
da takibat yapılması ve kendisine 
arazi verilmesi talebine dair).

Dilekçi : Toprağa muhtaç çiftçilerden olup Miliç mevkiinde 
Hâzineye ait icar suretiyle tasarruf etmekte bulunduğu arazinin 
Halit Lüleci adındaki şahsa aidiyetinden bahsile.muamele yapan 
köy heyeti ilıtiyariyesi ile aleyhine men’i müdahale kararı veren 
kaymakam vekil inden bilâhara bu yerin Devlet ormanı olduğu 
iddiasiyle dâva açarak burasını elinden alıp adı geçene teslim 
eden orman memurlarından şikâyetle bu muamelenin bir müfettiş 
marifetiyle iııceletilmesine ve kendisine Toprak Kanununa tev
fikan mümkün olmadığı takdirde borçlanma suretiyle arazi veril
mesini istemektedir.

Devlet Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin bahsettiği 
arazinin tamamının şahsa ait tapulu arazi olduğu ve iddiasının 
vârit bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göıv 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3759 29 . IV . 1952

2444/2287 Cemal öztaş. 
1948/1815 Askerlik Şubesi 

Başkam Yarbay. 
Çine - Aydın.

(Dilekçe özeti: .Meclis Dilekçe Ko
misyonundaki bir istidasının iş
lemden kaldırılması hakkında) .

Dilekçi : Açtığı bir dâvayı rüyet etmekten istinkâf eden 
askerî Yargıtay hakkında Yüksek Meclise yapmış olduğu ve 194S 
numara ile Dilekçe Komisyonuna havale edilmiş bulunan dilek
çesinin; mezkûr merciin bilahara dâvasını kabul ederek lehine 
karar vermiş bulunmasına mebni mevkii muameleden kaldırıl
masını »temektedir.

Gereği düşünüldü : İstek veçhile dilekçenin hıfzına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3760 29 . IV . 1052
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1949/1816

Dilekçe
No.

Rıza Yılmaz.
As. Po. 11353. 
Tüfenkçisi 
6. Sınıf 
Bolavır.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : Yardımcı subay 
sınıfına geçirilerek unvanının tah
sili ile mütenasip bir sıfatla adlan
dırılması ve hizmet eri verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Askerî Sanat Lisesini bitirdikten ve 2 yıl da Harb 
Okulu tahsiline muadil bir staj gördükten sonra Yedek Su
bay Kanununa göre askerî memur sınıfına alınarak askerî sa
natkâr olarak vazifelendirildiğini kendisine de alaydan yeti
nenler gibi usta denidiğinden ve 4 senede bir terfi ettirildiğin
den keza hizmet eri verilmediğinden hulâsa lâyık olduğu mevki 
ve unvanın verilmediğinden bahsile 13 yıllık tahsili ile müna
sip bir isim verilmesini keza sair Harb Okulu mezunlarına 
tanınan haklardan faydalandırılmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cavabi yazısında : 1455 sayılı Ka
nunun 4 neü maddesine göre muvazzaf tüfekçi olarak nasbedil- 
miş bulunan dilekçinin yüksek tahsili olmadığından subaylar 
tfibi yükselmesine imkân görülemediği keza Dahilî Hizmet Ka
nununa ve kadrolara göre ancak subaylara verilen hizmet eri
nin askerî memurlara verilmesine kanuni imkân bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3761 29 . IV . 1952

1955/1821 Mehmet Kok vc ar. 
Muhacir Çiftliği 
Köyünde.
Silifke.

(Dilekçe özeti : İskân olunmala
rına dair).

Dilekçiler : 1327 yılında ve Balkan Harbi sırasında anayurda 
gelmiş olduklarını ve aile reisinin uzun müddet devam eden 
hastalığı yüzünden iskân işlerini takip edemediğini, bilâhara 
vâki müracaatlarından da bir netice alamadıklarım belirterek 
intaç olunmayan bu kişilerin b ira n  önce neticelendirilmesini 
istemektedirler.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : Balkan Harbinden önce 
anayurda geldikleri anlaşılan dilekçilerin iskân muhtırasının 
5 nci maddesi gereğince iskânlarına imkân bulunamadığı ve 4753 
sayılı Kanunun bu ilde tatbikm a geçildiği vakit ihtiyaçlarının 
tetkik edileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

3762 29 . TV . 1952
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1958/1824 Şaban Demir.
Ahmetoğlu 

; Korkuteli. :

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adreıri

• (Dilekçe özeti : Birçok suiistimal-
„ lerde bulunan Korkuteli H ukuk

Yargıcı Cavit Yantaç üc Sorgu 
Yargıcı İlhamı Giray haklarında 
tahkikat yapılmasına dair).

Dilekçi : Kazanın yerli ahalisinden olup kayinpederinin nüfuz 
ve tesiri altında daima iltizamkâr hareket eden ve birçok suiisti
mallerde bulunan Hukuk Yargıcı Cavit Yantaç ile, kahve ve ku
mardan başka bir iş görmiyen sorgu yargıcı llhami Giray'dan 
şikâyet ederek kendilerine hakaret edip her suretle vazifelerini 
kötüye kullanan bu mürtekipleı* hakkında gerekli tahkikatın 
yaptırılmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : Muhtelif tarihlerde aynı 
mçalde yapılan müracaatların namı müstearla yapılmış olduğu, 
ileri sürülen hususat hakkında hiçbir delil ve emare elde edileme
diğinden adı geçen yargıtaylar hakkında i l̂em yapılmasına 
lüzum görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3763 29 . IV . 1952

1977/1841 Mustafa Korkmaz. (Dilekçe öze ti: Balâ köylerinde
5988 Zeleka Köyünde. . okul inşaatı için nakletmiş bvlun-

Çaykara. duğu kerestelerin nakliye ve bıç
kı paralarının verilmediğinden si 
kâye-t).

Dilekçi : Balâ İlçesinin 4 köyünde yapılmakta olan inşaata 
ait olup uhdesine verilen 350 metreküb kerestenin nakliye ve 
bıçkı işlerini müddeti içerisinde ikmal etmiş bulunduğu hald«i 
parasının verilmemiş bulunduğundan ve kendisine ait istihkakın 
Ahmet Akçin adındaki kişiye verildiğinden tazallümühal ederek 
kendisine tediyesi hususunda emir verilmesini istemektedir.

içişleri Bakanlığı cevabi yazısında : 1948 yılında yapılmış 
olan bu 4 köy okul inşaatında 1609 sayılı Kanunu ilgilendiren 
bâzı suç emareleri tesbit edilerek tahkikat dosyasının Cumhuriyet 
Savcılığına tevdi olunduğu, müşteki ile ortağının yaptıkları işin 
karşılığı olan istihkaklarını tamamen aldıkları ancak ödemenin 
kendisinin hastalığına binaen ortağı Ethem Birinciye yapıldığı 

•. ve her hangi bir alacağı varsa adı geçen aleyhine mahkemeye 
----  * müracaat etmesi icabettiği bildirilmektedir.

Oereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
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kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına uıahal olmadığına 
karar verildi.

Kara»* No. K arar tarihi

3764 29 . IV . 1952

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Konysyoıı kararı ve ne sebepten verildiği

1997/1861 Arslan Aras. (Dilekçe özeti : tşgal etmekte ol
duğu araziye ait icar muamelesi
nin Hâzinece tecdit olunmasına 
tavassut buyurulması hakkında).

Dilekçi : 194H yılından beri icaren tahtı tasarrufunda, bu
lundurduğu Hazine arazisine ait ve müddeti hitam bulan mu
kavelenin hiçbir sebep zikrolunmaksızm Hazine tarafından tec
dit edilmek istenilmediğindeıı tazallümü hal ederek hukuku
nun korunmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçi ile ortaklarına 
kiraya verilmiş olaıı 5 parça gayrimenkule ait akdin yenilen
mesi için yapılan tebligata rağmen kendileri Mâliyeye müra
caat etmemiş olduklarından bu durum karşısında yapılacak 
bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir muamele bulunmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

3765 29 IV . 1952

Yeni Ceza Evinde. 
Kontrolör Erzu
rumlu.
Zonguldak.

1998/1862
5526

Zekeriya Zenginer. 
Postane karşısında 
Tatlıcı Meçi t Ya
nında.
Bursu.

(DiUkçt. özeti: Kaiden zıyaa nq 
rjıtılm ttrhis tezkeresi ile sakat
raporunun bulundurultnası hak
kında).

Dilekçi : 1927 - 1928 yıllarında, çalışmakta olduğu Balya 
Maden Şirketinde ayağından sakatlandığını ve bu sakatlığı 
muvazzaf askerliği sırasında almış olduğu Heyeti Sıhhiye ra
poru ile de sabit iken terhis muamelesini işlemek üzere ve 
maksadı mahsusla bu raporu ile nüfus tezkeresini elinden alıp 
zayi eden şube erlerinden şikâyetle yedinde hiçbir vesikası 
kalmadığından durumun incelenmesini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin as
kerlik işleminin nüfus hüviyet cüzdanına işlenerek kendisine 
verilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3766 29 . IV . 1952



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. «di, soyadı re adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

2005/1869 Mehmet AH Fıratlıgil 
Bademcik Cad.
N a 106 Hftlıcıoğlu 
İstanbul.

2007/1871 Musa Yelek ve ar.
Abdürrahmnlar
Köyünden
Serik.

(Bilekçe özeti : Amerikalı müşa
virlerin vâki tekliflerine rağmen 
lef i ettirilmediğinden şikâyet).

Dilekçi : Bilim tihan intisap etmiş olduğu tercümanlık vazi
fesi ile ve 250 lira ücretle çalışmakta olduğu istihkâm ve De
miryolu Subay Okulunda bulunan Amerikalı müşavirler ta ra 
fından ücretinin emsali gibi 422 liraya çıkarılması için yapılan 
tekliflerin okul komutanlığınca her nedense yerine getirilmedi
ği halde bir Generale karabeti dolayısiyle İngilizce bilmiyen 
bir bayanın tercümanlığa alınıp kendisine bu ücretin veril
mekte olduğundan şikâyet ederek durum un incelenmesini ve 
mağduriyetine nihayet verilmesini istemektedir.

Genelkurmay Merkez Dairesi Başkanlığı cevabi yazısında : 
Dilekçinin; dilekçesi Amerikan Askerî Yardım Kurulu K aıa 
Grupu Başkanlığına gönderilmek suretiyle terfiinin sağlanmış 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3767 29 i. IV . 1952

(Bilekçe özeti : Toprak Tevzi Ko
misyonu tarafından tapuları da 
verilmek suretiyle kendilerine 
teslim olunan yerlerine vâki teca- 
mızün önlenmesi hakkında).

Dilekçiler : Toprak Kanununa tevfikan komisyonca kendi
lerine dağıtılmış olup la pıtlarını dahi almış oldukları arazilerine 
Abdürrahm anlar Köyü Muhtarı Ahmet Ali Karabacak ve yakin- 
leri bulunan 61 şahsın zeriyat yapmak suretiyle vâki tecavüz
leri üzerine Bucak Müdürlüğüden almış oldukları m en’i müda
hale kararı ile mahsulün yedi emin olarak köy heyeti ihtiyari- 
yesine teslimine karar vermiş olduğundan; mahsule vaziyed 
olunması için yaptıkları m üracaatların nazarı itibara alınma
dığından keza 3 yıldır tapulu yerlerine tesahüp edemediklerin
den şikâyet etmektedirler.

içişleri Bakanlığı cevabi yazısıda : Bir taraftan  Hâzineye 
ait araziyi göstermek istemiyenler ile komisyon çalışmalarına 
iştirakten imtina eden ihtiyar heyeti hakkında kanuni takibata 
başlanıldığı ve bir taraftan  da ihtilâfın halli için Gezici Toprak 
Mahkemesine ve Hazine aleyhine de hukuk mahkemesine dâva 
açılmış olduğu ve tevzi edilen arazilere köylülerin müdahale et
memeleri için gereken tedbirlerin alınmış olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve işin kaza merciine
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

intikal etmiş bulunmasına göre talep hakkında komisyonumuzca 
yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3768 29 . IV . 1952

2009/1878 Mehmet Esmer .
Kurtuluş Mah. Çi
men So. Mâlûl. 
Ankara.

(Dilekçe özeti : Yanlış olarak adı
na tahakkuk ettirilen Kazanç Ver- 
(/isinin kaldırılması hakkında).

Dilekçi : 1947 ve 1950 yılları için, kahve ocakçılığı vapuğın 
<lan dolayı adına vergi tarhedilerek tahsiline tevessül olundu 
ğundan bahsile başkalarına devredip kendi icarında bıılunmıyan 
bir yer için ve her iki ayağının kesilmiş bulunması yüzünden 
hiçbir iş göremiyecek durumda olduğunun nazarı itibara alına
rak mezkûr verginin kaldırılmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Sakarya Mahallesinde 51 
numaralı kahveyi ortakla idaro edip vergilerini dahi vcreçeğijrıi 
beyan ve taahhüt' etmiş bulunan dilekçinin bu iş yerini 18 . VI 
1950 tarihinde Ömer adındaki şahsa devretmiş olduğu ve bu ta
lihe kadar olan işinden dolayı da Esnaf Vergisiyle teklif 
olunduğu, sabit iş yerinde icrayı faaliyet eden mükelleflerden 
mâlûl olanların bu vergilerden istisna edileceklerine dair bir 
hüküm mevcut olmadığı bildirilmektedir.

Oereği düşünüldü : Tetkiki; ilgili vergi itiraz ve temyiz ko
misyonları ile Danıştaya ait bulunan talep hakkında komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3769 29 . IV . 1952

2070/1928 Emin Şahin ve ar. (Dilekçe öze ti: Galinos Çiftliğin
d i .  So. 21 No. d». de iskân olunmaları hakkında).
T zrrn r' ' Dilekçiler : Oarbî Trakya göçmenlerinden olup bugüne ka

dar hiçbir iskân yardımı görmediklerinden bahsile kendilerinin 
. ; Oalinos Çiftliğinde yerleştirilerek ziraat aleti verilmek ve bi

rer kulübeye sahip * kılınmak suretiyle müstahsil bir hale konul
malarım istemektedirler.

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında : 1945, 1946 ve 1947 yıl
larında Yunan Garbı T rakya’sından gelerek kanuni süre içinde 
tescil ve is-kân dileğinde bulundukları anlaşılan dilekçilerin 
mezkûr yerde iskân olunmalarş uygun srülerek İzmir Valiliğine 
yazılmış olduğu bildirilmektedir.

- - .............  Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

2084/1942 Hüseyin Göfcbulut.
Aktaş Mah. No. 14tJ. 
Ankara.

2086/1944 Mehmet Ali Keçeci. 
'*175/8544 Çarşı MaJı. Demir

li 120/10347 çiler So.'No. 2. 
Trabzon.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

3770 29. IV . 1952

(Dilekçe ö ze ti: Kendisine bir i.ş İl 
min olunması hakkında).

Dilekçi : 8 çocuk babası olup bunların  geçimlerini temin 
etmek maksadı ile gelmiş olduğu A nkara’da iş bulamadığından 
bahsile sefaletten kurtarılması için kendisine çalışacak bir yer 
temin olunmasını istemektedir.

Çalışma Bakanlığı cevabi yazısında : Ankara Çimento Fabri
kasında temin olunan işe yerleştirilmek için yapılan davete icabet 
etmeyen dilekçi hakkında başka bir muamele yapılmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3771 • 29 . IV . 1952

(Dilekçe ö ze ti: Bakanlık emri ma
aşlarının verilmesi ve iadei memu
riyet ettirilmesi hakkında).

Dilekçi : 10 yıllık bir Maliye memuru iken Of Kaymakamlı
ğının hilâli hakikat bir işarı üzerine Bakanlık emrine alınmış 
olduğunu ve Bakanlık emri maaş verilmekte iken 7 aylık bir 
mahkûmiyeti dolayısiyle bunun da kesildiğinden tazallümühal 
ederek mahkûmiyetinin tecil ve af edilmiş bulunduğuna göre bu 
maaşlarının verilmesini ve her hangi b ir vazifeye tâyin olunma 
sini istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin tâyini mahal
line ait olan tâli memurlardan bulunması itibariyle 5442 sayılı 
Kanunun 8 nci maddesine göre Bakanlıkça yapılacak bir iş olma
dığı ve mumaileyhe 1108 sayılı Maaş Kanununun 18 nci maddesi 
gereğince Bakanlık emri maaşlarının tediyesine devam olunması 
ve ödenmemiş bulunan maaşlarının, da ödenmesi hususunun Trab
zon Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar bulu
nan dilekçinin talebi hakkında komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi..

K arar No. Karar tarihi

3772 29 . IV . 1952
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Dilekçe
No.

2087/1945

2093/1950

Ahmet Eker ve ar. 
Polenez Karakolu 
Çavuşpaşa Çiftliği 
sakinlerinden. 
İstanbul - Beykoz.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adreai Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti: Borçlandırılmak 
suretiyle kendilerine arazi veril
mesi hakkında).

Dilekçiler : Tarihten 11 yıl önce Bulgaristan’dan anavatana 
geldiklerini ve vâki müracaatları üzerine Silivri’de bulunan 
halî arazilerde iskân olunmaları bildirilmiş bulunduğu halde 
1942 yılında bu ilçede kaymakam olan zâtın kendilerinden istedi
ği dikiş makinesini vermedikleri için böyle bir yer olmadığı ce
vabiyle karşılandıklarını ve halen işgal etmekte oldukları Po
lenez Köyü Çavuşpaşa Çiftliği içinde Vakıflar idaresince dekar 
başına kendilerinden 3 er lira istendiğinden tazallümü hal ede
rek kendilerine taksitle Hazine arazilerinden yer verilmesini is
temektedirler.

Devlet Bakanlığı cevabi yazısında : 1941 yıluıda yurda ge
lip tertip edilmiş bulundukları Sivas’a gitmiyerek dağılan di
lekçiler hakkında 2510 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin C fık
rası ile konulan müddet içinde iskân dileğinde bulundukları 
hakkında bir kayıt da bulunmadığından iskân bakımından ya
pılacak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3773 29 . IV . 1952

İbrahim Erden ve aı 
Harutu Köyünden.
Bayburt.

Dilekçiler : Doğu yolları 10 ncu bölgesinde çalışarak istih
kak kesbettikleri yevmiyelerinin Nuri Ataç adındaki müteahhit- 
den elân alamadıklarından şikâyet etmektedirler.

Bayındırlık Bakanlığı cevabi yazısında : Adı geçen taşaro ım  
ödenen 2 133 liraya ait bordroda İbrahim Erden ve arkadaşla
rının adına tesadüf edilemediği ve çalıştırıldıklarına dair baş
ka bir bilgiye de sahip bulunulmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşürtüldü: Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına kaı»1 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

(Dilekçe öze ti: Çalıştıkları günle
re ait yevmiyelerinin ödenmesi 
hakkında).

3774 29 . IV . 1952
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2363/2209 Sıtkı Dangaz. 
3347/3150 10 Temmuz Mah. Ga- 

zipınar So. Nb. 39. 
Zonguldak.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti: Arazisinin işgal 
edilmemesi "hakkında).

Dilekçi : Tapu ile m utasarnf olduğu arazisinin ciheti aske
riye tarafından fuzulen işgal edilmekte olduğundan bahsile, 
bu işgale nihayet verilmesini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Böyle bir iş
galin vâki olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin iddiasında ısrar eylediği tak
dirde usulen kaza merciine müracaatla dâva açması lâzımge- 
leceğinden vâki istek hakkında bu itibarla komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3775 2 9 .IV . 1952

2378/2224 Halil özçetin. 
10413/9669 Altınolukta.

Edremit.

(Dilekçe öze ti: İbrahim E fendi 
vakfı hakkında) .

Dilekçi : Sülâlelerine ait vakfın kendilerine terk ve teslimi
ni yahut gelirinin birinci batındaki 12 evlâda taksimini istemek
tedir.

Başbakanlığın cevabi yazısında : Sözü geçen vakfın mazbut 
vakıflar arasına alınmış olduğu ve Vakıflar Kanununun 39 ncu 
maddesinin son bendi ve vakıflarda intifa haklarının ne suretle 
tesbit ve tâyin edileceğine mütedair olan tüzük gereğince mua
mele yapılmakta bulunduğu cihetle dileğin tervici cihetine gidi- 
lemiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi gereken bu 
husus hakkında komisyonumuzca b ir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3776 29. I V .1952

2379/2225 Hüseyin Akalın,
Efendi Mah. 95 nci 
So. 15/3 No. lı evde. 
Akhisar.

(Dilekçe ö ze ti: Kendisini döğenler 
hakkında kanuni muamele yapıl
masına dair).

Dilekçi : Çekilen elektrik hattının gayrifennî olduğunu söy
lemek için Akhisar Belediyesine gittiğinde Muhasebeci Ahmet 
tarafından döğüldüğünü beyanla, gereken kanuni muamelenin 
yapılmasını vc hattâ mevcut ârızanın da giderilmesini istemek
tedir. t

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin elektrik 
hattına taallûk eden isteğinin yerine getirildiği ve Ahmet Coş
kun hakkında verilen lüzumu muhakeme karan  üzerine tanzim 
olunan evrakın adalete tevdi olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Döğme hâdisesi kaza merciine intikal e' 
pıİ!} ve elektrik hattında mevcut ârıza da giderilmiş olmasına



bilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

göre vâki istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3777 20 . IV . 1952

2395/2241 Hüseyin Gündoğdu. 
Yazıcızade Mah. Ça- 
kırağa Çiftliği sahibi 
Gelibolu.

(Dilekçe özeti: Arazisinin kendi
sine■ teslimi hakkında).

Dilekçi : Ciheti askeriye tarafından işgal edilmekte olan ara 
/.isinin derhal kendisine teslimini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Bahis mevzuu 
arazinin 15 Ocak 1951 tarihinde^ dilekçiye teslim edilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan artık bu hususta komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3778 2 9 . IV . 1952

2428/2271 Mehmet Ali Karakaş. 
2639/2477 Cerit Köyünden.

Karaeaveran - İm
ranlı.

(Dilekçe özeti: Adam öldüren bâ
zı kimselerin cezalandırılması hak 
kında).

Dilekçi : Ali Şahin ve Melek Şahin adındaki kimselerin adam 
öldürmüş olduklarını bildirmekte ve haklarında kanun hüküm 
lerinin uygulanmasını istemektedir.

'Adalet Bakanlığının bu husustaki cevabi yazısında : Ali Şa
hin hakkındaki evrakın mahkemeye tevdi edildiği ve Melek Şa
hin hakkındaki şikâyetin de bir iğbirar neticesi yapılmış ve hiç
bir delile müstenit bulunmamış olduğunu dilekçinin sonradan 
mahallî C. Savcılığında tavzihaıı beyan etmiş bulunduğu bildi
rilmektedir.

(reı-eği düşünüldü : Hâdise kaza merciine intikal etmiş olma 
sına ve hakanlığın vukardaki cevabına göre bu hususta komis 
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3779 29 . 1 V . 1952

2454/22% Zekeriya Uzun. 
Beydağı Jıaıunda. 
ödemiş.

(Dilekçe özeti 
hakkında).

Arazisinin iadesi

Dilekçi : Koşu sahası yapılmak üzere Ödemiş /B e le d iy e s iııci1 
zorla elinden alınmış olan arazisinin kendisine iadesi hususumu' 
teminini istemektedir.

'İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Bu bapta yapılan iz
lemin, dilekçinin daha evvelki müracaatı üzerine bildirilmiş ol
duğu beyan edilmektedir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Komisyonca 23 . VI . 1951 tarihinde 1025 
numara ile karara, bağlanmış olan istek hakkında tekrar incele
me yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarih i

37-80 29. I V .1952

2455/2297 İsmail Güneşli. 
Bahçe Mah. 11. So. 
No. 64.
Mersin.

(Dilekçe özeti: İskân edilmesi hak
kında ).

Dilekçi : Beyrut Başşehbenderliğinden aldığı 23 . XI . 1926 
tarihli pasaportla Trablusşam'dan Mersin’e geldiğini beyanla, 
burada iskân edilmesini istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 885 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesinde gösterilen süre içinde bir m üra
caatta bulunmadığı hjiıı iskân hakkını zâyi eltiği, ancak eşi 
K übra’ııın bu müddet zarfında vukubulan talebi nazara alına
rak kendisinin iskânı sağlanacağı bildirilmektedir.

(İçreği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve isterse dilekçinin kaza merciine müracaat edebi
leceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3781 29 . I V .1952

2468/2310 Nuri Coşkuner.
10 Temmuz Cad. No. 
41 de.
Bakırköy - İstanbul.

(Dilekçe öze ti: İşinden çıkarılmış 
olmasından şikâyet).

Dilekçi : Sümerbaıık Alım ve Satım Müessesesi Beyoğlu 
mağazasında çalışmakta iken haksiz olarak işine son verildiğini 
bildirerek bundan şikâyet etmekte ve tek rar işe alınmasını 
istemektedir.

işletmeler Bakanlığının sevabı yazılısında : Dilekçinin
1 . V II1 . 1951 tarihinde tek rar işe başlattırılmış .olduğunun 
anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek yerine 
getirilmiş okluğundan artık bu hususta komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3782 2 9 .IV . 1952

2475/2317 Mehmet. Akan. 
4652/ Kapaklı Köyünde.

Saray - Tekirdağ.

( DUrkçc öze ti: Maluliyet maaşı 
bağlan ması hakkında).

Dilekçi : Askerliğini yapmakta iken mâlûl kaldığını beyanla 
kendisine aylık bağlanmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Muayeneye 
sevkedilmiş olan dilekçinin ârızası dereceye alınmış bulundu-
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ğundan kendisine emsalleri gibi maaş bağlanacağı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlığın cevabına göre istek yerine 
getirilmek üzere olduğu cihetle bu bapta komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. atlı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3783 29 . IV . 1952

249(1/2338 Hüseyin Kırh.
3. Uçs. Top. Tb. Ki). 
Bl. Çavıış.
Gelibolu.

(Dilekçe özeti : Yedek subay yetiş
tirilmesi hakkında).

Dilekçi : Yedek Subay Okulunda tahsilde iken gayrikanuni 
bir surette kıtaya çıkarıldığını beyanla, hakkındaki muamele
nin iptalini ve yedek subay yetiştirilmesini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : 1076 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesine göre, muvaffakıyetsizliğinden dolayı 
çavuş rütbesiyle kıtaya çıkarılmış olan dilekçinin tek rar yedek 
subay yetiştirilmesine imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonuuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin isterce kaza merciine müracaat edebi
leceğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3784 29 . IV  . 1952

2505/2345 Emine Gül. 
Oamikebir Mah. Şen 
So. No. 1 Gazeteci 
Mustafa Eşi.
Düzce.

(Dilekçe öze ti: Arazisinin kendi
sine iadesi hakkında).

Dilekçi : On iki dönüm arazisinin zorla elinden alınmış oldu
ğundan bahsile iadesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin iadesini 
istediği araziye bizzat kendisinin fuzulen müdahale etmekte ol
duğu mahkemece sabit görülerek bu müdahalenin menine hük 
ıııedilmiş ve bu baptaki ilâm kesinleşmiştir, denilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince karara bağlanmış olan 
bir hususa ınütaallik istek hakkında komisyonumuzca işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karara verildi.

K arar No. K arar tarihi

3785 29 . IV . 1952

2513/2353 llecep Okan. 
Bulayır Köyü.
Öreli bolu.

(Dilekçe özeti: Evinin kendisint 
teslimi hakkında).

Dilekçi : Bir subay tarafında zorla işgal edilmiş olan evini" 
hemen tahliyesiyle kendisine teslimini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : dilekçiye ait
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Dilekçe
No.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

evin tahliye ettirilerek kendisine teslim edilmiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğu cihetle bu hususta artık  komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3786 29 . IV . 1952

2518/2358 Kâmil Aralan. 
Dere Mah. 
Erbaa.

(Dilekçe özeti : Emlâk vc arazisi
nin iadesi hakkında).

Dilekçi : Aslen Katmerkaya köyü halkından olduğunu, usul
süz başka bir köye nakledildiğini beyanla, asıl köyündeki emlâk 
ve arazisinin iadesini istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçiye Erbaa ilçe
sinde iskân voliyle gayrimenkul tahsis edildiğine ve kendisi Kaı- 
merkaya köyüne gitmekten vazgeçtiğine göre hakkında başkaca 
yapılacak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin kaza merciine müracaatta muhtariye
tine karar verildi.

K arar No. Karar 1 arilıi

3787 29 . IV . 1952

2561/2401 Haşan Yılmaz 
2824/2650 Bakkal Mehmet Kut- 
3082/3276 lav vasıtasiyle.

Ağrı.

(Dilekçe özeti: Kendisine bir ış 
temini hakkında).

Dilekçi : Af Kanunundan istifade ederek ceza evinden çık
tığını ve işsiz kaldığını beyanla, kendisine durumuna uygun bir 
vazife temin, edilmesini istemektedir.

Çalışma BakanJığının cevabi yazısında : Teşkilât vasıtasiyle 
yaptırılan, aramalara rağmen dilekçiye durumuna uygun bir U 
sağl anama d ı ğı bildir i lmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve-Bakanlık cevabını 
göre komisyonumuzca bu hususta bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2562/2402 Mehmet Yılın az ve 
ar.
Bey köyü.
Çivril.

3788 29 . IV . 1952

( Dilekçe özeti: Toprak verilim, 
hakkında).

Dilekçiler : Romanya muhacirlerinden olduklarını ve şimdi.\v 
kadar iskân edilmediklerini beyanla, kendilerine ihtiyaçlarını 
karşılayacak miktarda toprak verilmesini istemektedirler.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Otuz sene evvel yurda
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kanırı ve 11e sebepten verildiği

gelmiş olan dilekçilerin kanuni süre içinde iskân talebinde bu
lunmadıkları ve Çiftçiyi Topraklandırma Kanumı hükümlerinden 
de, kendilerine sıra gelmediği için, istifade ettirileıııedikleri bil
il irilmektedir.

<îereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
yöre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçilerin isterlerse ka/.a merciine müracaat ede
bileceklerine karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3789 29 . IV . 1952

25(>H/2408 M eh m et T ü zü ııı. (Di l ekç i  ö z e t i :  Te r f i  e t t i r i l nu
M aliv e  lalı.sil ıııe ınu- h a k k m d a ) .
ru.
T o k m an .

Dilekçi : l'st dcreceye terfii için kanunun aradığı vasıf ve 
şartları ihraz etmiş bulunduğu halde lıer nedense bu hakkının 
tanınmamakta olduğundan bahsile, terfii sebeplerinin istikıııali-
11 i istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin sicil du
rumu itibariyle halen terfi ettirilmesine kanunen imkân görüle
memekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : fsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına ve dilekçinin isterse kaza merciine müracaat ede
bileceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3790 29 . IV . 1952

2 5 9 0 /2 4 3 0 Tanrıverdi lsmailgii. 
B üv üksa 1 epç ioğl u.
< Kelinde Azerbevcan
göçmenlerinden.
İ z m i r .

(Dilekçe özet i:  Sermaye verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : 1917 yılında Azerbevcan‘dan Türkiye’ye gelerek
o tarihten beri burada ikamet ettiğini beyanla, İskân Kanunu 
hükümleri dairesinde kendisine bir sermaye verilmesini iste
mektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin durumu
nun tahkik edilerek bildirilmesi İzmir Valiliğine yazılmış ise de 
bu namda bir kimse bulunmadığı cevabı alınmış olduğu ve bu 
sebeple mumaileyh hakkında tahkikat icrasına imkân hâsıl ol
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve bakanlık cevabı
na. göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3791 29 . IV . 1952
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26ÜÖ/2442 FeMıunde Erenel.
T. T. Genel Mü

dürlüğünde Haktik 
Müşavirliği Kalemin 
dfe Daktilo.
Ahkara.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. âdı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti: Aylığından tamam- 
a t ayıcı kesenek narniyle bir para 

kesilmemesi hakkında).

Dilekçi : Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü Hu
kuk Müşavirliğinde Daktilograf olduğunu ve maaşından kanu
nun sarahati hilâfına tamamlayıcı kesenek namile her ay mu
ayyen miktarda bir para kesilmekte bulunduğunu beyanla, bu 
paranın tevkif edilmemesi hususunun teminini istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin aylığın
dan 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (e) fıkrası hükmü 
gereğince tamamlayıcı kesenek adı ile bir paranın kesilmemesi lâ- 
zımgeleceğinin 23 . X  . 1951 gün ve 12960/558 -115601 numa
ralı yazı ile Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne tebliğ edil
miş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğu cihetle artık bu hususta komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3792 29 . IV . 1952

2612/2451 Artm Hamparsum. 
Eski Pazar Mah. 
Ybzgad.

2614/2453 Ali Kısacık, 
tsmetpaşa Malı. 
Dikili.

(Dilekçe ö ze ti: Hüseyin 
adındaki şahıstan şikâyet).

Erbaş

Dilekçi : Yerköy İlcesine bağlı Sarayköy’ünden Hüseyin 
E rbaş’ın zulüm ve tagallübünün önlenmesini ve yaptığı hırsız
lıktan dolayı da hakkında takibat icrasını istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçi tarafından 
Hüseyin E rbaş’a isnat olunan hırsızlık fiilinin 5677 sayılı Af 
Kanununun şümulü içine girmiş ve karakol komutanı Mehmet 
onbaşı hakkında da şahsi bir şikâyet vukubulmamış olmasından 
dolayı her ikisine şâmil surette takipsizlik kararı verilmiş bu
lunduğu ve hu kararda bir yolsuzluk görülemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin isteği, kısmen kanuni mercii 
tarafnıdan incelenmiş, kısmen de incelenmesi lâzımgelmekte 
bulunmuş olan bir hususa taallûk etmesine göre, bu bapta ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3793 29 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : iskân yoliyle top
rak verilmesi hakkında).

Dilekçi : 1939 ylhnda serbest göçmen olarak yurda geldi
ğini ve şimdiye kadar kendisine toprak verilmediğini beyanla, 
iskânı hususunun teminini istemektedir.

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin kanuni



Dilekçe
No.

2638/2476

2661/2499

süre içinde iskân talebinde bulunmadığı için bu hakkını kay- 
betrrğş olduğu ancak 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nununun bulunduğu yerde uygulandığı sırada ihtiyacının na
zara alınacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Bakanlık ceva
bına göre bu hususta komisyoumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına ve dilekçinin isterse kaza merciine müracaat 
edebileceğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

— 82 -
Dilekçe sahibinin

adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3794 29 . IV . 1952

(Dilekçe özeti: Temlik muamelesi
nin yapılması hakkında).

Dilekçi : Bilvekâle icrasını talep ettiği temlik muamelesinin 
tapuca yapılmamakta olduğundan bahsile, yapılması hususunun 
teminini istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Ahiren tanzim ve ib
raz olunan 6 . 7 .  1950 gün ve 4777 sayılı vekâletnameye dayanı
larak talep edilen temlik muamelesinin 6 . 7 .  1950 gününde ya
pılmış olduğu bildirilniektedir.

(»ereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek yerine geti
rilmiş olduğu cihetle bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3795 29 . IV . 1952

İsmail Okutan vekili 
Yunus Gençal. 
Çatalarmut Köyünde 
Samsun.

Hüseyin Turan. 
Sansa ve Geçit ara
sında 4 ncü işletme 
42 nci Ş. 423 Kısım 
ve 4233 No.lu amele 
Erzincan.

(Dilekçe ö ze ti: Maaş veya ikrami
ye verilmesi hakkında) .

Dilekçi : Devlet Demiryolları İdaresinde çalışmakta iken yap
tırılan muayenesi neticesinde hizmetine son verildiğini beyanla, 
kendisine ya emekli aylığı tahsisini yahut ikramiye itasını iste- 
raekteir

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçiye aylık 
bağlanmasına veya ikramiye verilmesine kanunen imkân görüle
memekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapımasma mahal olma 
dığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3796 29 . IV . 1952



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

‘2679/2516 Mehmet Ziya Çetin- 
kaya.
Mumhane Cad. No. 
105 de Trabzonlu. 
Galata - îstanbul.

(Dilekçe özeti : Köy seçiminden, 
muhtar ve üyelerden şikâyet).

Dilekçi : Okşoho köyü seçiminde kanuni formaliteye riayel 
olunmadığından, muhtar ve üyelerin halka eziyet ettiklerinden 
bahsile, gereğinin yapılmasını istemektedir.

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Adı geçen köyde ka
nun hükümleri dairesinde yapılan seçime dair Adlî ve idari mer
cilere bir şikâyet ve müracaat yapılmadığından ilce seçim kurulu 
tarafından mazbataların verildiği ve dilekçede kendilerinden 
bahsedilen muhtar ve üyelerin köy halkına eziyet ettiklerine dair 
idari makamlara bir müracaat vâki olmadığı gibi mahallinde ya
pılan tahkikat sonunda da şikâyeti mucip b ir hal tesbit edileme
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3797 29 . IV . 1952

2685/2522 Yusuf Akbaba. 
Çamurdere Köyü 
Muhtarı.
Tercan.

(Dilekçe özeti : Köy borcunun te
cili hakkında).

Dilekçi : Tercan ilcesine bağlı Çamuı dere Köyü halkının mâ
ruz kaldıkları zarar ve hasar dolayısiyle ödeyemedikleri banka 
borçlarının tecili hususuna delâlet olunmasını istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Adı geçen köye ait 
borcun Ziraat Bankasınca tecil edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakalık cevabına göre istek yerine geti
rilmiş olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal omadığına karar veridi.

K arar No. K arar tarihi

3798 29 . IV . 1952

2687/2524 Samuel Bahar. ■ 
Rehor Nordon No.
62.
Petah Tikva - îsraei.

(Dilekçe özeti: Yurda dönmesine 
müsaade edilmesi hakkında).

Dilekçi : Türk vatandaşı olduğnnu ve pasaportla İsrail'e  gel
diğini ve buradaki ailesi efradiyle görüştüğünden tek rar yur
da dönmek emelini beslediğini beyanla, dileğinin yerine getiril
mesini istemektedir.

Dışişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin vatan
daşlık durumu gayrimııntazam olduğundan beyannameye tâbi 
tutularak kâğıtlarının içişleri Bakanlığına gönderildiği ve alı
nacak cevaba göre hakkında işlem yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kaıan ve ue sebepte» verildiği

göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K *rar Nq. Karar tarihi

3799 29 IV . 1952

2601/2527 Hüseyin Hüsnü Nal 
ça.
Küçük Esat bağla
rında No. 162 evde 
emekli.
Ankara.

(Bilekçe özeti : Emekli maaşı bağ
lanması ve ikramiye verilmesi hak
kında).

Dilekçi : Otuz yılı geçen hizmetlerinden dolyı kendisine 
emekli aylığı bağlanmasını ve ikramiye verilmesini istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin bu mevzu
da Banıştaya da müracaatla dâva açmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kza merciine intikal etmiş olan bu mese
le hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
i lığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3800 29 . TV . 1952

2697/2533 Mustafa ve Mehnıei 
Karataş.
Beyreli Köyünde. 
Hadım.

(Bilekçe öze ti: Köylerini» Alanya 
ilcesine bağlanmam hakkında).

Dilekçiler : Hadım ilcesine bağlanan köylerinin tekrar AUuı- 
ya İlcesine ilhakını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu hususta ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ve dilek
çilerin ait olduğu makam veya mercie müracaatta muhtariyeti'’.* 
rine karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3801 29 . IV . 1952

2713/2548 Melunet İskender ve
ar.
D. D. Y. ve Liman
lan  Samsun Limanı 
İşletmesinde m üs uı! 
dem işçilerden. 
Samsun.

f Bilekçe öze ti: Fazla çalıştırılma- 
maları ve ihtiyaçlarının temini 
h akkmda).

Dilekçiler : Samsun Liman İşletmesinde fiilen mavnacılık 
ve çapaıvılık yaptıklarını, kendilerine tş Kanılınınım tâyin ve 
tesbit ettiği hadden fazla iş gördürül inekte olduğu #ibi maddi 
ihtiyaçlarının da temini cihetine gidilmediğini beyanla, bu hu
suslar hakkında bir karar verilmesini istemektedirler.

Çalışma Bakanlığının cevabi yazısında : Hafta Tatiii Kanu
nunun 1 ııci maddesi hükmü mahfuz kalmak şartivle, dilekçi
lerin haftada 48 saatten fazla çalıştırılmalarının caiz olduğu ve 
keyfiyetin kendilerine de tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık ecvabna 
göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına nıaha! ol 
mndığına ve dilekçilerin her iki husustan dolayı icabında fc.vnn-



— 86 -
Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve m  sebepten verildiği

nun tâyin etliği mercie müracaatla mevcut ihtilâfın bu yoklan 
da hallini istiyebileceklerine kurar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3802 29 . IV . 1952

2715/2650 Osman Saral. 
Kemalpaşa Mah. Av 
cılar So. No. 9. 
tnebekt.

(Dilekçe özeti: Toprak verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : .Seylâptan zaıaı- gördüğünü beyanla kendisine toj•- 
tak verilmesini istemektedir.

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçiye ancak 4753 
sayılı Kanun hükümleri dairesinde toprak verilebileceği ve bu
nun için de alâkalı valiliğe vazı yazıldığbı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
yöre komisyonumuzca bu hususta bir işlem yapılmasına mahal 
utmadığına ve dilekçinin ilgili makama müracaatta muhtariyeti
ne karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3803 29 .IV . 1952

2722/2557 Yusuf Yücel.
D. D. Y.
Çardak - Denizli.

(Dilekçe özeti : Mevlut Aksal hak- 
ktnddki muameleden şikâyet).

Dilekçi : Karısının cebren ırzına geçmekten sanık Mevlût 
Aksal ’m serbest bırakılmış olmasından şikâyet etmekte ve hemen 
tevkifini istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Suçlu hakkındaki 
tevkif müzekkeresinin kısa zamanda ve herhalde infazı lüzumu
nun ilgili C. Savcılığına yazıldığı ve sanığın şimdiye kadar ya 
kalanmamasında alâkalıların sorumluluğunu mucip bir hal mev
cut olu olmadığının da tahkik edilmekte buktnduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlığın ceva
bına göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına ve dilekçinin işi merciinde takip etmesi lâzımgeleceğin.' 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3804 . IV . 1952

2723/2558 Haşan Lüle.
D. D. Yolları Halka- 
pınar Deposu Gece 
Bekçisi.
İzmir.

(Dilekçe özeti: Ücretinin artırıl
ması, zam ve yardımlardan istifa
de ettirilmesi hakkında).

Dilekçi : Maaşının «alığından, maişetini teminde müşkülât 
çekmekte olduğundan, çocuk zammiyle doğum yardımından da 
mahrum bırakıldığından bahsile, ücretinin artırılmasını ve sözü 
geçen zam ve yardımdan da faydalandırılmasını istemektedir
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin üç ço
cuk babası olması nazara alınarak ücretinin 90 liradan 140 liraya 
çıkarıldığı vc 1951 bütçesiyle (D) cetveline alınan dilekçi ve em
sali hakkında başkaca muamele ifasına imkân görülemediği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabı
na ve mevcut kanun hükümlerine göre bu hususta komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3805 *29 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Çocuk zammı veril
mesi hakkında).

Dilekçiler : özel idare tahsildarı olduklarını, kendilerinin 
de diğer Devlet memurlarına ve Maliye tahsildarlarına veril
mekte olan çocuk zammından istifade ettirilmeleri lâzımgelec'>- 
ğini beyanla, bu hususun sağlanmasını istemektedirler.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçilere ç o c u k  

zammı ödenmesine kanunen imkân olmadığı bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 

olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3806 29 . IV . 1952

(Dilekçe öze ti: İşten meni karan 
tun kaldınlmast hakkında).

Dilekçi : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 61 nci 
maddesi hükmünden faydalanmak suretiyle mahkemelerde bilve- 
kâle dâva kabul ve takip etmekte olduğu sırada mahallî yargıç 
tarafından sebepsiz ve haksız olarak işten menedildiğiııi beyan
la, bu baptaki kararın iptalini istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Mânevi vasıfları haiz 
olmadığına, kanaat getirilerek mahallin yüksek dereceli yargıcı 
tarafından işden menedilmiş bulunan dilekçi hakkındaki bu ka
rarın vâki itiraz üzerine Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesince 
onanmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Merciince incelenerek karara bağlanmış 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5826/5471 Kudret Işcan. 
2739/2574 itim at Oteli altında 

arzuhalci.
Çerkeş.

2736/2571 Mehmet Yılmaz ve 
ar.
özel idare tahsildar
larından.
İnebolu

3807 29. IV . 1952
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2765/2594

. Dilekçe
No.

Ali Göçer.
Vakıf Mah. 
Dursunbey.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti: iskân edilmesi hak
kında ).

Dilekçi : Bakanlar Kurulu karariyle Dursunbey ilcesine nak
ledilmiş olduğunu beyanla, m üret tep yerinde veya civarında is
kân edilmesini istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : 5098 sayılı Kanunla 
serbest bırakılan dilekçinin eski yerine dönmüş olması hasebiyle 
artık iskânı bahis mevzuu olamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre komisyonumuzca bu hususta bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

3808 29 . TV . 1952

2750/2583 Süreyya Atay. 
Ziraat Dairesinde 
Başnık eski bucak 
müdürü. 
Diyarbakır.

(Dilekçe özeti: Tekrar tavzifi hak
kında).

■B"
Dilekçi : Bucak müdürü iken Diyarbakır Valisinin gazehine 

uğrıyarak meslekinden uzaklaştırılmış bulunduğunu, tekrar bu
cak müdürlüğüne tâyini hakkındaki müracaatlarının nazara 
alınmadığını beyanla, müktesep hakkının tanınmasını ve tekrar 
tavzifini istemektedir!

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin müktesep 
hakkına muadil açık bir yere tâyini hususunun alâkalı valiliğe 
yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına ve dilekçinin icabında kaza merciine de müracaatla 
hakkını arayabileceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3809 2 9 .I V .1952

2766/2595 Ahmet Keskin.
Kireç Bucak Akba-j 
lar Köyünde Dursun
bey Çakmaklı Mah. 
Dursunbey.

(Dilekçe özeti: tskânı hakkmda).

Dilekçi : İskâna tâbi kimselerden olduğu halde şimdiye ka
dar bu kanuni hakkının verilmediğini beyanla, gereğinin yapıl
ması hususunun teminini istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında ; 5227 sayılı Kanunun 
tâyin ettiği had dâhilinde 36 dekar toprak ile b ir ev verilmek 
suretiyle Dursunbey İlçesinin Durabeyler Köyünde yerleşti
rilmiş olan dilekçiye başkaca yardım yapılamıyacağı bildiril
mektedir. r ., ,

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve bakanlık cevabı
na göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına ve dilekçinin daha fazla bir hak iddia ediyorsa
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Ödlekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı vs adresi Komisyon kararı vo no sebepten verildiği

bundan dolayı da kaza merciine baş vurabileceğine karar verildi
Karar No. Karar tarihi

3810 29 . IV . 1952

2767/2596 Haşan Güre, 
istasyonda oturur 
Seyit Alioğlu. 
Dursunbey

2769/2598 İbrafiim Alper. 
MoHaoğlu Mah 
Dursunbey.

(Dilekçe özeti: İskânı hakkında).

Dilekçi : Eski mürettep yerinde kendisine toprak veril
mediğini beyanla Kemah’ta iskânını istemektedir.

Tanm  Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin mürettep 
yerinde oturması halinde 5227 sayılı Kanun gereğince iskân e- 
dilmesi ve eski yerine dönmek istediği takdirde de 5098 sayılı 
Kanun mucibince Ovacık ilcesine kadar parasız sevkı hakkında 
ilgili valiliğe yazı yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre komisyonumuzca bu bapta bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3811 29 . IV . 1952

(Dilekçe özeti: İskân edilmesi hnk- 
ktnda).

Dilekçi : Bakanlar K urulu karan  ile Dursunbey İlcesine 
nakledildiğini ve iskâna tâbi kimselerden olduğu halde şimdi
ye kadar bu hakkının verilmediğini beyanla, Kemah’ta iskânı
nı istemektedir.

Tanm Bakanlığının cevabi yazısında : «Dilekçinin müret- 
tep yerinde oturduğu takdirde 5227 sayılı Kanun gereğince bu
rada isfrftn edilmesi, 5698 sayılı Kanundan faydalanarak serbest 
katmayı ve Kemah’a gitmeyi tercih eylediği takdirde de ken
disine iskân yardımı yapılamıyacağından, Kemah’a kadar sevkı 
hususunun temini Balıkesir Valiliğine yazılmıştır.» Denilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

8812 29 . IV  . 1952

2778/2607 Kâzım öztiirk. 
Tekel Paşabâhçe 
İspirto Fabrikası 
No. 1032. 
İstanbul.

(Dilekçe ö ze ti: % 50 zammın ve
rilmesi hakkında).

Dilekçi: Tatil günlerinde çalışmış olmasından dolayı nizamen 
verilmesi lâzungelen % 50 zamdan mütevellit bakiye istihkakı
nın Gümrük ve Tekel Bakanlığından alınarak kendisine itası 
hususumu ı karar altına alınmasını istemektedir

Meşkûr Bakanlığın cevabi yazısında: Ancak normal mesai dı-
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şında sebkeden emekten dolayı % 50 zam verilmekte olduğu ve 
normal mesai saatleri için böyle bir zam verilemiyeceği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçi ile Bakanlık arasındaki ihtilâfın 
halli kaza merciine ait olduğundan bu hususta komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adi,soyadı.veadreai Komisyon karan ve ııc sebepten verildiği

3813 29 . IV . 1952

2791/2620 Nâzım Yazıcı. (Dilekçe özeti : Tekrar tavzifi hak
kında).

Dilekçi: Devlet Demiryolları idaresinde çalışmakta iken hak
sız yere işinden çıkarıldığını beyanla, tekrar aynı idarede tav
zifini istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında: 1942 senesinde iş
lediği bir suçtan dolayı cezaen kaydı terkin edilmiş olan dilek
çinin tekrar tavzifi uygun görülmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: isteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu bapta' komisyonumuzca yapılacak b ir işlem olmadığına 
ve dilekçinin isterse kaza merciine müracaat edebileceğine karar 
verildi

K arar No. Karar tarihi

3814 29 . IV  . 1952

Sunullah Mah. Mey
dan So. No. 32 evde. 
Bandırma.

2792/2621 NftiloğUı Bahtiyar
ve ar.
C ihan. Köyünden. 
Orhangazi.

(Dilekeç özeti : 
hakkında).

îskân edilmeleri

Dilekçiler: Yirmi sene evvel Yugoslavya dan  hicretle yurda 
gelmiş olduklarını beyanla iskân edilmelerini istemektedirler.

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçilerin 885 sayılı 
Kanunda gösterilen süre içinde bir müracaatta bulunmadıkları 
için iskân istemek haklannın sâkıt olduğu, ancak 4753 sayılı 
Kanun gereğince toprak ihtiyaçlarının nazara alınması lüzumu
nun ilgili valiliğe yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu bapta komisyonumuzca yapdacak bir işlem olmadığına 
ve dilekçilerin isterlerse kaza merciine veya ait olduğu makama 
baş vurabileceklerine karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3815 29 IV . 1952



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. »di, »yad ı ve adresi Komisyon kararı ve nö sabepten verildiği

bandan dolayı da kaza merciine baş vurabileceğine karar verildi
Karaı- No. Karar tarihi

3810 29 . IV . 1952

2767/2596 Haşan Güre. 
İstasyonda oturur 
Seyit Alioğlu. 
Dursunbev.

(Dilekçe özeti: İskânı hakkında).

Dilekçi : Baki mürettep yerinde kendisine toprak veril
mediğini beyanla Kemah’ta  iskânını istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin mürettep 
yerinde oturması halinde 5227 sayılı Kanun gereğince iskân e- 
dilmesi ve eski yerine dönmek istediği takdirde de 5098 sayılı 
Kanun mucibince Ovacık İlcesine kadar parasız sevkı hakkında 
ilgili valiliğe yazı yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre komisyonumuzca bu bapta bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarih»

3811 29 IV . 1952

2769/2598 fbra&im Alper. 
Mollaoglu Stah. 
Dursunbey.

(Dilekçe özeti: İskân edilmesi hak
kında ).

Dilekçi : Bakanlar K urulu karan  ile Dursunbey İlcesine 
nakledildiğini ve iskâna tâbi kimselerden olduğu halde şimdi
ye kadar bu hakkıma verilmediğini beyanla, Kemah’ta iskânı
nı istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : «Dilekçinin müret
tep yerinde oturduğu takdirde 5227 sayılı Kanun gereğince bu
n d a  iafcfcn edilmesi, 5698 sayılı Kanundan faydalanarak serbest 
kalmayı ve Kemah’a gitmeyi tercih eylediği takdirde de ken
disine iskân yardımı yapılamıyacağındaıı, Kemah’a kadar sevkı 
hususunun temini Balıkesir Valiliğine yazılmıştır.» Denilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca b ir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3812 29 . IV . 1952

2778/2607 Kâzım Öztürk. 
Tekel Paşabahçe 
İspirto Fabrikası 
No. 1032. 
İstanbul.

(Dilekçe öze ti: % 50 zammın ve
rilmesi hakkında).

Dilekçi: Tatil günlerinde çalışmış olmasından dolayı nizamen 
verilmesi lâzımgelen % S) zamdan mütevellit bakiye istihkakı
ma Gümrük ve Tekel Bakanlığından alınarak kendisine itası 
hususunun karar altına alınmasını istemektedir

Mezkûr Bakanlığın cevabi yazısında: Ancak normal mesai dı-
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şında sebkeden emekten dolayı c/c 50 zam verilmekte olduğu ve 
normal mesai saatleri için böyle bir zam verilemiyeceği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçi ile Bakanlık arasındaki ihtilâfın 
halli kaza merciine ait olduğundan bu hususta komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adi, aoyadıve adresi Komisyon karan ve ııe sebepten verildiği

3813 29 . IV . 1952

2791/2620; Nâzım Yazıcı. 
Sunullah Mah. Mey
dan So. No. 32 evde. 
Bandırma.

(Dilekçe özeti 
kında).

Tekrar tavzifi hak-

Dilekçi: Devlet Demiryolları idaresinde çalışmakta iken hak
sız yere işinden çıkarıldığını beyanla, tekrar aynı idarede tav
zifini istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında: 1942 senesinde iş
lediği bir suçtan dolayı cezaen kaydı terkin edilmiş olan dilek
çinin tekrar tavzifi uygun görülmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: isteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu bapta' komisyonumuzca yapdacak bir işlem olmadığına 
ve dilekçinin isterse kaza merciine müracaat edebileceğine karar 
verildi

K arar No. Karar tarihi

3814 29 . IV  . 1952

2792/2621 Nailoğiu Bahtiyar
ve ar.
Cihan .Köyünden. 
Orhangazi.

(Dilekeç ö ze ti: İskân 
hakkında).

edilmeleri

Dilekçiler: Yirmi sene evvel Yugoslavya dan  hicretle yurda 
gelmiş olduklarını beyanla iskân edilmelerini istemektedirler.

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçilerin 885 sayılı 
Kanunda gösterilen süre içinde bir müracaatta bulunmadıkları 
için iskân istemek haklarının sâkıt olduğu, ancak 4753 sayılı 
Kanun gereğince toprak ihtiyaçlarının nazara alınması lüzumu
nun ilgili valiliğe yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu bapta komisyonumuzca yapdacak bir işlem olmadığına 
ve dilekçilerin isterlerse kaza merciine veya ait olduğu makama 
baş vurabileceklerine karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3815 29 I V . 1952
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

2793/2622 Haşan Güngören. 
6852/6324 Gölcü önü No. 9. 
7609/7044 Gebze.
8602/7990
9499/8842

2796/2625 Murat Kırımtay. 
9225/8592 tsmetpaşa Mah. 

14106/13142 Uzunyol Dere So. 
No. 82/2.
Ankara.

2805/2631 Cemal Topçu.
Tavukpazarı No. 17 
de.
Çenberlitaş - İstan
bul.

(Dilekçe ö ze ti: Açık maaşlarının 
verilmesi hakkında).

Dilekçi : Açıka kaldığı müddete ait maaşlarının, kanunen ve
rilmesi lâzım geleceğinden bahsile, tesviyesi hususunun sağlan
masını istmektedir.

Maliyye Bakanlığının cevabi azısmda : Açık aylığı namı ile 
tahakkuk edip de dilekçiye ödenmiyen bir alacak mevcut ol
madığı, bilfarz olsa bile aradan yirmi sene geçmiş olmak ha
sebiyle 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü 
maddesi mucibince müruru zamana uğramış olacağından kanu
nen tediyesi icabetmiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3816 29 . IV . 1952

(Dilekçe özeti: İkramiyesinin ve
rilmesi hakkında).

Dilekçi : Vergilerini ketmedenlerle bu bapta iştirakleri bulu
nan Maliye memurları hakkında yaptığı ihbar dolayısiyle kanu
nen almaya istihkak kesbettiği ikramiyenin henüz verilmediğini 
beyanla, tesviyesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin evvelce 
müstahdem bulunduğu fabrika sahipleri aleyhindeki ihbarının 
az bir kısmı tahakkuk ederek bundan dolayı istihkak kesbet
tiği ikramiyenin verilmesi lüzumunun alakalı D efterdarlığa yazıl
dığı ve Maliye memurlarına taallûk eden beyanının mücerret 
bir isnattan ibaret olmakla vârit görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu bapta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3817 29 . IV 1952

(Dilekçe özeti: Mülkiyet hakkının 
muhafazasına dair).

Dilekçi : Y ak in in d e  um uıni yol o lduğu  halde, bağ  vc bahçe 
haline getirm iş b u lu n d u ğ u  ta p u lu  a raz isi içinden  de yol g eç ir il
mek su re tiy le  m ü lk iyet h ak k ın ın  ih lâl ed ild iğ in d en  bahsile , gere
ğ in in  yap ılm asın ı istem ekted ir.

İç işleri B a k a n lığ ın ın  cevabi yazıs ında  : D ilekçi ile d iğ e r  h is
se d a rla r  ta ra f ın d a n  bu h u su s ta  A dana m ahkem esinde açılan  
ıııen ’i m üdahale  d âv asın ın  1 9 . V I I .  1950 ta r ih  ve 63 /150  n u m a
ra lı ilâm la  redded ilm iş o lduğu b ild irilm ek ted ir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bir hususa taallûk eden istek hakkında komisyonu
muzca işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3818 29 . IV . 1952

2823/2649 Hüseyin Tüfekçi. 
Akıl ve Sinir Hasta- 
lıklan Hastanesi Si
cil Kaleminde (Ça- 
nakkaleli).
İstanbul.

(Dilekçe özeti: A kıl Hastanesi 
Başhekiminden şikâyet).

Dilekçi : iBakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi Başhekimi 
Doktor Fahri Göktulga’ıım yolsuz diye vasıflandırdığı bâzı hal
lerini zikrederek gereğinin yapılmasını ve kendisinin de bu has
tanede daha fazla tutulmıyarak serbest bırakılmasını istemekte
dir.

Sağlık ve Sosyal Vardım 'Bakanlığının cevabi yazısında : 
Dilekçinin müptelâ olduğu ruh hastalığı sebebiyle hastanede lin
kim altına alındığı vc Büyük Millet Meclisine hitaben yazdığı 
dilekçeyi de bu esnada kendisini ziyarete gelenler vasıtasiyle 
göndermiş bulunduğu ve ortada muameleyi mucip bir şikâyet 
konusu görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3819 2 9 .IV . 1952

2868/2692 Ali Osman Okan. (Dilekçe özeti: Demirköy Orman
Sarpaç Köyünde. İşletmesi Bakım memurundan şi-
Kırklareli. kâyet).

Dilekçi : Demirköy Orman işletmesi Bakım Memurunun köy
lülerden rüşvet almakta olduğunu ihbar ve bu halden şikâyet 
etmekte, gereğinin yapılmasını da istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Adı geçen bakım me
muru hakkında ilce idare kurulunca yapılan inceleme sonunda 
ihbar ve şikâyet mevzuunun 5677 sayılı Af Kanununun şümulü
ne girmekte olmasından dolayı takibatın durdurulmasına karar 
verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3820 29 . IV . 1952
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‘2875/2698 İsm ail Ç akan ve ar. 
Tabak.
Denizli.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe öze ti: Muamele Vergisin
den muaf tutulmaları hakkında).

Dilekçiler : Deri fabrikasının Muamele Vergisinden muaf 
tutulmasını istemektedirler.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Muamele Vergisi 
Kanununun memleketimizin iktisadi bünyesine uygun şekilde 
tadil ve ıslahına tevessül edilmiş ve bu mevzuda yeni bir tasaı-ı 
hazırlanmakta bulunmuş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3821 *29 . IV . 1952

2874/2697 Avni Başargaıı. 
Cumhuriyet Meydanı 
Kırışta Planı No. 14. 
Taksim - İstanbul.

(Dilekçe özeti 
kında ).

Kredi temini hak-

Dilekçi : Kurmak istediği Bahçeli Evler Sitesi için gerekli 
kredi temininde kendisine yardım yapılmasını istemektedir.

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Bu hususta yapılacak 
bir muamele görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı ait ol
duğu makam veya mercie müracaat etmesi gerekeceğinden bu 
bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3822 29 . IV . 1952

2876/2699 ■S ey  fi Içöz.
Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğü Gala
ta Mıntaka Amirli 
ğinde Muhafaza me
muru.
İstanbul.

(Dilekçe öze ti: Terfi işlerinin dü
zene konulması ve sair noksanla
rın nazara alınması hakkında).

Dilekçi : Terfi işlerinde memur haklarının aranmadığını, ken
dilerine yıpranma zammı verilmediğini, yaş haddinin keyfi tatbik 
edildiğini, büroların sabit hizmetli memurlarla doldurulmuş oldu
ğunu, Gümrük Muhafaza memurlarına ait karakol binalarının 
gayrisılıhi ve demirbaş yatakların da bakımsız bulunduğunu ve 
kendisine izinden geç avdet ettin diye haksız yere ceza verildiğini 
beyan etmekte ve lâzımgelen muamelenin yapılmasını istemek
tedir.

Gümrük ve Tekel Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
memurlara taallûk eden ifade ve beyanının kanunen muayyen 
hususlara taallûk ettiği ve diğer cihetlere temas eyliyen ihbarı
nın da tamamen esassız olduğu ve izinden mazeretsiz olarak geç 
döndüğü için hakkında Memurin Kanununun bu baptaki hü- 
kümerinin tatbik edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi .Komisyon kararı ve ne-^aebepten verildiği

■göre im  hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3823 29 . IV . 1952

2890/2713 Abdülhalik-ve İsmail (Dilekçt özeti : Satılan emlâkin
5907/5542 .Çelebiler. vakfa iadesi hakkında).

Safa Camii So. 
Aziz Oğullan So. 
No. 53 te. 
Diyarbakır.

Dilekçiler : D iyarbakır’d ak i Aziz Mahmut Ermevi ve Çim- 
şitbey vakıflarının satılmış olan emlâk ve arazisinin istirdat
olunarak vâkıflarına iadesini, evlâttan olmaları hasebiyle iste
mektedirler.

Başbakanlığın cevabi yazısında : idare tarafından usulü 
veçhile bihttüzayede. «atılmış ve hüsnüniyet sahibi 3 ncü şahıs
ların  mülkiyetine geçmiş bulunan mezkûr gayrimenkullerin 
geri a lın arak : vâkıflarına iadesine mevzuat hükümlerine göre 
imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : is teğ in  mahiyetine ve Başbakanlığın 
bu babtaki '.cevabına göre komisyonumuzca mezkûr istek hak
kında bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ve dilekçilerin 
isterlerse keza merciine m üracaat edebileceklerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

3824 29 . IV . 1952

2891/2714 Abdullah Emir. (Dilekçe özeti: Muhtar Bekir Tur
Hıdır Çelebi Mah. hal hkkında ) .
Senirfeent. Dilekçi : Güreme Köyü m uhtarı Bekir T urhal’ın ruhsatsız 

kireç ocağı açtırmış olduğunu bildirmekte ve gereğinin yapıl
masını istemektedir.

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : ihbarın  asılsız ol
duğu ve bahis mevzuu kireç ocağının usulen alınan ruhsatna
meye müsteniden açılarak işletildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu bapta komisyonumuzca b ir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi 

3825 29 . IV . 1952

2903/2225 Ahmet Seymenoğlu (Dilekçe özeti: Meslekî kurs me
Nüfus müdürü. zunlarına yüksek tahsil belgesi ve
Çoruh. rilmesi hakkında).

Dilekçi : Meslekî kursa devam ettirilerek sonunda kendisine 
yüksek tahsil helgesi, verilmesini istemektedir.

JtçişLeri Bakaljğının .cevabi yazısında : Meslekî bilgiyi a rtır
m ak için açılan kurslardan mezun olan memurlara verilen
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sobepten verildiği

vesikalara yüksek tahsil belgesi mahiyeti izafesine imkân olma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta, komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3826 29 . IV  . 1952

• (Dilekçe özeti: Cezalı verginin 
kaldırılması hakkında).

Dilekçi : Namına cezalı olarak tarhedilen Muamele Vergi
sinin kaldırılmasını, bilir kişi marifetiyle yaptırılacak tetkikat 
neticesine göre yeniden muamele ifasını istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Hâdisenin kaza mer
ciine intikal etmiş olduğu bildirilmektedir.'

Gereği düşünüldü : Bakanlık tezkeresine bağlı Danıştay ilâ
mı münderecatına nazaran mesele kaza merciine intikal etmiş 
olmasına göre bu hususta komisonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3827 29 . IV . 1952

2904/2726 Ligor Kozaki. 
12168/11305 Tahta Kale Kadıoğlu 

So. No. 17 Tornacı. 
İstanbul.

2911/2733 Yusuf Yakıcı. (Dilekçe özeti: Bakiye borcunun
Düzova Köyünde affı  hakkında).
Vize. Dilekçi : Kendisine iskân yoliyle ve bedeli taksitle ödenmek 

üzere verilmiş olan arazinin geri kalan taksitlerini ödeyemi- 
yeceğini beyanla, bakiye borcunun affını istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dileğin yerine geti
rilmesine kanunen imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3828 29 . IV . 1952

2912/2734 Salih Özkan ve ar. 
Gebeme Muhtarı.
Mesudiye İlçesi. 
Ordu.

(Dilekçe özeti : Ordu - Mesudiye - 
Dere yolunun açılması hakkında).

D ilekçiler : O rdu  - M esudiye - Dere y o lu n u n  b ir  an evvel 
açılm asın ı is tem ek ted irler.

Bayındırlık Bakanlığının cevabi yazısında : Devlet standar
dına en uygun olan güzergâh tâyin edildikten sonra çalışmalara 
başlanacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabın*
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göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapdmasma mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı v« adresi Ko uisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3829 29 . IV . 1952

(Dilekçe özeti: Arazilerinin yeni
den taksimi hakkında).

Dilekçiler : Kendilerine serbest göçmen sıfatiyle ve borçlan
ma yoliyle verilen araziden orman kısmının devletleştirilmesin'* 
den dolayı mutazarrır olduklarından bahsile, tevziatın yeniden 
yapılmasını istemektedirler. _

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında : Şayi hisse olarak tem
lik edilen bahis konusu yerler hakkında idare ten yapılacak bir 
işlem olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince halli lâzımgelen bu husus 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına ve dilekçilerin sözü geçen mercie usulü dairesinde müra
caatta muhtariyetlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3830 29 . IV . 1952

2917/2739
3520/3317

3831 29 . IV . 1952

(Dilekçe öze ti: Kendisine mübadil 
sıfatiyle mal verilmesi hakkında).

Dilekçi : Midilli’de bıraktığı emvaline mukabil mal veril
mesini istemektedir.

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında . 4796 sayılı Kanunla

2919/2741 Ahmet Buldur.
Sakarya Mah. Hükü
met Cad. No. 103. 
Ayvalık.

Hafize Tezcan. 
Küçükpazarda Hacı- 
kadın Mah. İşlek So. 
12 No. da.
İstanbul.

(Dilekçe özeti : B ir gayrimenku
lun namına tescili hakkında).

Dilekçi : Kendisine irsen intikal eden gayrimenkulün Hazi 
nece sonradan başkalarına satılmış olduğunu iddia ederek, bu 
baptaki satışın hükümsüz addini ve mezkûr gavrimenkule ait 
kaydın da namına tashihini istemektedir.

Maliye ve Adalet Bakanlıklarının bu baptaki cevabi yazıla
rında : Dilekçi Hafize namına hiçbir iskân kaydı bulunmadığı 
gibi kendisinin bahis mevzuu gayrimenkule de hakkı taallûk 
etmediği ve yalnız dayısı ile teyzesine bir ev teffiz edildiğine 
dair kayıt mevcut olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin usulü dairesinde bu mercie müracaatta 
muhtariyetine karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

2916/2738 Müşteap Aydoğdu 
ve ar.
Büyiik Kılıçlı Kö
yünden.
Silivri.
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bütün mübadelö mevzuatı ilga edilmiş olduğu cihetle istek hak
kındayapılacak* bil* muamele bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabı
na göre komisyonumuzca bu bapta bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına ve dilekçinin isterse kaza merciine müracaat e- 
debileceğine karar verildi.

K arar No„ Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin ' •
No. adİ,soyath'V'eadrad Komisyon karan ve nerseöeptenr; verildiği

. 3832 29 . IV . 1952

2920/2742 Hüseyin Ortaç. 
Karşıyaka Turan 
Menemen Cad. No, 
136 da.
İzmir.

(Dilekçe özeti 
hakkında ).

İskân muafiyeti

2510 sayılı Kanunun muaddel 37 nci maddesi ge
reğince mttaf tutulduğu vergilerin sonradan tahsili cihetine 
gktiliüesittâfe isabet bulunmadığını beyanla, muafiyet hükümleri 
dttfrefiittâe muamele ifjfeını istemektedir.

MftliyeBsleanlığ'mift' cevabi yazısında : Dilekçinin bahis 
meVKtra ettiği- taflfhiyftt» hakkında itiraz komisyonunca incele
me' yapılmakta olduğu cihetle neticeyi beklemek lâzım geleceği ve 
halen idarece yapılacak bir muamele bulunmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Kanuni merciine intikal etmiş olan bu 
mesele hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3833 29 . IV . 1952

2995/2816 Ferganlı Köyü Muh- 
ta n  ve İhtiyar Ku
rulu üyeleri.
Maçka - Trabzon.

(Dilekçe özeti: Borçlarının tecil 
edilmesi hakkında).

Dilekçiler : Hasar sebebi ile ödiyemedikleri borçlarının 
tecilini istemektedirler.

Ekonomi ve Ticawt'- Bakanlığının cevabi yazısında : Bahis 
mevzuu> borcun- tecile tâbi tutulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3834 29 . IV  . 1952

2997/2818 Y unusY ürekK vear 
Hamaımönü Karaca
bey Hamamı önün
deki esnaflardan. 
Ankara.

(Dilekçe özeti : Barakalarının-yık- 
tmlmatnam hakkında).

Dilekçiler : Ankara’nın Hamamönü civanndaki barakala- 
rmda'sebzecilikv«r»ni*yvacılık yaparak maişetlerini temine çalış- 
tıklannı b«y«Bİa| bt» barakaların yıktınlmaması ve eski yerle- 
rtftd* tiötfret yapmaları hususunun teminini istemektedirler.
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İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Sözü geçen baraka
ların, bulundukları mevkideki intizamı ve temizliği temin için 
yıktırılmasına ve dilekçilere de o civarda başka bir yer göste
rilmesine dair belediye encümenince ittihaz edilen kararda bir 
isabetsizlik görülemediği ve keyfiyetin müstedilere de tebliğ e- 
dilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabı
na göre bu hususla komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığıma karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

Diiekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3835 29 . IV . 1952

2999/2820 Haydar Kalaç. 
tnönü Mah. Tekin 
So. No. 12/14 de. 
Ankara.

(IHLekçr özeti: Kalecik Hukuk 
Yargıcının inzibati ceza ile ceza
landırılmam hakkında).

Dilekçi: Kalecik Hukuk Yargıcı Rifat Ersoy hakkındaki şi
kâyetinin alâkalı mercilerce vaktinde tetkik ve tahkik edilmiye- 
rek A f Kanunu ile düşmesine sebebiyet verildiğinden ve Ceza 
İşleri Umum M üdürlüğünün de bu baptaki müracaatlarını ce
vapsız bıraktığından bahsile, adı geçen yargıcın inzibati ceza ile 
cezalandırılmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin Kalecik 
Yargıcı Rifat Ersoy’a taallûk eden şikâyeti üzerine mahkemece 
yapılan tahkikat sonunda delil kifayetsizliğinden dolayı men’i 
muhakeme kararı verildiği ve her ne kadar bu karar yazüı emir
le bozdurulmuş ise de sonradan Af Kanununun yürürlüğe gir
mesi hasebiyle evrakın muameleden kaldırıldığı ve Bakanlık in
zibat komisyonunca da tâyini muameleye lüzum görülmediği bil
dirilmekte ve btı hallerden dilekçinin şifahen ve tahriren haber
dar edilmiş olduğu ilâve olunmaktadır.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığı
na karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3836 29 . IV . 1952

3024/2843
7872/7302

Abdülkerim Şeker. 
Beyaz Erguvan So. 
No. 83 Bayan Vik 
torya eliyle.
İstanbul - Paşabahçc.

(Dilekçe özeti: Tazminatın fam 
olarak verilmesi hakkında).

Dilekçi : İş kazasına mâruz kalmasından dolayı bir ayağını 
kaybettiğini beyanla, kanunen verilmesi lâzımgelen tazminatın 
tam olarak itası hususunun sağlanmasını istemektedir.

İşleri Bakanlılııun cevabi yazısında: Dilekçi hakkında 4772 
sayılı Kanun hükümleri dairesinde muamele yapılmış olduğu ve 
verilen miktardan fazla tazminat ita edilemiyeceği bildirilmek
tedir.
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Gereği düşünüldü: Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına ve dilekçinin mezkûr mercie usulü dairesinde müra
caatta muhtariyetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3837 29 . IV  . 1952

3030/2849 İsmail Şenol ve ar. ' (Dilekçe özeti: Tescil muamelesi-
Enkil Köyünde Muh- nin yapılması hakkında).

Dilekçiler : İskân yoliyle kendilerine verilmiş olan gayri* 
menkuller hakkındaki tescil muamelesinin yapılması hususunun 
teminini istemektedirler.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçiler namına bir 
tahsis kaydı bulunmadığından tescilin yapılmasına kanunen im
kân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına ve dilekçilerin bu mercie usulü dairesinde müracaatta 
muhtariyetlerine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3838 29 . IV . 1952

5202/4915
3042/2861

Aziz Altınok.
4. Gmr. Mh. Alay 
Emir Subayı. 
Mardin.

(Dilekçe özeti : Talebin geri alın
dığına dair).

Dilekçi : Nasbinin düzeltilmesi hakkında evvelce yapmış ol
duğu müracaattan, Bakanlıkça bu arzusu yerine; getirilmiş bu
lunmasından dolayı feragat ettiğini bildirmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarıya alman beyanına göre 
asıl müracaatı hakkındaki istidasının muameleden kaldırılması 
lâzımgeleceğinden, bu yolda işlem yapılması lüzumuna karar ve
rildi. '•

K arar No. K arar tarihi

3839 2 9 . I V .1952

3045/2864 Süleyman Taşkın. 
Doğanlı Köyünden. 
Dinar.

(Dilekçe öze ti: Çalınan öküzleri
nin bıddurulması hakkında).

Dilekçi : Yegâne maişet vasıtası olan öküzlerinin çalındığın
dan bahsile bunların kısa bir zamanda buldurulmasını isttemek- 
tedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Bu hususta icabeden 
tahkikat ve takibata önemle devam edilmekte olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına
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bilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

göre bu bapta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
ve dilekçinin işini mahallinde takibetmesi lâzımgeleceğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3840 29 . IV . 1952

3046/2865 Hakkı Namlı.
Y ukan Mah. No. 12 
evde.
Incirliova * Aydın.

(Dilekçe özeti: İskân edilmesi hak
kında). *

Dilekçi : 1941 yılında Türkiye’ye iltica ettiğini ve mütaaddit 
müracaatlarına rağmen şimdiye kadar iskânı cihetine gidilmedi
ğini beyanla, A ydın’m Hacı Ali Obası Kadıbeyli mevkiindeki 
60 dönümlük arazi ile Limoncukuyusu mevkiinde bulunan 40 
dönümlük yerin kendisine tahsisini istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin bahsettiği 
Kadıbeyli mevkiinde altmış dönümlük bir yer bulunmadığı ve 
Limoncukuyusu mevkiindeki yerin de mahallen satılarak tasfiye 
edilmek üzere olduğu ve esasen mürettep yerine gitmediğinden 
dolayı iskân edilmediği anlaşılan dilekçi hakkında yapılacak bir 
işlem bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 1948 yılında iskân edilmesi 
talebiyle Büyük Millet Meclisine vâki olan müracaatı üzerine 
keyfiyet Tarım Bakanlığından sorulmuş ve alınan cevapta, mu
maileyhin Söke İlçesinde iskânı mümkün olduğu cihetle oraya 
gittiği takdirde kendisine ev yeri ve toprak verileceği bildirilmiş 
ve selef komisyon da bu durum karşısında yapılacak bir işlem 
olmadığına 13 . 12 . 1948 tarihinde 1939 numara ile karar veril
miştir.

Müstedinin şimdiki talebi de evvelki müracaatı tekrardan 
ibaret olmak hasebiyle komisyonumuzca yeniden incelenecek hu
suslardan görülmemiştir.

Bu itibarla mezkûr son talep hakkında da bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına ve mevzuat hükümlerine göre dilekçinin 
mürettep yerinde halen iskânı mümkün olduğu takdirde gereği
nin yapılması için ait olduğu makama müracaatta muhtariyetine 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3841 29 . IV . 1952

3047/2866 Mehmet Kocagözf
Gençali Köyünde ke
çi çobanı.
Senirkent.

(Dilekçe özeti t İnfazın geri bıra
kılması hakkında).

Dilekçi : Kendisinden (750) lira tazminat alınmasına müte
dair olan hükmün, yalancı şahitlerin beyanına müstenit oldu
ğunu ileri sürerek, infazı hususunun geri bırakılmasını iste
mektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Müteaddit kanon yol*
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larmdan geçmek suretiyle kesinleşmiş olan mezkûr hükmün tehiri 
infazı hakkında bir sebep görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne .sebepten verildiği

3842 29 . IV . 1952

3051/2870 Ali Rıza Kahraman 
ve ar.
Rasim Dokur Fabri
kası İşçi Mümessili. 
Tarsus.

(Dilekçe özeti: Ücretlerinin artı
rılması, kendilerine kundura ve el
bise verilmesi hakkında).

Dilekçi : Tarsus'taki Rasim Dokur Fabrikasında işçi olduk
larını ve ücretlerinin azlığından dolayı en zaruri ihtiyaçlarını 
bile temin edemediklerini bildirmekte ve yevmiyelerinin a rtı
rılması ve fabrikaca kendilerine elbise ve kundura verilmesi hu
susunun sağlanmasını istemektedirler.

Çalışma Bakanlığının cevabi yazısında : Yüksek Hakem Ku
ruluna intikal eden bu mevzu hakkında verilen karara göre işçi
lerin yevmiyelerine % 25 zam yapılmış ve mali kudretinin mü
saadesi nispetinde işçilerine elbise ve kundura vermeyi de 
müessese sahibinin vadetmiş olduğu ve son zamanlarda da fab
rikanın kapanmış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçilerin fabrika sahibinde bir alacaklan kal
mışsa bundan dolayı da mahkemeye müracaatla dâva açmaları 
lâzımgeleceğiııe karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3843 29. I V .1952

3056/2875 Ahmet Bektaş.
Orta Mah. Muhtarı 
Halk namına. 
Tonya.

(Dilekçe özeti : Tonya Bucağında 
ilce kurulması hakkında).

Dilekçi : Tonya Bucağının ilce haline getirilmesini istemek
tedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Sözü geçen Bucak
ta bir ilce kurulması hakkındaki isteğin, diğer mümasil istek
lerle birlikte nazara alınacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3844 20 . IV . 1952
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3069/2887

Dilekçe
No.

Mustafa Kundakçı. 
Aydoğdu Mah. Boz 
doğan Cad. No. 66. 
Nazilli.

Dilekçe sahibimin
adı, soyadı ▼« adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti: Muamele Vergisi
nin terkini hakkında).

Dilekçi : Muamele Vergisinden muaf olduğunu iddia ederek 
namına tarh  edilen bu verginin terkinini istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Verginin tahakkuk 
ettirilmesinde bir yolsuzluk görülemediği ancak 1941 - 1942 yıl
la n  vergisine mahsuben alınan paranın zaman aşımından do
layı dilekçiye ret ve iadesi lâzımgeleceğinden bu yolda muamele 
ifası lüzumunun alâkalı valiliğe yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin isterse vergiden muaf olduğu iddia- 
siyle kaza merciine müracaat edebileceğine karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3845 29 . IV . 1952

3114/2931 Adil ve Melih Akça; 
M. K. E. Gn. Md. 
lüğünde.
Ankara.

(Dilekçe özeti : Yedek Subay Olcu
lunda ve subaylıkta geçirdikleri 
müddetlerin nazara alınmasını 
sağlıyacak bir kanun çıkarılması 
hakkında).

Dilekçiler : 1935 - 1935) yılları arasında Yedek Subay Oku
lunda ve subaylıkta geçirdikleri müddetlerin gerek memuriyet 
derecelerinde gerekse emeklilik sürelerinde sayılmasını temiıı 
eden bir kanun çıkarılmasını istemektedirler.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Mevcut kanunlarda 
isteği karşılıyacak hükümler bulunduğu cihetle bu hususta ayrı
ca bir kanun çıkarılmasına lüzum olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve dilekçilerin vâki 
taleplerinden dolayı önce mensup bulundukları idareye ve ihti
lâf vukuu halinde de kaza merciine baş vurmaları lâzmıgelece- 
ğine göre bu bapta komisonumuzca bir işlem yapılmasına mahai 
olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3846 29 . IV . 1952

3140/2953 Çelil Ateş.
Üsküdar Selem iye 
Tavaıkadın So. No. 
65 de.
İstanbul.

(Dilekçe özeti: Bir arsanın ken
disine satılması hakkında).

Dilekçi : 1939 senesinden beri işgali altında bulunan arsanın 
Hâzinece kendisine satılmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Sözü geçen arsanın 
dilekçi namına ihale ve tescil edilmiş olduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek yerine ge-



Dilekçe
No.

3180/2992
5177/4893
9864/9183

10046/9359
14002/13039

3200/3012
7210/6663
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Dilekçe sahibimin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

tirilmiş olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3847 29 . IV . 1952

İbrahim Akar. 
Uzunçarşıda Bakkal. 
Cemal Bilgin yanın 
da.
İskenderun.

(Dilekçe özeti : Vatani hizmet ter
tibinden yardım yapılması hakkın
da).

Dilekçi : Kendisine vatani hizmet tertibinden yardım yapıl
masını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
kendisine aylık bağlanmasını icabettiren bir mâlûliyeti olma
dığı ve vatani hizmet tertibiden yardım yapılması hakkındaki 
isteğinin de Bakanlıkça nazara alınacak hususlardan bulunma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bir kimseye vatani hizmet tertibinden 
vardım yapılması veya maaş bağlanması yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile ilgili olduğundan dilekçinin bu husustaki isteği 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3848 29 . TV . 1952

Memduh Turan. <Dilekçe özeti : Giresun maiyet
Malmüdürü. memuru Ethem Kılıçlıoğlu’ndan
Ş. Karahisar. şikâyet).

Dilekçi: Giresun İli Maiyet Memuru Ethem Kalıçlıoğlu’nun, 
Şebinkarahisar İlçesinde kaymakam vekili bulunduğu sırada 
kendisini tahkir ve ölümle tehdit ettiğini ileri sürerek, gereği
nin yapılmasını istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçi tarafından 
vâki iddianın doğru olmadığının bittahkik anlaşıldığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin vâki iddiasında ısrar eylediği 
takdirde usulü dairesinde kaza merciine müracaat etmesi lâzım- 
gcleceğinden bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3849 29 . IV . *952
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3210/3022

Dilekçe
No.

İbrahim Bitmiş ve 
ar.
Kızderbent Köyün
den.
Karamürsel.

Dilcikçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Kendilerine tah
sis edilen toprakların taraf hırına 
iadesi hakkında).

Dilekçiler: Kendilerine iskân yoliyle tahsis kılınmış olan top
raklara başkaları tarafından fuzuleıı müdahale edildiğinden 
bahsile, bu müdahalenin önlenmesini ve mezkûr toprakların ta
raflarına iadesi hususunun teminini istemektedirler.

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında: Keyfiyetin tahkik ve 
tetkik edilerek istihkaklarının dilekçilere verilmesi lüzumunun 
36 numaralı toprak tevzi komisyonuna yazılmış olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçilerin icabında kaza merciine de müracaat 
edebileceklerine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3850 29 . IV  . 1952

3219/3031 Hüseyin Kokucu. 
Zafer Mah. De|n> 
So. No. 4. 
Menemen.

(Dilekçe öze ti: Askerî hizmetine 
mukabil toprak verilmesi hakkın
da).

Dilekçi : Askerî hizmetlerinden dolayı kendisine arazi ve
rilmesi hakkm da Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından ge
rekli emir verildiği halde bu emrin yerine getirilmediğini be
yanla işinin bir an evvel bitirilmesini istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında': 716 sayılı Borçlanma 
Karnımı hükümlerine tevfikan dilekçi hakkında yapılmasına 
başlanan muamelenin tekemmülünden evvel mezkûr kanun, 
5753 sayılı Kanunla ilga edilmiş olduğundan halen 716 sayılı 
Kanun dairesinde toprak verilmesine imkân ibulunmadığı ve 
şayet toprağa muhtaç çiftçilerden ise mumaileyhe bu kanun 
gereğince münasip miktarda toprak verilmesi hususunun alâkalı 
valiliğe yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre İm hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
ve dilekçinin isterse kaza merciine müracaat edebileceğine karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

3851 29. IV . 1952

3252/3062 İsmail Polat. 
7107/6562 Ekiztepe Köyü eki 

çilerinden.
Bafra.

(Dilekçe özeti: Kredi temini hak
kında).

Dilekçi : B afra’nın Ekiztepe Kooperatifi ortaklarından oldu
ğunu beyanla kendisine kredi sağlanmasını istemektedir.

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçe
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

sahibine geçen yıl yaptığı teslimat kadar yardım yapıldığı, koo
peratifçe tesbit edilen kredi nispetinde de ayrıca yardım yapı
lacağı kalan l>orcu için de mehil verildiği bildirilmektedir.

O ereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapıl
malına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3852 29 . IV . 1952

3255/3065 Ayşe özdurhan. 
Kabilioğlu Çayırı 
bağlarında.
Tokad.

(Dilekçe özeti : 
hakkında).

Arazi verilmeni

Dilekçi : 1341 yılında yapılan iskânı sırasında kendisine 
verilen topraklardan bir kısmının bulunmaması, bir kısmınında 
Hâzinece başkalarına satılmış olması yüzünden henüz istihkakı 
tam olarak verilmediğinden bahsile, gereğinin bir an eVvel 
yapılması lüzumunun alâkalılara bildirilmesini istemektedir.

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında : Ihtilâfsız Hafine a- 
razisi tesbit edildiğinde dilekçinin toprak hakkının tamamlana
cağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve bakanlık cevabı
na. göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına ve dilekçinin icabında kaza merciine de müraca
at edebileceğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3853 29 . IV . 1952

3270/3078 Mersin Mersinler. (Dilekçe özeti: Toprak verilmesi
Saray Köyünde. hakkında).
I )eııizli. Dilekçi : Kendisine iskân yoliyle tahsis edilen toprakla

rın sonradan hükmen elinden alındığını beyanla, bunların ye
rine başka arazi verilmesini istemektedir.

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin bahsetti
ği hükmün henüz Yargıtayca incelenip bir karara bağlanmadı
ğı cihetle kesinleşmediği ve bu itibarla neticeye intizar lâzım- 
geldiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş ve henüz 
neticesi taayyün eylememiş , olan bu husus hakkında komisyo
numuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ve dilekçinin 
hâsıl olacak neticeye göre hakkında muamele ifasını merciin 
den istemekte muhtariyetine karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3854 29 . IV . 1952
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
. No. adı, soyadı re adresi

3318/30»* Musa Üanyar 
Haydaralı. 
Bozdoğan. .

Komisyon kararı ve ne s^heyteu verildiği

(Dilekçe özeti : Ağaçlarının kesil
mesiyle mümanaat edilmemesi ve 
saire hakkında).

Dilekçi: Tapulu arazisi içinde bulunan ağaçların kesilmesine 
Orman îşletmesince mümanaat edilmekte olduğundan ve saire- 
den bahsile, hakkının gözetilmesini istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçinin 5653 saydı 
Kanun hükümlerine uygun olan isteğinin yerine getirilmiş oldu
ğu ve bu hükümlere uymıyan dileklerinin de tervicine imkân 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen ve 
yerine getirilemediği bildirilen istek hakkında komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ve dilekçinin usulü 
dairesinde bu mercie müracaatta muhtariyetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3855 29 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Köylerindeki kum
luktan istifade ettirilm eleri hak
kında).

Dilekçiler: Köylerine ait kumluktan istifade etmelerine mü
manaat olunmamasını istemektedirler.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında: 2490 sayılı Kanun ge
reğince muameleye tâbi tutulması lâzımgelen mezkûr kumluktan 
dilekçilerin temsil etmekte oldukları köy halkının faydalanmala
rına imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Yukarıya alınan Bakanlık cevabı kendi
lerini tatmin etmediği takdirde dilekçilerin bu hususta ait ol
duğu kaza merciine müracaat edebileceklerine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3856 29 . TV . 1952

3285/3089 Kâtniloba Köyü ih 
tiyar Heyeti. 
Çatalca.

3288/3092 Mustafa özdemir 
ve ar.
Gar ve ambarında 
muvakkat işçilerden. 
Eskişehir

(Dilekçe özeti: Fazla kesilen ver
gilerin iadesi hakkında).

Dilekçiler: 5088 »ayılı Kanunun tatbiki sırasında kendilerin
den fazla vergi kesilmiş olduğunu beyanla, bu fazlaların ret ve 
iadesini istemektedirler.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçilerden fazla 
kesilen vergilerin mahallî malsandıklarından istirdat edilerek en 
kısa bir zamanda kendilerine reddedileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına göre istek yerine geti-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

rilmiş olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3857 29 . IV  . 1952

3342/3145
6851/6323
7975/7402
9416/8767

Haşan Karakırbaş. 
Gazipaşa Mah. Mek
tep önü So. No. 41. 
Sapanca.

(Dilekçe öze ti: Gayrimenkulünün 
kendisine iadesi hakkında).

Dilekçi : ötedenberi zilyed bulunduğu gayrimenkulün elin
den alınmış olduğunu beyanla hakkının korunmasını talep et
mektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin bahsetti
ği gayrimenkulün Hikmet Yavaş adında bir kadın uhdesine 
hükmen tescil edilmiş olduğu ve mumaileyhin bu kadına veril
miş bulunan tapunun iptali talebiyle açt’ğı dâvanın da takip
sizlik yüzünden müracaata talik edildiği bildirilmekte ve ida- 
reten yapılacak bir muamele olmadığı ilâve olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu husustaki dâvasını yeni- 
liyerek takip etmekte m uhtar olmak üzere vâki isteği hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3858 29 . IV . 1952

3351/3154 Abdullah Akgöl.
As. Posta 14141 Say
manı.
Davutpaşa - Kışla.

(Dilekçe öze ti: Maaş derecesinin 
yükseltilmesi hakkında).

Dilekçi : 16, 15 ve 25 liralarda geçen sürelerinin otuz lirada 
geçmiş sayılarak 3656 sayılı Kanuna göre (35) liraya terfi et
tirilmesi lâzımgelirken, bu lüzumun vaktiyle yerine getirilme
miş olduğunu beyanla, mezkûr derecelerde geçen terfi sürele
rinin halen alm akta olduğu aylık derecesindeki terfiine sayıl
masını istemekte ve bu hususta 15. V . 1939 gün ve 136 sayılı 
komisyon kararına istinat etmektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin istinad 
ettiği komisyon kararının mevzu ile katiyen alâka ve münase
beti bulunmadığı ve şimdiki talebini muhtevi olarak daha ev
vel Danıştayda açmış olduğu dâvanın da Beşinci Dairece red
dedilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış ve dilekçede bahsedilen komisyon kararı ile de bir ilgi
si bulunmamış olan istek hakkında yapılacak bir işlem olmadı
ğına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3859 29 . IV . 1952
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3363/3165 Mustafa Tozkoparan. 
7451/6892 Aksaray Cerrahpaşa 

14133/13168 Nakşi So. No. 26 da. 
İstanbul.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti: B ir kısım hizmet
lerinin borçlanmaya tabi tutulma
sı hakkında) .

Dilekçi : P. T. T. İdaresi Fabrika Müdürlüğü emrinde pe
çen hizmetlerinden dolayı borçlandırılarak bu hizmetlerin emek
lilik müddetine eklenmesini istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin bah
settiği hizmetlerin emekliliğe tâbi hizmetlerden olmadığı gibi 
5434 sayılı K anunun^ıuvakkat 65 nci maddesi mucibince borç
lanmaya da esas ittihaz edilemiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca b ir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin isterse kaza merciine müracaat edebi
leceğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3860 29 . IV . 1952

3377/3177 İzzet Onat. 
10962/10199 Zora Mah.

Kırkağaç.

(Dilekçe öze ti: Mübadil Rumbır- 
daki alacağının Hâzineden tahsili 
hakkında).

Dilekçi : Mübadil Kumlardaki ilamlı ve senetli alacağının 
olbaptaki kanun hükümlerine tevfikan Hâzineden tahsilini 
istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 4796 sayıJı 
Kanunun 6 nci maddesinde tâyin edilen müddet içinde müra
caatta bulunmadığı için isteği hakkında yapılacak bir mua
mele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin elinde bulunduğunu söylediği 
ilâm ve noter senedini İcra ve İflâs Kanunu hükümlerine tev
fikan icra dairesine ibrazla infaz istemekte m uhtar olmak üzere 
vâki isteği hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3861 29 . IV . 1952

3438/3236 Sacit özdoğru. 
Beşiktaş Macuklar 
Yokuşu No. 31. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti: Haklarının korun
masına dair).

Dilekçi : İstanbul Sular İdaresinde müstahdem bulundu
ğu sırada haksız ve sebepsiz olarak işine son verildiğini, bütün 
haklarından da mahrum bırakıldığını vc binneticc keyfî ve indi 
bir muameleye kurban gittiğini beyanla, gereken kanuni işle
min yapılmasını istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin müptelâ 
olduğu asabi ve ruhi hastalığın sevkile bu kabil müracaatları



-  108 —

kendisine iş edinmiş bulunduğu ve hiçbir müspet iddiaya k tio a t 
etmiyen dilekçe karşısında yapılacak bir işlem görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
ve dilekçinin iddiasında ısrar ettiği takdirde usulü dairesinde 
kaza merciine müracatta muhtariyetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne ««hepten verildiği

3862 29 . IV . 1952

3459/3257 Hurşit Dingil.
Güsölçay Köyü De
mokrat Parti Ocak 
Balkanı Pst. Ku. 152 
f skcndcnm.

(Dilekçe özeti: Orman işletmesi 
hakkında ihbar).

Dilekçi : İskenderun bölgesindeki devlet ormanlarında u- 
sulsüz kesim vâki olduğunu, bu katiyatı yapanlardan bir kısmı, 
yaııı Cumhuriyet Halk Partiye mensup olanlar müsamaha 
gördükleri halde, Demokrat P arti mensuplarının kanuni taki
bata mâruz bırakıldıklarım beyan vc ihbar etmekte ve gereği
nin yapılmasını istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin itibar ko
nusu ittihaz ettiği hususların hiç birisinin tahakkuk etmediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve alâkalı bakanlığı
nın tahkike müstenit cevabına göre bu hususta komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3863 29 . IV . 1952

3561/3357 Ali Bucak. (Dilekçe özeti: Siverek Kaymaka-
tlce idare Kurulu »undan şikâyet).
Başkanı.
Siverek.

Dilekçi : Siverek Kaymakamı Kemal Alyanak ’ın genel mec
lis seçimi zamanı köylere giderek Demokrat P arti lehine propa
ganda yaptığını ileri sürmekte ve gereğinin yapılmasını iste
mektedir.

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Aynı iddia hakkın
da mahallî C. savcılığınca yapılan tahkikat sonunda .kamu 
dâvası açılmasını gerektirecek mahiyette suç unsuru görülemedi
ğinden dolayı böyle bir dâva ikamesine -mahal olmadığına ka
rar verilmiş bulunduğa bildirilmektedir.

'Gereği düşünüldü : Kanuni mercii tarafından karara bağ 
lanmış olan istek hakkında komisyonumuzca Jjir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

-  K arar No. Karar tarihi

3864 29 . IV. 1952
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8567/3863 Nigwr Doğan.
Beyazıt Okçularbaşı 
No. 68 -100 de. 
İstanbul.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. «di, soyadı ve adresi Koalisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Yeniden yetim ma
aşı bağlanması hakkında).

Dilekçi : Şehit babasından kendisine bağlanan ve evlenmesi 
üzerine kesilen maaşın, ahiren dul kalmış olmasından dolayı tek
rar ve iadeten tahsisini istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : 5434 sayıU Kanunun 
geçici 76 nci maddesi hükmünün, bu kanunun nesrinden evvelki 
zamana teşmili caiz olmadığı ve bu sebeple dilekçi hakkında ya
pılacak bir muamele bulunmadığı bildirilmektedir-

Gereği düşünüldü : Yukarıya alman Bakanlık cevabı kendi
sini Satmin «tmediği takdirde dilekçinin usulen kaza merciine 
müracaatta bulunması lâzımgeleceğinden vâki isteği hakkmda 
t)u itibarla komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına ka
no* verildi.

K arar No. K arar tarihi

3865 29 . IV . 1952

&5Î8/3Û71 NaoiUlualp.
Hoşn-udiye Mah. Er- 
doğan So. $so. 4 de. 
Eskişehir.

(Dilekçe ö ze ti: Hakkındaki hük
mün kaldırılmasına ve orduya 
iadesine dair).

Dilekçi : Hakkındaki hükmün kaldırılmasını, ordudan -ihra
cına dair yapılan muamelenin iptalini ve ttekrar tavzifini 'iste
mektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yansında : ladei muha
keme talebinin de reddedilmesi suretiyle kesinleşen hükme müs
teniden dilekçi hakkında yapılan ihraç işleminin idareten kaldı
rılmasına imkân .olmadığı bildirilmektedir.

Gerçği .düşünüldü : isteğin mahiyetine, Bakanlık cevabına ve 
Anayasanın ,54 ncü maddesi sarahatına göre bu hususta komis
yonumuzca yaılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3866 29 . IV . 1952

3662/8454 Aliye Olagay. (Dilekçe öe&U: Yetim maoştnrtı
Şehsüleyman Mah. tekrar bağlanmam hakkında).
No. 5. 
Niğde, Dilekçi : Emekli ‘babasının vefatı üzerine kendisine bağlanan 

ve 25 yaşma -geldiği için iesilm iş bulunan yetim .aylığının, mâlûl 
ve e^lenemiyeoek durumda olduğundan bahsile yeniden tahsis 
«dilmesi :hususunda bir ‘karar ittihazını istemektedir.

Miittye Bakanlığının cevabi yazısında : Bu gibilere yeniden 
ansaş »bağlanması hakkındaki teklifin Büyük Millet Meclisinin 
ilgili komisyonunda ■inofllsnmekte olduğu bildirilmektedir.

ıGereği düşünüldü : Mezkûr teklif ile ilgili olan istek hakkın-
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da komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3867 29 . IV  . 1952

(Dilekçe ö ze ti: Çotuklarına aylık 
bağlanması, bağlanmış olanların 
da kesilmemesi hakkında).

Dilekçi: Halen bekâr durumda olan kızı Melâhat Türeci’ye 
aylık bağlanmasını oğlu Aytekin Türeci’nin yetim aylığının 
iadeten tahsisini, küçük oğlu Atilâ Türeci’nin kesilmesi muhte
mel olan aylığının da kesilmemesini istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin talebinin 
kanunen tervici mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen is
tek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına ve dilekçinin usulü dairesinde bu mercie müracaatta 
muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3868 29 . IV . 1952

3668/3460 Hayriye Türeci.
Aksaray Mustafa 
Kemal Cad. Sait- 
efendi So. No. 2 de. 
İstanbul.

3670/ îsmail Tosun.
749 Mahreç numara 
lı tel sahibi. 
Akçaabat.

(Dilekçe ö ze ti: tstihkakmın öden
mesi hakkında).

Dilekçi: İstihlâk Resmi farkından mütevellit istihkakının 
ödenmesi hususunun teminini istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında: Bu istihkakın dilekçiye 
ödenmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına göre istek yerine geti
rilmiş olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3869 29 . IV . 1952

3695/3479 Ayşe Korkmaz. 
13612/12675 Ispatcamii Mah. Gü- 

mülcine göçmenle
rinden.
Keşan.

(Dilekçe öze ti: tşkân yoliyle veri
len evin tesçili hakkında).

Dilekçi: iskân yoliyle kendisine verilmiş olan evin tapu sene
dini şimdiye kadar alamadığını bildirerek, bu evin ya meccanen 
yahut borçlanma suretiyle namına tescilini istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında: Serbest göçmen olma
sından dolayı kendisine ev verilmesine kanunen imkân görüle- 
miyen dilekçinin vâki isteğinin yerine getirilemiyeceği bildiril
mektedir.

Gereği düünüldü: Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen is-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

tek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına ve dilekçinin usulü dairesinde bu mercie müracaatta 
muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3870 29 . IV  . 1952

3795/3575 Nazime Okçu.
Kız Enstitüsü Nakış 
öğretmeni.
İzmit.

(Dilekçe özeti: Borçlanma muame
lesinin yapılması hakkında).

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun borçlanma için koyduğu müd
detten sonra yapmış olduğu müracaatının kabul edilmediğini 
bildirmekte ve ücrette geçen, borçlanma mevzuuna giren hizmet
leri hakkındaki borçlanma muamelesinin yapılmasını istemek 
tedir.

Maliye Bakanlığının, bu husustaki cevabi yazısında : Dilek 
çinin kanunen muayyen.müddetten sonra yapmış olduğu müra
caatın Emekli Sandığınca kabul edilmediğine göre bu bapta 
bakanlıkça başkaca bir muamele ifa edilemiyeceği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına ve dilekçinin usulü dairesinde bu mercie müracaatta 
muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3871 29 . IV . 1952

3902/3675 Ahmet Erdoğan.
Eski belediye zabıta 
memuru.
Arğıthan - Ilgın.

(Dilekçe özeti 
hakkında).

Görevine iadesi

Dilekçi : Parti propagandası yaptığı yolunda gayrivârit bir 
sebebe dayanılarak istifaya mecbur edildiğinden bahsile, göre
vine iadesini istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin hiçbir ic
bar- vâki olmadan istifa ettiği ve yerine başkası tâyin edilmiş 
olduğu cihetle görevine iadesine de imkân bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin kaza merciine müracaatta muhtariye
tine karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

8872 29 . IV . 1952
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3931/3704

Dilekçe
No.

İzzet Zeki özmen. 
Maliye Gelir memu
ru yardımcısı. 
İncesu tlcesi.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti: Sarız özel idare 
memurundan şikâyet).

Dilekçi : Sanz özel İdare memuru Muammer'in gayrikanuni 
surette hacze tevessül ettiğini beyanla, hakkında kanuni takibat 
yapılmasını istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Adı geçen Muammer 
hakkındaki men’i muhakeme kararına matuf itirazın Danıştay’ca 
reddedilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Merciince karara bağlanmış olan bu hu
sus hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol- 
inadığma karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3873 29 . IV . 1952

Başkan
Maraş

Abdullah A y temi»

Sözcü 
Çanakkale 

Nusret Kirişçioğlu

Kâtip
Balıkesir Balıkesir 

A li Fahri t  feri

Elâzığ Gümüşane Gümüşane Kayseri
ffâm it A li Yöney Cevdet Baybura Ahmet K. Varınca Yusuf Ziya Turgut

Malatya Malatya Seyhan Tokad
Nuri Ocakctoğlu Abdülkadir özbay Salim Serçe Ahmet Oûrkan

Trabzon Yozgad
Salih Esad Alper en Yusuf Karslıoğlu

(Dilekçe sayısı : 847)

T. B. M. M. Basımen
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Dilekçe Dilekçe sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

■>639/5312 Rıza Kılıç.
Peri Köyüuden.

- Mazgirt - Tunceli.

Komisyon kurarı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : ikramiye verilmeni 
hakkında ).

Dilekçi : Şeyh Sait isyanında General .Salih Omurtak ta ra 
fından teslih edilerek şakilerle çarpıştığını ileri sürmekte ve 
bu hizmetine mukabil ikramiye verilmesini istemektedir.

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Aradan yirmi be.ş 
sene geçmiş olması hasebiyle bu hususta bir kayıt bulunmadığı 
ve binaenaleyh yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmektedir.

Gereği, düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3874 30 . IV . 1952

>673/5341 Mehmet Tülüoğlu 
ve ar.
A hunlar Köyü 
D. P. Başkanı. 
Bigadiç.

(Dilekçe özeti : Bâzı kimseler hak
kında kanuni takibat yapılmam 

. . hakkında).

Dilekçiler : Bigadiç ilçesinin A hunlar köyü eski muhtarı 
Mehmet Çelik, İsmail öz ve Yağcılar bucak müdürü Cavit Ak- 
türe ve jandarma onbaşısı Ahmet Altın'm yolsuz muamele vo 
hareketlerde bulunmuş olduklarını ileri sürerek haklarında kanu
ni takikat yapılmasını istemektedirler.

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçede münderi*; 
hususlardan yalnız sahte senet tanzimi maddesinden fail hakkın
da takibata tevessül edilmiş ise de 5677 sayılı Af Kanunu muci
bince bu baptaki evrakın muameleden kaldırıldığı ve diğer cihet
lerden dolayı sanık gösterlmiş kimseler hakkında men‘i muha
keme kararı verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3875 30 . IV . 1952



Dilekle
No.

5676/5344
10377/9635

5682/5348

5686/5352
14016/13052

Ratip Pekindağ. 
1849 So. No. 2/A. 
Karşıyaka - İzmir.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti: Tahrip olunan gay- 
rimenkullerine mukabil mal veril
mesi hakkında).

Dilekçi : Birinci Cihan Harbinde düşman tarafından tahrip 
olunan gayrimenkullerine mukabil Hükümetçe mal verilmesini 
istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : 441 ve 622 sayılı Ka
nunların ilgası münasebetiyle talebin is’afına üııkân olmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3876 30 . IV . 1952

Mustafa Çiçek. (Dilekçe öze ti: Babasını öldüren-
Kopçullu Mah. ter hakkında kanuni muamele ya-
Develi îleesi. * pdmasına dair).

Dilekçi : Babasını parasına tamaan öldürenler hakkında ka
nunun emrettiği şekilde muamele yapılmamakta olduğunu ileri 
sürmekte ve iktizasının ifasını istemektedir.

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Suçlu olarak tevkif 
edilen kimselerden bâzılannm 6 ay mevkufiyetten sonra Kozan 
Ağır Ceza mahkemesince kefaletle tahliye edilmiş ve bâzılannm 
da delil kifayetsizliğinden dolayı serbest bırakılmış olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş olan bir hâ
dise ile ilgili istek hakkında komisyonumuzca yapılacak işlem 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3877 30 . IV . 1952

Fatma Bülekler. 
Koeadede Mah. Çar
şamba So. No. 18. 
Fatih - İstanbul.

(Dilekçe özeti: Tahkikat dosya*
• um celp ve tetkiki hakkında).

Dilekçi : Küçük kızı Mukaddes Bölekler’in ırzma geçmiş ve 
kendisini fuhşa teşvik etmiş olanlar hakkındaki dosyanın ince 
lenerek tahkikat vc muhakemenin kanuni mecrasında cereyan 
ettirilmesini istemelctedir.

- Adalet Bakanlığının cevabi yassında : Sanıklann cümlesi 
hakkında son tahkikatın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde açıl
masına karar verilmiş ve muamelede kanuna uymıyan bir cihet 
görülememiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal eden bir hadis*
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Dilekçe
No.

Dilekçe' sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

ile alâkalı istek hakkında komisyonumuzca işlem yapılmasına, 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3878 30, IV . 1952

5692/5357 Sadık Dursun, 
öğretmen. 
Tepököy - Şavşat.

(Dilekçe özeti: Terfi 
hakkında).

ettirilmesi

Dilekçi: Terfie istihkak kesbettiği halde bu hakkının henüz 
verilmediğini beyanla gereğinin yapılmasını istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazıcında : Dilekçinin 
28 Şubat 1951 tarihinden itibaren yirmi lira asli maaşa geçiril
miş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına göre istek yerine geti
rilmiş olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına k ara r verildi.

K arar No. K arar tarihi

3879 30. IV . 1952

5695/5360 Murat Savaş ve ar.
Karatarla Maıh. To- 
katİToğlu Çıkmazında 
No. 16.
Gazianteb.

(Dilekçe öze ti: Aylıklarının emek
li sandığınca iskonto edilmesi hak
kında).

Dilekçiler: Ziraat Bankasına kırdırmış olduklan üçer aylık 
emekli ve mâlûl aylıklarının Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığına devredilmiş ve sandığın vereceği aylıklardan bu borçlan - 
nı ufak taksitler halinde kesmesini ve bu suretle banka borçlan
ıl ın ödenmesinin teminini istemektedirler.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında: Yirmi binden ibaret 
emekli, dul ve yetimlerin aylıklanna ait iskonto işinin Emekli 
Sandığına devrine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: îsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi

K arar No. K arar tarih i

3880 30 . IV  . 1952

5700/5364 Süleyman U'lutaş. 
Haliliye Mah. 
Siverek.

(Dilekçe özeti: 
hakkında).

Arazi verilmesi

Dilekçi: Askerî mâlûl olduğunu beyanla, iki yüz liralık is
tihkakına mukabil arazi verilmesini istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında: Bu husustaki muame
lenin, Maliye Bakanlığının 3 . VII . 1950 gün ve 722 sayılı ta 
mimi dairesinde mahallî maliyeeince yapılması icabettiği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresti Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin mahalli Mâliyesine müracaatta muhta
riyetine» karar verildi, 

î K arar No. K arar tarihi

3881 30. IV . 1952

5702/5366 Mustafa Kula ve ar. 
Çürüden Köyü hal
kından.
Bandırma.

(Dilekçe özeti : Toprak verilmesi 
hakkında).

Dilekçiler : Topraksız olduklanndan bahsile, Rus tebaasın
dan Mennan adındaki şahsa ait (4500) dönüm arazinin kamulas- 
tın larak  kendilerine dağıtılmasını yahut Merinos Çiftliği arazi
sinden bir kısmının intifalarına terkini istemektedirler.

Tanm Bakanlığının cevabi yazısında : Bandırma İlçesinde 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun uygulanmasına, başlandığı 
zaman dilekçilerin talebinin incelenerek kanuni iktizasının yapıl
ması lüzumunun Balıkesir Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
"öı-e bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçilerin ait olduğu mercie müracaatta muhta
riyetlerine karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3882 30 . IV . 1952

5706/5370 Harun Uzkan. 
Eğitmen.
Mülk Köyü, 
îspir.

( Dilekçe özeti: Başka hir köy ege
menliğine tâyini hakkmda).

Dilekçi : Köy eğitmeni olduğunu beyanla, kendi köyüne ya
kın olan Hoka Köyü okuluna naklini istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Bundan sonra 
köy enstitülerinden mezun olacaklann tâyin edilecekleri köy okul- 
lan öğretmenliğine dilekçi ve emsalinin nakline imkân olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
S?öre komisyonumuzca bu hususta bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3883 30 . IV  . 1952

>717/5381 Zakir Kahraman, 
ve ar.
Aşğaı Eğerci Köyii. 
Yerköy - Yozgad.

(Dilekçe, özeti: Toprak verilmesi 
hakkında)-

Dilekçiler : Köylerindeki Hazine topraklarından ihtiyaçlarına 
k â f i  miktarın kendilerine verilmesini istemektedirler.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçilerin ihtiyar
larının mahallî Tevzi Komisyonunca nazara alınacağı bildiril
mektedir.



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
('öre komisyonumuzca bu hususta bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3884 30 . IV . 1952

5721/5385 Rükiye Çakar ve 
oğlu.
Uzunköprü Cad. Mu
hacirlere mahsus ha
nelerden 230 No. lı 
hanede Oda No. 1. 
Keşan.

(Dilekçe özeti: İskân haklarının 
tanınmasına dair).

Dilekçiler : 1941 yılında yurda geldiklerini, muvakkaten 
oturmakta, oldukları evin bir odasının başkasına verilmesin
den mağdur duruma düştüklerini beyanla, haklarının tam oh- 
rak tanınmasını istemektedirler.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçilerin serbest 
göçmen oldukları ve serbest göçmenlere ise ev verilmediği anca': 
bunların ev yeri ve toprak almak hakları varsa da müstedilerin 
kanuni müddet içinde m üracaat etmedikleri için bu haklarını 
da zayi etmiş bulundukları bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevab'iıa 
göre bu hususta Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve isterlerse dilekçilerin kaza merciine müracaat ede 
bileceklerine yarar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3885 30 . IV . 1952

5722/5386 Şükrü özorpak. 
Alagül Mah. Hafi- 
zülkuraıı.
Siird.

(Dilekçe özeti: Hayrat hademeli
ğine tâyini hakkında).

Dilekçi : Âmâ olduğu için camilerde hayrat hademeliği yapa
bileceğini beyanla, imamlık ve müezzinlik gibi bir vazifeye tâ 
yinini istemektedir.

Başbakanlığın cevabi yazısında : H ayrat hademesinin daimî 
temizlik ve teberru edilen eşyanın muhafazası ile de mükellc,' 
bulunduğu ve bu sebeple âmâ olan dilekçinin durumu, bu mes- 
tıliyetli işleri ifaya müsait olmadığından isteğinin yerine getiri
leni iyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Başbakanlık ceva
bına göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi
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5730/5394

Dilekçe
No.

5733/5397

5747/5409
9504/8847
«483/
«905/6374.
7330/6776

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Hüseyin
ar.
Muhtar.
Alioğlu
Ereği i -

Ersnin ve

Köyü.
Zonguldak.

(Dilekçe özeti: Köylerinde yeni 
bir okul yapılması hakkında).

Dilekçiler : Köylerinde yeni bir okul yapılmasını istemekte
dirler.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Mevcut okulu ı 
tamiri mümkün olamazsa 1952 yılında yeni bir okulun yap ıl
ması keyfiyetinin düşünüleceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabını 
göre komisyonumuzca bu hususta bir işlem yapılmasına malini 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3887 30 . TV . 1952

Salim Dinçel.
Eski sıtma savaş me
muru.
Şahanozii.

(Dilekçe özeti: Sıtma savaş tabi
binden şikâyet).

Dilekçi : Şabaııözü İlçesi Sıtma Savaş Tahibi Agâh ülkü'* 
den şikâyet etmektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının cevabi yazısında : Adı 
geçen doktor hakkındaki men’i muhakeme kararının Danıştayca 
tasdik edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanuni mercii tarafından incelenmiş 
bir hususa taallûk eden şikâyet hakkında komisyonumuzca iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3888 30 . IV . 1952

Rasim Akar. 
Dindoğru Malı. 
Babaeski.

(Dilekçe özeti: Toprak ve çift hay
ranı verilmesi hakkında)

Dilekçi : Toprak istihkakının tamamlanmasını ve çift hay 
vanı verilmesini istemektedir.

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin toprak is 
tihkakının tamamlandığı ve tahsisat müsait olmadığı için kon 
dişine çift hayvanı verilemiyeccği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabıım 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mnlıal 
olmadığına karar verildi.

K arar N o . K arar tarih '

3889 30 . IV . 1952
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Dilekçe
No.

5754/5415

5757/5417

Halil Yücel.
Köy namına. 
Yakuplu Köyü. 
Büyükçetrmecc - Ça- 
talea.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne. sebepten Verildiği

(Dilekçe özeti: Hakkımı m korun
masına dair).

Dilekçi : B ir kıta şeriye üânıı mucibince kendilerine tes
lim edilmiş olan Yakuplu Çiftliği namındaki arazinin Kocare- 
şitpaşa mirasçıları tarafından istihsal edilen hüküm gereğince 
fjuyuuııun izalesi için artırm aya çıkarılarak elli bin lira bedel 
mukabilinde talibine ihale edildiğini ve bu suretle bir haksız
lığa mâruz kalmış olduklarını beyanla, ellerindeki ilâm ve ve
sikaların tetkikim ve eski dâva dosyasının da buldurularak ince
lenmesini ve neticesine göre muamele ifasını istemektedirler.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Bahis mevzuu çift
lik hakkındaki tahkikat, tatbikat ve muhakemenin tabiî ve ka
nuni mecrasında cereyan ettiği ve dilekçi ile diğer alâkalıların 
isterlerse kanun yoluna müracaatla mahkeme hükmünü tem
yiz edebilecekleri ve kendilerine de bu yolda bilgi verildiği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek hükme 
bağlanmış olan bir hadise ile ilgili istek hakkında komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ve dilekçi ile di
ğer alâkalıların hükmü temyiz etmekte muhtar bulundukla
rına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3890 30. IV . 1952

Mustafa Kavanoz- 
oğlu.
Cami So. No. 12. 
Ortakov - İstanbul.

(Dilekçe özeti: iskân hakkının ta
nınmasına dair).

Dilekçi : Vaktiyle müracaatta bulunmadığı ileri sürülerek 
kabul edilmemiş olan iskân talebinin kanuni müddet içinde 
yapıldığını gösteren vesikaları elde ettiğinden bahsile, bunla
n n  tetkikini ve hakkmın verilmesini istemektedir.

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin kanuni 
müddeti içinde iskân talebinde bulunmamış olduğu Danıştay- 
ca da tespit edilerek bu baptaki dâvasının reddolunduğu ve esa
sen mumaileyhin iskân yerine gitmemek suretiyle de iskân is
temek hakkını zayi etmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin idari kaza merciinden iadei 
muhakeme yoliyle yeniden tetkikat icrasını istemekte muhtar 
olmak üzere vâki isteği hakkında komisyonumuzca yapılacak 
b ir işlem bulunmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3891 30. IV . 1952
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>790/5446

Dilekçe
No.

.'>789/5445

Abdullah Toyraıı. 
ilkokul öğretmeni. 
Sülyebala - Emet. 
Kütahya.

Sami Akarsu, 
öğretmen. 
Sülyebalâ. 
ivme t - Kütahva.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe öze ti: Terfi ettirilmele ri 
hakkında).

Dilekçiler: Terfi için kanunun aradığı bütün vasıf ve şartlan 
haiz oldukları halde henüz bu haklarının veribııediğini beyanla, 
gereğinin yapılmasına delâlet olunmasını istemektedirler.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçilerden 
yalnız Abdullah Tayran’m terfi ettirildiği, diğerinin başarısı 
yeter derecede görülmediğinden asli maaşa geçirilemediği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına göre dilekçilerden biri 
hakkında müspet muamele yapılmış ve binaenaleyh bunun isteği 
verine getirilmiş olmasına ve diğer dilekçi Sami Akarsa, kendi 
hakkındaki işlemde kanuna aykırı bir cihet görüyorsa bundan 
dolayı kaza merciine müracaat edebileceğine binaen, her ikisi 
hakkında zikredilen sebeplerden komisyonumuzca muamele ifa
sına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

3892 30 . IV . 1952

5815/5462 Ziya Şardağ. 
Bahariye İlacı Şük
rü So. No. 12. 
Kadıköy - Bahariye. 
İstanbul.

(Dilekçe öze ti: Emeklilik işlemi
nin kaldırılması hakkında ).

Dilekçi: Halikındaki emeklilik işleminde hiçbir suretle isabet 
bulunmadığını beyanla, bu işlemin kaldınlmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçi hak 
kında yapılan emeklilik işleminde bir kanunsuzluk görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen is
tek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol 
madığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3893 30. TV. 1952

5830 '5475 İhsan Atlı ve ar. 
Sağmalcılar Köyü. 
Rami - Eyüp 
İstanbul.

( D i l e k ç e  ö z e t i : 

h a k k ı n d a ) .

A r a z i rilm > >

Dilekçiler: Köyleri civarında bulunan ve Hâzineye intikali 
lâzımgelen arazinin köy halkına verilmesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü: Dilekçilerin vâki isteklerinden dolayı ait 
olduğu makama müracaat etmeleri lâzımgeleceğinden bu hususta 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

3894 30 . IV . 1952
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Dilekçe

No.
Dilekçe sahibinin

ad», soyadı ve adresi

5832/5477 Ali Kayalar.
Sularbaşı Mah. Vü 
riik So. 18 No. lu. 
Sivas

(Dilekçe özeti ı Gayrimenkul veril - 
inesi hakkında ).

Dilekçi . Babasının Y unanistan’da bırakmış olduğu gay i- 
menkullere mukabil mal verilmesini istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin babasına 
Sivas’ta bir ev ve bir dükkân verilmiş olduğu ve halen maaile 
bu evde oturm akta bulundukları ve iskân gören bu aile efradın 
dan her hangi birine başka bir şey verilmesine kanunen imkân 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabı 
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına ve isterse dilekçinin kaza merciine m üracaat ede 
bileceğine karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

Koalisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3895 30 . IV . 1952

5857/5502 Ali Koçak ve ar 
Aşağı Mah. 
Şabanözü.

(Dilekçe özeti: Şabanözü C. Sav
cısından şikâyet).

Dilekçiler : Şabanözü C. Savcısı Hamza A k a t’ın görevim 
kötüye kullanmış olduğunu beyan etmekte ve mumaileyh hak
kında gereken kanuni muamelenin yapılmasını istemektedirler.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Adı geçen C. Sav
cısına Hâkimler Kanununun 87 nci maddesine göre ih tar cd- 
zası verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabj- 
ua göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3896 30 . IV . 1952

5864/5506 Em iııer.
Kavaklar deresinde 
Nov 98,
Beykoz - İstanbul.

(Dilekçe özeti : 
hakkında).

Bir evin teslimi

Dilekçi : .İskân yoliyle kendisine verilmiş olan evin şagilirı 
den tahliye- edilerek tâı>afına teslimini istemektedir.

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında : Bahis mevzuu ev;ıı 
dilekçiye tahsis edildiğine dair hiçbir kayıt bulunmadığı w  
esasen bu husustaki dâvanın Danıştayca reddedilmiş olduğu bil
dirilmekte ve iskân bakımından yapılacak bir muamele bulun
madığı da ilâve olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bak
lanmış olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılma 
sına mahal olmadığına' karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3897 30 . IV . 1952



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

5872/5513 Veysi Çalarkulu ve 
ar.
Orman İşletmesi me
murlarından muha
sebe memuru.
Siird.
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Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe öze ti: Tekrar işe alınma
ları hakkında).

Dilekçiler : Mensup bulundukları orman işletmesinin lağvı 
üzerine açıkta kaldıklarından bahsile, başka b ir işletme emrine 
verilmelerini istemektedirler.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçilerin ücretle 
müstahdem bulundukları işletmenin tam iri üzerine görevlerine 
son verildiği ve halen boş kadro ve ihtiyaç bulunmadığı için tek
rar tavzifleri cihetine gidilemiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3898 30. IV  . 1952

5875/5515 Hilmi Sunar.
İstasyon Cad. No. 
12.
Çatalca.

(Dilekçe özeti: Eski görevine iade 
si ve birikmiş aylıklarının verilme
si hakkında).

Dilekçi : Af Kanunundan istifade etmiş olması hasebiyle 
eski görevlerine iadesi ve birikmiş aylıklarının da verilmesi lâ- 
zımgeleceğini beyanla, bu yolda bir karar ittihazını istemek
tedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin memuri
yet vazifesini kötüye kullanmak suçundan mahkemece üç yıl 
ağır hapse mahkûm edilmesi üzerine Memurin Kanununun 49 
ncu maddesine tevfikan memuriyetten ihracına U inzibat ko
misyonunca karar verilmiş olduğu ve bu muamelede bir yol
suzluk görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 5677 sayılı Af Kanununun 7 
nci maddesinin tefsirine mahal olmadığına mütedair olan Mec
lis kararının ihtiva ettiği esaslar dairesinde durumunun yeni
den tetkik edilerek neticesine göre hakkında muamele ifasını 
ait olduğu makamdan istemekte muhtar olmak üzere vâki isteği 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3899 30 . IV  . 1952

5892/5527 Ali Uslu ve ar. 
Ebülhadi Köyü. 

Tarsus.

(Dilekçe özeti : Haklarının korun
masına dair).

Dilekçiler : Sazlık ve bataklık iken birçok emek sarfiyle is
tifade edilir bir hale getirdikleri araziye su işleri müdürlü
ğü tarafından mülkiyet iddia edilmesi üzerine kaymakamlıkça 
2311 sayılı Kanun hükümlerine uyularak müdahalelerinin men’ine 
karar verildiğini ve jandarma karakol komutam Mehmet Ça-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

vuşun da kendilerine hakaret ettiğini beyanla, haklarının ko
runmasını ve adı geçen çavuş hakkında da kanuni muamele ya
pılmasını istemektedirler.

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Tarsus Regülâtörü
nün emniyet sahası olmak üzere Hâzinece sahiplerinden istim
lâk edilen mezkûr araziye dilekçilerin hodbehod tecavüzde bu
lundukları tesbit edilerek haklarında kanun hükümlerinin uy
gulanmış olduğu ve hakarette bulunduğu iddia edilen jandar
ma çavuşu hakkında da takibata başlanıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığı
na vo dilekçilerin kendilerinde b ir hak görüyorlarsa usulen 
kaza merciine müracaatta muhtariyetlerine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3900 30 . IV  . 1952

(Bilekçe özeti : Toprak verilmesi 
hakkında).

Dilekçiler : Çiftçi olduklarını ve toprağa muhtaç bulunduk
larını beyanla; ihtiyaçlarına kâfi miktarda arazi verilmesini 
istemektedirler.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçilerin Dört Nu
maralı Tevzi Komisyonuna müracaat etmeleri lüzumunun ken
dilerine tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre komisyonumuzca bu hususta bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçilerin sözü geçen komisyona müracaatta 
muhtariyetlerine karar verildi.

Karaı No. K arar tarihi

3901 30 . IV  . 1952

(Bilekçe özeti: Kooperatif ortak
lığına kabulü hakkında).

Dilekçi : Tarım Kredi Kooperatifi ortaklığına kabulünü is
temektedir.

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçi
nin ortak olabilmek vasfını haiz olmadığı anlaşıldığından bu 
baptaki talebinin kabul edilmemesine kooperatif yönetim ku
rulunca karar verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

5897/5532 Mehmet Cengiz Al- 
6669/ tay.

Kökçem Oteli sahibi 
eliyle.
Salilıli.

5529/5894 R ifat Kılmç ve ar. 
Konak Mah.
Söke.

3902 30 . IV . 1952
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Dilekçe
No.

5903/5588
12526/11641
6667/

5908/5543

7206/6659
5916/5550.

Mehmet Talıir Bire 
cikli.
Kınaeı Han No. 20
Anafartalar.
Ankara.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Koalisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : IIedim kararının 
infazı ve tazminatın verilmesi hak 
kında).

Dilekçi : Diyarbakır Belediyesince, Çopyan mahallesinde 
yaptırmış olduğu evjı^p yıktırılmasına dair ittihaz edilen ka
rarın bir an evvel infaz edilmesi ve muktazi tazminatın da ve
rilmesi lıusuşupun teminini istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Us ki imar plânına 
göre ittihaz edilmiş olan hedim kararının, mezkûr plânın 
tatbik mevkiinden kaldırılmış olması hasebiyle re f’ine belediye
ce karar verilmiş ve bu suretle şikâyet sebebinin zâil olmuş 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık ceva 
bina göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3903 30 . TV . 1952

Salim Aka. 
Kuşçular Köyü. 
Bafra.

(Dilekçe özeti: Hakkının gözetil
mesine dair).

Dilekti ■ Gayrimenkulu hakkında Bafra Kaymakamlığınca 
2311 sayıb Kanun hükümlerine aykırı olarak karar verildiğinden 
bahsile, hakkının gözetilmesini istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin hasım ta
rafla uzlaştığı ve bu sebeple şikâyetten vazgeçtiği bildirilmekte 
ve feragati muhtevi zaptın birlikte gönderildiği de ilâveten be 
yan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Bakanlığın yukarıya alınan cevabına ve 
sözü geçen zabıt münderecatına nazaran vâki istek hakkında ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

K arar No. K arar tarihi

3904 30. IV 1952

Sajni Tatlıdjl.
Çifte b&vuzlar Tepe 
So, No. 2/5.
Kadıköy - Kızıltop- 
rak.
İstanbul.

(Dilekçe öze ti: Tekrar işe aldınU 
ması hakkında).

Dilekçi : Hainaliai' teşkilâtına bağlı Odunkapı İskelesindeki 
vazifesine haksız ve sebepsiz olarak nihayet verildiğini beyanla 
tekrar işine alınması hususunun sağlanmasını istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin aynı teşki
lâtta tekrar görevlendirilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek yerine geti-
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rilmiş olduğundan bu hususta komisyonumuzca b ir işlem ya
pılmasına mahal olmadığıma karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3905 30 . IV . 1952

(Dilekçe özeti: Maluliyet zammı
nın verilmesine devam olunması 
hakkında).

Dilekçi : 5107 sayılı Kanuna göre yapılmış olan maluliyet 
zammının kesileceğini haber aldığını bildirmekte ve bu zammın 
eskisi gibi verilmesine devam edilmesini istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : 5107 sayılı Kanuna gö
re dilekçiye mâlûliyet zammı verilemiyeceği ve bu sebeple bu zam
mın kesilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 
ist«k hakkımda komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığın» karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3906 30 . IV . 1952

(Dilekçe özeti: Yolcuların getir
dikleri kürklerin Gümrük Vergisi
ne tâbi tutulmasına ve saireye da
ir).

Dilekçiler : Yolcuların yabancı memleketlerden getirdikleri 
kürklerin Gümrük Resmine ve bâzı tahditlere tâbi tutulmasını 
ve bu şekildeki gümrük ithalâtının birtakım kayıt ve şartlar al
tında yapılması hususunun da teminini istemektedirler.

Gümrük ve Tekel Bakanlığının cevabi yazısında : 5383 sayılı 
Kanun bükümleri dairesinde muamele ifasını istilzam eden bu 
mevzu hakkında dilekçilere gereken malûmatın verildiği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre komisyonumuzca bu hususta bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3907 30 . IV . 1952

(Dilekçe özeti: Yol yaptırılması 
hakkında).

Dilflk<jiier : Torai - K ürtün - H arşit - Tirebolu yolunun ya 
pılmasım istemektedirler.

Bayındırlık Bakanlığının cevabi yazısında : Yapılması iste
nen yolun Devlet yolları dışında kaldığı ve mamafih bu yola

">992/5609 K ürtün Bucağına
bağlı köy muhtarları. 
Torul

•'>936/5567 Şükrü Tanatar ve ar.
Kapalı Çarşı 1/2. 
İstanbul.

5935/55,66 Ahmet Paçaman.
Bahçe Köyünden. 
Keşan.
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atfedilen ehemmiyet göz önünde tutularak Gümüşane ve Giresun 
illerine üç yüz bin lira tahsisat gönderildiği ve program dâhi
linde çalışmalara devam edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve n« sebepten verildiği

3908 30 . IV . 1952

5996/5613 Recep Bakım. 
Muhtar.
Gelegermi Köyü. 
Yalvaç.

(Dilekçe öze ti: Bâzı kimselerin tu 
t ular ak haklarında kanuni mua
mele yapılmasına dair).

Dilekçi : B ir arazi ihtilâfından dolayı köylerine hücum ede
rek bir kişiyi öldüren, üç kişiyi de yaralıyan şahıslardan serbest 
bırakılanların dahi tutularak haklarında kanuni muamele yapıl
masını istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Olayın mahiyetine 
ve âsayişe müessir neticesi göz önünde tutularak ona göre takibat 
yapılması ve haklarında âmme dâvası açılanlardan başka kimse
lerin de iştirakleri bulunup bulunmadığının kesin olarak tesbiti 
hususlarının mahallî C. Savcılığına yazılmış olduğu bildirilmek* 
tedir.

Gereği düşünüldü : Kanuni merciinc intikal etmiş olan bir 
hâdise ile alâkalı istek hakkında komisyonumuzca işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3909 30 IV . 1952

6006/5617 Fehmi Şeker. (Dilekçe öze ti: Gevaş Yargıcından
Pişvanik Köyü. şikâyet).
Gevaş. Dilekçi : Gevaş Sulh Yargıcı hakkında Adalet Bakanlığına 

gönderdiği mütaaddit şikâyetnamelere tatmin edici bir cevap 
alamadığından bahsile gereğinin yapılmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Şikâyetin taallûk et
tiği hususlardan dolayı Gevaş Sulh Yargıcı Orhan Tan hakkında 
işlem yapılmasına mahal görülmediği ve keyfiyetin dilekçiye de 
tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine vc Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3910 30 . IV . 1952



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

6007/5618 Necmiye Uygur 
(Çallı).
Cemalettin Mah.
İznik.

(Dilekçe özeti: Arsa verilmesi hak
kında).

Dilekçi: Erzincan’da kurulan yeni şehirde kendisine de bir a r
sa verilmesini istemektedir.

Bayındırlık Bakanlığının cevabi yazısında. Erzincan’da yeni- 
şehirde arsa ittihazına elverişli yerlerin parsellâsyonu yapıldıktan 
sonra dilekçinin de isteğinin yerine getirileceği, valilik işarına 
atfen bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: îsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca b ir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3911 30 I V . 1952
*

6008/5619 Mustafa özdil.
Kadıköy Misaki Mil
lî So. No. 60. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti: Mülga R eji İdari
sindeki hizmetlerinin de tanınarak 
emekli maaşı bağlanması hakkın
da).

Dilekçi: Mülga reji şirketinde geçen hizmetlerinin, Tekel İda
resindeki hizmetlerine eklenerek mecmuu üzerinden emekli maaşı 
bağlanmasını istemektedir.

Gümrük ve Tekel Bakanlığının cevabi yazısında: 5434 sayılı 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sin tahdidine tâbi tu 
tularak işine son verilmiş bulunan dilekçiye mezkûr kanun hük
münün teşmil edilemiyeceği ve bu itibarla isteğin yerine getiril
mesine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına göre yeni bir kanun 
teklifi mevzuu ile ilgili olan istek hakkında komisyonumuzca ya
pılacak bir işlem bulunmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

8912 30. IV . 1952

6009/5620 Yavuz Mümin. 
Kâzım Dirik Cad. 
No. 46. 
ö rnek  Köyü. 
Karşıyaka.

(Dilekçe özeti: Kredi temin edil
mesi hakkında).

Dilekçi: ihtiyacından bahsile, Z iraat Bankasından yeter de
recede kredi teminini istemektedir.

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçi
ye muhtelif tarihlerde kredi sağlanmış olduğu ve mevcut borçla
rını henüz ödemediği ve bu itibarla başkaca para verilemiyeceği, 
Ziraat Bankasının işarına atfen bildirilmektedir.
• Gereği düşünüldü: îsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına
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göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Kaı*ar .No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin ' "•
No. «eh, soyadı veadresi Komisyon kararı vo ne sebepte» verildiği

3913 30 . I V . 1952

(Dilekçe özeti : Verimsiz toprağın 
verimli toprakUı değiştirilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Arazi tevzi komisyonunca 1947 yılında kendisine 
verilen 75 dönüm yerin kısmen verimsiz oldğundan bahsile bu 
kısmın alınarak mukabilinde halı araziden açtığı on dönüm
lük toprağın namına tescilini istemektedir.

Devlet. Bakanlığının cevabi yazısında : Bahis mevzuu 75 dö 
tıümlük arazinin dilekçiye kendi arzusu ile verildiği ve 
sonradan açtığını, ileri sürdüğü yerin köy merası olmak hasebiy
le bu baptaki dileğinin yerine getirilmesiûe imkân görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi

Karar No. K arar tarihi

3914 30 . IV . 1952

6012/5623 Mehmet Yıldırım. 
9183/8552 Kadriye Köyünden 

10626/9877 Serik İlçesi.
Antalya.

6016/5627 İsmail Cevdet Gü
naydın. . 
Sucuzade Mah. 48. 
So. 110 evde. 
Adana.

(Dilekçe ö ze ti: Tekrar işe ahuma 
sı hakkında).

Dilekçi i Haksız ve sebepsiz işinden çıkarıldığını ve <;ok 
muhtaç bir durumda: olduğunu beyanla, tekrar eski yerine alın 
ması hususunun teminini istemektedir.

Çalışma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin halca 
kayıtlı işçi olduğu ve izinsiz gittiği kaplıcadan avdetinde vazi
fesine devam ettirileceği ve lâkaydisiııin devamı halinde hakkın
da kanun hükümlerinin'uygulanacağının kendisine de tebliğ 
edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi

Kaı ar No. Katar tarih i

3915 30 . IV . 1952

6019/5629 Osman öztürk ve ar. 
Yeni Karaağaç Kö
yünden.
Karacabey.

(Dilekçe önet*: 
hakkında).

Tbprak verilmesi

Dilekçiler : MübadiL muhacirlerden olduklarını beyanla, 
köylerinde mevcut Hazine topraklarının, Çiftçiyi Topraklan
dırma kanunu gereftinee kendilerine, verilmesini istemektedirler
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Devlet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçilerin toprağ;: 
muhtaç çiftçilerden bulundukları takdirde 4752 sayılı K anr'i 
hükümleri dairesinde ihtiyaçlarının nazara alınması lüzumu 
nun alâkalı valiliğe yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3916 30 . IV . 1952

6020/5630 Ömer Alkbaba. (Dilekçe özeti : Eğil Sorgu Yargı
Eğil. nndan şikâyet).

Dilekçi : Eğil Sorgu Yargıcı Abidin Üztermiyeci’nin Hü 
kümet Tabibi Avni Kefeli ile birleşerek kendisi hakkında 

şikâyette bulunan kimseleri veya arkadaşlarını birer bahane 
ile tevkif edip işkenceye tâbi tuttı^ğunu iddia etmektd ve gere- 
ginin yapılanasım istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Adı geçen yargıcm, 
Hükümet Tabibi ile anlaşıp, vazifede zabıtaya hakaret ve Ad- 
liyenin mânevi şahsiyetini tahkir etmekten samk Ahmet A kçay’a 

'  mçzkûr suçlan isnat ederek mumaileyhi tevkif ettiğine veya
her hangi bir şekilde işkenceye tâbi tu ttuğuna dair delil ol
madığı gibi, evrak üzerinde yapılan incelemeye göre de, bahis 
konusu suçlardan dolayı sanığın tutulm asına Sulh Yargıcı 
sıfatiyle İhsan Şensoy tarafından karar verilmiş olduğu an
laşıldığından Sorgu Yargıcı hakkında muamele ifasına mahal 
görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Alâkalı Bakanlığın, şikâyete konu teş
kil eden husus hakkında yaptırdığı tahkikat neticesini mübey- 
yin olarak verdiği cevaba göre, bu şikâyete dair komisyonu
muzca yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3917 30 . IV . 1952

6025/5635 Osman Çeviksever. (Dilekçe özeti: Açıkta kaldığı
İstanbul Garajında. müddete ait ücretlerinin verilmesi
Gazianteb. hakkında).

Dilekçi : H ayrat hademesi iken haksız ve sebepsiz yere bir 
müddet açığa çıkan İmiş ise de sonradan tavzif edildiğini be
yanla, açıkta kaldığı zamana ait istihkakının tesviyesi hususu
nun karar altına alınmasını istemektedir.

Başbakanlığın cevabi yazısında : Dilekçiye vazife görme
diği günler içiıı ücret verilmesine mevzuatın müsait olmadığı 
bildirilmektedir.

Oereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

. i
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Komisyon kararı ve »e sebepten verildiği

istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3918 30 . IV . 1952

6033/5642 Mehmet Namal ve 
ar.
Çankırı Cad. Müze 
ve Atlı Spor Kulübü 
civarındaki evlerin 
saılı ipleri.
Ankara.

(Dilekçe özeti : Birtakım baraka
ların yık tırıl muma sı hakkında).

Dilekçiler: A nkara’da Çankırı kapıda Roma hamamı harabe
si civarında yaptırmış oldukları barakaların yıktırdmamasını 
istemektedirler.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında: Arkeolojik .saha 
içinde yapılmış olan bahis mevzuu barakaların 'yıktırılması hak
kında mahkemeden karar alınmak üzere olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciine intikal eden bir hususla 
ilgili istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3919 30 . IV  . 1952

6036/5644 Mustafa Metin. 
Sarıkeçili seyyar aşi
retinden.
Aydın.

(Dilekçe özeti 
hakkında).

İskân edilmeleri

, Dilekçi: Aydınlı p ire lin e  mensup 341 kişinin Dörtyol ilçe
sindeki Gazi Çiftliğinde iskân edilmelerini istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında: îç iskân işinin esaslı 
bir şekilde ele alındığı zaman dilekçe sahibi ve arkadaşlarının 
mensup bulundukları aşiret topluluğunun da mevzuat dairesin
de iskânları cihetine gidileceği ve keyfiyetin kendilerine de teb
liğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3920 30. IV . 1952

3039/5647 Naim Bayraktar.
Alemdaroğulların-
dan.
lıiski hususi muhase 
be memuru.
Kelkit.

(Dilekçe özeti : 
i ad esi h akkm da).

Eski görevine

Dilekçi: Eşhas zimemine alınmış olan bir paradan dolayı 
•mahkemeye verilerek neticede üç ay hapse mahkûm edilmiş ol
duğunu, halbuki .böyle bir mahkûmiyeti icabettirecek bir suçu 
'btfiuwmad*ğrnı ve halen açıkta olması hasebiyle çok perişan bir 
duruma düştüğünü beyanla, tekrar eski görevine iadesini iste
mektedir.

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında: Zimmetine 668 lira ge
çirmiş olmasından dolayı üç ay on beş gün hapse mahkûm edil-
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Dilekçe

No.
Dilekçe sahibinin 

adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı vo ne sebepten verildiği
.................. .. ......../ . ..... .

miş ve 7 ay da memuriyetten mahrumiyetine karar verilmiş olan 
dilekçi hakkındaki hükmün kesinleştiği ve mumaileyhin işlediği 
suçun mahiyeti itibariyle eski görevine iadesine imkân olmadığı 
vo esasen özel idarede halen açık memuriyet de bulunmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına
göre bu hususta komisyonumuzca b ir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin isterse kaza merciine müracaat edebile
ceğine karar verildi.

Karar No. K arar tarihi 

3921 30 . IV  . 1952

7690/7128 Talât Yüksel. (Dilekçe özeti: Kızının öğretmen
(İ040/5648 Sorgu yargıçlığı kâ okuluna leylî veya nehari olarak

tibi. kabulü hakkında). ı
Bolu-, Dilekçi : Kızı Melâlıat Yüksel’in parasız yatılı olarak her 

hangi bir öğretmen okuluna alınmasını yahut gündüzlü olarak 
Bolu öğretmen Okuluna kabulünü istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin kızı 
Melâhat’m tercih sıra numarasına göre parasız leylî olarak.ka
bulüne imkân bulunmadığı ve farklı derslerin imtihanını verdiği 
takdirde Bolu öğretmen Okuluna nehari olarak alınacağı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta, komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına kara» verildi.

• K arar No. K arar tarihi

3922 30 . IV . 1952

6042/5650 K adri Acar.- (Dilekçe özeti: Emeklilik hakkının
Hacıhalii Mah. tanınmasına dair).
Gebze. Dilekçi : Gebze’de Sultan Orhan Camii müezzini olduğunu

ve hayrat hademesine de emeklilik hakkı verilmesi lâzımgelece- 
ğini beyanla, bu hususta bir karar ittihazını istemektedir.

Başbakanlığın cevabi yazısında : İstekle ilgili olarak hazırla
nan tasarının met«oiinB sunulmuş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni; bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı olan istek hakkında; komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
ınaüûl bulunmadıgma* karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

30 . IV . 1952
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6046/5652

Dilekçe
No.

6013/5624

6015/5626

Recep îşler ve ar. 
Ayrancı Bucağı 
Muhtarı.
Konya Ereği isi.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe öze ti: Köy odasının C. 
Halk Parti namına tapuya baç 
lanmış olmasından şikâyet).

Dilekçiler : 1945 yılından beıi köy odası olarak kullanıla. ı 
binanın eski muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri tarafından gizlice 
ve teberrü suretiyle Cumhuriyet Halk Parti adına tescil ettiril
miş olduğunu beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedirler.

tçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Adı geçen Par. i 
namına olan tapunun iptali hakkında mahkemeye müracaat olun
duktan sonra 5830 sayılı Kanunun kabul ve meriyet mevkiine 
vaz'edilmesi üzerine mezkûr bina kaydının bu kanuna tevfikan 
Ayrancı köyü özel kişiliği adına tashih ettirilmiş bulunduğu bil
dirilmektedir.

Oereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verild.

Karar No. Karar tarihi

3924 30 . IV . 1952

Fikret Sağlam. 
Mirgüıı şirket geçidi 
No. I .
Sarıyer - Boğaziçi, 
tstanbul.

(Dilekçe özeti : Üç aylık ücretinin 
ı'erilmesi hakkında).

Dilekçi : Sarıyer'de bekçibaşı ikeıı istifa suretiyle ayrıl
dığını bildirmekte ve verilmiyen üç aylık ücretinin idareden 
alınarak tarafına itasını istemektedir.

tçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Bakayada kalan bek
çi ücretlerinin mükelleflerden haczeıı tahsili cihetine gidilme
dikçe dilekçi gibi istihkak sab ilerine  de müterakim ücretleri
nin verileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına ve dilekçinin kaza merciine müracaatta muh
tariyetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3925 30 . IV . 1952

Yusuf Kara koç ve 
ar.
Sabuncu.
Kadınhan.

(Dilekçe özeti : Halk Bankasından 
kredi teminine dair).

Dilekçiler : Kadınhan İlçesindeki esnaf ve küçük sanatkâr
ların kredi ihtiyacının Halk Bankasınca karşılanmasını iste
mektedirler.

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının cevabi yazısında : Kadın- 
han İlçesinde Halk Bankası şubesi bulunmadığı vc şubesi olmı- 
van yerdeki esnaf ve küçük sanatkârlara bankaca ödünç para 
yerilemiyeeeği bildirilmektedir.



—  21 —

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

3926 30 . IV . 1952

6066/5671 Ali Nevzat Atlı. 
9520/8863 Akpınar Mah. Eğri 

&>. No. 10.
Elâzığ.

(Dilekçe özeti: Tekrar tavzifi ve
ya maaşlarının verilmesi hakkın

Dilekçi : Bucak müdürü iken bir tertip ve isnada mâruz 
kaldığını ve bu yüzden görevine son verildiğüıi beyanla, tek
rar tavzifini veya maaşlarının verilmesini istemektedir.

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin görevini 
kötüye kullanmasından dolayı lüzumu muhakemesine karar 
verilmesi ve aynca hakkında 1609 sayılı Kanuna göre takibat 
yapılması ve vazifesinin ehli olmadığının ve olamıyacağının 
da anlaşılması üzerine işine son verildiği ve keyfiyetin bakan
lıkça da onanmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı
ğına ve dilekçinin isterse memuriyetinin iadesi ve maaşları
nın verilmesi hakkında kaza merciine müracaat edebileceğine 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3927 30. IV . 1952

6076/5676 Fatma Çeker. 
Cumhuriyet Malı. 
Tutuş So. No. 6 da. 
Eskişehir.

(Dilekçe özeti: Selden ağır hasar 
gören evimin yeniden yaptırılması 
hakkında).

Dilekçi : Eskişehir’deki evinin son ■selden ağır hasar gör
düğünü ve her an yıkılması mümkün olduğunu beyanla, bu 
evin mevcut teşkilât marifetiyle yeniden yaptırılmasını iste
mektedir.

Bayındırlık Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin ta
mir masrafını inşaat amirliğinden alarak işe başlaması lâzım- 
geleceği ve seylâp komisyonunun bu tamiri bizzat yaptırmasına 
imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3928 30. IV . 1952



—  22 —

Dilekçe
No.

6084/5681
6083/5680

6086/5683
14398/13410

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Aiii Yılmaz, 
Armutlu Mtılı. 
Şavşat.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

( Dilekçe özeti : Açık maaşt veril
mesi hakkında).

Dilekçi : Kadrosunun lâğvı dolayısiyle açıkta kaldığını bo
yanla, açık maaşı verilmesini istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Ücretli mübaşir iken 
kadrosunun kaldırılması üzerine görevi »ona eren dilekçiye 
açık maaşı verilmesine kanunen imkân olmadığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık, cevabına 
uröre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığı
na karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

:*929 30 . IV . 1952

Haşan Büküvardar 
Melekhoca Cad.
No. 90.
Karaigümrük - İstan
bul.

(Dilekçe özeti: Kendisine de mi 
lis albayı rütbesinin tevcihi ve nıâ- 
iûliyet maaşının artırılması hak
kında).

Dilekçi : Emsaline olduğu gibi kendisine de Milis albayı 
rütbesinin tevcihi vn. bağlanmış olan mâlûliyet maaşının bu rü t
beye göre tadili) hakkında ikame ettiği dâvanın Askerî Yargı* 
tayca süre aşımı noktasından reddedildiğini beyanla, isteğinin 
bir kere de Büyük Millet Meclisince incelenerek lehinde bir ka
rara bağlanmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
ancak 120 - 150 kişilik bir kuvvete komuta ettiğinin incelenen 
dosyası münderecatındaıı anlaşıldığı ve bu sebeple kendisine 
Milis albayı rütbesinin tevcihine kanunen imkân olmadığı ve 
esasen bu baptaki dâvasının Anken Yargıtayca reddedilmiş 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ayni isteği muhtevi olarak aç
tığı: dftvaıun Askeri Yai'gjtayca süre aşımı noktasından redde
dilmiş bulunması, mer/kıur isteğin teşrii heyetçe tekrar incelen
mesini ieabettiren bir sebepı olamıyacağına, çünkü bir dâvanın 
hu suretle karara, bağlanması halinde dâhi diğer taraf lehine bir 
muhkemi kaziye hâsıl olmuş bulunacağına ve ııjuhkem kaziye
lere riay>e1 ise hukukaır ve kanunen zaruri ve mecburi olmasına 
v6h esasen kaza.- merciinin bahis mevzuu kararı mevcut olm asa  
bile bu işin tetkiki knatıİK yonumuzun vazifesi dışında bulunm a  
sına, binaen, vâta talep hakkında bu sebeplerden bir işlem ya- 
|nlmo*ım»; mahiri olnrariîiğmaı karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3930 30. IV . 1952
W '
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€089/5686 iMehanetözhayvefar. 
Besni.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. **dı,5soy«drveiadw*D Komisyon kararı vejne.flebeptân cstetildiği

(Dilekçe özeti : İlçelerinde tütün 
(kimine müsaade edilmesi hakkın
da).

Dilekçiler. : Be-sııi İlçesinde üç seneden beri yapılan deneme 
tütün ekiminden iyi netice alındığından bahsile, bu ekime devam
lı surette izin verilmesini istemektedirler.

Gümrük ve Tekel Bakanlığının cevabi yazısında : Adı geçen 
ilçede yapılan deneme ekimden iyi netice alınmadığı, çünkii mah
sulün kimyevi terkip bakımından menşeini; uymadığı ve bu se
bepten geçici iznin kaldırıldığı ve dilekçilerin müracaatları ta
rihine nazaran keyfiyetin kendilerine tebliğinden evvel Büyük 
Meclise baş vurmuş oldukları bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu »hususta komisyonumuzca yapılacak'bir işlem olmadığı
na ıkaıtar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3931 :*0 . I V  . 1952

6098/5693 ,Eşref Tekayak. 
Sivrihisar Cad. M. 
Kemâl'Paşa Mah. 

genlik So. No. 6. 
Eskişehir.

(Dilekçe özeti: Tarlalarına el ko- 
n utmaması h ak ki nda).

Dilekçi : Kskişehir’de Sazova civarında yaptırılan su şeddi 
için yalnız hemşiresine ait araziye el konularak burada hafriya 
ta  haşlanıldığmı ve bu halin kendilerini çok mağdur ettiğini 
beyanla, mahallinde keşif ve tetk ikat yapılmasını ve fauiş'ıa 
bir mühendisin keyfine bırakılmamasını istemektedir.

Bayındırlık Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 8 . 1 .  
1952 tarihinde su işleri 9  ncu şube müdürlüğüne müracaatla id
diasından vazgeçmiş ve ilk takd ir edilen kıymet üzerinden p a
rasının verilmesini istemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabilin 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3932 30 . IV . 1952

6114/5707 Oaman .Ba.lta ve ar 
AratJöl HKöyü.
Aksaray.

Dilekçilar : Köylerine ait meraıım toprak tevzi komiacrromca 
dağıtıma tâbi tutulmuş olmasından şikâyet etmekte ve bu işten 
vaageçilmesini istemektedirler.

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında : Sözü geçen meranın 
bamamı Jevâe tâbi tutulmuş olmayıp ihtiyattan ''fazlasının, yani 
8086 dönümlük kısmuun hak sahibi ç iftelere dağıtılmış bu

i

(Dilekçe öze ti: Köy merasının da 
ğıtıma tâbi tutulmaması hakkın
da).
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Dilekçe Dilekçe sahibinin - '
No. adı, soya’dı ve adresi '* Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

lunduğu ve bıı işin de kanun ve tüzük hükümlerine tamamen 
uygun olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Toprak tevzi komisyonu muamele vc 
kara rlan  aleyhine kaza merciine müracaat edilmesi lâzımgelece- 
ğinden vâki istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3933 30 . TV . 1952

(Dilekçe özeti: İskân edilmesi hak
kında).

Dilekçi : Bulgaristan göçmenlerinden olduğunu beyanla, 
İzm ir’de iskân edibnesini istemektedir.

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında • Dilekçinin iskâna tâ
bi kimselerden olduğu anlaşıldığı takdirde isteğinin yerine ge
tirilmesi lüzumunun İzmir Valiliğifıe tebliğ edildiği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetine ve Bakanlık cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mu
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3934 30 . IV . 1952

(Dilekçe özeti: Yargıçtan şikâyet >■

Dilekçi : Siverek Sulh Ceza Yargıcı Adnan önelçi’nin göre
vini kötüye kullandığını, iş sahiplerine fena muamele yaptığını, 
halk ile memurlar arasında ikilik yarattığını bildirmekte ve ge
reğinin yapılmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Adı geçen yargıç hak 
kında aynı hususlardan dolayı inzibati ceza tatbik edildiği için 
bu defaki şikâyet üzerine tekrar muamele tâyinine lüzum görül 
mediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve bakanlık cevabımı 
göre bu hususta komisyonumuzca b ir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3935 30 . IV . 1952

(Dilekçe özeti: Bir su kapağı ya
pılması hakkında).

Dilekçiler : Vayvaylı bataklığı kurutm a kanalı mansabınd» 
bir kapak yapılmasını istemektedirler.

Bayındırlık Bakanlığının cevabi yazısında : Feyezan zaron- 
nmda açılıp kapatılmasına imkân olmıyan böyle bir kapağı11

6143/5729 Mustafa Şenel ve ar. 
Muhtar.
Köy halkı namına. 
Havraniye Köyü. 

vp;,.. Misis Bucağı - Sey
han ili.

6135/5723 Mehmet öcal. 
7204/6657 Hacı öımer Mah. 

Siverek.

6117/5710 Mehmet Başar.
Kahramanlar 1427 
So. No. 16/A. 
İzmir.



—  26 —

inşa&ma lüzum görülmediği bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 

göre komisyonumuzca bu hususta bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve a d m i Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3936 30. IV . 1952

6146/5732 Muhittin Türel. 
6437/ Eski orman bölge 

mutemedi. 
Nallıhan.

(Dilekçe özeti: liir göreve tâyini 
hakkında ).

Dilekçi : İçişleri Bakanlığında yirmi lira aylıklı bir memuri
yete tâyinini istemektedir.

Meflkûr bakanlığın cevabi yazısında : Kadastro yargıçlığında 
vazife almış olan dilekçinin bakanlık teşkilâtında bir göreve tâ 
yini hakkındaki talebinden vazgeçmiş bulunduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Bu duruma göre komisyonumuzca yapıla
cak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3937 30. TV. 1952

6147/5733 Sami Güzey. 
Maltepe Uçak So. 
No. 12 Barkın Apt. 
Daire 2.
Ankara.

(Dilekçe, özeti: Emekli maaşının 
artınInıası hakk ında).

Dilekçi : İstanbul Hükümeti tarafından müstafi addedildiği 
tarihle, Millî Hükümetin kendisini tekrar tâyin ettiği tarih ara
sında geçen on dört ay, yedi günün fiilî hizmetine eklenerek 
emekli maaşının artırılmasını istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçiye yirmi altı 
sene üzerinden tahsis kılınmış olan emekli maaşının tadilini mu
cip bir sebep görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza, merciince incelenmesi lâzımgelen 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3938 30 . IV . 1952

6152/5737 Seyit Çalışkan ve ar. 
Orman Fidanlığında 
muvakkat* gündelikçi 
Karşıyaka - İzmir,

(Dilekçe özeti 
hakkında).

tskân edilmeleri

Dilekçiler : Bulgaristan göçmenlerinden olduklarını beyanla, 
İzm ir’in Çivli köyünde iskân edilmelerini istemektedirler.

Devlet Bakanlığının eevabi yazısında : Dilekçilerin iskâ ı 
hakkını haiz göçmenlerden oldukları takdirde iskânlarına mü
taallik işlemin hemen yapılması lüzumunun alâkalı valiliğe tebliğ 
edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili Bakanlık cevabına göre



—  26  —

dilekçilerin İzmir Valiliğine müracaatla muameleyi takip etme
leri lâzımgeleceğinden bu hususta komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne acbepten verildiği

3939 30 . IV . 1952

6171/5755 Eyüp Şahin. 
Çağırkan İlkokulu 
Başöğretmeni. 
Kaman.

(Dilekçe özeti: Terfi 
hakkında).

ettirilmesi

Dilekçi : Terfi etmeye hak kazanmış olduğu halde şimdiye 
kadar yükseltilmediğiııi beyanla, durumunun incelenerek maa- 
aşınm artırılması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin ba
şarısı hakkında bir hüküm verilebilmesi için tekrar teftişe tâbi 
tutulması hakkında Kırşehir Valiliğine tebliğat yapıldığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabımı 
göre komisyonumuzca bu hususta bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin istem ' kaza merciine müracaat edilebi
leceğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3940 30 . IV . 1952

6254/5825 Ali Turan. (Dilekçe özeti: Bir gayrimenkv-
Yaka Mah. liin tamamının âdi iskân yoliyle
İzmir. parasız olarak teffizi hakkında).

Dilekçi : Borçlanma suretiyle kendisine tahsis edilmiş olan 
gayrimenkul ün âdi iskân haddi dâhilinde bulunduğunu sonradan 
öğrendiğinden bahsile, bedel olmak üzere tütün istihkakından 
kesilen 640 liranın tarafına ret ve iadesini ve tahsisin parasız 
olarak yapılmasını istemektedir.

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında : Mezkûr gayrimenku
lun yalnız âdi iskân haddi dışında kalan 2440 metre karelik 
kısmının verildiği tarihteki rayiç üzerinden borçlanmaya tâbi 
tutulması ve alınan paranın da iadesi lüzumunun alâkalı v a li l iğ e  

tebliğ edildiği bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabın ı 

göre bu hususta komisyonumuzca bir işiem yapılmasına maha' 
olmadığına ve dilekçi mezkûr gayrimenkulün tamamen âdi iskân 
haddini aşmadığı yolundaki iddiasında ısrar eylediği takdirde 
bundan dolayı da kaza merciine müracaat edebileceğine k arar  

verildi.
K arar No. K arar tarihi

3941 30 . IV . 1952
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6263/5834 Vefa E rtürk  ve ar.
Gazi Cad. Yoğurt 
Pazarında Bakkaliye 
mağazası sahibi. 
Diyarbakır.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : İstimlâk muamele
sinden şikâyet).

Dilekçiler : Hiçbir zaruri sebep mevcut değilken sırf bele
diye balkanının şahsi menfaati için dükkânlarının istimlâke 
tâbi tutulduğunu bildirilmekte ve bu kamulaştırmadan vazgeçil
mesi hususunun teminini istemektedirler.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Bahis mevzuu kam u
laştırmanın imar plânı tatbikatının tabiî bir neticesi olduğu ve 
bu hususta yapılacak bir işlem bulunadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
ğöre bu hususta komisyonumuzca da yapılacak bir muamele ol
madığına ve dilekçilerin istimlâkin lüzumsuzluğunda ısrar ettik
leri takdirde bundan dolayı kaza merciine m üracaatta m uhtari
yetlerine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3942 30 . IV . 1952

6292/5857 Dr. Tevfik önsalan. (Dilekçe ö ze ti: Malatya Çocuk
C. H. P. İkinci Bas- Esirgeme Kurumunun olağanüstü
kanı. toplantısı hakkında).
Malatya. Dilekçi : Malatya Çocuk Esirgeme Kurumunun yıllık olağan

üstü toplantısının valinin arzusu ile tamamen keyfî bir şekilde 
yapıldığını ve bu hareketin demokratik prensiplere ayykırı ol
duğunu beyanla, durumun tahkik ve neticesinin kendisine de 
tebliğ edilmesini istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Malatya Valisinin 
bu yer Çocuk Esirgeme Kurumunun teftiş edilmesi lüzumunu 
duyarak merkezden bir müfettiş celbetmiş olduğu ve bunun 
marifetiyle icra ettirilen tahkik ve tetkik neticesinde birtakım 
yolsuzlukların mevcudiyeti tesbit olunarak yapılan yeni bir 
seçimle idare kurulu üyelerinin değiştirilmiş bulunduğu ve 
dilekçinin Bakanlığa da aynı şeklde vâki müracaatına gerekli 
cevabın verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki komisyonumuzun görevi 
dışında olduğundan bu hususta b ir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin ait olduğu mercie m üracaatta muhta
riyetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3943 30 . IV . 1952

6295/5860 İsmail İldeniz. (Dilekçe ö ze ti: Naklen iskân edil-
Türk Gücü Köyün- mesi hakkında).

Dilekçi: Çorlu İlçesinin Türk Gücü Köyünde oturan akraba
larının yanına geldiğini beyanla, bu köyde iskânını istemektedir. 

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında ; Babaeski’nin Nacak

den.
Çorlu.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne .sebepten verildiği

köyüne yerleştirilmiş olan dilekçinin naklen iskânına kanunen 
imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre komisyonumuzca bu hususta bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin isterse kaza merciine müracaat edebi
leceğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3944 30 . IV . 1952

6305/5870 Salâhaddiıı Çan ve
ar.
Avammış B ucağına 
bağlı A şağı ifan» 
K öyünden.
Suşehri.

(Dilekçe öze ti: ih tiyati tedbir ka
rarının kaldırılması hakkında).

Dilekçiler : Suşehri Asliye Hukuk Mahkemesinin 950/29-30 
numaralı ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasını istemektedirler.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında: Bu hususta Bakanlık
ça yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmektedir.

(içreği düşünüldü: Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen is
tek hakkında komisyonumuzca muamele ifasına mahal olmadığı
na karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3945 30 . IV . 1952

6331/5888 Habip Cantepe. 
Mccitli Köyünde 
ımıkim.
Arpaçay - Kars.

(Dilekçe öze ti: Arazilerinin iadesi 
veya iskân edilmeleri hakkında).

Dilekçi : Kendisiyle diğer 011 altı aile reisine, H akveyis 
Köyündeki arazilerinin iadesini veya bu köyde iskân edilmele
rini istemektedirler.

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçi ile arkadaşla
rının Ardahan İlçesinin muhtelif köylerinde iskân edildikleri 
ve bunların üzerinde hak iddia eyledikleri arazi ile bir alâka 
lan  bulunmadığı ve bu sebeplerle dileğin yerine getirilemiye- 
ceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına ve dilekçinin isterse kaza merciine müracaat <- 
debileceğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3946 30 . IV . 1952

(>362/5917 Ahmet Ataserki ve 
ar.
Muhtar.
Sorgun Köyü, 
l'sak.

(D ilekŞ0mpfl': 'Ormana vâki mü
dahalenin men’i hakkmda).

Dilekçiler : Köylerinin ortasında bulunan ve uzun zaman
dan beri intifalarına terk edilen ormana bâzı kimseler tarafın
dan müdahale edildiğinden ve saireden bahsile, gereğinin ya
pılmasını istemektedirler.
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Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Bahis mevzuu müda
halenin önlendiği ve dilekçilere de bu neticenin tebliğ edildiği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

3947 30. IV . 1952

«373/5925 Yusuf Kansu.
Musafakı Mah. Ar- 
parslan So. No. 23. 
Kastamonu.

(Dilekçe özeti : Emekli maaşı bağ
lanması hakkında).

Dilekçi : Kastamonu Belediyesinde sular ustası olarak oluz 
sene hizmet etmesine rağmen emekli maaşı bağlanmadığı gibi ik
ramiye de verilmediğini beyanla, kendisine emekli maaşı tahsis 
edilmesini istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Görevi itibariyle 
4923 sayılı Kanuna tâbi olan dilekçinin bu kanunun meriyeti 
tarihinden bir sene sonra vazifeden ayrılmış bulunması iti
bariyle emeklilik bakımındarf hakkında bir işlem yapılmasına 
imkân görülemediği, ancak mahallî belediyesince her ay kendi
sine otuz lira yardım yapılmakta olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre komisyonumuzca bu hususta bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına ve dilekçinin isterse kaza merciine müracaat edebile
ceğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3948 30 . IV . 1952

6374/5926 Aziz îııtepe.
Evreşe Bucağı. 
Gelibolu.

(Dilekçe özeti : Iiir hısım f/ayri- 
menkullerin irs yoliyle namına 
tescili hakk t tıdeı).

Dilekçi : Gelibolu İlçesinin Evreşe Bucağında iskân edilmiş 
olan Mehmet ve Hafize’nin kanuni mirasçısı olduğunu beyan
la bunlardan kalan gayrimenkullerin kendi namına tesçiliııi is
temektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Mevzuat dairesinde 
iskân edilmiş olan dilekçiye ayrıca mirasçı sıfatiyle de gayri
menkul verilmesine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3949 30 . IV . 1952
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6376/5928 Ahmet Koçbay.
Ç obansarav  Köyü. 
Hol(,*ik - Y ıldızeli.

t)ilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve nc sebepten verildiği

(Dilekçe özeti 
şikâyet).

Oğlu Haşan 'dan

Dilekçi : Oğlu H aşan’ın kendisine ve diğer kardeşlerine yap
tığı fenalıklardan şikâyet etmektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Müştekiye oğlu t a 
rafından her hangi bir fenalık yapılmadığı ve oğlunun köyden 
kaldırılması halinde anasından kalan tarlalardan kendisinin 
faydalanacağı ümidiyle bu şikâyeti yapmış olduğunun anlaşıldığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlığın yukarda alınan cevabına gors 
vâki şikâyet hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işletil 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3950 30 . IV . 1952

6386/5936 Fatma Balcı ve ar. 
Urganlı Köyü. 
Turaııt lu - .Manisa.

(Dilekçe özeti : Bir izalei şüyu işi 
hakkında).

Dilekçiler : Öteden beri zilyed bulundukları tarlanın gayri- 
kanuni esaslar üzerinden izalei şûyuuna hükmedilmiş olduğunu 
beyanla, bu baptaki hükmün infaz edilmemesi ve sözü geçen 
gayrimenkulün uhdelerinde bırakılmasını istemektedirler.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Sözü geçen hükmün 
Yargıtayın tasdikm a iktiran etmek suretiyle kesinleştiği ve bi
naenaleyh istek hakkında yapılacak bir işlem olmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciinden geçmiş ve muhken 
kaziye halini almış olan bir hususla ilgili istek hakkında komis
yonumuzca işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3951 30 . TV . 1952

6426/5966 Halit Künelğin. (Dilekçe özeti : Emekli maaşının
Soğııkkuyu Cad. artırılması ve ikramiye verilmesi
No. 21/1. hakkında).

Kaışı>aka - zıııiı. Dilekçi : Geçmiş senelere ait hizmetlerinin 5434 sayılı Ka
nun geregince borçlanmaya tâbi tu tu larak  emekli maaşının a rtı
rılmasını ve ikramiye verilmesini ve icabında bu isteğinin ye
rine getirilmesini teminen kanunda değişiklik yapılmasını İst o 
mektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : 5434 sayılı kanunda 
emeklilerin borçlanmaya tâbi tutulacaklarına dair b ir hüküm 
mevcut olmadığı ve dilekçinin emekliliğe esas hizmetlerinin 
otuz yıldan az olduğu için kendisine ikramiye verilemediği ve 
kanunun tadilini mucip bir sebep görülemediği bildirilmekted'i'.
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Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine, Bakanlık cevabı ua 
ve mevcut kanun hükümlerine göre mezkûr istek hakkında ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe öalıibmiıı
No. adı, soyadı ve adresi Koalisyon kararı ve 11e sebepten verildiği

3952 30 . IV . 1952

(Dilekçe özeti : Ilir iş temini hak
kında).^

Dilekçi: Rize Çay Fabrikasında kendisine bir iş teminini iste
mektedir.

Çalışma Bakanlığının cevabi yazısında: 1951 kampanyasında 
işe abkul olunabileceği dilekçiye tebliğ edilmiş olduğu halde ce
vap vermediğinden hakkında işlem yapılamadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: isteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca da muamele ifasına mahal ol
madığına karar verildi. ;

K arar No. K arar tarihi

3953 30 . IV . 1952

(>442/6975 Yunus Dilber.
Çarşıbaşı Cad. Yeşil 
Rize özen Mobilya 
lıîvi. Niyazi Tahtacı 
eliyle.
Rize.

6453/5984 Sıtkı Çopur. 
Ibralıimpaşa Malı. 
Osmanpaşa So. No 5. 
Erzurum.

(Dilekçi özeti 
kında).

Emekli aylığı hak-

Dilekçi: Emekli aylığı bağlanmasına mütaallik işlemin çabuk
laştırılmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçiye 1 . X . 1950 
tarihinden itibaren 176 lira aylık bağlandığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına göre istek yerine geti
rilmiş olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3954 30 . TV . 1952

6457/5987 Veli Kutsal ve ar 
Şeyhnıetli Köyü.
Kadirli.

Dilekçiler: Bir arazi ihtilâfından dolayı bâzı kimselerle ara
larında çıkan hâdise dolayısiyle yurtlarını terketmek zorunda 
kalacaklarını beyanla, müsebbipler hakkında kanuni muamele 
yapılmasını ve kendi haklarının da korunmasını istemektedirler.

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında: bahis mevzuu hâdise
de suçlu oldukları tesbit edilen şahısların yakalanarak adalete 
teslim edildikleri ve münazaalı arazi hakkında alman idari ka-

(Dilekçe özeti : Bir ıırazi ihtilâ
fından hâdise çıkarmış olanlar 
hakkında karnini muamele yatrıl
ma.sına dair).
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rarın taraflara tebliği suretiyle anlaşmazlığın önüne geçildiği 
bildirilmektedir.

Oereği düşünüldü: Kaza merciine intikal etmiş olan bir hâdi
se ile ilgili istek hakkında komisyonumuzca işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Kaı ar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adreBİ Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3955 30 . IV  . 1952

6475/6002 İlanıza Değirmenci.
Vağkapanı .No. 2 
kahvede.
Oalata - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Sahte senet tan
zim eden Iiasivı Klein hakkında ka
nuni takibat yapılmasına dair).

Dilekçi : Rasim Ekin adında eski bir hükümlünün, tanzim 
ettiği sahte bir senede dayanarak mahkemeden aleyhine aldığı 
hükmü berayi infaz icraya koymuş, neticede mavnalarını sattır
mak suretiyle kendisini geçim vasıtasından mahrum bırakmış 
bulunduğunu ve sonradan ( Savcılığına vâki müracaatı üzerine 
senet altındaki imzanın sahte olduğu yolunda Adlî Tıp müesse- 
sesiııin verdiği raporun da sorgu yargıcı tarafından hükümsüz 
sayıldığını beyanla, adı geçen Rasim Ekin hakkında yeniden ta
kibat yapılmasını ve mağduriyetten korunmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin evvelce 
de aynı mealde verdiği dilekçe üzerine yapılan inceleme sonucu
nun 22 . ITT . 1948 tarih ve 18. 83 numaralı yazı ile bildirilmiş 
olduğu beyan edilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ajaıı şekilde daha evvel vâki 
olan müracaatı üzerine selef komisyonca verilen 24 . 1 . 1950 gün 
ve 2030 savıh karar, kaza merciine intikal etmiş olan hâdise hak
kında bir işlem yapılmasına mahal olmadığına mütedair bulun
mamsa ve bilâhara mezkûr hâdisenin bu mercice karara bağlan 
mış olduğu da şimdiki dilekçe münderecatındaıı anlaşılmasına 
binaen vâki son istek hakkında da komisyonumuzca bu sebepler
den muamele ifasına lüzum görülmediğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3956 30 . IV . 1952

«561/6078 Hüseyin Tok ve ar. 
Ç ınar’ın Cıımhuriye 
Mah. gönmenleri. 
Muhtar.
Divarbakır.

(Dilekçe özeti 
ni hakkında).

Borçlarının terki-

Dilekçiler : Yiyecek bedelinden Hâzineye olan borçlarını ı 
zaman aşımına uğramış bulunduğundan bahsile terkinini isle
mektedirler.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçiler hakkimi;' 
3242 sayılı Kanunun 3, 4 ve 5 ııci maddelerine göre muamele 
ifası ile neticesinin bildirilmesi lüzumunun alâkalı valiliğe tebli? 
(dildiği beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına
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Dilekçe Bilekçe »ahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve m» sebepten verildiği

göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçilerin icabında kaza merciine müracaatta 
muhtariyetlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3957 30 . IV . 1952

6587/60% Suna Yılmaz. 
Özbek Köyünde. 
Şabanözii.

(Dilekçt Özeti : Şaban özü ('. S a l 

cısından şikâyet).

Dilekçi : Kendisini döğüp çocuk düşürmesine sebep olan 
kimseler hakkında Şabanözü C. Savcısının tahkikat yapmadan 
ademi takip karan  verdiğinden ve tekrar vâki müracaatı üzeri
ne de hakarette bulunduğundan bahsile, gereğinin yapdmasını 
istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Savcının muamele 
ve kararında bir yolsuzluk görülemediği ve hakaretin vukuunu 
müsbit bir delil de mevcut olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve ilgili bakanlığın 
cevabına göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verild i

K arar No. K arar tarihi

3958 30. IV . 1952

6664/6155 M. Fahrettin.
Durakçay Askerî 

Hastanesinde Etüv Me
muru.
Çanakkale.

(Dilekçe özeti : Bir erin döğiilme- 
sinden şikâyet).

Dilekçi : Çanakkale Hastanesi Baştabibi Albay İbrahim Gö
ze’nin bir eri döğmüş olduğunu beyanla bundan şikâyet etmek
te ve gereğinin yapılmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Adı geçen 
baştabip hakkında askerî mahkemece verilen hükmün Yargı- 
tayın tasdikine iktiran ettiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince karara bağlanmış olan 
b ir hususa taallûk eden şikâyet hakkında komisyonumuzca iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3959 30 . IV . 1952

6666/6157 Cemal Altıntaş.
Sıra Mağazalar No. 
216.
Trabzon.

(Dilekçe özeti : Okul masraflımı 
affı hakkında).

Dilekçi : Okul masrafını ödivecek durumda olmadığını be
yanla, bu masrafın 5677 sayılı Kanun gereğince affını istemek
tedir. * 7 *  f $ :  

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Bir devlet 
alacağı olan okul giderinin A f Kanunu ile bir alâkası bulunma
dığı bildirilmektedir.
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Dilekçe
No.

(>693/61 SO 
6929/6398

6697/6184

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3960 30 IV . 1952

(Dilekçe özeti : Aleyhindeki dâva
nın bir an evvel lehine neticelen - 
dirilmesi h ak kında ).

Dilekçi : Aleyhinde açılmış olan men’i müdahale ve iptal 
dâvasının kanuni mesnetten mahrum bulunması hasebiyle der
hal reddi lâzımgelirken bugüne kadar devam ettirilmiş olması 
zararını mucip bulunduğundan bahsile mezkûr dâvanın bir an 
evvel neticelendirilmesini ve mesullerinin de cezalandırılması
nı istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında Dilekçinin bahsettiği 
dâvanın muhakemesine devam edilmekte olduğu ve işlemlerde 
bir yolsuzluk görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3961 30 I V . 1952

(Dilekçe özeti : Borçlarının terki- 
'  ni hakkında).

Dilekçiler : Yiyecek bedelinden Hâzineye olan borçlarının, 
zaman aşımı sebebiyle terkinini istemektedirler.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçiler hakkında 
3242 sayılı Kanunun 3, 4 ve 5 nci maddeleri hükümlerine göre 
muamele ifası ve neticesinin de bildirilmesi lüzumunun alâkab 
valiliğe tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve Bakanlık ceva
bına göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
nıahal olmadığına v« dilekçilerin icabında kaza merciine mü
racaatta m uhtariyetlerine karar verildi.

. K arar No. K arar tarihi

Mehmet Savcı ve ar. 
Beşpınar Köyü göç
menleri adma.
Ç ın a r îleesi.

Uaşit K esebil'. 
M uradiye Malı, de 
B akkal.
Uzunköprü.

3962 30 . IV . 1952
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6702/0189 Mustafa Çiçekçi ve 
ar.
Karaağaç Mah. sinde 
Bulgaristan göçmen
lerinden.
İğdır.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe, özeti : Yeniden 
verilmesi hakkında),

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

toprak

Dilekçiler : Evvelce verilen arazinin tuzlu olmasından do
layı ziraata elverişli bulunmadığını beyanla bu iddialarının 
tahkik ettirilerek kendilerine matlûp evsafta toprak tevziini 
istemektedirler.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçilerin istek
lerinin kanunen kabili terviç görülemediği ancak istihkakla
rından noksan kalan bir kısım varsa bunun 4753 sayılı Kanun 
hükümleri dairesinde verimli topraklardan ikmali hususunun 
ilgili valiliğe yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3963 30 . IV . 1952

6707/6194 
Sİ 14/7536 

10665/9933 
12459/11574 
13969/Î30Ö8 
U796/13797

Haşan Karakaya. 
Mercaııyokuşu Akın 
Dikim Evi sahibi Ali 
Rıza eliyle.
İstanbul.

(Dilekçe özeti 
si hakkında).

Tazminat verilme-

Dilekçi : Hadımköyündeki askerî furunda çalışmakta iken 
fıtık olduğunu ve bu halinde bir de işten çıkarıldığını beyanla, 
kanunen verilmesi lâzımgelen tazminatın ödenmesini istemek 
tedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçede gö
rülen fıtığın, ameliyatle izale edildiği ve sivil işçiye ihtiyaç olma
dığı için de 15 günlük yevmiyesi verilmek suretiyle mumailey
hin işten çıkarılmış olduğu ve îş Kanunu uyarınca kendisine 
bir tazminat ödemeye imkân bulunmadığı büdirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi ■ lâzımgelen 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3964 30 . IV . 1952

677-8/6254
9402/8753
9BBB/0*»

10378/9684

•Mecit 8ay.
Küçük Ayasofya. 
Temizlik işleri Nal
bant Demirci Ustası. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Kendisine çarpan 
otobüs şoförünün buldurulmadı 
hakkında).

Dilekçi : Kendisine çarpan ve tehlikeli surette yaralanmasına 
sebebiyet veren otobüs şoförünün buldurularak adalete teslimini, 
zarar ve ziyaniyle yapmış olduğu masrafın bundan tahsilini ve 
hâdisede ihmali görülen emniyet mensuplarının da cezalandırıl
masını istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Hâdiseye sebebiyet 
veren şoförün arattırılarak behemehal buldurulması ve hakkında 
kanuni takibat yapılması için alâkalı C. Savcılığına tekrar vazı



Dilekçe
No.

«785/6261

«789/6264
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Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

yazıldığı vc ihmalleri tesbit edilemiyen emniyet mensuplarının 
da mahkemece beraetlerine karar verilmiş olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Kısmen kaza merciince incelenen kısmen 
de incelenmesi lâzımgelen istek hakkında komisyonumuzca yapı
lacak bir işlem bulunmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Komisyon kararı vc ne .sebepten verildiği

3965 30 . IV . 1952

Haşan Canbolat. 
Tekel İşçi Fabrika
sında kapıcı.
(iazianteb.

(Dilekçe özeti : Tekel içki Fabri
kasındaki yolsuzluk hakkında).

Dilekçi: Gazianteb Tekel îçki Fabrikasında birtakım yolsuz
luklar yapılmış ve yapılmakta bulunmuş olduğunu ihbar etmek- 
t<*dir.

Gümrük ve Tekel Bakanlığının cevabi yazısında: İhbarın ta
allûk ettiği hususlardan dolayı Gazianteb Tekel İçki Fabrikası 
müdürü hakkında men’i muhakeme kararı verilmiş olduğu bildi- -
rilmektedir.

Gereği düşünüldü: İlgili Bakanlığın inzibat komisyonunca 
verilmiş olan men’i muhakeme karan karşısında vâki ihbardan 
dolayı komisyonumuzca yapılacak bir işlem bulunmadığına ka
rar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3966 30 . IV . 1952

Cemal Pala 11. 
Şişhane Karakolu 
Merkez apartmanı 
No. -9S.
G alata - İstan b u l.

(Dilekçe özeli : Kavıulaştınna mıı 
amelesinden şikâyet),

Dilekçi: Köy Okulu yapılmak üzere istimlâk edilmiş olan tar
lasının yerine verileceği söylenen başka bir tarlanın şimdiye ka
dar verilmemiş ve bu suretle geçim vasıtasından mahrum bıra
kılmış olduğundan bahsile, ya istimlâk edilen tarlasının iadesini 
yahut yerine başka bir tarla verilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında: 5129 sayılı Ka
nuna göre yapılan kamulaştırmanın gerektirdiği bütün muame
lelerin intaç'edilmek üzere olduğu ve dilekçiye verilecek olan 
Hazine arazisinin de bu meyanda mumaileyh adına tescil etti
rileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: tsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre komisyonumuzca bu hususta yapılacak bir işlem olmadığına 
ve dilekçinin icabında kaza merciine müracaatta muhtariyetine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3967 30 I V . 1952
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6700/6265 Zeki özsayan.
Malmüdürü.
U lukışla.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Eski memuriyeti
ne iadesi hakkında).

Dilekçi: Eski memuriyeti olan Urla Malmüdürlüğüne iadesi
ni istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında: İsteğin yerine getiril
mesine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Talebin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
goref* bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3968 30 I V . 1952

6797/6272 Behçet Kurbay. 
7290/6739 Selimiye Harem 

kele So. No. 39. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Maluliyet aylığı 
bağlanması hakkında).

Dilekçi : Emekli maaşının mâlûliyet derecesi üzerinden tadi
lini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : 3255 sayılı 
Kanunun dördüncü maddesine göre dileğin halen kabili terviç ol
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3969 30 I V . 1952

6803/6278 Nasri Tan vo ar.
Al gül Mah. Muhtarı. 
Sürd.

(Dilekçe özeti : B ir camiin ikmali 
için para yardımı yapılması hak
kında).

Dilekçiler : Arsa haline gelmiş iken halk tarafından yeniden 
yaptırılan (Sok) Camimin noksan kalan kısmalarının ikmali için 
Vakıflar fdaresince beş bin lira yardım yapılmasını istemektedir
ler.

Başbakanlığın cevabi yazısında : Bütçe imkânsızlığı yüzün
den dileğin tervicine imkân görülemediği esefle bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Başbakanlığın yukarıya alman cevabına 
göre istek hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3970 30 IV . 1952
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Ddlekçc Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

6809/6284 Recep Orak. 
Melekhatun Mah. 
Zaharcıbaşı So. No. 
10.

Şehremini - tsfanbn1.

(Dilekçe özeti : Mallarının geri ve
rilmesi hakkında).

Dilekçi : İskân yoiiyle kendisine verilen malların sonradan 
kaksız olarak elinden almdığını beyanla iadesini istemektedir.

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin mürettep 
yerinden kanunen muayyen mecburi ikamet müddetini ikmal et
meden kaçmış olmasında# dolayı bahis mevzuu malların istirdat 
edildiği ve bu itibarla iskân mevzuatı bakımından mumaileyh 
hakkında yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3971 30 . TV . 1952

6831/6303
7536/6974

İsmet Düzçak.
Çay Mah. Mandıra 
So. No. 77. 
Baiı'kesir.

(Dilekçe özeti : İnşaatın durdurul
muş olmasından şikâyet).

Dilekçi . Almış olduğu ruhsatnameye müsteniden yaptır
makta bulunduğu binaya ait inşaatın durdurulmuş olmasından 
şikâyet etmektedir.

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Mezkûr inşaatın, şo 
hir imar plânına aykırı olmasından dolayı mahallince durdurul 
muş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmad- 
na ve dilekçinin isterse kaza merciine müracaat edebileceğine 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3972 30 . IV . 1952

6832/6304 Sfcbri Atalay ve ar. 
Tüccardan.
Göle.

(Dilekçe özeti: Göle C. Savcısı ile 
yargıçları hakkında).

Dilekçiler : Göle C. Saveısı ve Yargıçları hakkında ihbar ve 
şikâyette bulumaktadırlar.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Mezkûr ihbar ve şikâ
yetin taallûk ettiği hususlardan dolayı O. Savcısı ve Yargıçlar
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. a&, soyadı t» adm i Komisyon karaı-ı vc ne sebepten ve*#diği

hakkında m*MU»ele tâyinine mahaJ görülmemiş olduğu bildiri î - 
mektedir.

Gereği düşünüidıü : İlg ili Bakanlığın yukarıya alınan cevıı 
bina göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasın}) 
mahal olmadıftma kamst verildi.

K arar No. K arar tarihi

3973 30 .TV . 1952

(Dilekçe özeti: Üniversite mezun
lan hakkında).

Dilekçi : Eğer öğretmene ihtiyaç varsa, üniversite mezunla
rının niçin tâyin edilmedikleri, şayet öğretmene ihtiyaç yoksa, 
neden eğitim enstitüleri açılarak, kadroların mecburi hizmet
lilerle doldurulmakta olduğu sualini sormakta ve bu husu
sun mühim bir memleket meselesi olarak eie alınmasını iste
mektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi ’ -da : İstanbul ve 
Ankara üniversiteleri Edebiyat ve F  . Fakültelerinin bütün 
mezunlanna iş bulmak ve bakanlık müesseselerini buna göre a- 
yarlamak mümkün olamıyacağı ve netice itibariyle tedris li
sansı elde edecek öğretmenler yetiştirilmesinin bir zaruret ola
rak mütalâa edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgi
li olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3974 30 . IV . 1952

(Dilekçe özeti: Nakdi yardım, ya- 
pdnum veya gayrimenkul verümf- 
si hakkında), s

Dilekçi : Millî Mücadeledeki * hizmetlerine karşılık olarak 
vatani hizmet tertibinden nakdî yardım yapılmasını veya Hâzi
neye ait bir evin bedelsiz yahut uzun vadeli taksitlerle kendi
sine verilmesini istemektedir.

Maliye Bakanlığının bu husustaki cevabi yazısında : Dileğin

9646/8977 Şevki Feyzioğlu.
Aygören Mah. Çam
lıca So. No. 6. 
Balıkesir

6837/6309 Dr. Ahmet C îfer 
oğlu.
Tiryaki Hasanpaça 
So. No. 13.
Aksaray - İstanbul.



tervicine kanunen imkân görülemediği ve keyfiyetin dilekçiye 
de tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vatani hizmet tertibinden nakdî yar
dım yapılması hakkındaki talep, şayet bu tertipten maaş bağlan
m an isteğini tazammun etmekte ise bu husus, ancak yeni bir 
kanun teklifi mevzuu ile ilgili olabileceğine ve komisyonumu/ 
da mücerret bu sıfatla böyle bir teklif serdine yetkili bulunma
masına ve bakanlığın yukarıya alman cevabına göre bu bapta 
b ir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi
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Dilekçe Dilekçe sahibinin , . .• '
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3975 30 . IV . 1952

10364/9622 Haydar Kemalettin 
Dinçer.
Uğurlu So. Ayvıldız 
Apt. No. 5. 
öncebeci - Ankara.

( Dilekçe özeti : Emeklilik işlemi
nin kaldırılması hakkında).

Dilekçi : Muhabere tabur komutanı iken sebepsiz ve haksız 
yere emekliye sevkedildiğini beyanla, aleyhindeki bu işlemin 
kaldırılmasını ve bütün haklariyle birlikte orduya iadesini is
temektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçi hak- 
tandaki işlemin kanuna ve sicil yönetmeliğine uygun olduğu 
bildiı ilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi, 3410 sayılı Kanun hükmüne 
tevfikan, hakkındaki işlemin yalnız mevzuata uygun olup ol
madığı noktasından incelenmesini Askerî Yargıtaydan istiyebi- 
leceğine ve askerî sicil müessesesinin gördüğü lüzumdan dola 
yı kullandığı takdir hakkı, teşriî mürakabe ve müdahaleden do 
mamn tutulmuş bulunmasına binaen, vâki istek hakkında bu sc 
heplerle komisyonumuzca yapılacak b ir işlem olmadığına karar 
verild i

Karar No. K arar tarihi

3976 30 . IV . 1952

11489/10679 Hüseyin Hüsnü 
Sayan. *
Seferpaşa Mah. 
No. 14. 
Gazianteb.

(Dilekçe özeti : Tazminat verilme 
si ve emekli maaşının yükseltilme 
si veya muhtaçlık tertibinden ya>•- 
dım yapılması hakkında).

Dilekçi : îdil İlçesi Maliye Veznedarı iken işten menedilerek 
Bakanlık emrine alındığını ve muhakeme neticesinde beraet ede-



D ilek çe
No.

‘1440/8787

10') 10/9772

9G90/9019 
1'2530/1Kİ44

rek istihkakından on dört aylık kışını hariç, maadasını alınıp 
bulunduğunu beyanla, bu 011 dört aylık için de tazminat veril
mesini, yahut noter kâtipliğinde geçen hizmetinin borçlanmaya 
tâbi tutularak emekli maaşının yükseltilmesini veya muhtaçlık 
tertibinden yardım yapılmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 011 dört 
aylık tazminat talebinden dolayı açtığı dâvanın Danıştay 5 nci 
dairesince reddedilmiş ve noter kâtipliği 5434 sayılı Kanunun 
65 nci maddesi hükmünün şümulü içine girmemekte bulunmuş 
olduğu ve muhtaçlık tertibinden vardım j'apılması isteğinin de 
Bakanlıkça nazara alınacak hususlardan görülemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kısmen kaza merciince incelenmiş, kıs
men de Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce incelenmesi lâzım- 
gelmekte bulunmuş olan istek hakkında Komisyonce bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına ve dilekçinin usulü dairesinde ait 
olduğu makama müracaatta muhtariyetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi
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Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Ko misyon kararı ve no sebepten verildiği

3977 30 . IV . 1952

(Dilekçe özeti: Bâzı hizmetlerin 
kıdeme tesir ettirilmesi hakkında) .

Dilekçiler : Müvekkillerinin orduda, muamele memuru oku
lunda ve muhtelif Devlet dairelerinde geçen hizmetlerinin kıdem
lerine tesir ettirilmesini istemektedirler.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Aynı konu 
hakkında Askerî Yargıtayda açılan dâvaların esastan reddedil
miş ve bu baptaki kararların da muhkem kaza iye halini almış 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin taallûk ettiği mevzu ilgili kaza 
merciince incelenerek karara bağlanmış olmasına ve Anayasanın 
54 ncü maddesinin kesin ve mutlak hükmüne göre mezkûr talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem bulunmadığına karar verildi.

K arar No. K arar ta.ihi

3978 30 . IV . 1952

(Dilekçe özeti: Maden Resminden 
hisse tefriki hakkında).

Dilekçi : Kendisiyle müvekkillerine ait araziden maden ihraç 
ve im rar edilmekte olmasından dolayı Hâzinece alınmakta bu
lunan nispî resimden hisselerine düşen miktarın ayrılarak ken
dilerine verilmesini istemektedir.

Mustafa Eraırunıhı- 
oğlu.
Koyunpazan. 
Başören Apt. Üst 
kat.
Ankara.

Mehmet Ali Türker. 
2. A nafartalar Cad. 
Vakıf tşhaııı No. 30w 
de muamele memuru 
İsmail Ergeııç vekili 
Avukat.
Ankara.

Mehmet. Ali Türker. 
2. A nafartalar Cad. 
Vakıf lşhanı No. BOS 
de M. Kemal Bülbü
lün vekili Avukat. 
Ankara.



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııe sebepten vorildiği

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Maden Nizamnamesi
nin 8 nci maddesi hükmünden istifade edecek durumda olmadıkla
rı anlaşılan dilekçi ile müekkillerine bahis mevzuu hissenin tefrik 
ve itası mümkün görülememekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3979 30. IV . 1952

Başkan 
Maraş 

Abdullah Aytemiz

Kâtip 
Balıkesir 

M iieteba Istın

Elâzığ 
IIam it Ali Yihıey

O ümüşane 
Cevdet liaybura

M ala ty a  
Nuri Oeakaoğlu

Malatya 
Abdülkâdir Özbay

Yozgad 
Y usuf Karslıoğlu

Çanakkale 
Ntısrct Kirişcioylu

Çankın 
'Kâzım Arar

(} ümüşane 
Ahmet K. Vannen

Kayseri 
Yusuf Ziya Turgut

Tokad 
Ahmet Gürhan

Trabzon 
Salih Esad Alpcren

(Dilekçe sayısı : 138)
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1 . X I . 1952 Cumartesi

Dilekçe
No.

6922/6391

Dilekçe sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

Ali Yılımız vt> ar. 
Behram Köyü ih ti
yar Heyeti. 
Avvacık.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti: iskeleye giden köy 
yolunun ıslah olunması hakkında,.

Dilekçi : İlçenin merkeze en yakın ve âzami 20 kilometre
lik bir mesafede bulunan mücavir köylerle çevrilmiş olan 
köylerinden iskeleye «iden yolun ham tesviyesinin köylüler 
tarafından taş ferşiyatının da Hükümetçe ele alınmak suretiyle 
ıslah olunması halinde İzmir - Çanakkale yolunun kısalacağını 
dolayısiyle iktisadi bir gelişme âmili olacağını belirtilerek 
mezkûr yolun .1951 yılında yaptırılm asına tavassut buyrulma
sın] istemektedir.

Bayındırlık Bakanlığı cevabi yazısında : Memvcut mevzuata 
göre köy yollarının yapımının esas itibariyle vilâyetlere ait 
bulunduğu ancak mahallî gayretleri teşvik maksadiyle illere 
yardımlarda bulunulmakta olduğu, nüfusu 500 ve 500 den 
yukarı olaıı köylerin ön plâna alınmış bulunmasına binaen 
nüfusu mezkûr miktardan az olan Behram Köyü yolunun vilâ
yetçe ön plânda yapılacak yollar arasına alınmamış bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkmda 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3980 5 . V .1952

8375/7776 Osman Can. 
Taşlıgeçit Köyünden 
Recep Ay vekili 1lı- 
saniye Köyünde mu
kim.
K arasu .

( Dilekçe özeti: Müvekkili lehine 
müttehaz Yargıtay ilâmının infa
zının temin huyurulması hakkın
da).

Dilekçi : Müvekkili Recep Ay hakkında; isnat olunan ornıan 
suçundan dolayı Karasu tlcesi Sulh Ceza Yargıçlığım;» veril
miş olan mahkûmiyet kararının bozulmasına ve hakkının tes
limine dair Yargıtay tarafından verilen 8 . III 1950 gün ve 
12046 sayılı karara rağmen Orman îşletıne Müdüriyetine yapmış 
oldukları müracaatlarının nazarı itibara alınmadığından ve 
bilâkis kararının lmulmasından muğber olan hâkinde teşriki



Dilekçe Dilekçe sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

mesai olunarak aleyhlerine birtakım kaçamaklı vaziyetler ihdas 
edildiğinden şikâyet ederek müsebbipleri hakkmla takibat yap ıl
masını ve hakkının teslim edilmesini istemektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : Zaman aşımından dolayı 
âmme dâvasının düşmesi neticesi malııı sanığa iadesine dair 
verilen kararın o mal hakkındaki hukuki ihtilâfı halleder ma
hiyette olmayıp âmme dâvasının düşmesiyle ciheti hukukiye- 
r-une bakmaya salâhiyeti kalmıyan ceza mahkemesinin malı 
zilyed sayılan şahsa iade olunmasından ibaret olduğu, gene bu 
husustaki Temyiz ilâmında da idarenin şahsi hak noktasından 
ait olduğu hukuk mahkemesine müracaatta muhtariyetine karar 
verildiği ve esasen .sanık Recep Ay ceza mahkemesinde tutulan 
kaçak ağaçlarla alâkası obııadığmı ve bunların kendisine ait 
bulunmadığını ikrar etmiş olması sebebiyle adı geçenin hisse
sine düşen paranın tahsili içiıı Karasu Sullı Hukuk Mahkeme
sinde dâva açıldığı ve keyfiyetin müştekiye de tebliğ olunup 
yapılacak başkaca bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İntizamı âmme mülâhazası ile mevzua
tımızda yer almış bulunan sukutu hak ve müruruzaman mües- 
seseleri taraflar için bir hakkın doğumunu veya sukutunu icap 
ettirir mahiyette bulunmasına binaen bu mucip sebebe daya
narak kaçak orman emvalinin dilekçinin müvekkiline teslim olun
ması zikrolunan ilâmda sarahaten yazılı bulunmasına nazaran 
Bakanlık noktai nazan yerinde görülmemiştir. Ancak 2004 sayılı 
İcra ve İflâs Kanununun 24 ve 30 ncu maddelerine tevfikan mez
kûr ilâmın infazı ilgili icra merciine ait olduğundan tetkiki ko
misyonumuzun görevi dışında bulunan talep hakkında yapılacak 
bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3981 5 . V . 1952

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

2182/2033 Lazari Mercanidis.
10096/9401 Samatya Hacıkadııı 

Demirci Osman So.
No. 96 evde.
Samatya - İstanbul

Dilekçi : Müteveffa pederi adına tapuda mukayyet bulun lu- 
ğu halde kasdi mahsusla Rum emvali olarak zabıt tanzim edilip 
İstanbul Defterdarlığı Millî Emlâk Müdürlüğünce satılmış ola’, 
arsanın Anayasanın teminatı altında bulunan hakkı tasarru
funun ihlâl olunması bakımından iadesi esbabının temin bııva- 
ralmasını dilemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : İstenilen veraset sene
dinin ibraz olunmamış bulunmasından dolayı satışa çıkarılan 
mezkûr yerin taliplerine ihale edilmiş bulunduğu ve tescil tu-

(Dilekçe özeti: Müteveffa pederi 
adına tapulu bulunan araziyi eş
hası rnütegayyibeye ait emval diye 
satmış olan İstanbul Defterdarlı
ğından şikâyet ve arsanın iadesi 
hakkında ).
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rihine kadar hakkım aramak imkânına sahip bulunan dilekçinin 
iddiasının yersiz bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem bulunmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne* sebepten verildiği

3982 5 . V . 1952

(Dilekçe özeti: tskân hakkının 
verilmesine dair).

Dilekçi : İran göçmenlerinden olup mütaaddit defalar vâki 
müracaatlarına rağmen iskân hakkının verilmediğinden bahsile 
hakkının verilmesini istemektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : O tarihte m er’i 885 sa
yılı İskân Kanununun 12 nci maddesine göre müddeti içerisin
de müracaat etmemiş olaıı dilekçinin bu hakkını kaybetmiş bu 
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar bulu
nan dilekçinin talebi hakkında komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3988 5 . V . 1952

(Dilekçe özeti: Ücretli hizmetleri
nin emeklilik müddetine ilâvesinin 
temin buyrulması hakkında).

Dilekçi : Çoruh İli Daimî Komisyon üyeliğinde geçen 2 yıllık 
hizmetinin borçlanma suretiyle emeklilik müddetine ilâvesi için 
kanuni süresi içerisinde vermiş olup özel Saymanlık Müdürlü
ğüne havale buyrulmuş olan dilekçesinin ancak kanunun tâyin 
ettiği müddetten 20 gün sonra mevkii muameleye konulmuş olma
sından dolayı Emekli Sandığınca kabul olunmıyarak mağdur 
edildiğinden bahsile muameleli evrakının kabul buyrulması için 
mezkûr müdürlüğe emir verilmesini dilemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : 5434 sayılı Kanunun 
65 nci maddesine göre yapılacak borçlanma isteklerinin kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde ve Emekli 
Sandığına yapılmış olması icabettiğinden bu makamdan başka 
mercilere yapılan müracaatların bu müddet içerisinde yapılmış 
sayılacağı hakkında zikrolunan kanunda bir kayıt bulunmadı
ğından dilekçinin Çoruh Valiliğine yapmış olduğu müracaatına 
dayanılarak mezkûr maddei kanuniyedeıı faydalandırılmasına 
imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mezkûr maddei kanuniyeye tevfikan ya
pılacak müracaatlar için 5771 sayılı Kanunla 3 aylık bir U)Ü4~

2184/2035 Servet Yalçın.
özel Saymanlık Mü
dürlüğü Tahsilat 
Memuru.
Çoruh.

2183/2034 Ali Kulu Karaca.
Havza Aşağı Çarşıda 
Benzinci Dursun 
Sönmez eliyle.
Havza -«Samsun.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

det daha tanınmış bulunduğundan bu müddetten faydalanması 
tabiî bulunan dilekçinin talebi hakkında komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığımı karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

3984 5 . V . 1952

(Dilekçe özeti: Gayriahlâki hare
ketlerde bulunan Fakıh Bucak 
Müdürü, Ofis Ambar Şefi ve Ka
rakol Komutam haklarında tahki
kat açılmasına dair).

Dilekçiler : Temsil ettikleri sıfatla kabili telif olmıyan lıare-
•ui .

ketleriyle bucak halkını izaç eden Boğazlıyan ilçesinin Fakıiı 
Bucak Müdürü, Ofis Ambar Şefi ve Karakol Komutanı hakla
rında tahkikat yapılmasını istemektedirler.

içişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Bucak müdürü hakkın
da yapılan tahkikat neticesinde; şikâyet mevzularının vazifesin
den ziyade şahsi durumu ile ilgili görülerek Çekerek tlcesi köy 
bürosuna nakledilmiş olduğu keza Ofis Ambar Şefi hakkında da 
Ofis müfettişleri marifetiyle tahkikat yapılmakta olduğu ve Ka
rakol Komutam hakkındaki şikâyetin de adları geçen memur
larla sıkı temasta bulunmasından ileri gelip vâki müracaatın bu 
iki memuru istihdaf ettiği dilekçiler tarafından beyan edilmiş 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. K arar tarihi

3985 5 . V . 1952

2185/2036 Lûtfi Fikret Akyü- 
rek ve ar.
Esnaf.
Fa'kılı istasyonu.

2190/2041 Arif Bekiroğlu. (Dilekçe özeti: Hatay iline naklo-
(>137/ Sürmene. lunmalanna dair olan dosyaları

nın tetkik olunarak kanuni ve hak
lı bulundukları taleplerinin is'af 
buyrulması hakkında).

Dilekti : Toprak ve geçim şartları mâlûm olan Sürmene 
halkından nakillerini istemiş bulunan 58 haneden 15 nin İmroz’a 
yerleştirildikleri ve kendisinin de dâhil bulunduğu grubun ise 
Hatay îline naklolunmaları için 1945 yılı Mayıs ayında tekem
mül ettirdikleri evrakı müsbitelerine; kısmen iskân mevzuatı
na göre bu haklı taleplerinin bir türlü  neticelendirilmediğin- 
den vc nihayet 5098 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi hasebiy
le dileklerinin yerine getirilemiyeceğinin bildirilmiş olduğun
dan bahsile, temin buyurulmasmı istemektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : 2510 sayılı Kanunun
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bilekçe Dilekçe saMbinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

12 n e  maddesinin D fıkrasının 3 Numaralı mıntıkalar halkın
dan veya 1 Numaralı mıntıkalar dışında yerleşmiş olanlardan 
Türk kültürlü vatandaşların 1 numaralı mıntıkalara alınıp is
kân edilmesini âmir bulunduğu Sürmene halkının bir kısmı da 
bu maddei kanuniyeden faydalanarak 1 numaralı iskân mıntı
kası bulunan H atay’da iskân edilmelerini istemeleri üzerine; 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca ihsari muameleye teves
sül edilmiş isede mezkûr maddenin 5098 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesiyle kaldırılmış bulunduğundan dilekçinin H atay'da is
kân edilmesine kanuni imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

3986 5 . V .1952

2196/2047

2197/2048

Seyit Ali Codur 
ve ar.
Orza Köyünde. 
İnebolu.

Mehmet Çorbacı ve 
ar.
Orza Köyünde. 
İnebolu.

(Dilekçe özeli: Müterakim verili
lerinin affına vc Kazanç vergileri
nin haddi lâyiha indirilmesine, ke
za Muamele Vergisinden de muafi
yetlerine karar verilmesi hakkın
da) .

Dilekçiler : Kendilerine cedlerindeıı intikal edip keten to
humu sıkmıya yanyan çok basit,' ve iptidai mengenelerindeki 
mahdut faaliyetlerinden dolayı adlarına 20 yıl önceki iradı 
gayrisâfi m iktarları üzerinden Kazanç Vergisi ve ticaret odası 
tarafından da Kayıt Resmi teklif olunduğundan tazallümü hal 
ederek pek fahiş olan bu verginin haddi lâyıka indirilmesinin ve 
müterakim vergilerinin af olunmaları keza Muamele Vergisinden 
de muaf kılınmaları hususlarının karar altına alınmasını iste
mektedirler.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : * Tâsirhane işleten dilek
çilerin mülga 2395 sayılı Kanun hükümleri dairesinde, tesbit 
olunan gayrisâfi iıa t esas üzerinden Kazanç Vergisi ile teklif e- 
dildikleri, bezirhanelerinin de 1942 yılından itibaren Muamele 
Vergisine tâbi tutulduğu ve yaptıkları itirazların itiraz komis
yonunca reddedilerek tarhiyatın kesinleştiği ve bu muamele
lerde her hangi bir gayri kanunilik bulunmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki Vergi İtiraz ve Temyiz Komis
yonları ile Damştaya ait. bulunan talep hakkında komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3987 5 . V . 1952
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Dilekçe

No.
Dilekçe sahibinin

adı, soyadı ve adresi

2201/3052 Zeki Gülsün.
ILv. 2. Tayyare Ala
yı K. Albay.
I Hvarbakır.

(Dilekçe özeti: Teğmenlik nasbi
nin düzeltilmesi hakkında).

Dilekçi : 19.18 yılında zabit namzetleri talimgahına katıl
dığından ve muhtelif sınıflara ayrılmış olan arkadaşlarına na
zaran teğmenliğe terfiinin bir yıl geciktirilmiş bulunduğun
dan bahsile kendisi ile aynı durumda olup 1754 sayılı Dilekçe 
Komisyonu Kararı ile isteği kabul edilmiş bulunan Kurmay Al
bay Asım Eren hakkındaki teğmenlik nasbinin düzeltilmesine 
dair olan kararın kendisine de teşmil olunmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : O zamanki mev
zuat ve teklif varakasındaki tarihe göre terfi ettirilmiş bu
lunan dilekçinin yükselme tarihinin usulüne uygun bulunduğu 
ve adı geçen Asım Eren hakkında da filhakika bahis mevzuu 
müspet karar verilmiş olmakla beraber aynı konuda müracaat 
etmiş bulunan Piyade Albayı Sıtkı T utanak’ın talebinin de ko
misyonca reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3988 5 . V . 1952

2206/2057 il alil Birtaner. t
Maliye Bakanlığı Mu
hasebat. Goııel Mü
dürlüğünde Tetkik 
Memuru.
Ankara.

(Dilekçe özeti : Askerlikte *f/eçeıt 
J I aylık müddetinin almakta oldu
ğu maaş derecesindeki terfiinde, 
nazarı itibara alınması hakkında).

Dilekçi : Maliye Okulu mezunu olduğu halde kadrosuzluk yü
zünden Maliye Teşkilâtı ile hiçbir alâkası olnııyan Devlet De
miryollarında bir vazifeye tâyin edilmiş olduğundan, bu idare 
memurlarının 4379 sayılı Kanundan istifade edememiş bulunma
larına binaen mağdur edildiğini belirterek askerlikte geçen 11 ay
lık müddetinin 5585 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesi gere
ğince ve 2 nci terfi müddetine eklenmesini istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Devlet Demiryolları ve 
Limanları İşletme idaresinin Muhasebe Reisi ile muhasebe heye
tinin 1784 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre Maliye Bakan
lığınca tâyin edilmekte bulunmasına göre dilekçinin mezkûr teş
kilâta tâyininde bir kanunsuzluk olmadığı gibi ilk terfiinin de 
mezkûr idareden naklolunduğu Maliye teşkilâtında yapılmış ol
ması bakımından 5585 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesi ile 
bir alâkası bulunmadığı ve askerliğine ait ve ilk terfiinden artan 
müddetin de mütaakıp terfiinde nazarı itibara alınmasına imkân 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak-
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kında komisyonumuzca b ir işlem yapılmasına malıal olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

3989 5 . V .1952

(Dilekçe özeti r Askerlikte geçin 
re 1379 sayılı Kanuna göre hesa
ba katılmıyan 15 aylık müddeti
nin halen almakta olduğu maaş 
(/(nefs indeki  terfiinde nazara a- 
Iutması hakkında).

Dilekçi : Maliye Okulu mezunlarından olup askerlikten dönü
şünde mecburi hizmeti dolayısiyle Maliye Bakanlığı teşkilâtına 
müracaat etmiş ise de kadrosuzluk yüzünden Devlet Demiryolları 
İdaresine tâyin kılındığından ve bu idare memurlarının 4379 sa
yılı Kanundan faydalanamamalan yüzünden Yedek Subay Oku
lunda ve kıtada geçen hizmetlerinin terfiinde nazarı itibara alın
maması üzerine ancak 15 ay sonra adı geçen bakanlığa naklolun
duğu için terfiinin bu kadar bir müddet gecikmiş bulunduğunu 
ifade ederek 15 aylık mezkûr müddeti hizmetinin 5585 sayılı Ka
nunun geçici 4 ncü maddesine göre 2 nci terfi süresine eklenmek 
suretiyle terfi müddetinin 1 . X . 1950 tarihi olarak düzeltilme
sini istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin yapılan tâ
yin muamelesinde her hangi bir kanunsuzluk bulunmadığı gibi 
ilk terfiinde nazarı itibara alınmıyan müddetinin de mütaakıp 
terfiinde nazarı itibara alınmasına kanuni imkân olmadığı bildi
rilmektedir.

(îereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3990 5 . V . 1952

2207/2058 Ahmet Açıkgöz.
Maliye Bakanlığı An
kara Kurumlar Say
manlığı Memuru. 
Ankara.

2208/2059 Bicaıı Yücel. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Liman ve Deniz İş
leri Dairesi Bşk. ülo- 
m urlarında ıı.
Ankara.

(Dilekçe özeti : Bir sehiv neticesi 
olarak başkasına teffiz  olunmuş 
bulunan tapulu arazisinin kendi
sine iade olunması hak lın d a ).

Dilekçi : 1330 yılı Bulgaristan göçmenlerinden olup iskâ'i 
olunduğu Lüleburgaz ilçesinin Türkbey köyünde kendisine tah
sis ve tapuca da adına tescil ettirilmiş bulunan 21 dönümlük 
arazisinin her nasılsa veya hataeıı Bulgaristan göçmenlerinden 
tbiş adındaki diğer bir şahsa teffiz olunmuş bulunduğundan bah
sile mezkûr hatanın düzeltilerek müktesep hakkının iade buyu
rulmasın! istemektedir.
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Dilekçe Dilekç® sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

tahsis veya teffiz olunmaması için ilgililere emir verilmesini iste
mektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Noter senedine müsteni
den âşar iltizam borçlusu olan dilekçinin mezkûr borcundan do
layı ve 1937 yılında yapılan icra takibatı neticesinde gayrimen- 
kulleriniıı satışa çıkarılarak Hazine adına tescil ve teffiz olunup 
bunlardan bir kısmının da 4753 ve 5618 sayılı kanunlara göre 
muhtaç çiftçilere dağıtılmış bulunduğu ve dilekçinin kanuni 
müddeti içerisinde borcunu ödememiş bulunmasına binaen de 
vergi bakayasının terkinine dair olan 2566 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinden faydalanmasına imkânı kanuni bulunmadığı bildi
rilmektedir.

Dilekçinin 1258 sayılı daha önceki müracaatı üzerine 1 numa
ralı Geçici Dilekçe Komisyonu tarafından incelenen dosyasına 
nazaran; talebi hakkında bir işlem yapılmadığının formül halin
de kendisine tebliğ edilmiş olduğu anlaşılmıştır.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığın* 
karar verildi.

Dilekçi : İstanbul Darülhilâfe 4 ncü sınıfında talebe iken 
1331 yılında er olarak askere alınmış bulunduğunu ve Kafkas 
cephesinde askerliğini yapmakta iken mezkûr okul sınıf arka- 
daşlanna Yedek Subay olma hakkı tanınarak Yedek Subay ta
limgahlarına sevk olundukları halde İstanbul’a dönüşünde bu 
talimgahların lâğvolunmasından dolayı Yedek Subay olma hak
kından mahrum kalmış bulunduğunu ancak terhisinin Yedek 
Subay muamelesine göre yapıldığını belirterek gerek bu hizmeti
nin gerekse bllâhara iştirak etmiş bulunduğu İstiklâl Savaşın
daki hizmetlerinin emeklilik fiilî hizmetinden sayılması için yap
tığı müracaatlarına karşılık; Millî Eğitim Bakanlığından ancak 
Kurtuluş Savaşındaki hizmetinin kabul olunabileceğinin bildiril
miş olduğundan Kafkas cephesinde geçen bu 3, 5 yıllık askerlik 
hizmetinin de fiilî hizmet müddetine eklenmesini istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığından sunulan Millî Savunma Bakanlı
ğı cevabi yazısında : Kısa hizmeti kabul edilmiş bulunmasına 
rağmen talimgâhlann lâğvı dolayısiyle Yedek Subay yetiştirile- 
miyen ve bugün için de yaşı itibariyle bu haktan faydalandın 1- 
masına imkân görülemiyen dilekçinin Birinci Cihan Harbinde 
yaptığı hizmetinin Yedek Subay olarak ifa etmiş gibi sayılmasına 
kanunen imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Karar No. K arar tarihi

3995 5 . V . 1952

2280/2130 Bayramali özbayram (Dilekçe ö ze ti: Birinci Cihan Har
binde geçen askerlik hizmetinin 
emeklilik hizmetine sayılması hak
kında ).

Babahızır Köyü Baş
öğretmeni.
Mengen - Bolıı.



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Tetkiki; kaza merciine ait olup komisyo
numuzun görevi dışında bulunan talep hakkında içtüzüğün 
53 ncü maddesine göre komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3996 5 . V . 1952

2290/2140 Kurban Ali Atalay. (Dilekçe özeti : Başkale ve flak-
Sıhke Köyünde. kâri arasındaki yol inşaatında ya-
Vaıı. ' /yıları suiistimallerin ihbarına da

ir).

Dilekçi : Amele olarak çalışmış olduğu Başkale - Hakkâri 
yol inşaatında verilen fazla istihkaktan ve sair yolsuzluklardan 
bahisle ihbarda bulunmaktadır.

Bayımdırlık Bakanlığı cevabi yazısında : Yaptırılan tahki
kata nazaran; ihbar mevzuunun varit olmadığı neticesine varıl
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşüüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

3997 5 V . 1952

2308/2158 Fatm a Özkan. 
Geçkinli Köyünde. 
Edirne.

(Dilekçe özeti : Kesilen Vnaaştnın 
iadeten tahsis olunması hakkında).

Dilekçi : Aslen halen Bulgar idaresinde bulunan Ortaköy 
ahalisinden olup Balkan harbini müteakip Edim e ilinin Havsa 
Nahiyesine bağlı Şaraplar Köyüne yerleşmiş bulunduğunu Ça
nakkale harbine iştirak eden kocasının İzmir Askerî Hastane
sinde şehiden vefat ettiğini ve bundan dolayı kendisi ile çocuk
larına aylık bağlanıp ve bu aylıklarını da Edirne emvalinden 
almaktalarken yine Bulgaristan idaresinde bulunan bu köye dön
meleri üzerine maaşlarının kesildiğini 3 sene önce de tekrar 
Türkiye’ye geldiğini belirterek aylıklarının kesildiği tarihten 
itibaren tekrar ödenmesi için yaptığı müracaatlardan bir netice 
olamadığından iadeten tahsis ve müterakim aylıklarının da öden
mesi için emir verilmesini istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Yabancı işgalinde bulu
nan yerlerde oturan istihkak sahiplerinin aylıklarının kesilmesi 
1336 tarihli Bakanlar K urulu kararı ile kararlaştırılm ış bulun
duğundan dilekçiye muhasses aylığın da bu itibarla terkin edil
miş bulunduğu ancak zeyil bir kararname ile Türkiye’ye dön
meleri halinde iadeten tahsis yapılacağı kabul edilmiş bulundu
ğundan yurda dönmüş olan alâkalıya maaşının iadeten tahsis



— 12 —
Dilekçe

No.

2311/2161

2316/2166

olunmasının Millî Savunma Bakanlığına ait bulunduğu bildiril
mektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Zikrolıuıan ka 
i arnameye tevfikan maaşı kesilen dilekçiye tekrar maaş bağlan 
masına imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar bulu
nan dilekçi hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adreni Komisyon karan ve ne sebepten vorildi&i

3998 5 . V . 1952

(Dilekçe özeti: Arazisine başkalo 
nntn yerleştirilmiş bulunduğun 
dan şikâyet).

Dilekçi : Milletvekili Hasaıı Oral ın keyfî muamelelerine 
mâruz kaldığuıdan ve adı geçen tarafından arazilerine başka
larının yerleştirilmiş bulunduğundan şikâyet etmektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin hal ve mazi 
si itibariyle iyi tanınan kimselerden bulunmadığı şikâyeti
nin de bir esasa müstenit almayıp Haşan O ral’a karşı duydu
ğu şahsi iğbrarınm bir tezahürü olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkmda komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

K arar No. Karar tarihi

3999 5 . V . 1952

İsmail Kılıç. 
Kefcal Köyü D. I*. 
Ocik Başkanı. 
Siverek.

Osman Türkkaıı. (Dilekçe özeti: Muhtarlık vazife-
Bucak Demokrat sinin iadesine ve hakkında gayri-
Parti Başkanı. kanuni muamelelerde bulunan
Hayrat - Of. Kaymakam Muzaffer Çağlar hak

kında tahkikat ve takibat ifasıno 
dair).

Dilekçi : 1947 yılı seçimleri ile uhdesine tevdi olunan 
muhtarlık vazifesini görmekte iken zamanın muhalefet partki- 
ne olan temayülünü gören Kaymakam Muzaffer Çağlar tarafın
dan kendisine baskı yapılarak ve nihayet haksız olarak vazife
sine son verildiğinden ve 500 liralık b ir hesap açıklığı da tesbit 
ettirilmek suretiyle tevkif ettirilmiş bulunduğundan şikâ
yet ederek gayri kanuni hareketleriyle mağduriyetine ve tev
kifine sebep olan mumaileyh hakkında gerekli tahkikat ve ta
kibatta bulunulmasını keza muhtarlığa iade olunmasını istemek
tedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Of Kaymakamlığı tara 
fmdan şikâyeti hakkında gayri kanuni bir muamele yapılmadı
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

ğı gibi 5672 sayılı Kanuna göre yapılan seçimlerde dilekçinin 
tekrar bu köy muhtarlığına seçilmiş bulunduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre» talep hakkın
da komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
ra r verildi

K arar No. K arar tarihi

4000 5 . V . 1952

(Dilekçe öze ti: İadei memuriyet 
ettirilmesine dair).

Dilekçi : İftiraya uğrayarak mağdur edilmiş bir şimendi
fer memuru olup bir örneğini eklice takdim ettiği beraet kara
rm a rağmen iadei memuriyet ettirilmediğinden tazallümü 
hal ederek mağduriyetine son verilmesini istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığı cevabi yazısında : Devlet Demiryolları 
İstanbul Ambar memurlarından iken vazifesini suiistimal ve ih
mal ettiğinden dolayı memurin talimatnamesinin 18/3 mad
desi gereğince kaydı kapatılmış olan dilekçinin vaziyetinin ye
niden gözden geçirilebilmesi için idare encümeninin 495 sayı
lı karan  gereğince Devlet Demiryolları İdaresine müracaat et
mesi icap ettiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık muamelesi aleyhine kaza mer
ciine müracaatta muhtar bulunan dilekçinin talebi hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

4001 5 . V .1952

2323/2173 Necmi Özel. 
7553/6990 Beşiktaş Alay Bey 

So. No. 16. 
İstanbul.

2335/2185 Mustafa Gökgöz.
Çankırı Cad. Müze 
kenan Kazıkiçi bos- 
tanlan No. 100 de. 
Ankara.

‘2336/2186 İsmail Kaya.
Çankın Cad. Müze 
kenarı Kazıkiçi bos- 
tanları sakinlerinden 
Ankara.

2366/2212 Cemal Kandemir. 
Kazıkiçi bostanlan 
Dayıbey Garajı arka
sında No. 94. 
Ankara,..

(Dilekçe öze ti: Ankara’nın Kazık - 
içi namı ile mâruf bostan ve mes
kûn sahanın mavi çizgi şahmına 
alınması ve inşaat ruhsatı veril
mesi hakkında).

Dilekçiler : Tarihten 7 - 8 yıl önce, ve gösterilen müsamaha
ya güvenerek A nkara’nın Kazıkiçi B ostanlan namı ile mâruf 
bostan sahasına yaptırmış olduklan binaların müze sahası içeri
sinde bulunduğundan bahsile yıkılması için karar alınmak 
suretiyle kendilerinin mahkemelerde süründürülm ekte bulun
duklarından ve saireden tazallümühal ederek bu halin önlen
mesi için mezkûr yerin mavi çizgi dâhiline alınıp tam ire muhtaç 
durumda bulunanlar için de ruhsat verilmesini istemekte
dirler.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Bahis mevzuu yerin, şehir 
imar plânına göre 2738 ada 3 parsel numarasını taşıması dola-
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2385/2231

Dilekçe
No.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Zeynel özdü. 
Fevzi paşa Mah. 
20 de.
Ankara >

No.
yısiyle mavi saha içerisine alınmasına imkân olmadığı gibi 
21 . V . 1943 tarih ve 62 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle de ar
keolojik saha olarak tefrik ve tesbit olunan bu sahada gecekon
duların ihdasının da mümkün olmadığı ve kendilerine yer gös 
terilinee bu gecekonduların kaldırılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4002 5 . V  . 191:2

2339/2189 Haşan Bulak ve ar. 
Kosor Bucak Muh
tarı.
Kosor - Şenkaya.

( Dilekçe ö ze ti: Şenkaya (örtü lü) 
tice merkezinin Kosor Bucağınn 
nakli hakkında).

Dilekçiler : Şenkya İlce merkezinin güzergâha uzaklığı, su
suzluğu Kış mevsiminde köylerle irtibatı bulunmaması ve ge
lişmeye elverişli olmaması dolayısiyle Kosor Köyüne kaldırılma
sını istemektedirler.

içişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Şenkaya îlcesi kuru
lurken merkezi hakkında Kosor Köyünün durumu da nazara 
alınarak yapılan tetkikler neticesinde her bakımdan daha mü
sait durumda olan ö r tü lü ’nün tercih edilmiş bulunduğu, mütaad- 
dit müracaat ve şikâyetler dolayısiyle aynca mahallen yaptırıl
mış olan inceleme ile de Kosor ’un ilce merkezi olabilecek vasıf 
ta  olmadığı genel meclisçe de bu yolda m ütalâa olunmuş bulun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 2 nci 
maddesine göre yeni bir kanun teklifi ile ilgili görülen talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4003 5 . V . 1952

2340/2190 Suat Samih Selekler. 
Î1 Jandarma Komu
tan Muavini Fatih 
Selekler eliyle. 
Antalya.

(Dilekçe özeti: B ir imtihan hakh  
verilmesine dair).

Dilekçi: 1946 - 1947 Ders yılında kaydedilip devam etmekte 
olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesinin 3 ncü 
sınıfına kadar vizelerini muntazaman alarak sınıflarını geçtiği 
halde 1948 yılında imtihan yönetmeliğinin değiştirilmesi yüzün
den Matematik 1 den vize alamıyarak fakülteden kaydının silin
miş olduğunu beyanla uğradığı bu mağduriyetinin telâfisi ve 
3 senesinin ziyan edilmemesi için birçok arkadaşlarına tanındığı 
gibi imtihan hakkı verilerek devamının temin buyurulmasını di
lemektedir.

Millî Eğit im Bakanlığı yazışma bağlı Teknik Üniversite Rek
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törlüğünün cevabi yazısında : Eski yönetmeliğin hükümlerine 
tevfikan 4 y an  yılda bitmesi icabeden yüksek matamatik 1 dersi 
için tanınan 6 yarı yıl içerisinde de düekçinin bu dersi başara
madığından kaydının silinmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun
7 nci maddesine göre; öğrencilere ait her tü rlü  işlemler hakkın
da evvel emirde karar ittihaz etmeye Fakülte Yönetim Kurulu 
ve Senatolarının vazifeli bulunmasına binaen dilekçinin vazifeli 
olan mezkûr kurula baş vurması icabettiğinden talep hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin *
No. adı, »oyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

4004 5 . V .1952

(Dilekçe özetit Bir hırsızltk faili 
hakkında tanzim olunan hazırlık 
evrakını kasten zıyaa uğratan sav
cı, jandarma komutan vekili ve 
mahkeme başkâtibi hakkında tah
kikat ifasına dair).

Dilekçi . Görele Kasabasında fırıncılıkla iştigal etmekte iken 
fırınında vukubulan 5000 liralık bir sirkat hâdisesi faili hakkın
da jandarmaca tanzim olunan evrakı tahkikiyenin suçlu ile alâ
kalı bulunan savcı Haşan jandarma gedikli başçavuşu İbrahim 
ve başkâtip Muzaffer Aktan tarafından kasten zıyaa-uğratıldı
ğından bahsile adlî tarihimizde misline rastlanmamış bulunan 
bu hâdisenin önemle tahkik ettirilmesini istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında: Tahkikat evrakının mah
kemeye intikal ederek karara bağlanmış olduğu ve bu suretle 
evrakın zıyaa uğratıldığı hakkındaki iddia vârit değil ise de za
bıtaca tevdi olunan 9 . 1 1948 tarihli soruşturma evrakının 
26 . I . 1948 tarihine kadar ve sebepsiz yere bekletilerek o tarih
te dâva açılmasının doğru görülmiyerek ilgili savcının dikkat 
nazarının çekilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

2341/2191 Yusuf Çak. 
6237/ Fınncı.

Tirebolu.

4005 5 . V . 1952

9539/8882 Cemile Dokçalar. 
2344/2194 Kbruköy Okulu ö ğ 

retmeni eliyle. 
Bolayır - Gelibolu.

(Dilekçe özeti: Sâkıt olan iskân 
' hakkının yeniden tanınarak ken

dine bir ev tahsis edilmesi hakkın
da).

Dilekçi : Romanya mültecilerinden olup 1938 yılında iskân 
Kanunu gereğince Gelibolu’nun Koru Köyünde iskân olunduğunu
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Dilekçe Dilekçe sahibinin ; V ,

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve no sebepten verildiği

ve birzarure gitmiş olduğu Eskişehir’de kocasını kaybederek 5 kız 
evlâdı ile 7 yıl iskân mahalline dönemiyerek farku zaruret içeri
sinde kaldığını ve nihayet yine iskân mahalline döndüğü vakit 
kendilerine talısis edilmiş bulunan evin mezkûr kanunun 29 ncu 
maddesine göre başkasına tahsis edilmiş bulunduğunu öğrenmek
le cehaletinin kurbanı olduğunu ifade ederek bu iskân bölgesinde 
bir ev daha tahsis olunmasını istemektedir.

Tanm Bakanlığı cevabi yazısında : İskân mahallini terkederek 
vâki tebligata rağmen mahallî müretteplerine dönmemiş olan di
lekçi ve efradı ailesine verilmiş olan gayrimenkullerin 4062 sayılı 
Kanun hükümlerine tevfikan Hâzineye devrolunup 1945 yılında 
başka bir göçmen ailesine tahsis ve namlarına tescil ettirilmiş 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar bulu
nan dilekçinin talebi hakkında mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre komisyonumuzca b ir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4006 5 . V .1952

(Bilekçe öze ti: Çiftçi mallarını 
koruma meclisi icraatından şikâ
yet).

Dilekçiler : Koyunculukla iştigal etmekte bulunduklarından 
bahsile ilce koruma meclisince civar ilçelerden hiçbirine uymıyan 
yüksek bir tarife ve ceza tâyin olunarak kendilerinin bizar bıra
kıldıklarından şikâyet etmektedirler.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Koyun başına istenilen 
5 lira korümü parası yüksek görülerek yapılan itiraz üzerine 3 li
raya indirildiği, gelişi güzel ceza alınmadığı, zarar ve ziyanı ön
lemek için hayvanların geçeceği yolların tahdit edilmiş bulundu
ğu ve 1951 yılı koruma bütçesinin daha normal bir tarifeye göre 
tanziminin temin edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 4081 sayılı Çiftçi Mallarını Koruma Ka 
nununa tevfikan koruma meclisi mukarreratı aleyhine yapılacak 
itirazların incelenmesi ilgili murakabe komisyonları ile kaza mer
ciine ait bulunduğundan tetkiki komisyonumuzun görevi dışında 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

2345/2195 Ali Kahya Güven 
ve ar.
Cinosman Malı. 
Kırkağaç.

4007 5 . V . 1952
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Dilekçe
No.

2360/2206

3949/3722

Calhiıt öakan.
Tur Mah. Zahrap- 
oğlu.
Cizre.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : Pasavanının tasdik 
olunup kendisine gönderilmesi ve 
Suriye hududu içerisindeki arazile
rindeki hakki tasarrufunun temin 
buyrul ması hakkında).

Dilekçi : 1930 yılında Fransızlarla yapılan tahdidi hudut 
münasebetiyle Suriye’de kalan ve kendisine ait arazilerine Ha
şan adındaki Suriye ’li şahsın fuzuli müdahalede bulunup mah
sulünün yarısını da gasbetmiş bulunduğunu bu hususta Cizre 
Kaymakamlığına ve Mardin Valiliğine vâki müracaatlarının a 
kim kaldığını, keza keyfiyeti B eru t’ta toplanan Türk Fransız 
Muhtelit Komisyonuna ve Dışişleri Bakanlığına da arzetmiş bu
lunduğunu ve bu haktan kendisini tamamen mahrum bırak
mak maksadiyle Dicle İlçesinde vazifeli bulunan Polis Me
muru Reşat tarafından kendisinin casuslukla itham olunup 
müşkilât çıkarılmakta ve senelik pasavananın dahi tasdik edil
mediğinden tazallümü hal ederek pasavananın tasdik edilip 
kendisine gönderilmesini ve arazilerine vâki müdahalelerin de 
önlenmesini istemektedir.

içişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin arazilerini 
kendisinden şikâyet ettiği şahsa kendi muvafakati ile vermiş ol
duğu ve her hangi bir tecavüz vuku bulmadığı, tasdik mua
melesi geciken pasavananın da tasdik ettirilip bu pasavanla 
Suriye’ye gidip gelmekte ve arazilerine tesahup etmekte bulun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkın
da komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
ra r verildi.

K arar No. K arar tarihi

Koalisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4008 5 . V . 1952

Salih özçetin. 
Adalet mahkemesi 
hukuk kısmında. 
Gönen.

(Dilekçe özeti : t  cretli kadrosu 
nun maaşa çevrilmesi lıakknıda).

Dilekçi : 13 yıllık emektar bir mübaşir olup a lifi akta ol
duğu üeretin azlığından ve efradı ailesinin duçar olduğu elînı 
vaziyetten tazallümühal ederek maaşlı kadroya alınmasını is
temektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : Mübaşirlerin intihap 
ve tâyinleri mahallî adalet komisyonlarına ait bulunduğundan 
m&aşlı mübaşir kadrolarında münhal vuku buldukça bu kabîl 
ücretlilerin mevzuat hükümleri dairesinde bu kadrolara tâyin 
olunması hususunun tamim olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îstek 5888 sayılı Kanunla yerine getiril
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

miş bulunduğundan komisyonumuzca yapılacak bir muamele 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4009 5 . V .1952

3997/3769 Mehmet Taşkan. 
Geyikli Bucağı Mü
dürü.
Ezine.

(Dilekçe özeti: Terfiinin temin bu- 
yurulması ve müterakim maaş 
farkının ödenmesi hakkında).

Dilekçi : Terfie hak iktisap ettiği halde ilişik içişleri Ba
kanlığı yazılarından anlaşıldığı üzere kadrosuzluk yüzünden 
hakkının verilemediğini belirterek mağduriyetine son verilmek 
üzere icap ederse bu mevzuda kanun teklif olunmasını ve 5 ay
lık farkı maaşlannın tazminat olarak ödenmesini istemektedir.

içişleri Bakanlığı cevabi yazısında : 20 liralık kadroda 
4598 sayılı Kanuna göre 30 lira almakta olan dilekçinin 25 li
ralık bucak müdürlüğü kadrosu bulunmadığından ve açılan 
kadrolann da kıdem sırasına göre tevzi edilmekte olduğundan mu
kayyet bulunduğu 23 ncü sıra numarası geldiği vakit terfiinin 
mümkün olabileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığma karar veril
di.

K arar No. K arar tarihi

4010 5 . V . 1952

4024/3794
6973/6441

Seyfettin lmert. 
Kavak Mah. de 5 No. 
lu evde. ^  
Erzurum

(Dilekçe özeti : Sivas’a naklolun
mak suretiyle işten çıkmaya mec
bur bırakıldığından şikâyet).

Çalışmakta olduğu Devlet Demiryollan Erzurum işletmesi 
mağazası sicilli ameleliğinden mağaza şefi Ulvi ve Rasim taraf
larından hakkında yapılan yanlış işarlar dolayısiyle Sivas’a nak
lolunduğunu ve adı geçen Ulvi Uluç’un da buraya naklolunmuş 
bulunması hasebiyle gitmekten imtina etmesi üzerine işine son 
verilmiş bulunduğunu şikâyet etmektedir.

Ulaştırma Bakanlığı cevabi yazısında: Dilekçinin mahalli me
muriyetine kanuni müddet zarfında ve bilâ mazeret gitmediğin
den dolayı ve memurin talimatnamesinin 18/10 ncu maddesine 
istinaden kaydının silinmiş olduğu, gerek naklinde ve gerekse 
bu muamelenin tatbikmda adlan geçen mağaza şeflerinin bir 
rolü olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: 1042 sayılı Kanunun 6 nci maddesine gö
re ilgili kaza merciine müracaatta m uhtar bulunan dilekçinin
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talebi hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
bulunmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, «oyadı ve adresi Koalisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4011 5 . V . 1952

(Dilekçe özeli : Zaptolunan arazi
lerinin kendisine teslim olunmanı 
hakkında).

Dilekçi: 5098 sayılı Kanundan bilistifade E rciş’te terketmiş 
olduğu köyüne döndüğünü ancak buradaki tapulu arazilerinin 
bâzı kişilerin tesir ve nüfuzu ile zaptedilmiş bulunduğundan ve 
kendilerine teslimi için yaptıkları müracaata da 2311 numaralı 
Kanuna göre iadesine imkân bulunmadığından mahkemeye git
meleri lüzumunun bildirildiğinden tazallümühal ederek sahibi 
bulunduğu bu yerlerinin kendisine teslim olunmasını istemektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında: 1930 yılındaki Ağrı isya
nından sonra İran ’a' firar etmiş bulunup 5098 sayılı Kanuna 
göre köyüne dönmüş olan dilekçinin bu mevzuda ne bucak mü
dürlüğüne ve ne de kaymakamlığa müracaat etmemiş olduğu 
gibi 2311 numaralı Kanunun şümulü dışında kalan dileğinin 
is’afma da imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4012 5 . V . 1952

(Dilekçe özeti : Arazilerinin zap
tına âmil olanlar hakkında men’i 
muhakeme kararı veren Varto İl
ce İdare Kurulundan şikâyet).

Dilekçi : Uzun yıllardır tahtı tasarrufunda bulunan arazile
rinin verilen sahte bir ilmühaberle elinden alınmış olduğu aşi
kâr bir keyfiyet bulunduğu halde suçlular hakkında Varto tice 
îdare Kurulunca men’i muhakeme kararı verilmiş bulunduğun
dan ve bu mevzudaki dileklerinin dinlenmiyerek mağdur edildi
ğinden şikâyet etmektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin daha önce 
Bakanlığa yapmış olduğu müracaat üzerine ve yaptırılan tah
kikat sonunda : Sahte ilmühaber tanzim ettikleri iddia olunan 
Çalbuhur Köyü M uhtar ve İhtiyar Heyeti hakkında V arto İl
çesi îdare Kurulunca verilen men’i muhakeme kararı bâzı nok
sanlarından bozulup ikmaline çalışılmakta iken yürürlüğe gi
ren 5677 sayılı Af Kanunu ile dosyanın muameleden kaldırıl
mış bulunduğu ve müşteki tarafından da mahkemeye tapu iptal

4066/3832 Mehmet Yıldız.
Tepe Köyünde mu
kim Çalbuhur köylü. 
Varto İlçesi.

4037/3805 Halit Çakar.
Kertis Bucağı Ağa- 
saf Köyünde.
Erciş.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

dâvası açılmış olduğu bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : İdare kurulları kararları aleyhine âiet 

derecat üst kurul ve mercilere itiraz olunması icabettiğine ve 
gayrimenkul mülkiyetine mütaallik ihtilâfların halli de, kaza 
merciine ait bulunmasına göre tetkiki komisyonumuzun vazife
si dışında kalan talep hakkında bir işlem yapılmasına mahal oi- 
mdığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4013 5 . V . 1952

(Dilekçe özeti : Ereğli Kömür İş
letmesinde geçen S yıllık hizmeti
nin borçlandırma suretiyle eski 
hizmet müddetine eklenmesinin ve 
mümkün olmadığı takdirde veril - 
miyen emekli aylığının uule olun
masının temin Imynru,imam hak
kında).

Dilekçi: 30 yıllık hizmetinden dolayı Gümrük ve Tekel Bakan
lığınca 1948 yılında emekliye sevkolunduğuııu ve mezkûr ta
rihten 1948 yılına kadar da Ereğli Kömür İşletmesinde barem 
dâhili vazife görerek bu tarihte yaş haddinden dolayı bu vazi
fesinden de ayrılmış olduğunu belirterek eski hizmet müddeti
ne eklenmesi kabul edilmiyen bu 8 yıl zarfında verilmiyen emekli 
aylıklarının iade buyurulmasını ve bu müddetin borçlandırıl
ma suretiyle fiilî hizmetine eklenmesinin kabul buyurulmadım 
dilemektedir.

Maliye Baltalığı cevabi yazısında : 1 . I . 1950 tarihinde yü
rürlüğe giren 5434 sayılı Kanunun geçici 65 ve 68 nci madde
lerine göre bu maddelerde zikrolunan vazife ve hizmetlerde müs
tahdem olanların geçen hizmet sürelerinin kabul edilmesi icabet- 
mekte ise de dilekçinin mezkûr tarihte müstahdem bulunma
ması itibariyle bu hükümden faydalanmasına imkân olmadığı, 
keza çalışmış olduğu son hizmet de Eemekli Sandığı ile ilgilendi
rilmemiş bulunduğundan mumaileyhe; bu müddet zarfında ke
silmiş olan emekli aylıklarının verilmesinin de mümkün bulun
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4082/3848 İhsan Gürbüzer.
Keşitpaşa Mah. Se- 
zaibey So. \ To. 68. 
Mirgün tstaııbul.

4014 5 . V . 1952
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4205/3968 Recep Avcı.
6566/ Makine Kimya Eıı 
7995/7422 düstrisi Kurumu Pi

rinç Fabrikasında. 
■Kırıkkale.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı vo m; aebepten verildiği

(Dilekçe özeli : 1062 sayılı Kanu
na tevfikan ve haksız olarak tapu
su iptal olunan arazisinin kendi
s i n e  teslim ve iade olunması hak
kında).

Dilekçi : Romanya muhacirlerinden olup mürettep mahallinde 
kendisine tapulu olarak verilmiş bulunan arazisini 1942 yılına 
kadar işlettikten sonra mezkûr tarihte Kırıkkale Fabrikasında 
ve alâkalı memurların malûmatı tahtında işe girmiş olduğunu 
ve bir müddet sonra çıkmak istediğinden Millî Korunma Kanu- 
tıunlan bahsile talebinin kabul edilememiş bulunduğunu belirte
rek kendisinin iskân mahallini terkettiği iddiasyile ve 4062 sayılı 
Kanunun 29 ncu maddesine tevfikan tapusunun iptal olunup 
mağdur edildiğinden şikâyet etmektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : Mürettep mahallerini 
izinsiz olarak terkedip ve yapılan tebligata rağmen iskân yerle
rine dönmediklerinden Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yazı
sına istinaden dilekçi ve kardeşinin iskân hakkı iskat olunarak 
4062 sayılı Kanuna tevfikan ımıhassas gayrimenkullere ait 
tapu kayıtlarının iptal edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
kurar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4015 5 . V . 1952

4206/3969 Ali Çakar. (Dilekçe özeti : işgal dolayısiyle
Gülvereıı Mah. No tcrketmiş oldukları iskân hakkına
236 da. mukabil mal verilmesi talebine
Ankara. dair).

Dilekçi : Yugoslavya muhacirlerinden olup Orhangazi İlçe
sinin Keramet Köyü nüfusuna kayıt ve iskân edilerek zeytinlik, 
tarla ve ev verilmiş olduğunu ve Birinci Cihan harbinde baba
sını ve amcalarını kaybettiğini ve Yunan işgali dolayısiyle de 
bu köyü terkederek mahalli mürettebine ancak 1936 yılında dö
nebildiğini beyanla mübadil muhacirlere verilmiş olan mezkûr 
iskân haklarına mukabil gene aynı yerde mal verilmesini dile
mektedir.

Devlet Bakanlığı cevabi yazısında : Kurtuluşu müteakip 
mahalli müretteplerine gitmeleri hususunda yapılan tebligata 
uymadıkları ve 1340 yılında yapılan umumi tevziat esnasında da 
hazır bulunmadığı anlaşılan dilekçiye müktesep bir hak tanın
masına ve buna müsteniden kendisine iskân yolu ile gayrimenkul 
verilmesine kanuni imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta m uhtar bulunan 
dilekçinin talebinin tetkiki komisyonumuzun görevi dışında bu-
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lunduğundan İçtüzük ’ün 53 ncü maddesine göre komisyonumuz- 
ce bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe tKihibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ue sebepten verildiği

4016 5 . V . 1952

(Dilekçe özeti : Kanunsuz olarak 
iktisap olunmak istenilen Hazine 
arazilerine ait dâvaya bakıldığın
dan şikâyet).

Dilekçi : Köylerinde bulunan Hâzineye ait emvali metruke 
den bir kısmının Şark muhacirlerine tahsis edildiğinden diğer 
kısmı üzerinde de mütegallibeleriıı hak iddia ederek Hazine 
aleyhine mahkemede tescil dâvasında bulunduklarından ve bu 
dâvalarının da cereyan etmekte bulunduğundan bahsile köy hal 
kının toprağa muhtaç çiftçilerden bulunması itibariyle bu arazi 
lerin ellerinden alınmasına mahal bırakılmamasını istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Bu köydeki gayrimen 
küllerin tamamının Hâzineye kalmış olup Şarktan nakledilen 15 
aileye yeter miktarda verilen araziden başka son defa gelen Bul
garistan muhacirlerinden 110 ailenin de buraya yerleştirilmesi 
mukarrer bulunduğundan gerekli teşebbüse geçildiği ve bu tev
ziatı mıitaakip Hazine yeri arttığı takdirde bu köy halkından 
muhtaç olanlara kiralanacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevakına göre 
tetkiki komisyonumuzun görevi dışında bulunan talep hakkında 
İçtüzüğün 53 ncü maddesine tevfikan bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4247/4005 İsmail Kııruçay.
Turhisar Köyünde. 
40 hane namına. 
Hafik.

4017 5 . V . 1952

4877/
4250/4008

Stefan Kapitanof. 
Yeşilköy Şevket iye 
Mah. İrfan So. No.
38.
Bakırköy - İstanbul.

fDilekçe özeti : Yedek subay ol
ma hakkının tanınmasına dair).

Dilekçi : İştirak etmiş bulunduğu 5 nci askerlik kampı Subayı 
Yüzbaşı Galip Eker’in soyadının Kapitanof olmasından dolayı 
kendisine menfi sicil vererek 1076 sayılı Kanuna göre Yedek Su
bay olma hakkından mahrum edilmiş bulunduğunu ifade ile aslen 
Türk olup lise ve yüksek tahsil esnasında iştirak ettiği diğeı 
kamp subaylarınca yedek subaylık hakkı tanındığı halde sadece 
hissi bir hareketle yapılan bu muamelenin düzeltilerek bu hakkı
nın teslim olunmasını ve neticeye kadar da askere şevkinin tehir 
olunmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Kozmooğlu Sito- 
fan Kapitonof’un durumu incelenerek yedek subay yetiştirilmesi 
için emir verilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek yerine geti-



23 —

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

rilmiş olduğundan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak 
bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4018 5 . V . 1952

4333/4090 Ömer Var. (Dilekçe özeti : 20 yıllık müddeti
Şehitishak Mah. hizmetine karşılık müktesep hakki

• So. 200 ev No. 46. olan tazminatın verilmesine dair).
da.
Tarsus.

Dilekçi : Tarsus Devlet Demiryolları İstasyonunda 20 yıldan 
fazla hamallık yapıp yaş haddinden dolayı işine son verilmiş ol
duğunu ve îş Kanununa göre tazminat verilmesi için yaptığı mü
racaata da bugüne kadar cevap verilmemiş bulunduğunu belirte
rek bu hakkı müktesebinin ödenmesini istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığı cevabi yazısında : Yevmiyeli olarak 20 
yıldan fazla muvakkat hamallık yapmış olan dilekçinin 5434 sa
yılı Emekli Sandığı Kanunu ile ilgilendirilmemiş ve tescil edil
memiş bulunduğundan dileği hakkında kanunen yapılması gere
ken bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Selef komisyon tarafından dilekçinin İş Kanunu müvaceht- 
sindeki durumunun tesbitine lüzum görülerek Çalışma Bakanlı
ğından istenilen mütalâaya cevaben alınan tezkere ile de : Bu 
mevzuda Maliye Bakanlığı ile yapılan muhabere örneklerinin 
gönderildiğinden bahsile mezkûr yazılarla belirtilen kayıt harici 
hizmetlerin şahadetle kabul edilemiyeceği ancak resmî ve idari 
tahkikatla tevsik olunması halinde kabul edilip iş mevzuatına göre 
nazara alınması icabedeceği hakkındaki noktai nazarına kendi 
bakanlıklarının iştirak etmediği zira sicili ahvali Memurin Ni
zamnamesinin 11 nci maddesine göre (Şayanı viisuk ve itimat) 2 
zat tarafından imzalı vc resmî bir makamca da tasdik olunmuş 
bulunan bir şahadetname ile de kayıt harici hizmetlerin kabul 
edilmesi gerekeceğinden dilekçinin müddeti hizmetini bu şekilde 
tesbit ettirmesi halinde hakkının tanınması icabedeceği belirtil
mektedir.-

Gereği düşünüldü : 1042 sayılı Kanunun 6 nci maddesine gö
re tetkiki kaza merciine ait bulunan talep hakkında komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4019 5 . V . 1952

•1374/4128 Sadullah Yddız.
Vilâyet Müftüsü. 
Halk namına.
Ağn.

(Dilekçe özeti : Yapılmakta olan 
cami inşaatına yardım olunması 
hakkında).

Dilekçi : Halkın ibadet ihtiyacına cevap verecek şekilde ihya
sına tevessül olunan camii kebir inşaatının nataman kaldığından
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne* sebepten verildiği

bahsile gerekli yardımda' bulunulmasına tavassut buyurulmasını 
dilemektedir.

Başbakanlık cevabi yazısında : Bu il merkezinde kurulan bir 
demek marifetiyle yapılacak olan cami için mahallî ihtiyaca gö
re Vakıflar Genel Müdürlüğünce yaptırılan cami projesinin bu 
demek tarafından büyütülmek ve çatıyı da kubbe yapmak arzusu 
ile çok geniş bir masraf açılmış olduğu ve bu inşa masrafının bu 
genel müdürlük bütçesinden karşılanmasına imkân bulunmadığı 
bu kere belediyece yapılacak 15 bin liralık yardımda göz önünde 
bulundurularak yeniden yapılmakta olan projenin gönderildi
ğinde demekçe buna göre inşaata devam olunduğu takdirde Va
kıflar Genel Müüdürlüğü Bütçesinden gerekli yardımın yapılaca
ğı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve bakanlık cevabına göre ta
lep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4020 5 . V .1952

4375/4129 Ahmet Doğan. 
Güneykaya Köyün
de.
Gündoğmuş İlçesi. 
Antalya.

(Dilekçe özeti : Okul tatbikat 
bahçesi için kamulaştırılan arazi 
hakkında).

Millî Eğitim Bakanlığı cevabi yazılarında: incelenmek üzere 
Gündoğmuş ilcesine gönderilmiş olan dilekçinin mezkûr ilce 
Millî Eğitim memurluğu tarafından zıyaa uğratılmış bulunması 
hasebiyle mumaileyh hakkında gerekli soruşturmaya tevessül 
olunduğu ve dilekçi Ahmet Doğan’a ait olup okul ders tatbikatı 
için kamulaştırılmış bulunan arazi için sahibi tarafından her 
hangi bir itirazda bulunulmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçesi zıyaa uğramış olan dilekçinin 
istediği takdirde yeniden müracaat hakkı mahfuz bulunmasına 
binaen kendisine bu yolda tebligat ifasına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4021 5 . V . 1952

4376/4130 Ömer Narin ve ar. 
Yenişehirde Yeni- 
Mahallede 16 No. 
da.
Bursa.

(Dilekçe özeti : 
Hayri Duruş oy 
yet).

Tekel Ekisperi 
hakkumda şikû-

Dilekçiler: Tekel idaresi Ekisperi Hayri Duruyoy’un şahsi 
menfaatler peşinde koşarak bütün tütün zürraına zulüm ettiğin
den şikâyetle mumaileyhin naklini ve bu durumun soruşturulma
sını istemektedirler.

Gümrük ve Tekel. Bakanlığının 27 . I . 1951 gün ve 449 sa
yılı cevabi yazısında: Dilekçilere ait tütünlerin avans talimatın
da rikroıunan randıman ve evsafta olmadığından ekisper Hayri
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı r« adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Durusoy tarafından kendilerine avans verilmediğinden buğber 
olarak şikâyette bulundukları, Tekel Müdürlüğüne de avans is
tekleri yerine getirilmediği takdirde uğraşacaklarını ifade ve be
yan etmiş oldukları anlaşıldığı ve bu itibarla da yapılacak bir 
muamele olmadığı bildirilmektedir.

Selef komisyon tavafından kendisine suç isnat olunan Hayri 
Durusoy hakkında; usulüne tevfikan. fezlekeli evrakı tahkik iye 
tanzim olunarak neticelendirilmesi icabettiği halde Bakanlıkça 
sadece tetkikatla iktifa olunmasının komisyonu tatm in etmedi
ğinden bahsile Gümrük ve Tekel Bakanlığına yazılan tezkereye 
karşılık adı geçen Bakanlıktan alman cevabi yazıda Genel Mü
dürlük müfettişlerinden Sayit Küçük Aksungur tarafm dan ma
hallen yapılan tahkikat sonunda iddia edilen yolsuz işlerin vu
ku bulmamış olduğundan m en’i muhakeme talebi ile hazırlanan 
fezlekeli evrakı tahkikiyeniıı îlco îdare Kuruluna tevdi olundu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar* No. K ara ı- tıırilû

4022 5 . V .1952

(Dilekçe özeti : Tiirkgeldi Devlet 
Çiftliğine katılan Kavaklı mevki
indeki köy arazisinin geri veril
mesi hakkında).

Dilekçi : 1937 yılma kadar tesahüp edegelmekte oldukla
rı Kavaklı mevkiindeki arazilerinin Türkgeldi Çiftliğinin hudut
ları tesbit olunurken bitaraf ehlivukuf dilenmemiş olması yü
zünden bu çiftliğe katılarak mağdur edilmiş bulunduklarından 
bahsile toprağa muhtaç bulunan bu köy halkına geri verilmesi
ni istemektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : Devlet Üretme Çiftlik
leri Genel Müdürlüğüne ait olan mezkûr çiftliğin 1937 yılında 
Hacer Sadık veresesinden satın alınmak suretiyle Hâzineye in
tikal etmiş olduğu ve kadastrosu da yaptırılmak suretiyle tesçil 
edilmiş bulunup bu köylerin vâki itirazlarının da yersiz olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan talep 
hakkında İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre komisyonumuzca 
yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4453/4205 Alacaoğlu Köyü.
ih tiyar Heyeti. 
Hayrabolu.

4023 5 . V . 1952
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Dilekçe
No.

4455/4207

4470/4222

Eattna Çetin 
Papuççular Mah. 
Bostancıoğlu So. 
No. 61.
Adapazarı.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Müteveffa kocası
nın emekliye ayrıldığı tarihten ve
fatı tarihine kadar geçen müddete 
ait emekli istihkakınım ödenmesi 
hakkında).

Dilekçi : Adapazarı özel İdare Varidat Kâtibi iken yaş 
haddinden emekliye ayrılıp 17 . V . 1949 tarihinde ölen kocası 
Osman Çetin’den yalnız kendisine maaş bağlanmış ve tekaüde 
sevk olunduğu tarihle yukarıda zikrolunan ölüm tarihine ka
dar geçen müddete a it emekli istihkakı için havale gönderil
memiş bulunduğunu belirterek emir ve delâlet buyurulmadım 
istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Adı geçen Osman Çe
t in ’e a it olup 1 . V III . 1948 tarihinden itibaren bağlanan 34 
lira 32 kuruş emekli maaşı ile ilgili tahsis evrakının Sayıştay - 
ca da tescil olunarak resmî senedinin 6 . 1 .  1951 tarihinde* A- 
dapazarı Malmüdürlüğüne gönderilmiş bulunduğu, vefatı üze
rine dul ve yetimine bağlanan maaşların da 1 . 1 .  1950 den iti
baren yükseltilmesine ait evrakının Sayıştaya gönderildiği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
ra r verildi.

K arar No. K arar tarihi

4024 5 . V .1952

Reşit Gemçoğlu 
ve ar.
Şeydiler Köyü 
M uhtar ve üyeleri. 
Kastamonu.

h.

)

(Dilekçe özeti : Köy Kanununun 
44 ncü maddesinin 2 nci fıkrasın
da değişiklik yapılması hakkında)

Dilekçiler : Yapılmakta olan köy hidro elektrik tesisatına 
su temini için istimlâkine karar vermiş oldukları değirmenin 
sahibinin vâki müracaatı üzerine Danıştay tarafından istimlâ
ke yetki veren Köy Kanununun 44 ncü maddesinde : Elektrik 
işlerinin yer almamış bulunması dolayısiyle âmme menfaati ol- 
mıyan bu muamelenin iptali şeklinde bir karar verilmiş oldu
ğundan müşkil b ir duruma düştüklerini belirterek bugün için 
medeni ihtiyaçların başında gelen elektrik işinin de zikrolu
nan maddenin 2 nci fıkrasına ilâvesi suretiyle gerekli değişik 
liğin yapılmasını istemektedirler.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçilerin istediği şe
kilde b ir hükmü ihtiva eden yeni köy kanunu tasarısının yük
sek Mecliste ihzan bir komisyon tarafından İncelenmekte bulun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve isteğin yeni bir



kanun teklifi ile ilgili bulunmasına göre komisyonumuzca ya
pılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

4025 5 . V .1952

(Dilekçe özeti : Diyarbakır sabtk 
müftüsü ve halen Gezici Vâiz Ha* 
liVin kötü efalinden şikâyet).

Dilekçiler t Diyarbakır eski Müftüsü ve halen gezici Vâiz 
H alil’in bu kudsi vazife ile gayrikabili telif olan kötü hal ve 
harekâtından bahsile hakkmda icap eden tahkikatın yapılma
sını istemektedirler.

Başbakanlık cevabi yazısında : Y aptırılan tahkikata naza
ran gayrivârit olduğu anlaşılan şikâyet mevzularının tevatür
den ibaret bulunduğu ve adı geçenin yapılan tâyin muame
lesinden sonra şikâyetlerin kesilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4026 5 . V . 1952

(Dilekçe özeti : Toprak ihtiyaçla
rının temini hakkında)>

Dilekçiler : Toprağa muhtaç kimselerden bulundukların
dan bahsile Karaköy Sapan Şirketi müstecirleri tarafından 
tesahüp olunmak istenilen Hazine arazilerinin kendilerine tah
sis olunmasını istemektedirler.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Sapan Türk Şirketi ta
rafından Hazine arazisine tecavüz vâki olmadığı, bilâkis bu şir
kete ait arazinin Karaköy harası için kamulaştınldığı ve şirke
tin arazisinin bulunduğu Elifli köyündeki Hazine topraklarının 
evvelce toprak dağıtım komisyonlarınca muhtaç çiftçilere dağıtıl
dığı ve bu vaziyete göre iddianın mesnetsiz olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve istek iktizasının 
tâyin ve ifası ilgili Bakanlıklara ait bulunmasına göre talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4481/4233 İsmail Güder. '
ve ar.
Yüzbaşı İbrahimoğlu 
Bafra,

4478/4230 Halil ve ar.
Masıklı Mah. Muh- 
tan .
Diyarbakır.

4027 5 . V . 1952
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4516/4264

bilekçe
No.

4621/4367
10780/10021

Ali Rıza Orhan. 
Geyikli Bucağı Ke- 
malli Köyü ilkokul 
öğretmeni. Hikmet 
Orhan eşi.
Ezine.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Asıl öğretmen o- 
lan zevcesine 5 lira olarak veril
mekte olan çocuk tanımındaki ka
nuni isabetsizlikten şikâyet).

Dilekçi : 5479 sayılı Kanuna göre asıl öğretmenliğe geçirilip 
sair memurine tanınan bilcümle haklardan bu meyanda 10 lira 
olarak çocuk zammından istifade etmekte iken Ezine Malmüdür
lüğünce mezkûr zammı 5 liraya indirilen eşi Hikmet Orhan hak
kında tatbik edilmekte olan bu muameledeki kanuni isabetsiz
likten şikâyet etmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı cevabi yazısında : 5479 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesi ile değiştirilen 5129 sayılı Kanunun 9 ncıı 
maddesine göre Devlet memurlarına tanınan bütün haklardavı 
mutlak olarak istifade etmeleri icabeden adı geçen öğretmene 
istihkakı olan çocuk zammının 10 liradan ödenmesi icabettiği 
bildirilmektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında ise : 5479 sayılı Kamının 
1 nci maddesinin yürürlüğe girdiği 1 Ocak 1950 tarihinden iti
baren 10 lira üzerinden verilmesi icabeden çocuk zammının dilek
çinin eşine de asaletinin tasdik edildiği 1 . 3 . 1950 tarihinden 
itibaren bu miktarda verilmesi gerektiği ve keyfiyetin bu yolda 
Çanakkale Valiliğine de yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek yerine geti
rilmiş olduğundan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4028 5 . V . 1952

Haydar Kılıçdere. 
Rızaive Mah. Can- 
baz Tizrnur evinde.
Elâzığ.

(Dilekçe özeti : Mâlüliyet maaşı 
tahsis olunması hakkında).

Dilekçi : Gerek ufak yaşta iştirak ettiği İstiklâl Savaşında 
ve gerekse hizmeti fiiliyesini ifa maksadiyle bulunduğu A rda
han Hudut Tabunında mâlûl kalıp mal ve mülkünü kaybetmiş 
bulunduğundan bahsile kendisine maaş tahsis olunmasını is
temektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında Askerliğe duhu
lünden sonraki muamelesini yürütmiyeıı dilekçinin asker fira
risi durumunda bulunduğu ve mâlıılyetini tevsik eden hiçbir ve
sika bulunmadığından kendisine maaş tahsisine imkân olma
dığı, yardım yapılması keyfiyetinin de Bakanlığını ilgilendirme
diğini bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin daha önce yapmış olduğu mü
racaatı üzerine selef kornişon tarafından 2276 sayılı ve dilekçi
nin adresinde bulunamadığı hakkındaki Bakanlık işarına göıc 
bir işlem yapılmamasını mutazammın bir karar ittihaz olırmmtg 
bulunmasına binaen tetkiki, esasen kaza merciine ait ol’.ıp ko



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, Boyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııc sebepten verildiği

misyonumuzun görevi dışında bulunan talep hakkında bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4029 5 . V . 1952

4679/4420 Rıza Uçar.
6047/ istasyon Mahallesin- 
6818/6293 de.

Saravönü - Konya.

(Dilekçe özdi : Kaza neticesinde 
ölnı oğlundan dolayı kendisine 
tazminat verilmesi hakkında).

Dilekçi : Tarihten 3 yıl önce Gözlü Devlet Üretme Çiftliğinde 
çalışmakta iken bir kaza neticesi ölen oğlu için kendisine taz
minat verilmesi hakkında yapmış olduğu mütaaddit müracaat
lardan bir netice alamadığından tazallümühal ederek 5433 sayı'ı 
Kanundan faydalandırdmasını istemektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : Mülga Zirai Kombinalar 
Dairesinin Gözlü Devlet Üretme Çiftliğinde sürücü muavini (»bı
rak çalışmakta iken bir kaza neticesi ölen Ali Uçar için kendi
sine tazminat verilmesini Lstiyeıı dilekçiye 5433 sayılı Kanunun 
29 ncu maddesine göre hazırlanmış olan yönetmeliğin Bakanlar 
Kurulundan çıkmasını m ütaakıp yapılması icabeden ödemenin 
temini cihetine gidileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine m üracaatta m uhtar olan 
dilekçinin talebi hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4030 5 . V . 1952

4684/4424 Ali Çelik. (Dilekçe özeti : Toprak tevziatı
îçcebeci Dilim So. sırasında istirdat olunan arazisi-
No. 46. nin fi eri verilmesi hakkında).

Ankara. Dilekçi : Ceddinden müntokil ve uzun yıllardır ahtı tasarruf
larında bulunan arazilerinin tapuca adlarına mukayyet olmama
sından bilistifade ve 2502 sayılı Kanun hilâfına ve hiçbir esasa 
dayanmaksızın başkalarına dağıtılarak kendisinin mağdur edil
diğini belirterek istirdat olunan arazilerinin iade olunmasını is
temektedir.

Tanm Bakanlığının cevabi yazısında : Mütegayyip eşhastan 
metrüken Hâzineye intikâl etmiş bulunan bu yerlerin 2502 sayılı 
Kanuna tevfikan yerli halka tevzi olunduğu ve bu me.vanda di
lekçiye de 105 dekar toprak verilmiş olduğu ve tasarruf iddiası
nın kavlimücerredinde kaldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak-



kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

K arar No. Karar tarihi
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4031 5 . V .1952

(Dilekçe özeti : S iird ’de Hacı H ü
seyin Ağa vakfı mütevellisi Celâl 
Turhan ’ın vâki yolsuzluklarından 
dolayı azlolunması hakkında).

Dilekçiler : Cedleri Hacı Hüseyin Ağa Vakfını 16 yıldır idare 
etmekte bulunan. Celâl Turhan’ın şartı vakıf hilâfına mezkûr 
vakıf gailesinden şahsen müntefi olup diğer evlâda vermediğin
den şikâyetle mütevellilikten âzil olunmasını ve vakfın bir heyet 
marifetiyle idare olunmasını istemektedirler.

Başbakanlık cevabi yazısında : Adı geçen mütevellinin 2762 
sayılı Vakıflar Kanununun 33 ncü maddesine göre bu hizmetten 
azil olunup vakfın emaneten idare olunmaya başlandığı ve bir 
heyete devrine kanuni imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Hukuku şahsiyeleri bakımından ilgili 
kaza mercilerine müracaat etmekte m uhtar bulunan dilekçilerin 
talebi bakanlık cevabına göre yerine getirilmiş bulunduğundan 
komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar ve
rildi.

K arar No. K arar tarihi

4032 5 . V .1952

(Dilekçe özeti : Arazi verilmesi 
hakkında).

Dilekçiler: Sankeçili ve Morzum, seyyar Aydınlı aşiretleri 
halkından olup Dörtyol İlçesi mıntakasmda gezginci bir durum 
da ve toprağa muhtaç olduklarını, halen ihtılâflı olup dağıtıl
ması mukarrer bulunan Ziraat Çiftliğinde yerleşmek maksadiyle 
yaptırmış oldukları kulübelerinin mahallî kaymakam ve jandar
ma komutam ile halktan bazıları tarafından yakılıp yıkıldığını 
ve kerestelerinin yağma edildiğini belirterek * mezkûr çiftliğin 
arazisinde, olmadığı takdirde Reyhanlı ve Antalya arasında As- 
kerçayı adiyle anılan mahalde yerleştirilmelerini ve keresteleri
nin geri verilmesini ve 5000 liralık zararlarının da mütecasirle
rinden tazmin ettirilmesini istemektedirler.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında: Memleket çapında taşıdığı 
ekonomik ve sosyal ehemmiyet dereceleriyle mütenasip olarak  
iç iskân meselesinin de plânlı bir şekilde tahakkuk ettirilmesinin 
müsait bir zamanda elealmacağı ve bu zaîman dilekçe sahipleri 
ve arkadaşlarının mensup olduğu aşiret topluluğunun da mevzu
at dairesinde iskânları cihetine gidileceği ve keyfiyetin kendilc-

4708/4446 Mehmet Yıldırım ve 
ar.
Karabasamak ÇiftIi- 
ği civarında.
Dörtyol - Hatay.

4685/4425 Lııtfi Güldoğaıı.
4686/4426 İnönü Mah. de.
4687/4427 Terzi.
4688/4428 Siird.



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

rine de bu yolda tebliğ olunduğu, yakma ve yıkma keyfiyetinin 
ise zilyedlik ihdas etmek istedikleri yerler hakkında mahallî H ü
kümetçe 2311 numaralı Kanuna tevfikan muamele yapılmış ol
masına mâtuf bulunduğn bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Muktazi muamelenin ifası ilgili Bakanlığa 
ait bulunmasına binaen talep hakkında komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4033 5 . V .1952

(Dilekçe özeti : Hazini ile müşte
rek bilinmen tapulu arazilerinde
ki Hazine hissesinin vergi kıymeti 
üzerinden kendisine verilmesi hak
kında). apföt-

Dilekçi: Hazine ile müşterek bulunan 4 parça tapulu tarla
daki Hazine hissesinin vergi kıymetinin % 50 si üzerinden ken
disine verilmesi için yapmış olduğu müracaatının emsal muame
leler yapılmakta olmasına rağmen is’af olunmadığından şikâyet 
ederek evrakının inceletilmesini istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında: Hazine hissesinin dilekçi 
namına teffiz ve tapusunun verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına göre istek yerine geti
rilmiş olduğundan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4034 5 . V .1952

(Dilekçe özeti : Kendisinden hak
sız ve kanunsuz olarak alınmış bu
lunan eezah verginin geri veril
mesi hakkında).

Dilekçi : Aşağımaden Köyü Muhtarı bulunduğu sırada yap
tırmış olduğu köy okul inşaat mütaahhidinden kesilmesi icap e- 
den Kazanç Vergisini kesmediğinden dolayı haksız vc mesnet
siz olarak kendisinden tahsil edilmiş bulunan bu cezalı vergi
nin asıl borçlunun muayyen olan ikametgâhında bulunduğuna 
göre kendisine geri verilmesini istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Sıddık E rtuş adındaki 
şahıs tarafından 5 500 liraya yapıldığı kayden sabit olan köy 
okul inşaatı dolayısiyle mütaahhide verilen istihkaklardan 
vergi kesmediği için dilekçi adına 2395 sayılı Kanunun 74 ncü 
maddesinin C fıkrasına müsteniden % 10 cezalı vergi tarh olun
masında bir kanunsuzluk olmadığı ve müstedinin 5600 sayılı

4720/4458 Mahmut Yılmaz.
Park Bakkalı. 
Ardahan - Kars..

4713/4451 Hüseyin Kuru.
Duver Köyünden. 
Hafik 1 İresi.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Kanun hükümlerinden de faydalanmasına imkân bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki ilgili Vergi İtiraz ve Temyiz 
komisyonları ile nihai olarak Danıştaya ait bulunan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

K arar No. K arar ta r ih i

4035 5 . V .1952

(Dilekçe özeti : Çocuk zammı ve
rilmesi vc ücretlerden tevki/ut ya
pılmaması hakkında).

Dilekçiler : Aldıkları ücretin kifayetsizliğinden, ilâveten 
çocuk zammı verilmemesinden şikâyet ederek ücretlerinin a r
tırılmasını ve çocuk zammı verilmesini ve ücretlerinden tevki- 
fa t yapılmamasını istemektedirler.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Memur statüsüne tâbi 
olmıyan çeşitli hizmetlilere 4598 sayılı Kanunun 6 nci maddesi
ne göre çocuk zammı verilmesine imkân bulunmadığı ve 5421 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1 nci maddesine göre de ücret
lerin vergiye tâbi tutulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve bakanlık cevabına göre 
yeni bir kanun teklifi ile ilgili bulunan talep hakkında komis
yonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4036 5 . V . 1952

(Dilekle iizeti : Tahsil olunan köy 
salmasının köyün n e f’ine olan hiz
metlere sarfının temin buyund- 
ması hakkında).

Dilekçi : Uzun yıllardır tatbik olunan Köy Kanununun 
bir faidei ameliyesini göremediğini ve 250 - 300 lira arasında  
ve âzami miktar üzerinden alınan köy salmasının köy adamları
nın ücretine verilmek suretiyle heder olduğunu belirterek köyün 
nef’ine olan hizmetlere sarf olunmasının temin buvurulmasını 
istemektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : 1950 yılında dilekçiye 
15 lira nakit, 23 kilo buğday, 19 kilo arpa mahsul salınıp kendi
sinin hiçbirini vermemiş olduğu ve 208 liralık bir tahsilattan 
ibaret olan köy parasının lüzumsuz vere sarfedilmediği vc köy 
hizmetlerinin görülmesine köy bütçesinin müsait bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık ccvabına göre;

4737/4475 II. Cahit Us.
Kadıoğlan Mah, dc
No. 35 evde.
Urfa.

4727/4465 İlanıza Kaplan vc ar.
Adalet Dairesi oda
cısı.
Saimbeyli.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve. adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. K arar,tarih i

4037 5 . V .1952

47Û0/4498 Abdullah Beşik. 
Sirkeci - Kafkas Ge
çidi No. 8.
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Kendisini muta
zarrır eden ilgili memurlardan şi
kâyet).

Dilekçi : Biga'nın Gündoğdu bucağına bağlı ve Dokuz çeşme 
Köyü civarındaki linyit ocaklarının sahipleri Haşan Sönmez- 
ışık ve Kerim Atak namına 1944 - 1945 den 27 . I I I  . 1946 tari
hine kadar olan faaliyetlerinden dolayı tarholunan 17 küsur bin 
liralık cezalı verginin kendisine de teşmil olunarak mezkûr ilce 
malmüdürlüğünce 100 terce ton kömürlerine haciz vaz'olunmak 
suretiyle kendilerinin perişanlığına ve ocaklarının çökmesine 
sebep olduğundan şikâyetle ilgili memurların tecziye olunmasını 
istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Kozçeşme Köyü civarın
daki Linyit kömürlerinin dilekçi ile ortaklan Haşan Sönmezışık 
ve Kerim Atak taraflanndan işletilmiş olduğu halde defter tu 
tulmamış ve beyanname verilememiş olması sebebi ile adı geçen
ler namına takdir komisyonu karan gereğince 1944 - 1946 yılları 
için cezalı olarak salman vergilerin itiraz komisyonunca da 
tasdik olunluğu ve Temyiz Komisyonuna intikal etmiş bulundu
ğundan bundan başka çalıştınlan işçilerden yapılması icabeden 
tevkifatın Malsandığına yatırılmadığından dolayı da adlanna 
tarholunan 13 477 liranın Danıştayca verilen karar üzerine 
12 923 lirasının terkin edilmiş bulunduğu nzaen ödememiş ol
dukları borçlar içinde Tahsilat Komisyonunca kömürlerine ha
ciz vaz’oluıiduğu, dilekçi tarafından Biga Asliye Mahkemesinde 
açılan zarar ziyan dâvasının da zaman aşımından reddolunduğıı 
ve binnetice yapılan muamelede bir kanunsuzluk bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kendilerinden şikâyet olunan memurlar 
hakkında; Memurin Muhakemat Kanununa, göre yapılması icap 
eden tahkikatın ifası ilgili idare makamlarına ait bulunmasına 
binaen talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4038 5 . V . 1952

4766/4504 Atiye Sun. (Dilekçe özeti : Tedavi altında bu-
Samatyıa Ağahaüııam 1unan kocasına ait maaşının öden-

. . , Sulumanastır Kilise- mesi hakkında).
altı No. 20 İstanbul. Dilekçi : Fatih Belediyesi Fen işlerinde barem dâhili ücretli 

bir vazifede çalışmakta iken hastalanıp Cerrahpaşa Hastanesinde



—  34 —

Dilekçe
No.

4772/4508

tedavi görmekte olan kocası hakkında 1108 sayılı Maaş Kanunu
nun 13 ncü maddesi delâleti ile Memurin Kanununun 84 ncü 
maddesine göre maaşlı mezuniyet hakkı tanınarak aylıklarının 
t'akrü zaruret içerisinde bulunan efradı ailesine ödenmesine 
emir verilmesini istemektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Emekli Sandığı Geııel 
Müdürlüğüne gönderilen rapor üzerine âdi mâlûliyeti kabul ve 
tasdik olunan bu memurun ücretli müstahdem bulunmasına bina
en iki aydan fazla izin almasına kanuni imkân olmadığı ve 
yapılan emekli muamelesine ait tahsis evrakının da adı geçen 
müdürlüğe gönderilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar bulu
nan dilekçinin talebinin tetkiki komisyonumuzun görevi dışında 
bulunduğundan komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4039 5 . V . 1952

(Dilekçe özeti : Mütevellisi bulum 
duğu vakfa Vakıflar İdaresi tara
fından müdahale olunmaması hak
kında).

Dilekçi : D iyarbakır’da kâin Yağcı Hanının 1/4 hissesini 
vakfetmiş bulunan ceddinin vakfın idaresini mutlak olarak erkek 
evlâda bırakmış olduğu halde; mevzuat hilâfına mütevellisi bu
lunduğu vakfın Vakıflar İdaresince her yıl müfredatlı bir he
sap istediğinden ve bir sürü muhabere ve münakaşa mevzuları 
çıkarıldığından bahsile buna mahal bırakılmamasını istemek
tedir.

Başbakanlık cevabi yazısında : 2762 sayılı Vakıflar Kanu
nuna ve bu kanuna müteferri nizamname hükümlerine göre 
mülhak vakıflar üzerinde de Vakıflar İdaresince velayeti âmm.ı 
namına murakabede bulunulması icabetmekte bulunduğu ve bu 
mevzuat muvacehesinde dilekçinin dileğinin tervicine imkân bu 
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar olan 
dilekçinin talebinin tetkiki komisyonumuzun görevi dışında bu
lunduğundan komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Ata Mungan. 
Savurkapı Mah. 
Yusufioğlu. 
Mardin.

4040 5 . V . 1952



Dilekçe
No.

4813/45)47
5104/4826

4816/4550

— 35

Neşet Şerif oğlu, 
ve ar.
Ercişte mukim . 
Adilcevazlı.
Erciş.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Adilcevaz Bucağı
nın ilce haline g etirilm esi hakkın
da).

D ilekçiler: 4 bin nüfus ve iktisadi canlılığı ile civarındaki ilçe
lere her yönden faik ve 1926 yılma kadar ilce olarak kalmış bu
lunan Adilcevaz’ın bu tarihte bucak haline getirilerek 65 kilo
metre uzaklıkta bulunan Ahlat ilcesine bağlanmış olmasındaki 
isabetsizlikten bahsile vâki müracaatları üzerine derdest bu
lunan muamelelerinin tekemmül etttirilerek tekrar ilce haline 
getirilmesini istemektedirler.

içişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Ahlat İlçesi Adilcevaz 
Bucağında ilce kurulması Bakanlıkça da uykun görülerek na
zırlanan kanun tasrısınuı mütalâaları alınmak üzere Bakan
lıklara sunulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci 
maddesine göre yeni bir kanun teklifi ile ilgili görülen taiep 
hakkında Anayasanın 15 nci maddesi muvacehesinde komisyo
numuzca yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verildi.

» K arar No. K arar tarihi

4041 5 . V . 1952

Haşan Eşici. 
Cemalpaşa Mah. 
212 So 114 No. lu 
evde.
(Demokrat Parti 
Ocağı).
Adana.

(Dilekçe özeti : İskân hakkının 
verilmesine dair).

Dilekçi : Aslen Kerkük ’lü olup 1330 yılında askerliğe duhulle 
1339 yılına kadar Kurtuluş Savaşına ve Kuvai Milliyeye iltihak 
ederek fedakârlık göstermiş olduğunu ve memleketinin işgale 
uğramış bulunması dolayısiyle de bir daha oraya dönemediğiııi 
ve vâki m üracaatlarına rağmen iskân hakkının verilmediğini 
beyanla sair Şark mültecilerine tanındığı gibi kendisine de is
kân hakkı verilmesini dilemektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : Kahvecilik yapmak su
retiyle iaşesini temin etmekte olan dilekçinin 885 sayılı K anu
nun 12 nci maddesinde tâyin olunan müddet içerisinde müraca
a tta  bulunmadığı için iskân hakkının zayi olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine mevdu vezaif cüm
lesinden bulunan talep hakkında İçtüzüğün 53 ncü maddesine 
göre komisonumuzca yapılacak bir işlem olmdığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

4042 5 . V . 1952
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4847/4581

Dilekçe
No.

Adnan Büyük Vu
ral ve ar.
D. D. Y. 3. İşletme
Mesul Saymanlık
memurlarından,
45644
Kayseri.

Dilokçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne Sebepten verildiği

(Dilekçe özeti: 5585 sayılı Kamın
da değişiklik yapılması hakkmda)

Dilekçiler : 5585 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bu
lundukları derecelerdeki terfi müddetlerini doldurmaya 2 - 3 ay 
gibi çok kısa bir zaman kalmış olduğundan dolayı bu kanunla 
tanınan Yedek Subay Okulunda ve subaylıkta geçen müddet
lerinin ancak bu miktarı almakta oldukları maaş derecesindeki 
terfilerin de nazarı itibara alınıp mütebakisinin mütaakıp te r
filerin de nazarı itibara alınmasına imkân bulunmadığından 
mağdur edildiklerini beyanla adaletsiz olan bu durumun izale
si için zikrolunan kanunda gerekli değişikliğin yapılmasını iste
mektedirler.

Ulaştırma Bakanlığı cevabi yazısında : Mezkûr kanunun ya
yımı tarihinde almakta oldukları maaş derecelerindeki terfilerin- 
de nazarı itibara alman Yedek Subay Okulu ve subaylıkta geçen 
hizmet müddetlerinden artatı kısm ın; 5585 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine göre mütaakıp terfiler de nazara alınmasına kanuni 
imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği* düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile ilgili bulunan 
talep hakkında Anayasanın 15 nci maddesine göre komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4043 5 . V . 1952

4849/4583 Ali Çömlekçi ve ar. 
Bebek Köyünde. 
Akdağımadeni.

(Dilekçe özeti : Zilyedi bulunduk
ları yerlerin kendileri adına tem
lik olwwma.su hakkında).

Dilekçiler : İskân olunacaklarına inanarak yerleşmiş olduklar ı 
Bebek Köyünde tasarruf edegelmekte bulundukları arazilerin 
Toprak Kanununa tevfikan kendi adlarına temlik olunmasına 
emir buyrulmasın! istemektedirler.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Şark mültecisi sıl'atiyle 
bu köye gelmiş olan dilekçilerin bu işlere son verilmiş bulundu
ğundan haklarında iskân bakımından yapılacak bir muamele ol
madığı, ancak 4753 sayılı Kanunun bu ilde tatbikına geçildiği 
vakit durumlarının rnefelefimesinin mümkün bulunduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü . Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

4044 5 . V .1952
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı veadresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4852/4586
10315/9580

yılında, Emniyet Müdürü tarafından Cumhuriyet Halk Partisi 
. Başkanı Hürrem Müftügil ve avanelerinin tesiri ile ve hafta

mezuniyetinden 45 dakika kadar gecikerek vazifesi başına gel
miş olması sebebi ile meslekten ihraç olunup D anıştaya. yapmış 
olduğu müracaatta mumaileyhin masasında tutulmak suretiyle 
mağdur edilmiş bulunduğundan bahsile mezkûr kararın kaldırı
larak iadei memuriyet ettirilmesini istemektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Elâzığ’dan Mardin Em
niyet kadrosuna naklolunup henüz vazifei memuriyetinden ayrıl
mamış bulunduğu bir sırada salâhiyetli âmir tarafından verilen 
vazifeyi yapmamış ve görevini terketmek suçundan dolayı hak
kında tahkikat yapılmakta iken istifa dilekçesi verip, kabul 
olunmasını beklemeksizin işini bıraktığı anlaşılan dilekçinin Po
lis Divanı tarafından meslekten ihracına karar verilerek yapılan 
tebligata rağmen itirazda etmediği için kesinleşmiş bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Danıştaya sunulmak üzere verilmiş olan 
bir dilekçeyi zaptettiği iddia olunan emniyet müdürü hakkında 
bu yönden icabeden tetkikat ve tahkikatın yapılması ilgili ma
fevk idare makamlarına ve Polis Divanı kararları aleyhine yapı
lacak itirazların incelenmesinde alelderecat vazifeli İnzibat Ko
misyonu ile kaza merciine ait bulunmasına binaen tetkiki komis- 

;r yomumuzun görevi dışında bulunan talep hakkında b ir işlem ya-
' pıimasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4045 5. V . 1952

Selâmettin Alptekin 
Tepebaşı Mah. Has
tane Cad. No. 26 ev
de.' ı i 
Gazianteb.

( (Dilekçe özeti : Hakkında müt- 
tehaz meslekten ihraç kararının 
kaldırılarak iadei memuriyet etti
rilmesi hakkında).

Dilekçi : Elâzığ Emniyet kadrosunda polis memuru iken 1948

4-863/45% Süleyman Gören 
ve ar.
Akdere Köyünde. 
-Eskişehir.

4864/4597 Abdullah Can. 
ve ar.
Halim paşa Köyün
den-
Eskişehir.

4865/4598 Şükrü Doruk.
ve ar. . : ,,

> Mecidiye Köyü. 
Eskişehir.

(Dilekçe özeti : Kurulması muta
savver bulunan Eskişehir İli Mer
kez İlçesinin Çiftelerde, kurulması 
hakkında ).

Dilekçiler : Eskişehir İlce Merkezinde kurulacak olan müs
takil ilce merkezinin her yönden elverişli bulunan Çifteler’de 
kurulması için bakanlığa sunmuş oldukları dilekçeleri ile ve 
buna mütaallik mazbatayı muhtevi dosyalarının tetkik buyuru
larak is ’afı esbabının temin buvurulmasını istemektedir.#

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Bahis konusu istek ile 
ilgili olarak Eskişehir İli Merkez İlçesi Çifteler ve İsmetpaşa 
Bucakları bölgesinde ve merkezi Çifteler olmak üzere yeniden 
bir ilce kurulması bakanlıkça de uygun görülerek bu hususta
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Dilekçe

No.

4867/4600

4876/4609

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve nc sebepten verildiği

hazırlanan kanun tasarısının Başbakanlığa sunulmuş bulundu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4046 5 . V .1952

(Dilekçe özeti: Askerlik Şubesi 
Ii aşk anı Yüzbaşı Mehmet Işıldar 
hakkında tahkikat yaptırılmasına
dair).

Dilekçi : Karayazı Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Meh
met Işıldar’ın Hanisipi Köyünden Zeki adındaki bir şahıstan 40 
lira rüşvet aldığını ve adı geçen tarafından celp ve şevki sı
rasında geri istendiği vakit mumaileyhin bu saf köylüye vc 
mukaddesatımıza küfürler savurduğundan ve hakarette bulun 
duğundan ve buna mümasil birçok uygunsuz hal ve hareketle
ri mevcut olduğundan bahsile bir tahkik memuru gönderil
mesi için keyfiyeti ihbar ederek dilekçesini bilgi olarak yük
sek Meclise sunmuş bulunmaktadır.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Adı geçen su
bay hakkında takibat yapılması için 3 ncü Yurtiçi Bölge Ko
mutanlığı Adlî Amirliğine emir verilmiş bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre kanuni icabına 
tevessül olunduğu anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4047 5 . V . 1952

Şerif Maskaıı. 
Kanisipi Köyünde. 
Karayazı.

M. Hilmi Bilici. (Dilekçe öze ti: 5677 sayılı Kanu-
Belediye Başkâtibi. nun eşhas zimemi borçlarına da
Silvan. teşmil olunması hakkında).

Dilekçi : Sayın Diyarbakır Milletvekili Dr. Yusuf Azizoğ- 
lu ’nun Silvan Belediye Başkanı bulunduğu bir sırada mahallî 
müftülüğün teklifi üzerine Mevlüdü Nebevi dolayısiyle ve be
lediye encümeni kararı dairesinde ödenmiş olan şeker parası ile 
keza kaymakamın emri ile halkın et ihtiyacını temin maksadı 
ile verilen avanstan 500 lirayı zimmetine geçiren sandık me-

* murunun bu zimmet borcundan dolayı adlarına çıkarılan eşhas
zimemi borcun da 5677 sayılı Kanun şümulüne alınarak affı 
esbabının temin buyurulmasını dilemektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Belediye gelirlerinin 
kanunda gösterilen âmme hizmetlerine mahsus ve münhasır
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Dilekçe Dilekçe ımhihfrun

No. adı, soyadı rt adresi Koalisyon kararı ve ne sebepten verildiği

bulunmasına binaen, talebin tervicine imkân bulunmadığı gi
bi bir kanun mevzuu olması bakımından da bakanlıkça yapılacak 
bir muamele olmadığğı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile ilgili bulu
nan talep hakkında Anayasanın 15 nci maddesine göre komis
yonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4048 5 . V . 1952

4885/4617 Aydın Yiğit ve ar. 
Mığısı Köyünde 
mukim.
Erzincan.

(Dilekçe özeti: Kendilerine E r
zincan’da toprak verilmesine dair i

Dilekçiler : Asıl köyleri olan Kars İlinin Cerasav Köyün
de bırakmış oldukları arazilerinin tamamını Hazine adına fe
rağ ederek buna mukabil yerleşmiş oldukları Erzincan İlinde 
nüfus başına lâkal 25 şer dekar üzerinden kendilerine toprak 
verilmesini istemektedirler.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : İskânları sırasında; mev
cut nüfusları nispetinde toprak verilmek suretiyle iskânla alâ
kaları kalmamış olan dilekçilere 4753 sayılı Kanun mucibincc 
toprak verilmesi icap etmekte olduğundan haklarında bu yolda 
muamele ifası için Erzincan Valiliğine yazıldığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4049 5 . V .1952

4905/4636 Tahsin Pulat.
Peker Maih. Araplaı- 
So. No. 17 de. 
Manisa.

(Dilekçe özeti: Arazisine vâki te
cavüzün önlenmesi hakkında).

Dilekçi: Yunanistan göçmenlerinden olup yerleşmiş oldukları 
köyde kendilerine verilip tapuya bağlanmamış bulunan arazileri 
meyanındaki bir fundalık sahayı açmak ve aeriyat yapmak için 
yaptığı teşebbüse Harmandalı Köyü Muhtarı Haşan Karasu ve 
âzaları tarafından muhalefet olunduğundan şikâyetle hakkı ta 
sarrufunun temin buyurulmassını dilemektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında: Köy İh tiyar K urulu ta 
rafından -vâki müdahalenin vilâyet makamı tarafından reffedi- 
lerek dilekçinin arazilerine tesahüp etmiş bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü: Tetkiki; kaza merciine ait bulunup, Ba
kanlık cevabına göre de yerine getirilmiş bulunduğu anlaşılan
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Dilekçe Dilekçe sahibinin •
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı vo m  sebepten venidiği

talep hakkında komisyomunuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4050 5 . V . 1952

(Dilekçe özeti: Kredi tevziinde 
keyfî hareket eden Çorum Ziraat 
Bankanı Müdüründen şikâyet).

Dilekçiler: Köylü kredilerinden kısıntı yapmak suretiyle şe
hirlileri iltizam eden ve krediye muhtaç zürraa karşı fena mua
melede bulunup ve kredi tevziatında keyfi hareket eden Çorum 
Ziraat Bankası müdüründen şikâyet etmektedir.

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı cevabi yazısında: Müştekilere 
4855 liralık bir kredi daha açümak suretiyle borçlan yekûnunun 
7964 liraya baliğ olduğunun kendilerine tebliğ olunduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü: Hakkında şikâyet olunan memur hakkın
da adı geçen banka mevzuatı dairesinde icabeden tahkikat ve ta
kibatın yapılması ilgili makamlara ait bulunmasına binaen tetki
ki komisyonumuzun vazifesi dışında kalan talep hakkında yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4051 5 . V .1952

4910/4639 vSalim Torun ve ar.
fiarzadın Köyünde. 
Çorımı.

4926/4654 Mehmet Göçmen.
Mütevelli Köyünde. 
Manisa.

(Dilekçe özeti: Gayrikanuni ola
rak evini yıkmış bulunan bucak 
müdürü, jandarma karakol komu
tanı ve köy muhtarı haklarında 
icabeden kanuni takibatın yapıl
masına dair).

Dilekçi : Bulgaristan göçmenlerinden ölüp 4 yıl önce yer
leşmiş olduğu Mütevelli köyünde efradı ailesini barındırmak 
üzere; yol fazlası üzerine yaptırmış olduğu binanın köy muh
tarının müracaatı üzerine bucak müdürü tarafından yıkılma
sına. karar verilip jandarma Karakol Komutanı tarafından da 
yıkılmak suretiyle sokakta bırakıldığından bahsile haklarında 
icabeden kanuni takibatın yapılmasını istemektedir.

içişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Köy okul sahasına dâ
hil olan bir yeıv dilekçi tarafından geçme tahtalardan yapıl
mış olan bir kulübe kurulması dolayısiyle ve köy muhtarının 
vâki müracaatı üzerine bucak müdürü tarafından 2311 numa
ralı kanuna tevfikan verilen kararla mezkûr kulübenin kaldınI- 
ıûış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar bulu
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. - «di, »yad ı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

ııan dilekçinin talebi hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4052 5 . V . 1952

4931/4659 Asker Akkuş. 
Kuşdili Mah. Koru 
mevkii No. 63. 
Kırşehir.

(Dilekçe, özeti : Nikâhlı ailesini 
yanlarında tutup ve iğfal eden şa
hıslar hakkında takibat ifasına 
dair).

Dilekçi : Kırşehir Valisi Cavit Kmay, Edip Yavuz, Vali Mu
avini Lûtfi Bingöl, Komiser Muavini Selim, Polis Memuru Ma
hir, Avukat Müfit Kurutluoğlu Hüsnü Baktıroğlu, Başmüddei- 
umumi İbrahim ve Yardımcısı Hüsamettin taraflarından ailesi 
Ayşe’nin iğfal edilip yanlarında alıkonulmuş bulunduğundan 
şikâyetle Hâdise Gazetesinin 120 ve 127 nci sayılarına da inti
kal etmiş olan bu çirkin hâdise dolayısiyle adları geçen şahıs
ların Ceza Kanununun 430 ncu maddesine göre cezalandırıl
masını istemektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin karısı olduğunu 
iddia ettiği Ayşe Erik ile nikâhsız olarak oturmakta iken ınezbu 
renin kendisini menfaat mukabili başkalarına sattığından müte
essir olduğu ve 4 yıl evvel de bu kadının kendisini terketmiş bu
lunduğu, dilekçede yazılı iddiaların doğru bulunmadığı ve aynı 
mealde adalet makamlarına da müracaat etmiş ise de isteklerinin 
mâkûl ve kanuni olmadığından bir işlem yapılmamış bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4053 5 . V . 1952

4932/4660 Ali Çakır ve ar. (Dilekçe özeti: Muamele Vergisi
Akkise Köyünden. borçlarının terkini için kanun çı-
Vakfıkebir. karılması ve baskül imalâtından

dolayı bu vergi ile mükellef olun- 
mamalan hakkında).

Dilekçiler : Çocuklarının yardımları ile ve alet olarak da bir 
örs ve körük kullanmak suretiyle imal etmekte bulundukları 
basküller için kendilerinin Muamele Vergisinden istisna olunma
larını ve tarh olunan vergi borçlarının terkini için de bir kanun 
çıkarılmasını istemektedirler.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında: 1940 - 1949 yıllarında 
baskül imali ile iştigal ettikleri halde defter tutmıyan adı geçen 
mükelleflerin bir kat zamlı olarak Muamele Vergisi ile teklif 
olunmalarında 3843 sayılı Kanuna muhalif bir cihet bulunma-
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dığı ve kesinleşmiş olan vergilerinin terkinine de imkân bulun
madığı, muafiyet hakkı tanınması hususundaki talebinin de yeni 
Muamele Vergisi Kanunu tasarısında nazara alınmak üzere not 
alındığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kanun teklifi ile ilgili bulunan talep hak
kında Anayasanın 15 nci maddesi muvacehesinde komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4054 5 . V . 1952

4971/4695
5879/5314

Recep Bozkurt. 
Hatice Sultan Mah. 
Lökünçüler Cad.
No. 67 evde. 
Karagümrük - İstan
bul.

(Dilekçe özeti : Karataş merasına 
vâki tecavüzün önlenmesi hakkın
da).

Dilekçi: Köylerinin tapu ile mutasarrıf bulunduğu Karataş 
namiyle mâruf meralarına Pertek ilçesinin Mısırto Köyü sâkin- 
lerinden olan Şavak aşireti tarafından fuzulen müdahale ve te
cavüz olunduğundan ve mahkemece de tedbiri ihtiyati olarak 
mezkûr meranın bu aşirete teslim edildiğinden ve bu meradaki 
binaların da Ovacık bucak müdürü tarafından yıktırılmış bu
lunduğundan bahsile devam eden bu mağduriyetlerine son veril
mek üzere bu haksızlığın ortadan kaldırılmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında: Menkul ve gayrimenkul 
malların aynina taallûk eden nizalarda Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 101 nci maddesi hilâfına gayrimenkulün ta 
raflardan olan dâvacıya teslimine karar verilmesinin doğru gö
rülmediğinden görevde kayıtsızlık mahiyetinde bulunan bu fiil
den dolayı ilgili yargıç hakkında inzibati ceza tâyin olunmuş 
bulunduğu ve muhakemenin devam etmekte bulunduğuna göre 
dilekçinin dâvasını oradan takip etmesi icabettiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Tetkiki kaza merciine ait olup ilgili mah
kemeye de intikal etmiş bulunduğu anlaşılan talep hakkında 
Anayasanın 54 ncü maddesine göre komisyonumuzca b ir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4055 5 . V .1952

4978/4701 Ali Osman Yavaş (Dilekçe özeti: Haksız olarak mev-
ve ar. kuf bulundurulduklarından tahli-
Ceza Evi. yeleri için emir verilmesi hakkın-
Ankara. da).

Dilekçiler : Tarihten 6 yıl önce satın alıp işletmekte oldukları 
Polatlı Bevlikköprü civarındaki Mahatlı Çiftliği namı ile maruf 
arazilerinin bu bölgenin nafiz şahsiytelerinden olan ism et’in 
tesiri nüfuzu, mahallî savcı, Sorgu Yargıcı keza kaymakam ve 
jandarma komutanının iltizamkâr hareketleri neticesinde elle-
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rinden alınmış olduğundan ve basit bir kavga yüzünden de uzun 
zamandır mevkuf bulundurulduklarından şikâyetle yolsuz hare
ketlerde bulunan adli ve mülki memurların tecziye ve kendile
rinin de tahliye olunmalarını istemektedirler.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : B ir-müfettiş marifeti 
ile mahallen yapılan inceleme neticesinde Polatlı Adalet mensup
lan  hakkmda soruşturma açılmasına mahal olmadığı anlaşılarak 
keyfiyetin şikâyetçilere de tebliğ edilmiş bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kendilerinden şikâyet olunan memurlar 
hakkında icabeden kanuni muamelenin yapılması vazifeli idare 
makamlarına ait bulunmasına ve tahliye talebinin incelenmesi de 
keza ilgili kaza merciine aidiyetine binaen talep hakkmda komis
yonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4056 5 . V . 1952

4984/4707 Kâmiİ Aykm ve ar. 
Vezıı-oğlu Köyü İh
tiyar Kunda.
Manisa.

( Dilekçe özeti : Köy amirinin tes- 
bitine mütaallik oian Yargıtay ve 
Danıştay kararları arasındaki m i i -  

bayenetin telif olunması hakkın
da).

Dilekçiler: Şeklen yeni bir köy olarak meydana getrilmiş olan 
Merkez Y eniköy hududunu Köy Kanununa tevfikan tesbit ve ka
rara bağlamış olan il idare kurulunun İni köyü iltizam etmesi yü
zünden tapulu mülklerinin dahi bu köy içeriside bırakılarak mağ
dur edilmiş bulunduklaıını ve bu karann Danıştayca da tasdik 
olunarak kesinleşmiş bulunduğu gibi diğer taraftan da umumi 
hükümlere tebaan yapılan yargılamalar neticesinde Yargıtayca 
tasdik edilmiş bulunan diğer bir kararla da kendi lehlerine veril
miş olan hükmün infazının kabil olamadığından mağduriyeti eri
nin devam etmekte bulunduğunu belirterek mübayin olan her 
iki karann âdilâne bir şekilde telif olunarak mülkiyet haklannın 
korunmasını istemektedirler.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Karaağaçlı Köyüne bağlı 
olan bir mahallenin Merkez Yeniköy adı ile ve bağımsız bir köy 
haline getirilmesi üzerine Köy Kanununun hükümlerine tevfikan 
çizilen bu köy sınınnın il idare kurulu karan  ile tasdik olun
duğu ve müştekilerin Danıştay’a açmış oldukları dâvalannıı 
da reddedildiği Yargıtayca tasdik olunan mahkeme kararı ise 
Merkez Yeniköy sınırlan içerisinde kalan dilekçilere ait arazi 
ve meraya adı geçen Yeniköy ihtiyar kurulunun vâki müdaha
lelerinin men’ine aittir. Bu itibarla her iki kaza merciinden 
verilen kararlann başka başka konulara ailj olduğu ve birbirine 
mübayin bulunmadıkları ve mahkeme karan hükümlerinin yerine 
getirilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Anayasanın 54 ncü maddesine göre kaza



Dilekçe
No.

4991/4714

5002/4724

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Koalisyon kararı ve ne sebepten verildiği

mercilerinden sâdır olan kararların Yüksek Meclisce dahi tebdil 
ve tağyir olunmasına imkân bulunmadığından talep hakkında 
vazife cihetinden komisyonumuzca yapılacak bir i$lem olmadığı
na karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4057 5 . V . 1952

Mehmet Karakoyuıı 
ve ar.
Asarcık Köyünden. 
Turhal.

( Dilekçe özeti : / nptolunan gayri- 
menkullerinin (feri verilmesi hak
lında).

Dilekçiler : 5098 sayılı Kanundan bilistifade esas köylerine 
dönmüş olduklarını, tapusuz olan gayrimenkullerine vaziyed olun
muş bulunmasına binaen çok müşkül bir durumda kaldıklarını 
ve hiç bir iskân hakkından da faydalanmadıklarını belirterek 
gayrimenkul]eri kendilerine iade olunmak suretiyle zilyediik hak
larının tanınmasını istemektedirler.

Deevlet. Bakanlığı cevabi yazısında, 1934 yılında Bakanlar 
Kurulu karariyle; serpiştirme suretiyle Tokad îli dâhilinde muh
telif ilce ve köylere nakil olunan dilekçilerden; mahalli mürettep 
lerinde kalanların iskân olundukları diğerlerinin ise ya kendili
ğinden köylerini veyahut mahalli miiretteplerini terketmiş bu
lunmaları bakımından iskânları cihetine gidilemediği ve bah
settikleri arazilerin Hâzineye ait bulunması itibariyle gene Ba
kanlar Kurulu karan ile İslahı Hayvanat Kanununun 5 nci 
maddesine tevfikan Tarım Bakanlığı emrine tahsis olunup Ko- 
zova inekhanesinin kurulmuş olduğu bu inekhanenin dağılacağı 
hakkında çıkan asılsız rivayet üzerine müracaatta bulunmuş ol
dukları bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İdari tasarruf aleyhine kaza mercime 
müracaatta muhtar bulunan dilekçilerin talebi hakkmda komis
yonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4058 5 . V .1952

Azap Köyü Muhtarı (Dilekçe özeti : Arazi renlmesi
ve ar. hakkında).

Dilekçiler : Toprağa muhtaç çiftçilerden olup fakrü zaruret
ten ve sefaletten kurtarılmaları için bir an önce topraklandml- 
malarını istemektedirler. *

Devlet Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçilerin bulunduğu 
mahalde Toprak Tevzii Komisyonunun faaliyete geçmiş olduğu 
ve durumlarının incelenmesi için Aydın Valiliğine yazıldığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve bakanlık cevabına göre
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Dilekçe
No.

>006/4728

5010/4732

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

Komisyon kararı vo ne sebepten verildiği

4059 5 . V .1952

Zeki A ras.
ü ç h is a r  K öyü sabık 
B elediye B aşkanı. 
N evşehir.

(Dilekçe özeti : Almış olduğu ay
ni yardımlar dolayısiyle adına ta 
lıakkuk ettirilen eşhas zimemi bor
cunun terkini için bir kanun çıka
rılması hakkında).

Dilekçi : 1943 yılından 1946 yılına kadar yapmış olduğu be
lediye başkanlığı zamanında, üst. mercilerin tasvipleri üzerine 
almış olduğu ayni yardımların bu kere eşhas zimemi borcu ola
rak adına tahakkuk ettirilmiş bulunmasındaki isabetsizlikten 
ve bu husustaki m üracaatlarının mahkeme ve Danıştayca da red
dedildiğinden bahsile mezkûr borcun terkinini temin eden bir 
kanun tasarısı hazırlanmasını istemektedir.

tçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : 4599 sayılı Kanundan 
faydalanmaması lâzım gelirken belediye veznesinden ayni yar
dım olarak aldığı paranın istirdadı cihetine gidilmesi üzerine 
mahkemeye müracaat eden dilekçi hakkında asliye hukuk mah
kemesince aleyhine olarak karar verilmiş olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip ve karara bağ
lanmış olan talep hakkmda Anayasanın 54 ncü maddesine gö
re koisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi '

4060 5 . V . 1952

Fethi Türkmen. 
Karşıyaka -1719. So. 
Xo. 19 da.
İzmir.

(Dilekçe özeti : İktisadi Devirt 
Teşekküllerinde çalışan harem dı
ş ı  memurların haklarının da diğer 
memurlara mütenazır atarak tıı- 
ıı ı uması ve ikiliğin giderilmesi 
hakkında).

Dilekçi : îktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan barem dışı 
memurlara verilen ikramiye ve zamlardan, Devlet memurlan- 
nınkinin aksine o la rak ; tevkifat yapılmak, 1 aylık izin yerine 
15 gün ve askere şevkleri halinde de 45 günden fazla maaş veril
memek suretiyle yapılan haksızlıkların giderilmesi için Devlet 
bünyesi içerisinde hizmet görenler arasındaki bu farkların or
tadan kaldırılmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : 3659 sayılı Kanun hüküm
lerine tnbi olan bankalar ve Devlet müesseseleri memurlarına
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı vo ne sebepten verildiği

verilmekte olan ikramiya ve zamlardan vergi kanunlarına göre 
hiçbir tevkifat yapılmadığı bu müesseselerde çalışan çeşitli 
hizmetlilere verilen bu kabîl zam ve ikramiyelerin idare ka
rar ı ile ödenmekte olup memurlara tanınan haklar gibi olma
dığından vergiye tâbi tutulması icabettiği bareme tâbi memur
lardan ayrı bir statüye tâbi olan çeşitli hizmetlilerin memurla
ra tanınan bütün hak ve menfaatlerden ayııı derecede istifade 
ettirilmelerinin caiz ve âdilâne olamıyacağı mütalâasında bu
lunulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile ilgili olan ta
lep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4061 5 . V . 1952

5030/4752 Ömer Cura.
Kilimli Nahiyesinde 
Yakup Uzun Kahve
sinde. Vakfıkebir! i.
Zonguldak.

Dilekçi : 31 . I . 1950 tarihinde Cumhurbaşkanlığına tak
dim etmiş bulunduğu dilekçesi ile talep etmiş olduğu ve Bi
rinci Cihan Harbinde Tiuslar tarafından yıkılan evine muka
bil inşa edeceği ev için; İstiklâl Savaşında sebkeden fedakârlık
larına mukabil kendisine yardım yapılması hakkındaki müra
caatına müspet veya menfi bir cevap verilmemiş olduğundan 
bahsile gerekli tebligatın yapılmasını istemektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin hali hazır 
sağlık durumuna nazaran talebinin yersiz olduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Vâki müracaatını ilgili makamlardan 
takip etmesi icap eden dilekçinin talebi hakkında komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4062 5 . V .1952

(Dilekçe özeti : Raporlu olduğu 
halde ve üst derece üzerinden 
emekli hakkım iktisap etmesine 
1,5 ay kala tekaüde sevkolundu- 
ğundan şikâyet).

Dilekçi : Bergama’dan haksız ve sebepsiz olarak Sarıgöl’e 
nakil olunması sebebi ile doğan hastalığından dolayı meflûç 
bir vaziyette raporlu olarak yatmakta iken ve üst derece ü- 
zerinden emekli hakkını iktisap etmesine 1,5 ay gibi kısa bir

5035/4757 Halit Yalçın.
Eski Sarıgöl P. T. 
T. Şefi.
Bergama.

(Dilekçe özeti: Birinci Cihan Har
binde Ruslar tarafından yıkılan 
evine mukabil yeniden inşa edece 
ği ev için yardım yapılması hak
lında ).
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Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

zaman kala tezkiye varakası dahi doldurulmamış bulunduğu 
halde terfi ettirilmeden emekliye sevk edilmiş bulunduğundan 
şikâyetle uğradığı bu haksız muamelenin düzeltilmesi için gerek
li tetkikatın yapılmasını istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığı cevabi yazısında : Görülen idari lü
zum üzerine Sarıgöl’e nakil olunan dilekçinin sağlık durumu
na binaen İzmir’e nakil olunmuş bulunduğunu ve hastalığı
nın arasız olarak devam etmesi sebebi ile bu vazifesine başlı- 
yamamış bulunması ve âzami 2 yıllık kanuni süresini de 14 . 1 . 
1951 de ikmal etmiş bulunduğundan bu tarihte emekliye sevk 
olunmuş bulunduğu ve 25 liradaki terfi müddetini 31 . I . 1950 
tarihinde dolduran adı geçen hakkında verilen tezkiyede sağ
lık durumu bakımından terfie lâyık olmadığının bildirilmiş ol
duğundan emeklilik muamelesinin üst derece üzerinden yapıl
masına imkân bulunmadığı ve mumaileyh tarafından Danış- 
taya açılan dâvanın henüz neticelenmemiş bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince İncelenmekte olan talep 
hakkında Anayasanın 54 ncü maddesine göre komisyonumuzca 
yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4063 5 . V . 1952

(Dilekçe özeti : İskânına mütaal- 
lik olan dosyası üzerinde İçel Ya 
Hliğince icabeden muamelenin bir 
an önce yapılması hakkında).

Dilekçi : Anamur İskân Dairesince tanzim olunup 6 . VI . 
1950 tarih ve 4 sayılı ve iskân hakkına dair olan yazı gereği
nin yapılması için İçel Valiliğine yaptığı müracaatlardan bir 
netice alamadığını belirterek icap eden muamelenin bir an ön
ce yapılması için adı geçen valilik nezdinde delâlet buyurul- 
masun istemektedir.

Devlet Bakanlığı cevabi yazısında : Kıbrıs mültecilerinden 
olup 2510 sayılı Kanuna göre iskân komisyonunca kendisine 
▼erilmiş olan araziden 16 dekarlık bir kısmı hükmen elinden a- 
lınmış bulunan dilekçiye aynı cins ve miktarda arazinin verile
rek adına temlik ve tescil ettirilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş bulunduğundan talep hakkında komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Mustafa Gökçe. 
Göktaş Mah. den. 
Anamur.

4064 5 . V .1952
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5062/4784 Salim Aydın.
Yenieami Mah. No. 
23.
Alaçam.

D i l e k D i l e k ç e  sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kurarı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Alaçam İlçesi Te
kel Memuru tarafından haksız o- 
larak işinden çıkarıldığından şi
kâyet).

Dilekçi: Çalışmakta olduğu Alaçam Tekel İdaresindeki vazi
fesine bir idare memuru tarafından haksız ve kanunsuz olarak 
son verilmiş bulunduğundan şikâyetl-e mağduriyetten kurtarıl
masını istemektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında: Dilekçinin; işlerin azal
ması hasebiyle ve 36 işçi meyanında İş Kanununun 12 nci mad
desi gereğince işine son verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciine müracaatta muhtar bulu
nan dilekçinin talebinin tetkiki komisyonumuzun görevi dışında 
bulunduğundan bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

4065 5 . Y .1952

5064/4786 Haşan Kan. (Dilekçe özeti : Üçpmar namı ile
.">973/ Hortıına Köyünden. mâruf araziden kendisine toprak
8024/7450 Torbalı - İzmir. verilmesi hakkında).

Dilekçi: üçpınar Çiftliği namiyle mâruf araziden 6 nüfuslu 
efradı ailesine göre vaktiyle verilmiş olan araziden başka mez
kûr çiftlikten artan ve tevzie tâbi tutulacak olan kısımdan da
8 nüfuslu efradı ailesinin geçimine medar olacak miktarda top
rak verilmesini istemekte ve bu hususta ilgili makamlara yaptı
ğı müracaatlardan bir netice alamadığım belirtmektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında: Mezkûr çiftliğin üç köy 
halkı tarafından satın alınmış bulunması hasebiyle dağıtılması
na imkân bulunmadığı bu köye el konulduğu ve dilekçinin de 
toprağa muhtaç olduğu anlaşıldığı takdirde sair topraksız çift
çiler meyanında topraklandınlacağı ve kendisine de bu yolda 
tebligatta bulunulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre ta
lep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karur verildi.

Karar No. Karar tarihi

4066 5 . V .1952

(Dilekçe özeti : Emekli aylığı bağ
lanması hakkında).

Dilekçi: Gözlerine ânz olan hastalık dolayısiyle çalışmakta 
olduğu özel idare tahsilât kâtipliği vazifesine 1945 Ağustosunda 
nihayet verilmiş bulunduğunu belirterek Tekel İdaresindeki 21 
yıllık hizmeti ile son hizmetinin birleştirilmek ve yeni Emekli

5)073/4795 Srtikı Bedük.
Karakol Mah. No. 
67. de.
Siird.
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No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Kanunu ile telif olunmak suretiyle kendisine emekli aylığı bağ
lanmasının teminini dilemektedir.

içişleri Bakanlığı cevabi yazısında: Dilekçinin özel idarede ge
çen ücretli hizmetlerinin 4923 sayılı Kanuna göre tekaüde tâbi 
bulunmadığı- gibi Tekel İdaresinde geçen hizmetlerine mukabil 
de 158 lira ödenmiş bulunduğu ve her iki hizmetinin birleştiri
lerek maaş tahsis olunmasına kanuni imkân olmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü: Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi. . •

K arar No. K arar tarihi

4067 5 . V . 1952

2105/1960 Süleyman Ak ve ar. 
Tüccar.
Midyat.

(Dilekçe özeti : Gayriinsani hare
ketlerde bulunmak ve şahsi men
faat peşinde koşmak suretiyle iti- 
m atlarını selb etmiş bulunan H ü
kümet doktorundan şikâyet).

Dilekçiler : Hükümet binasının müsait bulunmasına rağmen 
fuzuli bir masraf ihtiyari ile icaren tutulmuş bulunan Dispan
ser binasından; Hükümet tabibinin şahsi menfaat ınülâhazasiyk- 
burada muayene yapmaması ve keza buradaki ilâçlardan kendi
sinin istifade etmekte bulunması yüzünden lûyıkı veçhile istifade 
edemediklerini belirterek gayri ahlâki maksatlarla ilâç merke
zine 4 kilometrelik bir mesafede ve sekenesi hiristivaıı olan Mid
yat mahallesinde oturup işi olan halkı çok müşkül bir duruma 
sokan mumaileyhin yerine namuslu ve şerefine itimat edilen 
başka bir tabibin gönderilmesini istemektedirler.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı cevabi yazısında : Adı 
geçen hakkında verilen lüzumu muhakeme kararı üzerine yargı
lamasının Mardin Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmakta olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

4068 5 . V . 1952
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2130/1984 Ömer Coşkun ve
Mehmet Arsla-iı. 
Kayabaşı Köyünden 
Şerefiye - Zara.

(Dilekçe özeti : 35 yıldır zilyed 
bulundukları arazilerini ellerin
den alarak başkalarına veren Za
ra Kaymakamı ile ilgili memur
lardan şik&yet).

Dilekçi : Rum emvali metrûkesindeıı olup kısmen tapu ile 
ve kısmen de 35 yıldır zilyed bulundukları Celep Köyü arazi
sinin kaymakam tarafından gayri kanuni olarak ellerinden alı
nıp Hafik İlçesinin Domanit Köyü halkından 8 haneye verilmek 
suretiyle telâfisi gayrikabil bir mağduriyete mâruz bırakıldıkla
rından şikâyet ederek haklarında icabeden kanuni takikatın ya
pılmasını keza bu yerlerin kendi adlarına temlik olunmasını iste
mektedirler.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı emirleri ile yapılmış olan bu tevziatta müşteki 
köylülerin işgali altında bulunan ve ihtiyaç fazlası olmasına rağ
men arazilerine dokunulmadığı, dilekçilerin bu şikayetlerinden 
maksatlarının sadece adı geçen köylülerin kendi köylerine yer
leşmelerine mâni olmayı istihdaf ettiği ve hattâ bunun temini 
için de Komisyon Başkanına 500 lira rüşvet teklif ettiklerinden 
dolayı suçüstü yakalanarak mahkûm edilmiş bulunduklan ve 
iddialarının tamamen yersiz olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi. •

sa kaydolunmak suretiyle ilçeye 
yerleştirilen Arap zümre hakkın
da) .

Dilekçiler : Fransız idaresi zamanında Türklere karşı yap
tıkları denaetle tanınan Arap liderleri ile birlikte birçok Suriye
linin; eski Milletvekili Haşan Mürsel ve Halk Partililerin hima
yeleri ve nüfus memuru Ali Açıkgöz’ün ihzar ettikleri ve nü
fusu mektumeden kayıt için alman ilmühaberlere müsteniden 
ilçeye yerleştirilip ve nüfusumuza kayıt edilerek Arap kesafeti
nin Türklere nazaran endişe verici bir mahiyet iktisap etmiş 
bulunduğundan ve ezcümle memlekette dil, örf ve âdet, bakımın
dan bir Arap memleketi manzarası görülmekte olduğundan ve 
bunlara toprak temin edilmek suretiyle de Türk zümresinin hak 
ve menfaatları haleldar kılındığından şikâyet ederek millî ve si-

K arar No. K arar tarihi

4069 5 . V . 1952

2184/2000 Ahmet Çirkin ve ar.
Doğu Ayrancı Kö
yü Muhtarı. 
Reyhaniye İlçesi.

(Dilekçe özeti : Nüfus Memuru 
Ali Açıkgöz ve eski Milletvekille
rinden IIasan Mürsel'in teşvik w  
himayeleri ile mektumeden nüfu-
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Dilekçe
No.

2149/2001
4445/4197

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

yasi biinye ve vahdetimiz noktasından da üzerinde önemle du
rulması icabeden bu m aruzatlannıh inceletiimesini istemektedir
ler.

içimleri Bakanlığı cevabi yazısında : Yaptırılan tahkikat so
nunda : Gizli nüfus tescil işlemlerindeki çoğunluğunun 5524 sa
yılı Kanuna, arazi verilmesi keyfiyetinin de keza 4753 sayılı Ka
nuna müsteniden yapıldığı, ■

Hatay Anlaşmasının ikinci maddesi gereğince ilhak edilen 
yerler ahalisinden olup hakkı hiyarım .Türkiye lehine kullandık
larından dolayı Türk uyrukluğunu muhafaza edenlerin nüfusa 
kayıt ve tesoil edilmeleri üzerine şikâyetin vâki olduğu ve adı 
geçen nüfus memurunun bakanlık emrine alınıp hakkında tanzim 
olunan evrakı tahkikiyenin H atay Î1 İdare K uruluna sevkedile- 
rek karara bağlanmış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında komisyo
numuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4070 . 5 . V . 1952

(Dilekçe özeti : Emekli muamele
sinin kaldırılması hakkında).

Dilekçi : Yarbaylığa kadar muntazaman terfi etmiş veteriner 
subayı olup Gelibolu 2 nci Kolordu Hayvan Hastanesi Müdür
lüğü vazifesinden Albay B ahri’nin hakkında vermiş olduğu ra
por üzerine, G fıkrasına tevfikan «İlmî kifayetsizlikten dolayı» 
emekliye sevkedilmiş bulunduğunu belirterek açtığı dâva dolayı- 
siyle hukukunu müdafaa imkânının dâhi selb edilmiş ve dâvası
na rüivet olunmamış bulunduğundan haksız olarak yapılmış olan 
bu muamelenin kaldırılmasını dilemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin daha 
önce vâki müracaatı üzerine incelenen durumunun 8 Ocak 1947 
gün ve 81770 sayılı yazı ile bildirilmiş olduğundan bakanlıkça 
yeniden yapılacak bir muamele bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin daha önce vâki müracaatı üze
rine selef komisyon tarafından 7 . V I . 1949 sayılı ve yapılan 
muamelede mevduata aykırı b ir sihet görülemediğinden bir i$- 
lem yapılmasına mahal olmadığına, dair 1444 sayılı b ir karar 
verilmiş bulunmasına göre komisyonumuzca yeniden yapılacak 
bir muamele bulunmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Emin Bingöl. 
Erenköy Bağbaşı 
Kozyatağı No. 11. 
İstanbul.

4071 5 . V .1952
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2098/1954

2152/2004

Mehmet izzet Oktay (Bilekçe özeti : Lehine müttehaz
Bulak Köyünde. - bir ilâmın talebine rağmen veril-
Safranbolu. mediğinden şikâyet).

Dilekçi : Hukuk Hâkimi Rasim tarafından aleyhine açı
lan iftira dâvasını; itirazen incelemiş bulunan Bartın Ağır Ce
za Mahkemesince beraetine dair ittihaz buyurulan 260-225 sa
yılı kararı muhtevi ilâmın talebine rağmen mezkûr tice Sav
cılığınca verilmediğinden şikâyet ederek isteğinin yerine geti
rilmesini dilemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : Adı geçen savcılıkla 
yapılan yazışmalar neticesinde; bütün araştırmalara rağmen 
dilekçinin beraetini muhtevi karara dair bir kayda rastlana
mamış olduğu bildirilmesi üzerine istenilen ilâm örneğinin bul
durularak kendisine verilmesi hususunun Bartın Savcılığına tek
rar yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünlüdü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca -bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4072 5 . V . 1952

Aziz Baratan.
Zora Mah. de Mâlûl. 
Kırkağaç.

/ ?

(BiUkçe öeeti : 5434 sayılı Kanun
da değşiklik yapılması hakkında).

Dilekçi : Askerî mâlûl olduğundan ve para yardımına muh
taç bulunduğundan bahsile 5434 sayılı Kanunla memurine ve
rilmekte olan ödünç paradan kendi durumunda olanların da 
faydalanabilmeleri için zikroluııan kanuna bir fıkra eklenmesi
ni istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : 5434 sayılı Kaıııuıun 23 
ncü maddesi ile yalnız iştirakçi ve tevdiatçı durumunda olanla
ra borç verilmesi kabul edilmiş . olduğundan emekli durumun
da bulunanların bundan faydalandırılmasına imkân olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile ilgili görü
len talep hakkında Anayasanın 15 nci maddesine göre komis
yonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4073 5 . V . 1952
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2156/2008

2159/2011

Mevlût Uysal. 
Bedestanda Bakkal. 
Ali Toraman eliyle. 
Manalı Köyünde. 
Çarşamba.

(Dilekçe özeti : Vârisi bulunduğu 
bir arazi hakkında vâki men ’i 'mü
dahale talebi üzerine hilafı haki
kat tanzim olunmuş bulunan tah
kikat evrakı ile, hukuki mağduri
yetine mahal bırakılmaması hak
kında).

Dilekçi : Vârisi bulunduğu arazilerine Celâl Alanya tara
fından tesahup olunmak istendiğinden ve mahsullerinin yaktı- 
rıldığından ve tütünlük namındaki tarlası içinde kendisi aley
hine ve men’i müdahale talebi ile adı geçen tarafından müraca
at edilip Kızılot Jandarma Komutanına ve köy üyelerine nüfuz 
edilmek suretiyle karakol binası içerisinde tanzim edilmiş 
bulunan hilâfı hakikat bir evrakı tahkikiye ile mağduriyeti ci
hetine gidilmek istendiğinden bahsile önlenmesini istemekte
dir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçi ile adı geçenin 
mütekabilen vâki şikâyetleri üzerine yaptırılan tahkikat neti
cesinde : Dilekçi ve yeğenlerinin müddeabih yerlerin zilyedi 
bulundukları anlaşılarak Celâl A lanya’ya muhakemeye müra
caatı lâzımgeldiği bildirilerek talebinin reddedilmiş bulundu
ğu ve dilekçinin mahsul yığınını yakan faillerin henüz mey
dana çıkarılamamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve işin tetkikinin 
kaza merciine ait bulunmasına göre İçtüzüğün 53 ncü madde
sine tevfikan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4074 5 . V .1952

Buldan.

Rıza özer. (Dilekçe özeti : P. T , T. idaresin-
P. T  T. H at Bakı- deki eski hizmetine alınması hak-
c ı s ı .  kında).

Dilekçi : 1942 yılından 1945 yılına kadar çalışmış bulundu
ğu P. T. T. Teşkilâtına 1947 yılında ve askerlikten terhisini 
mütaakıp vâki müracaatlarına rağmen alınmadığından bahsi
le tekrar eski hizmetine alınmasını istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığı cevabi yazısında : Denizli P. T. T. İda
resinde ücretli muhabereci kadrosunda vekil olarak çalışmakta 
iken hizmeti fiiliyesini yapmak üzere görevinden ayrılmış o- 
lan dilekçinin askerlikten dönüp de sıra beklemekte olan asil 
memurlar bulunmasına binaen kendisine hizmet verilmesine 
imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve bakanlık cevabına göre



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

- 5 4 -

Komisyon kararı ve nc sebepten verildiği

talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4075 * 5 . V . 1052

2163/2014 Mehmet, Ö/hasta. 
Takside Faytoncu
lar namına 
Esnaf Şeyhi.
Sivas.

(Dilekçe özeti : Faytoncular es
nafı adına tahakkuk ettirilen bil
cümle vergilerin kaldırılması hak
kında).

Dilekçi : Motörlü vasıtaların çoğalması üzerine faytoncula
rın mâruz kaldıkları geçim müşkülâtına temasla adlarına tahak
kuk etmiş bulunan bilcümla vergilerin kldırılmasım istemek
tedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : 1048 - 1949 ve 1950 yıl
ları içinde Sivas Belediyesine kayıtlı 72 faytoncu adına 2395 sa
yılı Kanunun 37 nci maddesinin B fıkrasına tevfikan tarh  ve 
tahakkuk ettirilen Kazanç vergilerinin ancak mükellefler ta ra 
fından ödenmemesi dolayısiyle icrai takibata girişildiği diğer
lerinin rızaeıı ödemiş bulundukları ve usulüne göre tahakkuk 
ettirilerek kesinleşmiş bulunan vergilerin fakrühal dolayısiyle 
terkinine de kanunen imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine vc Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında İçtüzüğün 53 ncü maddesine tevfikan yapılacak 
bir muamele olmadığına karr verildi.

K arar No. K arar tarihi

4076 5 . V . 1952

2169/2020 İsmail Karayaz. 
Edremit Caddesin
de 145 No. dükkün- 
da.
Ayvalık.

(Dilekçe özeti : Hazîneye olyn 105 
lira borcunun affolunması ve evi
ne konulan haczin kaldırılması 
hakkında).

Dilekçi : Müteveffa pederinin ortağı Hüseyin Hilmi'ye ait 
takabbül etmiş bulunduğu zeytin âşar borcundan dolayı Hazine 
tarafından kendisine borç tahakkuk ettirilip evine haciz k o n m a k  

suretiyle tahsiline tevessül olunduğundan* ve bizzarure gerekli 
ödemede bulunarak 105 lira kadar borç bakiyesi kaldığını belir
terek mezkûr borcunun af olunmasını ve evi üzerindeki haczin 
de kaldırılmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Bakiye borcunun fakrü- 
lıali ve malûllüğü dolayısiyle affını istiyen dilekçinin bu tale
binin; ilâma müstenit bulunan Hazine alacağının her hangi bir 
sebeple affına kanuni imkân olmadığından yerine getirilcmiye- 
ceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar bt l̂n*
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ire sebepten verildiği

ııan dilekçinin talebi hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıı 
masına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4077 5 . V . 1952

Başkan
Maraş

Abdullah Aytemiz

Sözcü
.Çorum

Kâtip
Balıkesir Balıkesir 

A li Fahri İşeri

Elâzığ Gümüşane
ü âm it A li Yöney Cevdet Baybura

Gümüşane Kayseri
Ahmet K. Varınca Yusuf Ziya Turgut

Malatya 
Nuri Ocakcıoğlu

Malatya 
Abdi'ılkadir özbay

Maraş 
Mazhar özsoy

Trabzon 
Salih Esad Alpcren

Yozgad 
Yusuf Karslıoğlu
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14/13 Haydar Tibet. 
11032/10265 Gündoğdu Malı. Fi- 
11223/10284 dan So. No. 2. 

Ankara.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

(Dilekçe öze ti: Bir dersten imti
han hakkı veril menine dair).

Dilekçi: Gazi Eğitim Enstitüsü son sınıfında muhtelif sebep
lerden dolayı başaramadığı matematik analizi dersinden, Mus
tafa Çağlıyan ad m d ak i öğrenciye olduğu gibi kendisine de yeni 
biı- imtihan hakkı daha verilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının bu husustaki cevabi yazılarında: 
Dilekçinin 1943 - 1944 öğretim yılı mezuniyet imtihanlarında 
son hakkını da kullandığı halde başarı gösteremediği ve Mustafa 
Çağlıyan adında bir öğrenciye vaktiyle Dilekçe Komisyonundan 
atıfet kabilinden böyle bir hak verilmiş ise de bunun dilekçiye 
teşmilinde mahzur mütalâa edildiği ve adı geçen Mustafa Çağlı- 
van’ın sıhhi mazeretini raporla tevsik etenesine rağmen dilekçi ta
rafından böyle bir rapor da ibraz olunmadığı ve halen program
da matematik analizi diye müstakil bir ders de bulunmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına göre istek hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4078 6 . V .1952

5728/5392 Mustafa Karagöz 
ve ar.
Erzin.

(Dilekçe özeti: İçme suyu tesisat> 
hakkında).

Dilekçiler: Hatay îline bağlı Erzin Kasabasının su ihtiyacı
nın giderilmesini istemektedirler.

tçişleri Bakanlığının cevabi yazısında: Adı geçen kasabanın 
içme suyu tesisatı keşif bedeli olan dört yüz küsür bin liranın 
temin edilerek gereğinin yapılması için tiler Bankasına direktif 
verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlığın yukarıya alman cevabından 
isteğin yerine getirilmesi sebeplerinin istikmal edilmiş olduğu 
anlaşıldığından bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4079 6 . V . 1952

11643/10665 Refik Balcı.
Trahum Hastanesi 
Başhekimi eliyle. 
Kilis.

(Dilekçe özeti: Yeniden imtihan 
hakkı verilmesine dair).

Dilekçi : İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi talebesi bu
lunduğu sırada küçük bir memur olan babasının vefat etmesi 
yüzünden hayatını kazanmak için bir müessesede hizmet kabulü
ne mecbur kaldığını ve akciğer veremine müptelâ bulunmuş 
olmasından dolayı da 1943 - 1944 ders yılında imtihana gireme
diğini ve sılıhi mazeretini müsbit raporu mezkûr tarihte Fakül-
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teye vermiş bulunduğunu beyanla, kendisine yeni bir imtihan 
luıkkı bahşedilmesiııi istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 194o - 
1944 ders yılında verilmesi mecburi olan imtihanları başarama
dığı için eski yönetmelik gereğince kaydının silindiği, 1946 1947 
devresinde de hastalık ve sair sebeplerle kendisinin kaydını 
terkin ettirildiği, en son olarak 1951 yılında vo yeni yönetme
liğin m er’i bulunduğu bir sırada iki sömestr devam etmeme
sinden dolayı kaydının tekrar silinmesi gerektiği ve bu itibar
la dileğinin yerine getirilmesine Tıp Fakültesi öğretim  ve İm ti
han Yönetmeliği hükümlerine göre iıııkâıı bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4080 6 . V . 1952

417/380 Kemal Cavcav ve ar. * (Dilekçe özeti: Bâzı valilerin ce-
Bucak Başkanı. zalandırıhnasına re saireye dair).

Bozatlı. Dilekçiler : «Kayseıi’de valilik yapan Adli Bayman, Raşit,
Dem ir t aş ve Nâzım Günsen ’in bâzı ihmalkâr ve kanuna muga
yir hareketlerinden dolayı cezalandırılmalarını, apartman sahibi 
memurların beyana tâbi tutulmasını, bâzı zaruri maddelerin pa
halanmasına sebebiyet verenlerin ve bunların tevziinde sui
istimalleri görülmüş olanların meydana çıkarılarak hakların
da kanun hükümlerinin uygulanmasını, ecnebi bankalara para 
yatırmış oldukları söylenenlerin kimler olduğunun tesbitiııi, 
eskiden yapılan zülüınlerin hesabının icabedeıılerden sorulma
sını, gayrimeşru mal iktisap edenlerin servetlerinin müsadere
sini isteriz» demekte, daha birtiakım taleplerde bulunm akta
dırlar.

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Mezkûr maddeleri 
tahkika memur edilen müfettişin bunların bir kısmının ince
lenmesini yetkisi dışında görmüş olduğunu, bir kısmının evvelce 
tahkik ve tetkik edilerek gereğinin yapıldığını ve bakiyesinin 
bu defa tahkika tâbi tutulmuş ise de sabit görülmediğini ve bu 
sebeple eski valiler hakkında takibat icrasına, mahal ve lüzum 
bulunmadığını bildirdiği ve bu neticenin Bakanlıkça, da uygun 
görüldüğü beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin temas ettiği hususlar komis
yonumuzca tetkika. tâbi tutulacak meselelerden olmamasına ve 
Bakanlık cevabına göre, vâki istek hakkında bir işlem yapıl
masına mahal bulunmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4081 6 . V . 1952



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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Komisyon kararı ve 11e sebepten verildiği

11794/10963 İlhan Kurtulmuş. (Dilekçe özeti: Bir imtihan hakkı
Fındıklı Molla bayır daha verilmesine dair).

İstanbul" Dilekçi : İstanbul Teknik üniversitesi son sınıfına geçebil
mesi için bir imtihan hakkı daha verilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının bu baptaki yazısına bağlı Rektör
lük cevabında : Dilekçinin bütün imkânlardan faydalandığı 
halde muvaffak olamadığı, kendisine âtifet kabilinden bir imti
han hakkı daha verilse bile yönetmelik gereğince kaydının yeni
lenmesine imkân bulunmadığı ve esasen durumunun Yönetim 
Kurulunca ve Senatoca incelenerek karara bağlanmış olduğu 
bildirilmektedir. •

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Üniversiteler Kanununun 7 
nci maddesinde itiraz mercii olarak gösterilen Senatoya da mü
racaat etliği halde lehinde bir karar alamadığı Rektörlük ceva
bından anlaşılmasına ve yine bu cevapta gösterilen sair hal ve 
sebeplere göre vâki istek hakkında komisyonumuzca da bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4082 6 . V  . 1952

6838/6310 F eyzi K arakoç. 
D em okrat P a r t i  B a ş
kan 1.
Dicle - Eğil.

( Dilekçe özeti: Diyarbakır Orman 
İsletmesi Müdüründen şikâyet).

Dlekçi : Diyarbakır Orman İşletmesi Müdürü Niyazi K ural’uı 
particilik zihniyeti ile hareket ettiğini, kanun hükümlerini va
tandaşlara seyyanen uygulamadığını. Demokrat. Parti mensup
larına âzami müşkilât gösterdiğini ileri sürmekte ve hakkında 
kanuni takibat yapılmasını istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Adı geçen işletme mü
dürü hakkındaki tahkik evrakının yetkili İl İdare Kuruluna tev
di edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kanuni merciine intikal etmiş olan bir hu
susla ilgili şikâyet hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4083 6 . V .1952

(»840/6312 M ustafa  A dalı. 
E r tu ğ ru l  Malı. L eta
fet So. No. 1!). 
T ekirdağ .

(Dilekçe özeti: Bulgaristan’daki 
yakınlarının yurda getirilmesine 
dair).

Dilekçi : Bulgaristan ’da bulunan yakınlarının serbest göç
men olai’ak memleketimize getirilmesi hakkındaki talebinin naza
ra alınmamış olduğunu beyanla, gereğinin yapılmasını istemek
tedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin bahsettiği 
kimselerin hicrete teşebbüs etmişlerse salahiyetli Konsolosluğu
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve 11e selıepten verildiği

muza baş vurarak vize almaları ye sıra beklemeleri lâzımgeleceği 
ve keyfiyetin mumaileyhe de tebliğ edildiği bildirilmektedir.

(iereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
»öre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4084 6 . V . 1952

6847/6319 H ıdır Canı-tez. 
7781/7212 Pınarbaşı Mah.

Kadınhanı - Konya.

(Dilekçe özeti: Kadınhanı Hukuk 
Yargıcından şikâyet).

Dilekçi : Sabri îlhan adındaki şahıs tarafından kentli aley
hinde açılan dâvanın ı-üiyeti sırasında Kadınhan Hukuk Yar
gıcının hakaretine mânız kaldığını ve mumaileyhin yanlış hü
küm verdiğini beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedir: 

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Bahis mevzuu hük
mün Yargıtayca İncelenmekte olduğu ve yargıcın dilekçiye ha
karet ettiğine dair delil ve şahadet bulunmadığı ve muamelede 
her hangi bir yolsuzluk da görülemediği bildirilmektedir.

(iereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarih i

4085 6 . V .1952

6856/6328 Cemal Can.
Kocam ustafapaşa 
Cad. No. 363. 
Samatva - İstanbul.

(Dilekçe özeti: Eski görevine iadt- 
. sine veya emeklilik hakkının ta
nınmasına dair).

Dilekçi : Yirmi beş yıl hizmeti bulunduğundan bahsile, emek
liye sevkını, yahut eski görevi olan bucak müdürlüğüne tâyinini 
istemektedir.

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : 5434 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girmesinden önce istifa edip de halen açıkta bulunan
ların yaş haddi aranmaksızın mücerret 25 hizmet yılını ikmal et
miş olmalanııdan dolayı emekliye ayrılabileceklerine dair mezkûr 
kanunda bir hüküm bulunmadığı ve dilekçinin yeniden bir bucak 
müdürlüğüne tâyini hususunun da bâzı valiliklere tavsiye edildi
ği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına ve dilekçinin isterse kaza merciine ba^ vurabileceğine 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4086 6 . V .1952
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Tokad

6857/6320 Halim Evyapaıı. (Dilekçe özeti: Borcunun terkini
Kaşıkçı bağlarında. hakkında).

Dilekçi : Kendisine -iskân yoliyle verilen gayrimenkulden do
layı borçlandırılmış olduğu parayı ediyemiyecek kadar fakir bu
lunduğundan bahsile, borcunun terkinini istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : İskânı âdi fazlasından 
mütevellit olan mezkûr borcun 4062 sayılı Kanun hükümlerine 
tâbi tutulmasına imkân görülemediği bildirilmektedir.

(î ereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin kaza merciine müracaatta muhtariyeti
ne karar verildi.

K arar No. K arar „arihi 

4087 6 . V .1952

6859/6331 Cafer Tayyar Eğil
me?:.
Harbiye Cumhuriyet 
Cad. Babadan ap. 
No. 2.
İstanbul.

(Dilekçe, özeti 
si ve emeklilik 
İn hakkında).

• ikramiye verilme
ni nam e 1 esin in ısla-

Dilekçi : Gayri kanuni bir surette emekliye ayrıldığını ve 
ikramiyeden de mahrum bırakıldığını beyanla, hakkındaki işle
min tabiî ve kanuni şekline irca ve ifrağını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
kararname ile emekliye sevkedilmiş ve ikramiye verilmesi tale
biyle açmış bulunduğu dâvanın da Danıştayca reddi cihetine 
gidilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : kısmen kaza merciince incelenmiş, kısmen 
de incelenmesi lâzımgelmiş olan istek hakkında komisyonumuzca 
yapılacak bir işlem olmadığına karaı- verildi.

K arar No. K arar tarihi

4088 6 . V . 1952

6861/6333 Mahmut Tanrıverdi 
ve ar.
Muhtar.
Osmaniye Köyü, 
(tiresini.

(Dilekçe özeti: Kredilerinin çoğal
tılması hakkında).

Dilekçiler : Giresun iline bağlı olan köylerine tahsis edilen 
kredinin ihtiyaçlarını karşılamamakta olduğunu beyanla, bunıın 
çoğaltılmasını istemektedirler.

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının cevabi yazısında : Pilâ*- 
manın bu maksatla artırılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek yerine geti
rilmiş olduğundan bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarüıi

4089 6 . V . 1962
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6863/6334

Dilekçe
No.

Hamdi Yılmaz. 
Camiikebir Mah. de. 
Ş. Karaağaç.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti: Emeklilik kesenek
lerinin iadesi veya eski memuriye
tine muadil bir vazifeye tâyini 
hakkında).

Dilekçi : Genel Meclis üyeliğine seçilmesi üzerine nüfus me
murluğundan ayrıldığını beyanla, ya emeklilik keseneklerinin 
iadesini yahut eski memuriyetine muadil bir vazifeye tâyinini 
istemektedir.

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında : Di
lekçinin hizmetleri sandığa devredildiği takdirde gereken mua
melenin derhal yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Genel Müdürlük 
cevabına göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına ve dilekçinin ait olduğu Bakanlığa müracaatla devir 
muamelesini neticelendirmesi lâzımgeleceğine karar verildi.

Karar No.- K arar tarihi

4090 6 . Y . 1Ö5‘2

6865/6336 Ulvi Yerebakan. 
A ttarlar Cad. No. 41. 
Antalya.

(Dilekçe özeti : imtihan evrakının 
bir kere daha incelenmesi hakkın
da).

Dilekçi: Kendisine verilen notta hata bulunduğunu beyanla, 
imtihan evrakının bir kere de Senatoca tetkik edilmesini iste
m ektedir

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilen cevap
ta: Dilekçinin aldığı notta maddi hata mevcut olmadığı ve öğ
retim üyesi tarafından takdir edilen notun kesin olup ikinci bir 
tetkika tâbi tutulamıyacağı ve böyle bir teamülün Türkiye Üni
versitelerinde şimdiye kadar yer almamış bulunduğu bildiril
mektedir..

Gereği düşünüldü: isteğin mahiyetine ve Rektörlük cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin isterse Üniversiteler Kanununun 7 nci 
maddesi mucubince Yönetim Kuruluna müracaat edebileceğine 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4091 6 . V . 1952

6876/6346 Hüseyin Doğan.
Kiremitçi Mah. Bağ 
evinde.
Denizli.

(Dilekçe özeti 
mi hakkında).

Mallarının tesli-

Dilekçi: iskân yoliyle kendisine verilen gayrimenkullerin 
miktar ve hudutlarındaki yanlışlık dolayısiyle şimdiye kadar 
teslim edilemediğini bildirmekte ve mevcut yanlışlığın düzeltil
mesini ve mallarının teslimini istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında: Sözü geçen malların
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

dilekçiye aynen teslim edilmiş olduğu bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına göre istek yerine geti

rilmiş olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4092 6 . V . 1952

6881/6351 Ali Karnıyarık. 
10121/9418 Ayvansaray Ilekiııı- 

çelebi So. No. 22. 
Haliç - Fener - İs
tanbul.

(Dilekçe özeti : Ücretinin verilme
si hakkında).

Dilekçi : Eyüp Temizlik işleri Ekibinde bulunduğu zama
na ait ücretinden kırk günlüğünün verilmediğini beyanla, tes
viyesi hususunun teminini istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin avnı yer
de tekrar hizmete alınmış olduğu ve işten ayrıldığı tarihle tek
ra r vazifeye başladığı tarih arasında geçen otuz dokuz günlük 
ücretinin verilmediği ve hu muamelenin kanuna uygun bulundu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre komisyonumuzca bu hususta yapılacak bir işlem olmadığı
na ve dilekçinin iddiasında ısrar ettiği takdirde usulen kaza mer
ciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4093 6 . V . 1952

6885/6355 Mahmut Gül ve ar. {Dilekçe özeti : Pahı tlcesi hak- .
Çarşıbaşı M. Üyesi. kında).
Palu Dilekçiler : Palu İlçesi Hükümet Konağının ve sair resmî 

inşaatın (Talebî - istasyon) düzlüğünde yaptırılması suretiyle 
kasabanın bir an evvel istikrara kavuşturulmasını istemektedir
ler. • .

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : istasyonun kâin bu
lunduğu (Talebî düzlüğünün) merkez ittihazının zaruri olduğu 
kanaatine varılarak gereken işlemin buna göre yapılması lüzu
munun Elâzığ Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre isteğin yerine 
getirilmesi sebepleri istikmal edilmiş olduğundan bu hususta 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
ra r verildi.

Karar No. Karar tarihi

4094 6 . V . 1952
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6886/6356 Fatma Karışık.
tmamkolu Mah. de. 
Ömer kızı.
Urfa.

Dilekçe Dilekçe 'sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Kondsyoıı kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti  : Şehit maaşı bağ
la nnıası hakk ında) .

D ilekçi : A skerde b u lu n d u k la r ı s ırad a  vukuagelen  zelzele
de ölen o ğ u lla r ın d a n  kend isine  şeh it ay lığ ı bağ lanm asın ı is te 
m ek ted ir.

M illî S av u n m a B a k an lığ ın ın  cevabi yazıs ın d a  : D eprem de 
v efa t ed en le rin  şehit sa y ıla rak  aile lerine  m aaş bağ lanm asına  
im kân  o lm adığı ve bu  sebeple d ilekçin in  is teğ in in  yerin e  g e tiri-  
lem iyeceği b ild irilm ek ted ir.

G ereği d ü şü n ü ld ü  : K aza m erciince incelenm esi lâzım ge- 
Jen istek  hakk ında kom isyonum uzca b ir  işlem  y ap ılm asın a  m a
hal o lm adığ ına k a ra r  verild i.

K a ra r  No. K a ra r  ta r ih i

4095 6 . V . 1952

0892/6362 Nevzat Güngör.
P. T. T. Merkez Mu
habere Memur vekili. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti  
hakkında).

T ek ra r tavz if i

D ilekçi : A skerden  d ö n d ü ğ ü n ü  beyanla, P . T. T. İd a re s in d e  
te k ra r  tav z if in i istem ekted ir.

U laş tırm a  B a k an lığ ın ın  cevabi yazısında : 443 s ıra  n u m a ra 
sın d a  k a y ıtlı b u lu n a n  d ilekçin in  halen  tâ y in in e  im kân o lm ad ı
ğı, sırası geld iğ i zam an k end isine  de görev tek lif  edileceği b il
d ir ilm ek ted ir .

G ereği d ü şü n ü ld ü  : is te ğ in  m ah iyetine  ve b akan lık  cevab ına 
göre b u  h u su sta  kom isyonum uzca b ir  işlem yap ılm asın a  m ahal 
o lm ad ığ ına  k a ra r  verild i.

K a ra r  No. K a ra r  ta r ih i

4096 6 . V .1952

6896/6366 M ehm et .Sait G ül
mez.
Ceza evinde tu tu k lu . 
(P a lu  İlçesin in  T uğ  
K öyünden).
A n ta lva .

(Dilekçe özeti  
sı hakkında).

Serbest  birakilma-

D ilekçi: Suçsuz o lduğu  ve aleyh inde  h içb ir  delil b u lu n m ad ığ ı 
ha lde  tev k if ed ild iğ in d en  bahsile serbest b ırak ılm asın ı istem ek-- 
ted ir .

A d a le t B a k an lığ ın ın  cevabi y az ıs ın d a : D ilekçin in  m evkufen  
m uhakem e edilm esinde b ir  yo lsuzluk  görülem ediği b ild irilm ek 
ted ir.

G ereği d ü şü n ü ld ü : K aza m erciince incelenm esi lâzım gelen  
istek  hak k ın d a  kom isyonum uzca b ir  işlem  yap ılm asına  m ahal 
o lm ad ığ ın a  k a ra r  verildi.

K a ra r  No. K a ra r  ta r ih i

4097 6 . V .1952
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6907/6376

Dilekçe
No.

%

6291/6390

6931/6399

(Dilekçe ö ze ti: Otobüs seferleri 
hakkında).

D ilekçi: B ahçelievler sem t o tobüsü se fe rle rin in  d eğ iştirilm iş 
o lm asından  şikâyet e tm ek ted ir.

İç iş le ri B a k an lığ ın ın  cevabi y az ıs ın d a : S ey rü sefe r tekn iğ ine 
göre tesb it edilen en son g üzergâh ın  kabu lü n d e  ve b u n u n  b ir 
neticesi o la rak  se fe rle r in  değ iş tirilm iş b u lu n m asın d a  b ir  isabet
sizlik görülem ediği b ild irilm ek ted ir.

G ereği d ü şü n ü ld ü : İs te ğ in  m ah iyetine  ve B a k an lık  cevabına 
göre b u  h u su s ta  kom isyonum uzca b ir  işlem o lm ad ığ ın a  k a ra r  
verild i.

K a ra r  No. K a r a r  ta r ih i

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4098 6 . V .1992

(Dilekçe özeti: Köylerindeki eti- 
'minin tamir ettirilmesi hakkında).

D ilek ç ile r: A yvacığ ın  B ehram  K öyündek i cam iin  ta m ir  e t t i 
rilm esin i is tem ek ted irler.

B aşbakan lığ ın  cevabi y az ıs ın d a : G erekli keşif y a p tır ıld ık ta n  
so n ra  bu  cam in in  de 1952 yılı p ro g ra m ın a  ith a lin e  g a y re t edilece
ği b ild irilm ek ted ir.

G ereği d ü şü n ü ld ü : B aşbakan lığ ın  y u k a r ıy a  a lın a n  cevabına 
göre b u  h u su sta  kom isyonum uzca başkaea b ir  işlem  yap ılm asına  
m ahal o lm ad ığ ına  k a ra r  v erild i.

K a ra r  No. K a ra r  ta r ih i

4099 6 . V  . 1952

( Dilekçe özeti : Oğlunu döğenlerin 
cezalandırılması hakkmda).

D ilekçi : B ir  i f t i r a  neticesi te v k if  edilm iş o lan  oğlu M eh
m et G ö k y a r 'ın  D üzce Ja n d a rm a  K arak o lu n a  g ö tü rü le rek  burada  
d ö ğ ü ld ü ğ ü n ü  ve işkenceye m âru z  b ırak ıld ığ ın ı beyan la, bu  işi 
y a p a n la r ın  ceza lan d ırılm asın ı istem ek ted ir

A d ale t B a k an lığ ın ın  cevabi y az ıs ın d a  : Ş ikâyetç in in  oğlu 
M ehm et’in  ja n d a rm a  k arak o lu n d a  döğü ld ü ğ ü n e  ve işkenceye 
m âruz  b ıra k ld ığ m a  d a ir  b ir  delil b u lu n m ad ığ ın d an  takipsizlik  
k a ra r ı verild iğ i ve b u  k a ra ra  m a tu f  itiraz ın  d a  K ocaeli A ğ ır  Ce
za M ahkem esi B aşkan lığ ınca  v â r it  görü lm iyerek  redded ilm iş b u 
lu n d u ğ u  b ild irilm ek ted ir .

G ereği d ü şü n ü ld ü  : K aza m ercii ta ra fın d a n  incelenerek  k a 
ra ra  bağ lanm ış olan b ir  m evzu ile ilg ili istek  h ak k m d a  kom is
yonum uzca işlem y ap ılm asına  m ahal o lm ad ığ ına  k a ra r  v erild i.

K a ra r  N o. K a r a r  ta r ih i

G ökvar.
Düzce.

Ali Y ılm az ve ar. 
M uh ta r.
B ehram  K öyü. 
A yvacık.

E r tu ğ ru l B ay ın d ır. 
B ahçeliev ler So. 44 
No. 14 tc.
A n k ara .

4100 6 W  1952
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6932/6400

Dilekçe
No.

6953/6421
7657/7090

9330/8688
6962/6430

N ih ae ttin  Ayaş. 
M uh ta r.
Kabnk Köyü. 
Karayazı.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı vc ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Karayazı Askerlik 
Şubesi Başkanı hakkında).

Dilekçi : K aray az ı A skerlik  Şubesi Başkan Vekili Yüzbaşı 
M ehm et I ş ı ld a r ’ın  m en faa t m ukabili bâzı k im seleri h im aye ile 
askere sevketm em ekte o ld u ğ u n u  beyan ve ih b a r  e tm ekted ir.

M illî S avunm a B ak an lığ ın ın  cevabi yazısında  : A dı geçen 
yüzbaşı hak k ın d a  k an u n i ta k ib a t y ap ılm ak ta  o lduğu ve ilk te d 
b ir  o la rak  d a  m um aileyh in  başka yere  n ak led ild iğ i b ild irilm ek 
ted ir .

G ereği d ü şü n ü ld ü  : V âki ih b a rd an  do lay ı bakanlığ ın  ik tiza 
sın a  tevessül e tm iş b u lu n d u ğ u  an laş ılm asına  göre bu h u su sta  
kom isyonum uzca y ap ılacak  b ir  işlem olm adığ ına k a ra r  verild i.

K arar No. K arar tarihi

4101 6 . V .1952

N adide B akankuş 
ve ar.
A kdeğirm eıı M ah. 
N ik sa r Cad. No. 52. 
Sivas.

(Dilekçe özeti : Tekrar tavzifleri 
hakkında).

D ilekçiler : S ivas M erkez ilçeleri m aliye m em u rlu k la rın d a  
ça lışm a k ta la r iken haksız yere  işten  ç ık a r ıld ık la rın d a n  şikâyet 
etm ekte, te k ra r  tav z ifle ri h u susunun  sağ lanm asın ı istem ektedir^  
ler.

M aliye B a k an lığ ın ın  cevabi yazısında  : 5655 say ılı K a n u 
nu n  ta tb ik i s ıra s ın d a  açığa ç ık arılm ış olan d ilekçilerin  m ünhal 
v u k u u n d a  d erh a l tây in le r i  c ihe tine  g idileceği b ild irilm ek ted ir.

Gereği düşünüldü : İsteğin m ahiyetine  ve bakan lık  cevabına 
göre kom isyonum uzca bu husu sta  b ir  işlem yap ılm asına  m a
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4102 6 . y .1952

İsm ail özer.
P ir le r  M ah. İsp a r ta  - 
lar So. No. 56. 
Kütahya.

( Dilekçe özeti: İlkokul öğretmen 
liğine tâyini hakkında).

D ilekçi : B u lg a r is ta n  göçm eni o ld u ğ u n u  ve elindek i d ip  
lom aya n azaran  b ir  ilkokul ö ğ re tm en liğ ine  tây in  edilebilece
ğini beyanla , gereğ in in  y ap ılm asın ı istem ekted ir.

M illî E ğ itim  B akan lığ ın ın  cevabi yazısında  : T ü rk iy e ’de 
ilkokul öğretm eni olabilm ek için T ü rk  öğretm en  o k u lundan  
m ezun olm ak lâzım geleceği ve bu  it ib a rla  d ileğ in  terv ic i c ihe
tin e  gid ilem iyeceği b ild irilm ek ted ir.

G ereği d ü şü n ü ld ü  : İsteğ in  m ah iyetine  ve bakan lık  cevabına 
göre b u  h ususta  kom isyonum uzca yap ılacak  b ir  işlem o lm ad ığ ı
n a  k a ra r  v erild i.

K arar No. K arar tarihi

4103 6 . V .1952
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6976/6444

Dilekçe
No.

«110/7532
('»981/6449

6983/6450

Arif Türkcr.
Orman Fidanlığında 
fidan cı.
Bolu.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

( Dilekçe özeti 
meşine dair).

Hakkının gözetil

D ilekçi : A n k a ra  O rm an  f id a n lığ ın d a  ça lışm ak ta  iken  b u  f i
d an lık  Şefi O sm an K aragöz h ak k ın d a  y ap tığ ı ih b a rd a n  dolayı 
B o lu ’y a  n ak led ild iğ in i beyan la, h ak k ın ın  gözetilm esin i istem ek
ted ir.

T arım  B a k an lığ ın ın  cevabi y az ıs ın d a  : A dı göçen orm an  şe
fin e  isn a t ed ilen  su ç la rd an  do lay ı m u m aileyh in  m e n ’i m uhake
m esine k a ra r  v e rild iğ i ve d ilekçin in  de gö rü len  id a r i  lüzum a b i
naen  B o lu ’y a  n ak led ilm iş  o ld u ğ u  b ild irilm e k te d ir .

G ereği d ü şü n ü ld ü  : M eselenin m ah iy e tin e  ve b ak an lık  ceva
b ın a  göre b u  h u su s ta  kom isyonum uzca b ir  işlem  y ap ılm asın a  m a
hal o lm ad ığ ına  k a ra r  verild i.

K a ra r  No. K a ra r  ta r ih i

4104 6 . V .1952

O sm an Saka.
Tekel M ü d ü rlü ğ ü  
M uam elât m em uru. 
P a z a r  - Rize.

( Dilekeç özeti : Terfi ettirilmesi 
hakkında).

D ilekçi : Tekel İd a re s in in  24 senelik  b ir  m em u ru  o lduğu  hai- 
de şim diye k a d a r  ancak  b ir  defa  m aaş zam m ı g ö rd ü ğ ü n ü  bey an 
la, te r f i  e ttirilm es i h u su su n u n  sağ lanm asın ı is tem ekted ir.

G ü m rü k  ve Tekel B a k an lığ ın ın  cevabi yazıs ında  : D ilekçinin 
tesb it ed ilen  eh liye tine  b in aen  13 . V I I . 1951 ta r ih in d e  b ir  derece 
te r f i  e ttir i lm iş  o lduğu  b ild irilm ek ted ir.

G ereği d ü şü n ü ld ü  : B a k an lık  cevab ına göre istek  y erin e  ge
tirilm iş  o ld u ğ u n d an  bu h u su s ta  kom isyonum uzca b ir  işlem y a
p ılm asın a  m ahal o lm adığ ına  k a ra r  verild i.

K a ra r  No. K a ra r  ta r ih i

4105 6 . V .1952

llan ıd i K u llukçu  ve 
T evfik  Çolak. 
B elediye c ivarın d a  
B akkal M urtaza. 
eliyle.
Bafra.

(Dilekçe özeti: Serbest avcılık ya
pıl masına izin verilmesi hakkında)

D ilekçiler : 5639 sayılı K a n u n la  S avd iye  Resmi k a ld ır ıld ığ ı 
halde, B a fra  M alm ü d ü rlü ğ ü n ce  m ezkûr k an u n  h ilâ f ın a , K ız ılır 
m ak ağzın d a  av lanm a hakkın ın  üç vıl m ü ddetle  k ira y a  verilm iş 
o ldu ğ u n u  b ild irm ek te  ve se rbest avcılık  y ap m ala rın a  m üsaade 
ed ilm esin i is tem ek ted irler.

M aliye B a k an lığ ın ın  cevabi yazıs ında  : H âzinen in  hususi m ü l
k iy e tin d e  b u lu n an  D alyan  vc Voli y e r le rin in  k ira  işleri bahsi ge
çen k a n u n u n  şüm ulü  d ış ın d a  b ırak ılm ış o lm asından  dolayı, d ilek
ç ilerin  serbest avcılık  y ap m ala rı hakk ındak i is tek le rin in  terv icine 
k anunen  im kân  o lm adığı ve esasen b akan lık  a leyh ine  D an ış tay a  
dâva açm ış b u lu n d u k la n  b ild irilm ek ted ir.

G ereği d ü şü n ü ld ü  : K aza m erciine in tika l etm iş olan b ir  h u 
susla ilg ili istek  hakk ında kom isyonum uzca işlem yap ılm asına
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Ko.nisyon kararı ve ne sebepten verildiği

7000/6459 'Sam i İş ık  ve ar. 
Y ollar 3 ncü Böh>c 
M ü d ü rlü ğ ü n d e  işçi. 
Konya.

m ahal o lm adığ ına ve d ilekçilerin  D an ış tay d ak i d âv a la rın ı ta k ip te  
m u h ta r iy e tle rin e  k a ra r  verild i.

K a ra r  No. K a ra r  ta r ih i

4106 6 . V  . 1952

(Dilekçe özeli: Konya Yollar 
ncü Şube Müdürlüğü hakkında).

D ilekçiler : K onya Y o lla r  3 ncü  Şube M ü d ü rlü ğ ü n d e  b ir ta 
kım  y o lsuz luk lar yap ılm ak ta  o lduğunu  ih b a r e tm ek ted irle r.

B a y ın d ır lık  B a k an lığ ın ın  cevabi y az ıs ın d a  : İh b a rın  taa llû k  
ettiği h u su s la rın  b ir  m ü fe ttiş  m arife tiy le  tah k ik  e ttirilm ek te  ol
d u ğ u  ve neticesine göre k a n u n i m uam elen in  yap ılacağ ı b ild ir i l 
mektedir.

G ereği d ü şü n ü ld ü  : İ lg ili ve sorum lu  b ak an lığ ın  y u k a r ıy a  a lı
n a n  cevabına göre bu  h u su sta  kom isyonum uzca b ir  işlem y a p ıl
m asına  m ahal o lm ad ığ ın a  k a ra r  verild i.

K a ra r  No. K a ra r  ta r ih i

4107 6 . V  . 1952

7002/6461 Ali Çelikkol ve a r 
Ç a ta lzev tin  M erkez 
M uh tarı. 
C a ta lzev tin .

(Dilekçe iizeli : Çat(d zeytin Buca
ğı haklında).

D ilek ç ile r : Ç a ta lz ey tin  B u cağ ın ın  ilce h a lin e  g e tirilm esin i 
is te m e k te d ir le r .

iç iş le ri B a k a n lığ ın ın  cevab i yazıs ın d a  : A dı geçen b u cağ ın  
ilce h aline  g e tir ilm es i h a k k ın d a  K astam o n u  V aliliğ i ile m u h a
bere  ed ilm ek te  o ld u ğ u  ve m uam elen in  ik m a lin i m ü ta a k ıp  ik tiz a 
s ın a  tevessü l ed ileceğ i b ild irilm e k te d ir .

G ereğ i d ü şü n ü ld ü  : Y eni b ir  k a n u n  te k lif i  m evzuu ile ilg ili 
o lan  is tek  h a k k ın d a  kom isyonum uzca b ir  işlem  y a p ılm a sın a  
m ahal o lm ad ığ ın a  k a r a r  v e rild i.

K a ra r  No. K a ra r  ta rih i

4108 6 . V  . 1952

7007/6466 İb rah im  Y aşar. ( Dili kçe özeli ; Emen (/ölünün ku-
O lucak K öyünden. ruluhıuısı hakkında).

D ilekçi : E m en  G ü lünün  H üküm et m a rife tiy le  k u ru tu lm a s ı
nı ve hâsıl o lacak  a raz in in  c iv a r  k ö y lü le re  d ağ ıtılm asın ı is te 
m ek ted ir.

B a y ın d ır lık  B a k an lığ ın ın  cevab i y az ıs ın d a  : D u ru m u n  B a
k a n lık ç a  İncelenm ek te  o lduğu  b ild ir ilm e k te d ir .

G ereği d ü şü n ü ld ü  : İ s te k le  ilyrili te tk ik a tı ı ı  B a k an lık ç a  y a 
p ılm a k ta  o lduğu  y u k a r ıy a  a lın a n  cev ap tan  a n la ş ıld ığ ın d a n  b u
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Dilekçe
No.

7015/6473

7018/6476

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

h u su s ta  kom isyonum uzca b aşk aca  b ir  işlem  y ap ılm asın a  m ahal 
o lm ad ığ ın a  k a r a r  verild i. a

K arar No K arar tarihi

4109 6 . V  . 1952

Havva Nesibe Elgin. (Dilclcçt özeti : .1 fuaş derecesinin
Rumolihisar Kııvıı yükseltilmesi bıkkında).
So. NTo. 3 evde. 
Kıııekü öğretmen. 
İstanbul.

D ilekçi ; M aaşın ın  b ir  ü st d ereceye  y ü k se ltilm es in i ve an cak  
bu derece  ü ze rin d en  em ekli ay lığ ı b ağ lan m as ın ı is tem ek ted ir .

M illî E ğ itim  B a k an lığ ın ın  cevab i y az ıs ın d a  : B a şa rıs ı tesbit. 
ed ilem ed iğ i için  b ir  .ü s t derecey e  y ü k se lt ilm em iş o lan  d ile k ç i
nin vâki ta leb in in  k an u n en  k ab ili te rv iç  o lm adığ ı b ild irilm e k 
ted ir .

G ereği d ü şü n ü ld ü  : 5434 say ılı K a n u n u n  39 ncu  m ad desin in  
( B) «fıkrasına göre em ek liye  sevk ed ilm iş olan d ile k ç in in  ta leb i, 
bu ta s a r ru fu n  k a ld ır ılm a s ın a  m ü te d a ir  o lm ay ıp  m aaş d ereces i
nin y ü k se ltile re k  em ekli ay lığ ın ın  bu esas ü z e rin d e n  b a ğ la n 
ması e ih e tin e  m ü n h a s ır  b u lu n m asın a  göre bu h u su su n  in ce len 
mesi kaza m erciine ait o ld u ğ u n d an , m ezk û r ta le p  h ak k ın d a  
kom isyonum uzca b ir  işlem  y a p ılm asın a  m ahal b u lu n m ad ığ ın a  
ve. d ilek ç in in  sözü geçen m ercie  m ü ra c a a tla  dâva ik am esinde  
m u h ta r iy e tin e  k a r a r  v erild i.

K a ra r  No. K a ra r  ta r ih i

4110 6 . V . 1952

Şirin Kilerci ve ar. (Dilekçi özeti : ( zerine bimı inşa
ilçede mukim. ettikleri yerlerin kendilerine seı-
Patnos. tılmnsı hakkında).

D ilekçiler : B aşka y e rle rd e n  gelerek P atnos İlcesine y erleş
tirild ik le r in i ve b u rad a  boş arazi üzerin e  b ina  inşa e ttik le rin i 
ve fak a t son zam an la rd a  b u  b in a la rın  b u lu n d u k la rı y e rle rin  M â
liyece sa tışa  ç ık a rıld ığ ın ı beyan la, m ezkûr sa tış ın  m üsait ş a r t 
la r la  y a ln ız  kend ilerine  yap ılm asın ı istem ek ted irler.

M aliye B a k an lığ ın ın  cevabi yazısında : B u b ap tak i ih tilâ fın  
m ahkem eye in tika l e ttiğ i, bu sebeple hükm e in tiza r  lâzım geldiği 
b ild irilm ek ted ir.

G ereği d ü şü n ü ld ü  : K aza m erciine in tik a l eden b ir  hususla 
ilgili istek h ak k ında kom isyonum uzca işlem y ap ılm asına  mahal 
o lm adığ ına k a ra r  verild i.

K a ra r  No. K a ra r  ta r ih i

4111 6 , V , 1952



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

7024/6482 Kâzım Somuncuoğlu 
ve ar.
K ı z ı l m i ı ı a r e  . M a h a l 

le s in d e n .

A ksai'ay - Niğde.

(Dilekçe iizeti : t  si im! âl edilen
il a î/r im e ıı k idlerin in iadesi h itki,' ı >< - 
<la).

Dilekçiler : Niğde Aksaray'ında bulunan Pamuk Hanının 
kanunsuz olarak istimlâk edildiğinden bahsile, mezkûr hanın ta
raflarına iadesini istemektedirler.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçilerin bu bapta 
belediye aleyhine açmış oldukları dâvanın mahkemece g ö r ü l m e k 

te olduğu bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal eden bir hâdise il • 

ilgili istek hakkında komisyonumuzca işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Komisyon kararı ve nc sebepten verildiği

4112 6 . V . 1952

7025/6483 Medilıa Bayazit.
Tarlabaşı Cad. Kilit 
So. da No. 14 te. 
Beyoğlu - İstanbul.

(Dilekçe özeli : Heyoğlu Evltndir- 
, me Memuru ile muavininden şikâ

yet ).

Dilekçi : Beyoğlu Evlendirme memuru ile muavininin müra
caat sahiplerine iyi muamele yapmadıklarından vc müşkülât çı
kardıklarından bahsile, her ikisi hakkında kanuni muamele ya
pılmasını istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Evlendirme memuru
nun men’i muhakemesine karar verildiği ve muavininin di* tev- 
bihle teçziye edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4113 6 . V . 1952

<083/6539 Kasım üzateş. 
Haylânıkebir Kö

yünde.
Genç - Sivas. •

(Dilekçe özeti : Onbaşı İzzet öz 
can hakkında).

Dilekçi : Genç İlçesinin Sivaıı Bucağı Jandarm a Karakol 
Komutanı Onbaşı İzzet özcan’ın yolsuz muamele ve hareketlerde 
bulunduğundan bahsile, gereğinin yapılmasını istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Vâki şikâyetin yer
siz ve asılsız olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlığın tahkika müstenit cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığın.*' 
karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4114 6 . V 1952
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7086/6542 Yusuf Demir. (Dilekçe özeti : İskân edilmeni
Vertetil Köyümle. hakkında).

Dilekçi: 11)48 yılında Yugoslavya’dan ana yurda geldiğini, 
şimdiye kadar iskân edilmediğini beyanla, bir an evvel iskânı 
cihetine gidilmesini istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında: Kendisine serbest göç
men sıfatiyle ev yeri ve toprak verilmesi ve kanun hükümleri 
dairesinde de borçlandırılması uygun görülmüş olan dilekçinin, 
mecburi iskâna tâbi göçmen gibi hakkında muamele yapılmasını 
ısrarla istemesi ve borçlanmayı da kabul etmemesi hasebiyle hak
kında hiçbir işlem yapılmadığı bildirilmektedir

Gereği düşünüldü: isteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin isterse kaza merciine müracaat edebile
ceğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4115 6 . V .1952

(Dilekçe özeti : Verilinin iadesi 
hakkında).

Dilekçi: Kendisinden yersin olarak Bina Vergisi alındığını 
beyanla, bu verginin iadesi hususunun teminini istemektedir.

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçi hakkında ka
nunsuz bir işlem yapılmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen is
tek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4116 6 . V . 1952

7110/6565 'Bilâl Salt.
Maliye Gelir Servis 
Şefi.
Çerkeş.

H11/6566 Burhan Saraç.
Demirciler Mah. Is-
metpuşa Cad. No. 78. 
Gerede.

( Dilekçi özeti 
hakkında).

Vi rejinin Ierkim

Dilekçi : Namına cezalı olarak Muamele Vergisi tarlıedil 
meşinde kanuni isabet bulunmadığını beyanla, bu verginin ter
kinini istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında ezcümle : Dilekçinin 
vidala imal etmesinden dolayı adına cezalı olarak M u am ele  
Vergisi salınmasında bir yolsuzluk olmadığı ve bu bapta' ika 
me etmiş bulunduğu dâvanın Danıştay Beşinci Dairesince red 
dedilmiş ve mezkûr verginin de bu suretle kesinleşmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Evrak arasında mevcut Danıştay ila 
mı münderecatına nazaran dilekçinin, adına cezalı olarak salı 
---------  a t , , ■ , : , w ı .................ı „ ı „ , . ,  t , , ™ , . ; . ,  i m



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

misyonlarına müracaat etmesi lâzım gelirken, doğrudan doğru
ya Danıştay yoluna baş vurmuş olmasından ııaşi dâvası mercii 
tecavüz noktasından reddedilmiş bulunmasına ve haltı zatın
da yukarıda gösterilen merciler tarafından aletderecat incelen
mesi icap eden bu mesele hakkında tetkikat icrası komisyonu
muzun görevi dışında kalmasına binaen vâki istek hakkında 
zikredilen sebepten bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4117 6. V . 1952

7113/6568 Celâl Balcı. 
(Fırıncı) Derince 
Köyünde 
Derince.

(Dilekçe özeti : Elektrik tesisatı
na cereyan verilmesi hakkında).

Dilekti : Deriııce’de Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü 
tarafından Travers Fabrikası için kurulan elektrik santralin
den bu köyde oturanların istisnasız faydalandırılmaları husu
sunun teminini istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Sözü geçen santra
lin bütün talepleri karşılıyacak çapta olmadığı, ancak Derince 
Köyü, İzmit Belediyesi sınırları arasına alındığından, 1952 yı
lında bu belediyece aydınlatma ihtiyacının giderilmesine ça-
1 ışılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4118 6 . V .1952

7115/6570 öznur Taylan ve ar. 
Hukuk Fakültesi 
Ankara.

(Dilekçe özeti : İmtihan hakkı ve
rilmesine dair).

Dilekçiler : Geçen yıl Hukuk Fakültesinin bâzı öğrencileri 
hakkında, Şubatta imtihana girmelerine mütedair olarak veri
len kararın, aynı şartlar dâhilinde kendilerine de teşmilini is
temektedirler.

Millî Eğitim Bakanlığının bu baptaki yazısına bağlı dekan
lık cevabında : Bahis mevzuu komisyon kararının dilekçilere 
taallûku bulunmadığı, çünkü bu kararın bâzı kimseler hakkında 
bir defaya mahsus olmak üzere verilmiş olduğu ve esasen Şu
bat geçmiş, yaz devresi imtihanları başlamak üzere bulunmuş 
olduğundan isteğin bu bakımdan kabulüne imkân görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler münhasıran Şubat avında bir 
imtihan hakkı daha verilmesini istemiş olmalarına ve de
kanlığın bu noktaya mütaallik cevabına göre, vâki talep hak-



kında artık bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. K arar tarihi
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

------ ------------- ------S».._ . - ...............— -- ---  -—... ..... -—

4119 ‘ 6 . V . 1952

(Dilekçe özeti : Vazife Mâlûlii sa
yılması hakkında).

Dilekçi : Vazife mâlûlü olarak tekaüde sevkı lâzımgelirken. 
1683 sayılı Kanunun 43 ncü maddesine göre emekliye 
ayrılmış olmasında isabet bulunmadığından bahsile. hakkın 
daki muamelenin düzeltilmesini istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Sayıştayca da tescil 
edilmiş olan bu muamelede bir yolsuzluk bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki isteğinden dolayı ait 
olduğu kaza merciine müracaat etmesi lâzımgeleceğinden bu hu
susta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı 
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4120 6. V . 1952

(Dilekçe özeti : Terfi ettirilmesi 
hakkında) .

Dilekçi : Bir derece terfi ettirilmesini, askerlikte geçirdiği 
müddeti de tekaütlüğünde hesaba katılmasını istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında . Dilekçinin eh
liyeti tesbit edildiği takdirde maaşının 60 liraya yükseltileceği 
ve askerde geçirdiği sürenin de tekaütlüğün de nazara alma 
cağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyeytine ve Bakanlık cev» 
bina göre bu hususta komisonumuzca bir işlem yapılmasına mn 
hal olmadığına ve dilekçinin terfie mütaallik arzusu şimdiy*’ 
kadar yerine getirilmemiş olduğu takdirde bundan dolayı ayrıca 
kaza merciine müracaat edebileceğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4121 6 . V . 1952

7121/6576 Ekrem Akman.
Vefa Lisesi Resim
öğretmeni.
tstanbul.

7118/6573 Mümtaz Yoldaş.
Büyük Mustafa pa-

• şa Mah. No. 28. 
Malatya.

7127/6582 MaJhmut Akçin 
ve ar.
özel İdare Muhase
be Mümeyyizi. 
Yozgad.

(Dilekçe özeti : Yozgad İli Genel 
Meclisinin bir karan hakkında).

Dilekçiler : Yozgad İli Genel Meclisince 1951 yılı Bütçesinin 
tanzimi sırasında bâzı kadroların lâğvma dair ittihaz edilen vo 
kendilerini de yakından ilgilendiren kararda isabet bulunmadı



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

ğını beyanla, bu kararın tasdik edilmemesi sebeplerinin istikıııa- 
lini istemektedirler.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Bahis mevzuu kara
rın, diğer illerin teklifleri arasında incelenmek üzere Başba
kanlığa sunulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin vâki isteklerinden dolayı 
ait olduğu makama müracaat etmeleri lâzımgeldiğinden bu hu
susta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4122 6 . V . 1952

7131/65^6 Ay doğan Endüstri 
1729 n,cu So. No. 55. 
Karşıyaka - İzmir.

(Dilekçe özeti : Bütün haklarının 
iadesine dair).

Dilekçi : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
öğrencisi iken İdarenin yaptığı bir yanlışlık yüzünden kaydı
nın silindiğini beyanla, bu hatanın ıslahım ve bütün haklarının 
iadesini istemektedir. »

Rektörlüğün bu husustaki cevabi yazısında : Dilekçinin ikin
ci grup imtihanını başarmasına maddeten imkân görülemiyerek 
kaydının silinmiş olduğu ve bu işlemde her hangi bir hata bu
lunmadığı bildirilmekte ve dileğin tervicine yönetmelik hüküm
lerine göre imkân olmadığı da ilâve olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı ü n i
versiteler Kanununun 7 nci maddesi mucibince önce yönetim 
kuruluna müracaatta bulunması lâzım geleceği cihetle bu hu
susta komisyonumuzca şimdilik bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

K arar No. K arar tarih i

4123 6 . V . 1952

7149/6604 Hamza Erdem. 
Hamallar Demeği 
Başkanı.
İstanbul.

(Dilekçe özeti : İstanbul Belediye
sinin, Hamallar Demeği muame
lelerine müdahale etmemesi hak
kında).

Dilekçi : 5373 sayılı Kanunla teşekkül eden İstanbul Hamal
lar Derneği muamelâtına belediyenin müdahale etmekte bulun
masından dolayı bu dernek mensuplarının hak ve huzurları muh- 
tel olduğundan bahsile, sözü geçen müdahalenin önlenmesini is
temektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Sözü geçen derneğin 
kanun vc talimatname ile muayyen hak vc salâhiyetlerine ve da
hilî muamelelerine belediyece müdahale vâki olmadığı ve ancak 
bâzı hususlarda tatbikata ve mürakabe yetkisine dayanılarak ya-
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pılan tasarrufların ise müdahaleyi asla tazammun etmemekte 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin icabediyorsa kanuni merciine müra
caatta nmlıtariyetine karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4124 6 . V . 1952

(Dilekçe özeti : Mağduriyetten 
korunması hakkında).

Dilekçi : Ankara Beşinci Asliye Ceza mahkemesince müda
faamı alınmadan ve hiç bir delile istinat edilmeden mahkûmiyeti 
cihetine gidildiğini beyanla, hakkının korunmasını ve mağduri
yetten vikayesini istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçi hakkındaki 
hükmün kesinleşmiş olmasından dolayı infazına başlandığı ve 
bu duruma göre yapılacak bir işlem bulunmadığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin isteği kaza merciinden verilen 
hükme taallûk etmesine ve Anayasanın 54 ncü maddesi saraha
tine, ve Bakanlığın yukarıkiya alınan cevabına göre bu hususta 
komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar ve
rildi.

K arar No. K arar tarihi

4125 6 . V . 1952

(Dilekçe özeti : Kendisini ölümle 
tehdit edenlerin cezalandırılması 
hakkında) .

Dilekçi : Davut Bülbül ve arkadaşlarının kendisini ölümle 
tehdit ve tarlasını da tahrip ettikleri halde haklarında şimdiye 
kadar bir işlem yapılmadığını ve adliyenin bu şahısları himaye 
ettiğini ileri sürerek gereğinin yapılmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin bahsettiği 
kimseler hakkında âmme dâvası açılmış olduğu ve sanıkların ad- 
liyece himaye edildiği yolundaki beyanın gayri vârit bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal eden bir hâdise 
ile ilgili istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

7165/6619 Ali Seveta,
Alanyaykm Köyün
de.
Çarşamba.

7150/6605 îbrahim Dönmez. 
6970/6438 Genel Ceza Evinde.

2 nci Münferit. 
Ankara.

4126 6 . V . 1952



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karar’ ve ne sebepten verildiği

7167/6621 Behram Toruntay. 
10625/9876 Gürpınar Nüfus 
13771/12821 Kâtibi Amasyalı.

Gürpınar - Amasya,

7173/6627 Ali Akdağ .
Teknik Üniversite* 
Talebe Yurdu Kad
ri örencik eliyle. 
Gümüşsüyü - İstan
bul.

7180/6634 Mehmet Seçmen oğ
lu .
Denizciler Caddesi 
Ganioğlu Ap. No.
5 de Ziya Demirel 
yanında.
Ankara.

(Dilekçe özeti : Eski görevine ia
de, dsi hakkında).

Dilekçi : Bucak müdürü iken haksız yere Nüfus Kâtipliğine 
nakledildiğini beyanla, tekrar eski görevine iadesini istemek
tedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin görülen 
lüzuma binaen aynı derece ve maaşla Nüfus Kâtipliğine nakle
dildiği ve mevcut mahzurdan dolayı da tekrar bucak müdürlü
ğüne tâyinine imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin isterse kaza merciine müracaat edebile
ceğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4127 6 . V . 1952

(Dilekçe özeti : Bilcümle hakları
nın iadesine dair).

Dilekçi: İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son 
sınıf talebesinden iken muhik ve mâkul olmıysn sebeplerden do
layı kaydının silindiğini beyanla, bilcümle haklarının iadesini 
ve bu arada diploma projesi yapabileceği hususunun da karara 
bağlanmasını istemektedir.

Rektörlüğün bu husustaki cevabında : Hakkındaki çıkarma 
kararından dört sene sonra tekrar fakülteye müracaatla bütün 
haklarının iadesini istemiş olan dilekçinin bu yoldaki talebinin 
is’afma imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin vâki talebinden dolayı Üniver
siteler Kanununun 7 nci maddesi gereğince önce Yönetim Ku
ruluna müracaat etmesi lâzımgeleceği cihetle bu hususta komis
yonumuzca şimdilik bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4128 6 . V . 1952

(Dilekçe özeti : Mağduriyetine se
bep olanların cezalandırılması hak
kında).

Dilekçi: Haksız yere işine nihayet verilmek suretiyle mağdur 
edildiğini beyanla, buna sebep olanların cezalandırılmasını iste
mekte ve yüksek rütbeli bâzı subaylara şâmil birtakım iddialar 
ileri sürmektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında: 1950 malî yı
lında bir sene müddetle ve geçici görevle inşaat işlerini kontrol



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan re ne sebepten verildiği

etmek üzere diğer arkadaşlariyle birlikte hizmete alınan ve bir 
sene nihayetinde müddeti dolduğu için vazifesinden çıkarılan di
lekçi hakkında, yapılan bütün muamelelerin usul ve kanuna uy
gun olduğu ve mumaileyhin bâzı subayı hattâ generallere taal
lûk eden beyanının da tamamen birer isnattan ibaret bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: isteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
ve dilekçinin isterse şahsi hak noktasından kaza merciine müra
caat edebileceğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4129 6 . V . 1952

7221/6672 Halil Tüylü ve ar. 
E. K. t. Gelik Böl
gesi Fırınında Pi
şirici.
Ereğli Kömür İşlet
meleri furunlnrında 
Ereğli.

(Dilekçe özeti : Normal mesaiye 
tâbi tutulmaları hakkında).

Dilekçiler: Ereğli Kömür İşletmeleri furunlarında çalışan 
ameleye, yani kendilerine günde sekiz saattan fazla iş gördürül- 
düğünii ve bu suretle hak ve menfaatlerinin ihlâl edildiğini be
yanla, gereğinin yapılmasını istemektedirler.

Çalışma Bakanlığının cevabi yazısında : 3950 yılı Martına 
kadar günde on bir saat çalıştırılmış olan furuıı işçilerine bu 
tarihten sonra normal mesai tarzının, yani günde sekiz saat iş 
görme mükellefiyetinin tatbik ve tahmil edilmiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4130 6 . V .1952

7224/6675 Abdülkadir Pektaş. 
Bağodaları So. No. .1 
Kabataş - İstanbul.

(Dilekçe ö teli: Bir imtihan hakkı 
daha verilmesine dair).

Dilekçi : Lisan ve Sosyal Ekonomi derslerinden bir imtihan 
lıakkı daha verilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin öğ
rencilerinden olduğu Yüksek Ekonomi* ve Ticaret Okulu Yönet
meliğinin talebi tervice müsair bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı okul 
yönetim kuruluna ve icabında kaza merciine müracaatta bulun
ması icabedeceği cihetle bu hususta komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi



—  77 —
bilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

7235/6686 Hüsnü Göçmez.
Akalar Mah. Söğüt
çük Çeşme So. No. 
12 .

Kırkla reli.

7236/6687 Mehmet Ayhan ve 
ar.
Çocuk Hastanesi
müstahdemleri.
İstanbul.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özet i:  Ktrklareli H ukuk  
Yargıcından şikâyı t).

Dilekçi : Kırklareli Hukuk Yargıcı Cemil Tolunay'ın, kendi
sine karşı beslediği husumetten dolayı, dâvalarını ve müdahale 
talebini reddettiğini beyanla, hakkının korunmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin ikame et
miş olduğu tescil dâvasının kısmen kabul kısmen de reddedilmiş 
ve bu baptaki hükmün kesinleşmiş olduğu ve başkaları tarafından 
açılan bir hukuk dâvasına müdahale talebinin ise mahkemece 
vârit görülemiyerek .keza reddine karar verilmiş bulunduğu ve 
bu durum karşısında yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca muamele ifasına mahal olmadı
ğına ve dilekçinin kanun yollarına müracaatta muhtariyetine 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4132 6 .V .  1952

(Dilekçi özeti: Eski görevlerim 
iadei( ri hakkında).

Dilekçiler : Şişli Çocuk Hastanesi hizmetlilerinden iken kad
rolarının lâğvı hasebiyle açıkta kaldıklaruıı beyanla, tekrar es
ki görevlerine tâyinlerini istemektedirler.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının cevabi yazısında : Bu 
hizmetlilerden yirmi birinin tekrar tâyinedilmiş ve bakiyesinin 
de başka yerde iş bulmuş oldukları bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre bu hususta komis
yonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4133 6 . Y . 1952

7478/6917 Sadık Güneş. . (Dilekçe özeti: Hakkının korun-
7238/668!) 79 işçi namına masına dair).

Bağdat Cad. No. 4_. Dilekçi : Gölcük Askerî Fabrikasında çalışmakta iken hak
sız ve kanunsuz olarak işinden çıkarıldığını, kıdem tazminatının 
da verilmediğini beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Çalışma Bakanlığının cevabi yazısında : Gölcük tersanelerinde 
işlerin azalması yüzünden dilekçi ve emsalinin tekrar tavzif edi
lemedikleri ve kanunen verilmesi lâzımgelen ve 108 liradan iba
ret olan tazminatın mumaileyhe ödenmek üzere Tersaneler Genel 
Müdürlüğüne gönderildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin başkaca bir hakkı varsa bundan dolayı
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bilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

da ait olduğu makama veya icabında kaza merciine müracaatta 
muhtariyetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4134 6 . V . 1952

7239/6690 Mehmet GÖçer ve ar. 
Arzuhalci.
Karaman.

(Dilekçe özeti: Gelir Vergisi hak
kmda ).

Dilekçiler : Konya İli Takdir Komisyonunca Vergi Usul 
Kanuıfuııun 40 nci maddesi hükmü hilâfına' indî bir şekilde 
takdir olunan m atrahlar üzerinden Gelir Vergisi alınacağını 
haber aldıklarını beyanla, yapılarak tarh iyat sırasında malî ve 
ailevi durumlariyle mahallin iş ve ticari kapasitesi nazara 
alınarak vergilerinin âdil hadde indirilmesinin teminini iste
mektedirler.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçiler namına 
yetkili komisyonca usulüne göre takdir olunmuş m atrahlar 
üzerinden salınan ve büyük bir kısmı da vâki itirazları sonunda 
komisyon kararına ik tiran  eylemiş bulunan vergilerde her 
hangi bir kanunsuzluk görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin vâki isteklerinden dolayı 
kanunun gösterdiği mercie m üracaat etmeleri gerekeceğine 
ve Bakanlık cevabına göre, bu hususda komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4135 6 . V . 1952

7244/6695 ilid ir özdoğaıı.
Köy okulu başöğ. 
Tlosar - Tunceli.

(Dilekçe öze ti: Bâzı kanunların 
tadili hakkında).

Dilekçi : Köy okulu başöğretmeni olduğunu ve meslek müıı- 
tesiplerini alâkadar eden 4274, 5210 ve 5479 sayılı kanunlarda 
hak ve menfaatleri ihlâl eden hükümler bulunduğunu beyanla, 
bu kanunların âdil ve eşit esaslar dairesinde tâdilini istemek
tedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Köy Enstitüsü 
mezunu öğretmenlerin durum larının 5479 sayılı Kanunla dü
zeltildiği ve diğer hususların da 4357 ve 4274 sayılı kanun
ların tadili sırasında gözöııünde bulundurulacağı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile 
ilgili olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4136 6 . V . 1952
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7262/6712 Süleyman Akgül ve 
ar.
Yaralıyan Mah. 
Eğil.

Dilekçe Dilekga sahibinin
No. adı, soyadı re adresi Komisyon kararı v« ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Kendilerini döven
ler hakkında muamele yapılmasına 
dair).

Dilekçiler : Bir hırsızlık hâdisesinden dolayı zan altına alına
rak Jandarm a karakolunda dövüldüklerinden bahsile, gereğinin 
yapılmasını istemektedirler.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Şikâyetçileri dövmek 
ve kendilerine fena muamelede bulunmaktan dolayı ilgili kara
kol mensupları hakkında usulü dairesinde dâva açılmış ve mu
hakemenin de devam etmekte bulunmuş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal eden bir hususla 
alâkalı istek hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4137 6 . V . 1952

7266/6716 Kâmil Kanga. 
Kemer Köyü. 
Kalkan.

(Dilekçe ö ze ti: Kereste verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : 1950 yılı zatî kereste ihtiyacının temin edilmemiş 
olduğunu beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : 5653 sayılı Kanunun 
18 nci mddesinin A fıkrası hükmüne göre isteğin yerine geti
rilmesine imkân olmadığı ve imaliye ücreti namiyle verdiği pa
ranın da İşletme tarafından dilekçiye iade edileceği bildirilmek
tedir. a

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yaypılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin isterse kaza merciine müracaat edebile
ceğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4138 6 . V . 1952

7270/6720 Münir Turhan ve ar.
Eski P. T. T. memu
ru.
Mardin.

(Dilekçe özeti: Tekrar tavzifleri 
hakkında).

Dilekçiler : Askerden döndüklerini beyanla, tek rar P. T. T. 
İdaresinde tavziflerini istemektedirler.
Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Bu gibi müracaat sa
hiplerinin sıraya konulduğu ve zamanı geldiğinde isteklerinin 
nazara alınacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre hıı bapta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olnudığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4139 6 . Y . 1952



—  80  -

7271/6721 »Seyit Ali Elmas. • 
Fiikri Paşa Mah. 
Hozat.

Dilekçe Dilekça sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Kouıisyoıı kararı re ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : İskân yardımı ya- 
p il ması hakkın d a ).

Dilekçi: Şimdiye kadar kendisine hiçbir suretle iskân yardımı 
yapılmadığını beyanla, bu yardımın âcilen yapılması hususunun 
teminini istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında: Kanuni süre içinde is
kânı için bir müracaatta bulunmamış olan dilekçiye 5098 sayılı 
Kanun karşısında artık bir yardım yapılamıyacağı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre komisyonumuzca bu hususta bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin isterse kaza merciine müracaat edebile
c e ğ i n e  karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4140 6 . V . 1952

7295/6744 Ü m ı n ü h a n  Ç a n k a y a .  ( Dilekçe özrü : Üst dereceden y<-
T o p ç u  A s ı m  M a h .  tim maaşı bağlanması hakkmda).
Ş e n o l  S o .  N o .  3 9  d a .  

M a n i s a .
Dilekçi: Kocası piyade başgediklisi Mustafa Çankaya’nın 

sureti vefatına göre yetimlerine daha üst dereceden aylık bağ
lanması lâzımgeleceğini beyanla, iktizasının buna göre yapılma
sını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Tekrar icra 
ettirilen tetkik ve lahkik neticesine nazaran dilekçinin isteğinin 
vârit olmadığı ve bu itibarla bir işleme tâbi tutulamayacağı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen is
tek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4141 6 . V . 1952

7298/6747 Hulusi Demin ürk. ( Dilekçe özeti : Nasbinin düzeltil-
•I. Genel K. Silâhlı mesi hakkında).
v e  M a l z e m e  O n a r ı m  

E v i  H e s a p  M e m u r u .  

A n k a r a .

Dilekçi: Teğmenlik nasbinin 17 Temmuz 1928 olarak düzel
tilmesini istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçi hakkında 
yapılacak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen is
tek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4142 6 . V . 1952
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7320/6766

Dilekçe
No.

.'>261/4970

Emin Reis.
Adliye karşsı No. 15 
te yazıhanede. 
•Samsun.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Yakup Ayhan. 
Taflan Bucağı 
ıııe mevkiinde. 
Taflan - Samsun

Kert-

(Dilekçe özeti : İşgalleri altındaki 
arazinin yedlerinde ipkası hak
kında).

Dilekçiler : Hâzineye ait olup henüz tesbiti yapılmamış ve 
orman mmtakasiyle bir alâkası bulunmamış olan arazi üzerin
de bina inşa ederek senelerden beri burada oturmakta oldukları 
halde ahiren Orman idaresince bu arazinin tahliyesi lâzımgele- 
ceği yolunda kendilerine tebliğat yapıldığını beyanla, bu tebli
gatın hükümsüz addini ve sözü geçen arazinin yedlerinde ipka
sını istemektedirler.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Hâdisenin mahkemeye 
'in tika l‘‘etmiş olduğu ve bu sebeple neticeyi beklemek lâzımgele 
ceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince İncelenmekte olduğu an
laşılan bir hâdise ile ilgili istek hakkında komisyonumuzca işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

Konıisyoıı kararı ve ne sebepten verildiği

4143 6 . Y . 1952

7338/6784 Alımet Uyanık.
Arzuhalci.
Eskipazar.

(Dilekçe özeti : Aleyhindeki kara
rın kaldırılmam hakkında).

Dilekçi : Eskipazar Sorgu Yargıcı Mehmet Bayramoğlu’nun 
aleyhinde ittihaz etmiş olduğu vekâletten meni kararının kaldı
rılmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Adı geçen yargıcın 
dilekçi hakkında ittihaz etmiş olduğu kararın kanunsuz ve mes
netsiz olduğu anlaşılarak Çankırı Ağır Ceza Mahkemesince bo
zukluğu ve Yargıç hakkında da inzibati ceza verilmekle beraber 
kendisinin başka bir yere nakledildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlığın cevabına göre istek yerine 
getirilmiş olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4144 6 . V . 1952

7339/6785 Mehmet Tutal ve ar. 
Demokrat köylüleri. 
Pınarbaşı - Ezine.

(Dilekçe özeti : Hâzineden kirala
dıkları arazinin yedlerinde bıra
kılması hakkında).

Dilekçiler : Hâzineden kiraladıkları arazinin, köy muhtarı 
tarafından, mera olduğu ileri sürülerek ellerinden alınmak iste
nildiğinden bahsile, işbu müdahalenin önlenmesini ve mezkûr 
arazinin yedlerinde ipkasını istemektedirler.

Tarım Bakanbğmın cevabi yazısında : çeşitli suiistimalle
rinden dolayı Bakanlık emrine alman eski malmüdürü tarafın
dan şikâyetçilere kiralanmış olan Pınarbaşı köyü merasının elle-



—  82 —

Dilekçe
No.

7341/6787

7346/6792

rinden alınmış olduğu ve bu sebeple kendilerine terkine kanunen 
imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü i Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4145 6 . V . 1952

(Dilekçe özeti : Tekrar tavzifi 
hakkında ).

Dilekçi : Bayramiç Orman işletmesi daktilosu iken, kadro
su kaldırılmadığı halde, 1 . 1 .  1951 tarihinden itibaren kadrosuz
luk sebebiyle görevine son verildiğini ve bu suretle mağdur 
edildiğini bildirmekte ve vazifesine iadesini istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Mezkûr işletme me
murlarından başarılı olanların ipka edilmiş ve ehil bulunmı- 
yanlarm da açıkta bırakılmış olduğu ve dilekçinin de bunlar 
arasında bulunduğu bildirilmekte ve yeniden bir vazifeye tâ
yini mümkün olmadığı ilâve edilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına vc dilekçinin isterse kaza merciine müracaat e- 
debileceğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4146 6. V . 1952

(Dilekçe özeti : Terfi ettirilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Terfi ettirilmesini ve askerlikte geçirdiği süre
nin tekaütlüğünde hesaba katılmasını istemektedir.

Millî Eğitini Bakanlığımın cevabi yazısında : Dilekçinin eh
liyeti görüldüğü takdirde 2 . VI . 1951 tarihinde 60 lira maaşa 
yükseltileceği ve askerlikte geçirdiği müddetin de emeklilik hesa
bına katılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : tsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığı
na karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4147 6 . V . 1952

Reşat Ilepar.
Cibali Kız Ortaokulu 
Tarih - Coğrafya öğ 
retmeni. ,  
İstanbul.

Nilüfer Ertaığrul. 
Osman işletmesi es
ki daktilo memuru. 
Bayramiç - Çanak
kale.
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7347/6793

Dilekçe
No.

S e y i t  A l i  S o y l u  yo  

a r .

E n ı i r y u s u f  K ö y ü  e s 

k i  m u h t a r ı .

T e r m e .

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : İlce idare kurulu 
karan hakkında).

1 Mlekçiler : İlce idare kurulunca 30 zar lira para cezasiy- 
le tecziye edilmelerine mütedair olarak verilen kararda isa
bet bulunmadığından bahsile, bu kararın infaz edilmemesi hu
susunun teminini istemektedirler.

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçiler hakkında- 
ki kararın Danıştay 6 ııci dairesince İncelenmekte olduğu ve ne
ticeye kadar da icranın tehiri cihetine «idildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş olaıı b ir hâ
dise ile ilgili istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4148 6 . V . 1952

7351/6797 Misap Arslnn.
Düziçi Köy Enstitü
sü S. 4/A No. 130. 
Harunive - Sevhan.

(Dilekçe özeti : Köyüne yakın bir 
enstitüye nakli hakkında).

Dilekçi : Öğrencisi bulunduğu Düziçi Köy Enstitüsünün 
kendi köyüne uzaklığı hasebiyle îvriz Enstitüsüne naklini iste
mektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin ma
zereti yerinde görüldüğü ve imkân bulunduğu takdirde nakli 
hususunun temin edileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4149 6 . V . 1952

7378/6822 Lûtfiyc Karan. 
10797/10037 Bastırın Cad. Oa- 
1-109/1125] raj So. No. 2.

Beşiktaş - İstanbul.

(Dilekçe özeti 
hakkında).

Tütün İkramiyesi

Dilekçi : Kocasının şehadeti tarihinden itibaren teraküm 
eden tü tün  ikramiyesinin verilmesi hususunun sağlanmasını 
istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
kocası Ali Osman’ın hastalıktan ölmüş olması hasebiyle şehit 
sayı lam ıyacağı ve bu sebeple dileğin yerine getirilmesine kanu
nen imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4150 6 . V . 1952
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

7 3 8 5 /6 8 2 7  F e r id e  U lu se l.

1748 . S o . N o . 35 . 

K a r ş ıy a k a  - İzm ir .

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Oğlu hakkındaki 
raporun adresine yollanmasına 
dair).

Dilekçi : Oğlıı E rtuğrul Ulusel’in daimî çürüğe çıkarılma
sına dair Çanakkale Askerî Hastanesi Sağlık Kurulundan 
verilen raporun bu hastaneden getirtilerek kendisine gönderil
mesini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Sözü geçen 
18 . TV . 1945 gün ve 1495 sayılı daimî çürük raporunun bir 
suretinin ilişik olarak sunulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlıktan gönderilen ve evrak ara
sında bulunan mezkûr rapor suretinin isteği veçhile dilekçiye 
yollanmasına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4151 6 . V . 1952

7387/6829 Numan Çilingir. 
Aşağı Norşin Mahal
lesinde.
Van.

( Dilekçe özeti 
kında).

('ocuk zammı huk-

Dilekçi : Kocasının ölümü üzerine dul kalan ve yanına gelmiş 
bulunan kızı için çocuk zammı istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında i Dilekçinin kızı için
9 . XI . 1950 gün ve 88/5)517 sayılı tamim dairesinde muamele 
itası gerekirse de 4992 sayılı Kanunun emeklilere çocuk zammı 
verilmesini kabul eden dördüncü maddesi, 5434 sayılı Kanunun 
135 nci maddesinin 8 numaralı fıkrasiyle kaldırılmış olduğun
dan bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren adı geçe
nin kızı Semiha için zam ödenmesine imkân olmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine, Bakanlık cevabına 
ve mevcut kanun hükümlerine göre bu hususta komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4152 6 . V . 1952

7092/6548 M ediha'Avdoğmuş. (Dilekçe özeti : Terfiinin sağlan-
7332/6778 İkinci Ortaokul Al- ması hakkmda).

m a ııca  Ö ğ r e tm e n i. 

A d a ııa .
Dilekçi : Otuz iki seneden beri fiilen ve müstemirreıı Alman

ca öğretmenliği yaptığı halde ancak kırk lira maaşa nail olabildi
ğini beyanla, İntibak Kanununda yapılacak bir değişiklik ile 
terfiinin sağlanmasını istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
1702 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre çalışkan öğretmen
lerden olup maaşının, bu kanuna tâbi olmıyan emsaline nazaran 
çok az bulunduğu ve bu itibarla durumunun, vücuda getirilecek
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Dilekçe

No.

7401/6843

7402/6844

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

bir tesisle ıslah edilmesinin temenniye şayan olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına ve izhar ettiği temenni dairesinde iktizasına 
Bakanlıkça da tevessül olunabileceğine karar verildi.

K arar No. T^ırar tarihi

4153 6 .  V . 1952

(IHIrkçc özeti : Bir memurriyete 
tâyini hakkında).

Dilekçi : Genç İlçesi Maliye Gelir memurluğundan açıkta kal
dığını beyanla, bir memuriyete tâyinini istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : 5655 sayılı Kanunun 
tatbiki sırasında meslekî bilgisinin ve çalışma kabiliyetinin kâfi 
derecede olmaması bakımından istihdamı caiz görülmiyen dilek
çinin kadrosunun lâğvı hasebiyle açıkta kalmış olduğu ve tekrar 
bir vazifeye tâyini cihetine gidilemiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin, mahiyetin ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4154 6 . V .1952

(Dilekçe özeti: Topraklarının ken
dilerine iadesi hakkında).

Dilekçiler : 5098 sayılı Kanun gereğince serbest bırakılmış 
olduklarından eski yerlerine avdet ettiklerini ve burada nakilden 
evvel bırakmış oldukları toprakların başkalarına dağıtıldığını 
gördüklerini beyanla, bu arazinin yine kendilerine iadesini iste
mektedirler.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçilerin bahsettik
leri arazinin kendilerine aidiyetini tevsik ettikleri takdirde 5420 
sayılı Kanun mucibince ancak bedelini alabilecekleri bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçilerin isterlerse kaza merciine müracaat ede
bileceklerine karar verildi.

K arar No. K arar ta rih i

4165 6 . V . 1952

M eh m et A li  G ed ik  

v e  ar.

İ r e s i  B u c a ğ ı  h a lk ın  

d a n .

N a z im iy e  - T u n c e li .

A b d ü lk a d ir  G ü lte -  

k iıı.

M a liy e  esk i G e lir  

M e m u ru .

( ie n ç .
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1405/6847 «Sadettin Kazgöz.
Meydan Mah. Sarı- 
kadın So. No. 28 de. 
Emekli.
Ankara.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : (Zeynep Hatun) vakfı hakkındaki zabıt, kararının 
kaldırılmasını istemektedir.

Başbakanlığın cevabi yazısında : Bu baptaki dâvanın Danış
tay 5 nci Dairesi tarafından reddedilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4156 6 . Y . 1952

Makine Fen Alcımın 
Murgııl.

7416/6858 Kâmil Elligram. (Dilekçe özeti : Tekrar t aczi fi
Bakır İşletmesinde hakkında).

Dilekçi : Murgul Bakır işletmesindeki vazifesine haksız ola
rak son verildiğini beyanla, keyfiyetin tahkik ettirilmesini ve 
tekrar tavzifini istemektedir.

İşletmeler Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin vazife
deki ihmalinden dolayı işine son verilmiş ise de itirazı üzerine 
tekrar denemeye tâbi tutularak Garb Linyitleri İşletmesine gön
derilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine vç bakanlık cevabına 
göre bu hususda komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi 

4157 6 . V . 1952

7417/6859 Ahmet Demirci.
Çelebi Bucağında. 
Keskin.

(Dilekçe özeti : Miiraraat ı hakkı n- 
daki cevabın teşriine dair).

Dilekçi : Bir iftiraya kurban giderek memuriyetten mahıur.ı 
kaldığını ve bu hususta Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına yap
tığı müracaata henüz cevap alamadığını beyanla, ıııeâkûr cevabın 
tesrii hususunun teminini istemektedir.

Sözü geçen Bakanlığın cevabi yazısında : Dilekçinin müraca
atının Ziraat Bankası vasıtasivle tetkik ettirilmiş ve neticesini ı 
kendisine 14 . 5 . 1951 gün ve 4183 sayılı yazı ilo bildirilmiş oldu
ğu beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4158 6 . V . 1952
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7431/6873

Dilekçe
No.

S a b r i K ö r ü k lü  v e  ar. 

B a s iı ı ı  D o k u r  F a b r i

k a s ı iş ç i  m ü m e s s i l

le r i. .

T a r su s .

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti: Rasim Dokur Fab
rikası hakkında).

Dilekçiler : Tarsus’taki Rasim Dokur Fabrikasının faaliye
tini tatil etmek üzere olduğunu öğrendiklerini, bu fabrikada 
çalışarak kendi ve aileleri efradının maişetlerini temin etmekte 
oldukları cihetle tatili faaliyet halinde işsiz kalacaklarını beyan
la, mezkûr fabrikanın çalışmasının sağlanmasını istemektedirler.

Çalışma Bakanlığının cevabi yazısında : Mezkûr fabrikanın, 
faaliyetini ta til etmesi halinde, alâkalı işçilerin kıdem ve ihbar 
tazminatlarını ödemeye hazır olduğunun anlaşıldığı ve bu durum 
karşısında Bakanlıkça hiç bir iş kalmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca da yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

* K arar No. K arar tarihi

4 1 5 9  6 . V  . 1 9 5 2

7432/6874 Nimet Altrnok ve (Dilekçe özeti : Maaş veya ikramı
çocukları. ye verilmesi hakkında).
Yenişehir Sokak 58 , .. „„ TI , ,
^  ^  j Dilekçiler : Erzincan eski Belediye Başkam ıııutevetıa Hakkı

Altınok’un yetimleri olduklarını beyanla, kendilerine maaç veya
E r z in c a n .

ikramiye verilmesini istemektedirler.
İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Tahsis evrakının Sa- 

yıştayca tescilinden sonra yetimlerin istihkakının verileceği b il
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre bu hususta ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4 1 6 0  6 . V  . 1 9 5 2

7433/6875 Cafer O. Aligüıı. 
Caferbev Köyü. 
Sal ilil ili.

(Dilekçe özeti : Koruma iicreti ve 
salma parası hakkında).

Dilekçi : Köy sınırları içinde bulunan bağı için her sene 
koruma ücreti verdiği halde ihtiyar kurulunca adına ayrıca 
salma parası tahakkuk ettirilmesi doğru olmadığını beyanla, 
gereğinin yapılmasını istemektedir.

tçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Adı geçen kanunla
ra tevfikan tahakkuk ettirilerek tahsil edilmiş bulunan salma 
parasiyle koruma ücretinin sureti tahakkuk ve cibayetinde 
bir yolsuzluk ve kanunsuzluk görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve bakanlık cevabı-



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

ıuı göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4161 6 . V . 1952

7444/6886 Bahattin Balcı.
Ceza evi memuru İs
mail özgüner yanın
da.
Kuşadası.

(Dilekçe özeti: Vatandaşlığa ka
bulü hakkmda).

Dilekçi : Türk vatandaşlığına kabul edilmesini ve nüfus 
cüzdanı verilmesini istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin vatan
daşlığa alınması muamelesinin tekemmül ettirilerek nüfus cüz
danının kendisine verilmesi hususunun temini lüzumunun İz
mir Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre bu hususta 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

4162 6 . V .1952

7445/6887 Cemil Alpdemir. 
Arzuhalci.
Beşiri.

(Dilekçe özeti: Bir vazifeye tâyi
ni hakkında).

Dilekçi : Daha fazla açıkta kalmıva tahammülü bulunma
dığından bahsile, bir göreve tâyinini istemektedir.

Sağlık vo Sosyal Yardım Bakanlığının cevabi yazısında : Di
lekçinin Karaman Devlet Hastanesi kâtip ve mutemetliğine tâ
yin edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4163 6 . V .1952

7450/6891 Semiha Sarıbay. 
Gümrük Muhafaza 
Genel K. Ankara 
Hava Alanı Mh. Me. 
(3821).
Ankara.

(Dilekçe özeti: Gelir Ver (fisi hak
kında).

Dilekçi : Eşinin İta lya’da talebe bulunması dolayısiyle aile 
geçiminin kendisi tarafından temin olunduğunu beyan ve 5421 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 35 nci maddesi hükmüne göre 
en az geçim indiriminden faydalandırılmasını talep etmektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Gelir Vergisi Kanu
nunun 35, 78 ve 32 nci maddelerine göre dileğin tervicine im
kân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ? Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adreai Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4164 6 . V . 1952

7468/6907 Ahmet Bara/ ve ar.
lTzuntarla Köyünde. 
Büyükderbcnt - Ko
caeli.

(Dilekçe özeti: Toprak verilmesi 
hakkında).

Dilekçiler: 1939 yılında Romanya’dan gelerek Kocaeli civa
rında iskân edildiklerini ve verilen beşer dönüm toprağın ihti
yaçlarını karşılamamakta olduğunu beyanla, daha birer miktar 
toprak verilmesini istemektedirler.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında: 4753 sayılı Kanunun 
dilekçilerin bulundukları bölgede uygulanması halinde toprak 
ihtiyaçlarının nazara alınacağı bildirilmektedir.

(iereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4165 6 . V .1952

7480/6919 Uzunoğlu motorü sa
hibi ve ar.
İzmir.

7484/6923 Nâzım Kefeli ve ar. 
Muhtar.
Lızıksa Köyü. 
Manyas.

(Dilekçe özeti: Belediye İşgal Res
mi hakkında).

Dilekçiler: İzmir Belediyesinin kendi gelirini artırmak mak- 
sadiyle ihdas ettiği (işgal resminin) kaldırılmasını istemekte
dirler. -

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında: 5237 sayılı Kanunun 
49 ncu maddesi gereğince Bina ve Arazi komisyonları veya Da- 
nıştayca tetkiki icabeden bir iş ' hakkında Bakanlıkça yapılacak 
bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçilerin kanuni merciine müracaatta muhta
riyetlerine karar verildi. '

K arar No. K arar tarihi

4166 6 . V .1952

(Dilekçe özeti: Tevzi edilen ara
zinin tapuya tescili hakkında).

Dilekçiler: 19 numaralı Toprak Tevzi Komisyonunca dağıtı
ma tâbi tutulmuş olan araziye ait tapulama muamelesinin du r
durulmuş olmasından şikâyet etmekte ve tescil muamelesinin 
bir an evvel yapılmasını istemektedirler.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında: Kendilerine arazi ve
rilmiş olan bâzı kimselerin daha evvel kendi topraklarını satmış
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Dilekçe
No.

74!>6/6!)35

7502/6941

olmaları yüzünden çıkan ihtilâfın mahallince İncelenmekte ol
duğu ve neticeyi beklemek lâzımgeleceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlığın yukarıya alınan cevabına göre 
bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir içicin olmadığına ve 
dilekçilerin icabında kaza merciine müracaat edebileceklerine 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4167 6 . V .1952

(Dilekçe özeti: Tahmil ve tahliye 
Sendikası işçileri hakkında).

Dilekçi : Samsun Limanı Tahmil ve Tahliye işçilerine kanu
nen muayyen saatten fazla iş gördürüldüğünü, (Hür) tahmil ve 
tahliye sendikasının amelelere az ücret verdiğini ve bu sen
dikaya bu işle ilgisi olmıyan kimselerin kaydedildiğini beyanla, 
bu cihetler hakkında gereken tetk ikat ve tahkikatın yapılma
sını ve bir karar ittihazını istemektedir.

Çalışına Bakanlığının cevabi yazısında : Samsun Limanı 
Tahmil ve Tahliye işçilerinin muayyen saatten fazla çalıştırıl
madığı, sendikaya bu işle ilgisi olımyaıı kimselerin alındığı 
iddiasının vârit bulunmadığı vo asgari ücretin tesbiti hususu
nun da zaruri olmadığı, yalnız durumları şüpheli görülen iki 
kişinin vaziyetleri hakkında tahkikat yaptırılm akta bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin icabında kaza merciine müracaat ede
bileceğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4168 6 . V . 1952

(Dilekçe özeti : Hakkının korun
masına dair).

Dilekçi : Turhal Şeker Fabrikasında çalışmakta iken geçir
diği hastalık dolayısiyle tedavi ettirilmeden tasfiyeye tâbi tu 
tulduğunu bildirerek hakkının korunmasını istemektedir.

Çalışma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin hastalı
ğının bünyevi olmasından dolayı kendisine meslek hastalıkları 
sigortasından yardım yapılmasına ve 5417 sayılı Kanunun 10 
ncu maddesi hükmünün de teşmiline imkân görülemediği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu bapta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına

II. Ali Özgültekiıı. 
Yenişehir Şeker 
Mah. Tan So. No. 
Turhal.

Salih Çetinkaya. 
Tahmil ve Tahliye 
işçileri Sendikası 
Başkanı.
Sânısını.



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

ve dilekçinin isterse kaza merciine müracaat edebileceğine ka
rar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4169 6 . V . 1952

7503/6942 İbrahim Yıldırım.
Yeşilyurt. Mah. eski 
belediye sayman me
muru,
Erbaa - Toka d.

(Dilekçe özeti: Emekli aidatının 
iadesi hakkında).

Dilekçi : Emekli aidatının Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığınca iade edilmemekte olduğundan bahsile, geri verilmesi hu
susunun teminini istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Hizmet müddeti beş 
seneye baliğ olmamış bulunan dilekçiye 5434 sayılı Kanunun 
87 nci maddesi mucibince, emekli keseneklerinin iadesine im
kân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine, Bakanlık cevabına 
ve mevcut kanun hükümlerine göre bu hususta komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4170 6 . V . 1952

7515/6954 N. Hüseyin. 
Macanaıı Köyü. 
Kulp - Diyarbakır.

(Dilekçe özeti : Mükellefiyet usu
lünün kaldırılması hakkında).

Dilekçi : Köy okulları inşaatında tatbik edilmekte olan mü
kellefiyet usulünün kaldırılmasını istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : 1951 yılından 
itibaren hiç bir köyde bu mükellefiyetin tatbik edilmemekte ol
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 5210 sayılı Kanunun mevzu ile ilgili 
maddeleri 5828 sayılı Kanunla kaldırılmış ve bu suretle istek 
hâsıl olmuş bulunmasına göre komisyonumuzca bu bapta yapı
lacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4171 6 . V . 1952

7517/6956 Hayrullah Terzi. 
10916/10153 Yaka Mahallesi 
12973/12078 17 No. da.

Bafra.

(Dilekçe özeti: Dosyasının rjetirti- 
, ;f h.rek incelenmesi).

Dilekçi : Osmancık Tekel idaresi idare memur' vekili bu
lunduğu sırada fabrikadan eksik gelen bir sandık sigara için 
haksız yere açığa çıkarıldığından bahsile, bu işe ait dosyanın 
getirtilerek incelenmesini ve mağduriyetten korunmasını iste
mektedir.

Gümrük ve Tekel Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
aynı husustan dolayı mahkemece hapis cezasiyle birlikte memu
riyetten mahrumiyetine ve tazminata mahkûm edilmiş ve bu



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

baptaki hükmün de kesinleşmesi üzerine infaz olunmuş bulun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bir hâdise ile ilgili istek hakkında komisyonumuzca 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4172 6 . V . 1952

7917/7346 
7551/6988 

13115/12214 
14221/13247 
14638/13642 İzmir. 
14837/13838

Tevfik Yılmaz. 
Faikpaşa Mahallesi 
1292 So. No. 19. 
evde.

(Dilekçe özeti : Dâvavekilliği ruh
satnamesinin geri verilmesi hak
kında),

Dilekçi : Evvelçe ruhsatnameyi haiz olarak Bozdoğan’da 
dâvavekilliği yapmakta iken dört aydan ibaret mahkûmiyeti 
sebebiyle meslekini icradan menedilmiş olduğunu ve ahiren yü
rürlüğe giren 5677 sayılı Af Kanununun 7 nci maddesi hüküm
lerine göre aftan faydalanması lâzımgeldiğini beyanla, bu bap
ta bir karar ittihazını ve ruhsatnamesinin geri verilmesini is
temektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin dolandı
rıcılık suçundan mahkûm edilmesi üzerine meslekten menolun- 
muş ve bu husustaki kararın itiraz üzerine Ağır Ceza Mahke
mesince de onanmış bulunduğu, 5677 sayılı Kanunun 7 nci mad
desinin dilekçiye şümulü görülmediği ve bu durum karşısında 
talep hakkında yapılacak bir muamele olmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine vc bakanlık cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4173 6 . Y .1952

7568/7005 Rifat Atamer. 
Kadıoğlu Mah. den. 
Bayburt.

(Dilekçe özeti : Borçlarının kapa
tılması hakkında).

Dilekçi : Birinci Cihan Harbinde gördükleri zarar ve hasar 
karşılığı olmak üzere verilmiş olan on iki bin liralık mazbata 
muhteviyatının, sonradan kardeşiyle birlikte Hâzineden sa- 
tmaldıkları iki evin bedeline muhsubunu ve diğer taraftan, bu 
evler 1939 yılında vukubulan zelzeleden harap olduğu cihet
le 4071 sayılı kanun hükümlerinden de faydalandırılmalarını ve 
bu suretle borçlarının kapatılmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Mevcut kanun hü
kümlerine göre dilekçinin isteğinin tervici mümkün ve caiz ol
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen
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Dilekçe Dilekçe »ahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

6 . Y . 1952

7569/7006 Niyazi Eronat. 
H unut bucağı, 
îspir.

(Dilekçe özeti : Hakanlık enirinin 
kaldırılması hakkında).

Dilekçi : Haksız yere bakanlık emrine alınmış olduğundan 
bahsile, bu işlemin kaldırılmasını ve tekrar tavzifini istemekte
dir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin yargılan
ması sonunda beraet ettiği takdirde bir bucak müdürlüğüne 
tâyini hususunun Erzurum Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabı
na göre bu bapta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı
ğına karav verildi.

K arar No. K arar tarihi

4175 6 . V .1952

7(^71/7008 Kemal Karagün. (Dilekçe özeti : Toprak verilmesi
Fikripaşa Mah. No. hakkında).
2 .
Hozat. Dilekçi : Elindeki on dönüm toprağın ihtiyacını karşılıya- 

madığından bahsile, nüfusuna göre arazi verilmesini ve evini 
yapmak üzere nakdî yardımda bulunulmasını istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin durumu
nun ancak 4753 sayılı Kanunun, bulunduğu yerde tatbiki sı
rasında nazara alınabileceği ve bu itibarla iskân bakımından 
hakkında bir muamele yapılamayacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4176 6 . V .1952

7573/7010 Kâzım AraMrir.
•Kozağzı Mah. den. 
Perşembe - Ordu*

(Dilekçe özeti : İkramiye verilme
si veya tekrar tavzifi hakkmda).

Dilekçi : Poliste geçen on senelik hizmetine mukabil ya 
ikramiye verilmesini yahut tekrar tavzifini istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : B ir ecnebiden para, 
almış olmasından dolayı meslekten ihraç edilmiş olan dilekçi-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı re adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

nin o tarihte 60 yaşını ikmal etmemiş bulunmasından dolayı 
kendisine tazminat verilmesine kanunen imkân olmadığı gibi 
tekrar tavzifi cihetine gidilmesinin de caiz görülemediği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık ceva
bına göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4177 6 . Y . 1952

7577/7014 Meliha Aytekiıı. 
Hatioesultan Mah. 
Cam i işeri f Çıkmazı 
No. 12.
Edimekapı - İstan
bul.

(Dilekçe, özeti : Yetim maaşları
nın noksansız verilmesi hakkında)

Dilekçi : Gelir Vergisi Kanununun tatbikm dan sonra ey
tam maaşlarının noksan tediye edilmekte olduğunu beyanla, 
bu durumun ıslâhını istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Orman Genel Mü
dürlüğü Bütçesinden yetim maaşı alan dilekçi ve çocuklarının 
durumu da diğer dul ve yetimler arasında Maliye Bakanlığınce 
tetkik edilmekte olduğundan bu hususta kendi Bakanlıkların
ca yapılacak bir muamele bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu noksanın 5820 sayılı Ka
nunla telâfi edildiği anlaşılmasına göre komisyonumuzca vâki 
istek hakkında başkaca işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4178 fi . V . 1952

7578/7015 Çoban Kadir Arık. 
Kavurkalı Köyün
den.
Yozgad.

(Dilekçe özeti 
hakkında).

Arazi verilmesi

Dilekçi: Köyünde tevzi ve tahsis dışında kalan iki bin dönüm 
Hazine arazisinden ihtiyacına yetecek miktarda toprak verilme
sini istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçinin bilfiil zira- 
atle iştigal eden kimselerden olduğu takdirde ihtiyacının 4753 
sayılı Kanun hükümleri dairesinde ayrıca nazara alınması lüzu
munun Yozgad Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4179 6 . V . 1952



—  95 -

7580/7016 Ali Seııih Atlı, 
8625/8012 Caferağa Mah. Sa- 

10805/10045 kız So. Sakız. Ap. 
11703/10877 Da. : 1.

Kadıköy - İstanbul.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Lisede bir imtihan 
hakkı daha verilmesine veya üni
versiteye devamının temin edilme
sine dair).

Dilekçi: Yeniden Devlet olgunluk imtihanına girme veya 
Üniversiteye devam etme haklarından birinin verilmesini iste
mektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçinin bü
tün haklardan istifade ederek imtihana girdiği halde başarı 
gösteremediği ve bu sebeple artık imtihana girme hakkının kal
mamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: isteğin tetkiki kaza merciine ait ve ko
misyonumuzun görevi dışında bulunmasına ve dilekçinin daha 
evvel aynı mealde yani müracaatı üzerine de bu yolda karar ve
rilerek kendisine tebliğ edilmiş olmasına göre bu hususta zikre
dilen sebeplerden dolayı bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4180 6 . V . 1952

7582/7017 llalit Özkul. (Dilekçe özeti : H ukuku şahsiyesi-
Bakkal. nin ceza mahkemesince hüküm al-
Jandarma karakolu tına alınmasına dair.)
yanında.
Bayburt. Dilekçi : 5677 sayılı Af Kanununun yürürlüğe girmesi üze

rine muameleden kaldırılmış olan dâvasına, ceza mahkemesince, 
hukuku şarsiye noktasından devanı edilmesi hususunun sağlan
masını istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin şahsi hak 
noktasından ait olduğu hukuk mahkemesine müracaatla dâva 
açması lâzımgeleceği ve bu sebeple dileğin tervici cihetine gidi- 
lemiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine, Bakanlık cevabına ve 
mevcut kanun hükümlerine göre bu hususta komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4181 6 . V . 1952

S
7)91/7026 Kâzım Dilek. (Dilekçe özeti : Toprak verilmesi

Sotka Malı. Mektep hakkında).
So. No. 6. /
Trabzon Dilekçi : Trabzon da oturduğunu ve toprağa ihtiyacı bulun

duğunu beyanla, kendisine Samsun’da kâfi miktarda arazi ve
rilmesini istemektedir.

Tanm Bakanlığının cevabi yazısında : Samsun’da mevcut



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Başkan 
Maraş 

Abdullah Aytemiz

Elâzığ 
Ilâvıit AH Yöney

Malatya 
Abdülkadir özbay

arazi burada oturanların ihtiyacını karşılar ve bir miktar da ar
tarsa dilekçinin isteğinin o vakit, nazara alınacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tar ihi

4182 6 . V . 1952

»Sözcü Kâtip
Çorum . Balıkesir Balıkesir

Ahmet Baştbüyük ' A li Fahri işeri

Gümüşane Kayseri Malatya
('evelet Buybura Yusuf Ziya Turgut Nuri Ocakcıoğlu

Tokad T rabzon Y ozgad
Ahmet Gurkum Salih Esad A l par en Yusuf Karslıoğlu

(Dilekçe sayısı : 253)

T. B. M. M. Basımevi



Dönem : IX
T. B. M. M.

Toplantı: 3

D İ L E K Ç E  K O M İ S Y O N U  

H A F T A L I K  K A R A R  C E T V E L İ

—  Hi Savı • 4 ;i —

1 . X I . 1952 Cumartesi

Dilekçe
No.

5867/5063

Dilekçe sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

Abdullah Işık. 
Cumhuriyet Malı. 
Tannim So. No. 51. 
Kavneri.

Komisyon kararı ve nc sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Sıtma Savaş Baş 
kanlığında cereyan eden yolsıız ve 
usulsüz sarfiyatın tesbit i için bir
maliye miife1ti.fi ç/öndı rihnısi hak
kı uda).

Dilekçi : Sıtma Sava.? Başkanı taralıdan bâzı memurlara 
noksan ve bâzılarına tam istihkak tahakkuk ettirildiğinden ve 
abâzı müsthdemlerin kadrolarında çalıştırılmıyarak Başkan ta 
rafından merkezde yanında alakonduğundan ve sair yolsuzluk 
A’e usulsüzlüklerden bahsile gönderilen Sağlık müfettişinin 
Başkanın tesiri altında kalmış olmasına binaen durumun bir 
Maliye müfettişi marifetiyle tahkik etttirilmesini istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı cevabi yazısında : Müfet
tiş tarafından tanzim olunan evrakı tahkikiyenin Kayseri II 
İdare Kumluna sevkoiunııp mezkûr K uralca; 5677 sayılı Af 
Kanununa göre dosyanın muameleden kaldırılmış olduğu ve 
umumi hükümlere tâbi olan daire şoförü Mustafa D izdar’a ait 
olan muamele içinde bir karar verilmemiş olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre kanuni icabı ya
pıldığı anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi

K arar No. K arar tarihi

4183 12 . V . 1952

5077/4799 Srddık Kip.
Arzuhalci.
Çorum.

( Dilekçi özeti : Çorum İcra Me
murundan şikâyet).

Dilekçi : Gerek adlî ve gerekse sair Devlet dairelerindeki 
idari işlerde; Hazine ve vatandaşa fuzuli sarfiyat yaptırılmak su
retiyle otomobil tutmak ve mahallî keşifler yapmak itiyadı art
mış olduğundan ve bilhassa icra memuru Salih’in bu hususta 
aşırı derecede hareket edip rayiç hilâfına da noksan ödemede 
bulunduğundan ve muamelâtında da birtakım yolsuzluklar oldu
ğundan bahsile İni halin önlenmesini 've mumaileyhe ait nıııa-
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Dilekçe
No.

5079/4801

5090/4812

melâtın bir müfettiş marifetiyle inceletilmesini istemektedir.
Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : Söz konusu edilen icra iş

lemlerinde idareten tenkidi mucip bir cihet bulunmadığı, vesait 
ücretinin belediye ı-ayiçine uygun olarak ödenniiş olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kendisinden şikâyet olunan memur hak
kında icabeden muamelenin yapılması ilgili Bakanlığa ait bulun
masına binaen tetkiki komisyonumuzun görevi dışında bulunan ta
lep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmdığı- 
na karar verildi.

Karar No. K arar tarihi 

4184 12*. V . 1952

—  2 —  . h. . .. .. •

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Bilekçe özeti : Çorum Sağlık mü-
esse seterindeki doktorların ve ka
pıcıların şahsi menfaat peşinde 
koşup asli vazifelerini bu yolda 
istismar etmekte bulundukların
dan şikâyet).

Dilekçi: Hükümetimizin yardımları ile Çorum’da meydana 
getirilmiş olan sağlık kurumlarmda vazifeli bulunan doktorların 
asli vazifelerini ihmal ederek ve kapıcıları vasıtasiyle de propa 
ganda yaptırmak suretiyle halkı hususi muayenehanelerine cel 
bedip şahsi menfaat peşinde koştuklarından ve fakir halkın bıı 
halden bizar kaldığından şikâyetle önlenmesini istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı cevabi yazısında: Çorum 
Valiliğince yapılan incelemeye nazaran; şikâyetçinin şikâyetin
den sarfınazar etmiş bulunduğu, doktorların fazla ücret aldık
larına dair başka bir şikâyet vâki olmadığı gibi mesai saatlerin
de muayenehanelerine gidip hasta muayene ettiklerine dair bir 
delil de tesbit edilemediği mezkûr il sağlık müdürlüğü yazıları
na bağlı fezlekeden anlaşılmış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

4186 12 . V . 1952

( Dilekçi özeti : Emekli hakkı ta 
ummasına dair).

Dilekçi: Çalışmakta olduğu Siird Belediye Zabıta memurlu
ğundan vâki rahatsızlığı dolayısiyle 1938 yılında çıkarılmış ol
duğunu belirterek 26 yıllık bir Devlet hizmeti bulunduğu nazarı 
itibara alınıp âdiyen veya vazife mâlûlü olarak emekli hakkı 
tanınmasını istemektedir.

Yakup îz.
Eski Belediye Zabı
ta Memuru Bitlisli. 
Siird.

Sıddık Kip 
Karageçili Mah. de. 
Çorum.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Belediye memurlarına 
4085 sayılı Kananla 1941 yılından itibaren emekli hakkı tanın
mış bulunduğundan dilekçinin bu tarihten önce sepkeden hiz
metlerinden dolayı bu hakkın tamnmasmm mümkün bulunma
dığı büdirilmektedir.

Dereği düşünüldü: Kaza merciine müracaatta muhtar bulu
nan dilekçinin talebi hakkında, komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal bulunmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4186 12 . V . 1952

5692/4814 Hamdi Çelik. 
5095/4817 Kızılca Mah. de. 

Balcılı.
Aksaray.

(Dilekçe özeti : Aksaray Ziraat 
Harikası Muhasebecisinin yerinin 
değiştirilmesi hakkında).

Dilekçi : Yerli olduğu halde Bankalar Kanunu hilâfına Ak
saray İlçesi Ziraat Bankası Müdürlüğünde çalıştırılan Zeki Haz- 
nedaroğlu’nun yerinin değiştirilmesini ve mumaileyhin kendisi
ni keyfi ve asılsız olarak ve particilikle itham edip vazifesine 
son verdirmiş bulunduğundan dolayı durum un tahkik ettirilme
sini istemektedir.

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı cevabi yazısında : Bir müfet
tiş marifetiyle yaptırılan tahkikata nazaran; 845 sayılı Tarım 
Kredi Kooperatifi muhasibi iken kontrolör tarafından birtakım 
yolsuzlukları ve zimmete para geçirdiği anlaşılarak Kooperatif 
Memurları Yönetmeliğinin 62 nci maddesine göre teşkilâttan ih
raç edilmiş olan dilekçinin yaptığı ihbarların tahakkuk etmediği 
ve varit görülmediği bildirilmektedir. *

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve bakanlık cevabına göre ta 
lep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4187 12 . V . 1952

5094/4816 Nusret Tezcan. 
Göztepe Demirci- 
faik So. No. 1. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti : ladei memuriyet 
ettirilmesi hakkında).

Dilekçi : Vazifei memuriyetindeki mesuliyet duygusiyle vu
kuunu muhtemel gördüğü ihmal ve süiistimaller dolayısiyle mer
ciini ikaz etmiş bulunduğundan kendisine muğber olup ve asıl
sız bir suç isnat etmek ve reaksiyoner bir duruma geçmek sure
tiyle İstanbul Belediyesi Sağlık Teşkilâtı tarafından ve haksız 
olarak Vali ve Belediye Başkanlığı emrine alınmış bulunduğun
dan, farazi olan suçunun dahi 5677 sayılı Kanunla ortadan kalk
mış olması kanuni bir zaruret bulunduğu halde iadei memuriyet 
ettirilmediğinden şikâyet etmektedir.

İçişleri Bkaanlığı cevabi yazısında : Şehir Hıfzıssıhha Mües-



Dilekçe Dilekçe sahibinin "
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

5110/4832

■>,116/4838

sesesi kâtiplerinden olan dilekçinin durumu hakkında İstanbul 
Valiliği ile cereyan eden muhaberelerden bahsile mumaileyhin 
29 . II . 1952 tarihinde 25 lira asli maaşlı Balıkhane Veznedar 
yardımcılığına tâyin edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstek, bakanlık cevabına göre yerine ge
tirilmiş olduğundan komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi 

4188 12 .V .1952

Suphi Hakyemez. 
Tabakhane Mah. 156 
So, 10/1 evde. 
Tarsus.

( Dilekçi özeti : Vatani hizmetleri 
veya iskân hakkı mukabilinde bir
er verilmesi talebine dair.

Dilekçi : 33 sene evvel yurda gelen göçmenlerden ve Milli 
Mübadele mücahitlerinden olduğunu belirterek ister bugüne 
kadar verilmemiş olan iskân hakkına, ister sepkeden vatani 
hizmetlerine mukabil kendisine bir ev verilmesini istemektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçi ile kardeşlerine; 
340 altın lira üzerinden tahakkuk ettirilen istihkak mukabilinde 
bir ev 3,5 dönüm bağ ve 45 dönüm tarla ve bir dükkân teffiz. 
»lunduğu ve iskânla her hangi bir alâkasının kalmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına uıahal olmadığına ka- 
••;w verildi.

Karar No. Karar tarihi

4189 12 . V . 1952

Bakırköy Kartal- (Dilekçe özeti : Çalışmakta olduk-
tepe Mensucat ve lan fabrikada haklarının ihlâl
Ticaret İşçileri. olunduğundan şikayet).
İstanbul.

Dilekçiler : Çalışmakta bulundukları mensucat fabrikası 
10 saatlik faaliyetini vâki m üracaatları üzerine 8 saate ve üc
retlerini <le yarıya indirmiş olduğundan bahsile iş Kanununa 
1 evi ikan yapmış oldukları müracaatı gayrikanuııi bir şekilde 
cevaplandıran fabrikanın işçi hukukuna riayet etmediğinden 
şikâyet etmektedirler.

Çalışma Bakanlığı cevabi yazısında : Mezkûr fabrikanın 
yapılan uımınıi teftişlerinde görülen noksanlarından dolayı icabı 
kanunisi yapılmak üzere mahallî savcılığa bildirilmiş olduğu 
işçilerin diğer şikâyetlerinin vârit olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü . Tetkiki kaza merciine fût olan talep



Dilekçe
No.

5118/4840

3123/4846

—  5 —
Dilekçe sahibinin

adı, soyadı'f&adnei Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

hakkında komisyonumuzca bir işlem  yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4190 12 . V . 1952

Halil Şahın ve ar. (Dilekçe özeti : Kendilerini döven
Ceza Evinde tutuklu m hürriyetlerini tahdit eden Ko-
Kuşadası, miser Cevdet Beyoğlu ile Polis

memurlarından şikâyet).

Dilekçiler: Kendilerinin Demokrat Partideki faal hizmetle
rinden dolayı Emniyet Komiseri Cevdet Beyoğlu He ve polis me
murları ve bekçiler tarafından sık sık karafcola celp olunup dö
vüldüklerini ve zabıtaya karşı geldiklerinden bahsile düzenlenen 
hilafı hakikat zabıtlarla da adalete tevdi ve mahkûm edilmekte 
olduklarını belirterek gönderilecek bir müfettiş marifetiyle du
rumun tahkik ettirilmesini istemektedirler.

Adalet Bakanlığı ceaabi yazısında : Kendilerinden şikâyet 
olunup komiser ve polis memurları hakkında yaptırılan ihzari 
soruşturma sonunda bir kısım isnadın idari vazife ile ilgili bu
lunması bakımından evrakın gereği yapılmak üzere mahallî sav
cılığa gönderildiği, yapılan muamelelerde bir kanunsuzluk Ve 
müddeiyatın tesbitine medar olacak delil bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Memurinin vazifei memuriyetlerinin ic
rasında veya memuriyet vazifelerinden dolayı işledikleri suçlar 
hakkında yapılması gerekli tahkikat ve takibatın ifası ilgili idare 
ve adlî maka ma ta  ait bulunmasına binaen İçtüzüğün 53 ncü 
maddesine göre tetkiki komisyonumuzun görevi dışında bulunan 
ta lep . hakkmda komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4191 12 . V . 1952

Ömer Taşpınar. 
Efecik Mah. Fırın 
kargısı No. 79. 
Afyon.

(Dilekçe özeti : Gayrikanuni ola
rak askere sevkolunmnk istenildi
ğinden şikâyet).

Dilekçi : Devam etmekte bulunduğu Hukuk Fakültesinde bel
geli bir durum a düşmesi üzerine askerliğine karar verilmiş ol
duğunu ancak Yüksek Meclisçe tanınan imtihan hakkına müs
teniden bu durumdan kurtulup son sınıfa devam etmekte oldu
ğu halde Afyon Askerlik Şubesince askere sevkolunmak isten
diğinden bahsile bitirmek üzere olduğu tahsilinin akim kalma
ması için sevkının tehirine karar verilmesini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : 29 yaşını b itir
miş olan dilekçinin 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci
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Dilekçe

No.

öl 32/4854

5134/4855

maddesinin C fıkrasına göre askere sevkının tehirine imkân 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine m üracaatta muhtar bulu
nan dilekçinin talebi hakkında Baknlık cevabına göre yapılacak 
bir işleuı olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe i»ahibmm
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne .sebepten verildiği

4192 12 . V . 1952

(Dilekçe üzeli : Asker ailelerine 
ya/jilmakta olan yardımdan fayda
lını di rı İması hakkında).

Dilekçi : 73 yaşında ihtiyar bir kocası ile ve 10 çocuk annesi 
olduğunu bunlardan iki erkek evlâdının askerde olduğunu di
ğer iki kız ve iki erkek çocuğu her ne kadar az bir ücretle ça
lışmakta iseler de bu efradı ailenin geçiminde çok sıkıntılı bir 
duruma düştüğünü belirterek müracaatına rağmen yapılmak 
isteıımiyen asker ailesi yardımından kendisinin de faydalan
dırılmasını istemektedir.

tçişleri Bakahlığı cevabi yazısında : 4109 sayılı Kanun ge
reğince askere alınan büyük oğlundan dolayı kendisine yardım 
yapılmakta bulunan dilekçinin ikinci oğlunun da askere sevk- 
olunınası üzerine yaptığı yardım talebini inceliyen belediye 
encümenince, diğer evlâtlarının çalışmakta olduğu ve büyük 
oğlunun dahi kendileriyle beraber oturmadığı tesbit edilerek 
isteğinin reddedilip kesinleşmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Zikrolunan kanuna tevfikan belediye 
encümenlerince ittihaz olunacak kararlar aleyhine yapılacak 
itirazları kesin olarak karara bağlamaya idare kurulları vazifeli 
bulunduğundan talep hakkında İçtüzüğün 53 ncü maddesine 
göre komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi.

K arar No. Karar tarihi

Sabriye Dülger. 
Müftü Ali .Malı. Ka- 
diçeşıııe So. \ ’o. 40 da 
Fatih - j İstanbul.

4193 12 . V . 1952

Şükrü Sarıkava ve (Dilekçe özeti Hâzinece tesahup
ar. • ulunan arazilerinin geri verilmesi
Pazar Mah. le. „  > hakkında). -rsıft \

^ u ı*10̂ ' Dilekçiler : Kendilerinin 1934 yılında Bakanlar Kurulunca
verilen bir kararla ve arazileri de Hâzinece tesahup olunup 
inekhaneye d'evrolunmak suretiyle köylerinden uzaklaştırılmış 
ve hîç bir iskân hakkı da tanuımamış kimseler olduklarım, 
5098 sayılı Kanundan bilistifade köylerine dönmüş iseler de 
topraksızlık yüzünden fakrü zaruret içerisinde kaldıklarım 
belirterek baba ve c'edlerinden kalan bu yerlerin kendilerine 
iade olunmasını istemektedirler.



Dilekçe Dilekçe sahibisin
No. adı, soyadı re adrw>i
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Komisyon kararı re n# sebepten verildiği

5149/4869

‘>139/4860

5140/4861

5197/4911

5196/4910

5198/4912

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında : Mezkûr köye ait 
arazinin tamamen Hâzineye ait olması hasebiyle 1935 tarih v-? 
2/194 sayılı Bakanlar Kurulu karariyl'e Tarım Bakanlığı emrine 
tahsis edilerek Kozova İnekhanesinin kurulmuş olduğu ve Tur
hal İlçesinin adı geçen Katmerli Köyü ahalisinden olan dilekçi
lerin de keza Bakanlar Kurulu kararı ile Tokad İlinin muhtelit 
ilce ve köylerine yerleştirilmiş oldukları ve mahalli mürettepleriıı- 
de kalanlara da iskân haklarının verilmiş bulunduğu müddeabih 
yerler üzerinde hakkı mülkiyetlerini tevsika salih her hangi bir 
vesikaları da bulunmaması itibariyle isteklerinin is ’afına imkân 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre, kaza merciine 
müracaatla muhtar bulunan dilekçilerin talebi hakkında Komis
yonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4194 12 . V . 1952

Feyzi Kural. (Dilekçe özeti : İş Kanununa tev
fikan saatlik mesaiye tâbi tutul - 
malarının temin bvyvrulması lıak 
kında).

Dilekçiler : 1945, 1946 ve 1947 yıllarında intisap etmiş bu
lundukları Karabük Demir, Çelik Fabrikası bekçiliklerinde İş 
Kanununa tâbi tutuldukları 1950 yılma kadar günde 12 saat 
olarak çalıştırılmış iseler de bu tarihte şümulüne girdikleri ka
nun dairesince ve 8 saat üzerinden çalıştırılmaları icabetmekte 
bulunduğunu belirterek görmekte oldukları hizmetlerin ağırlığı 
ve 8 saat çalışanlarla aynı ücrete tâbi bulunmalarına binaen 
kendilerinin de bu kanuni haktan faydalandırılmalarım iste
mektedirler.

İşletmeler Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçilerin çalışmakta 
oldukları bekçilik hizmetleri 3008 sayılı Iş K anununun 47 nci 
maddesi şümulüne giren hizmetlerden olup ve mütemadiyen de
vam eden sair işlerden ayrı bir vasıf taşıması itibariyle «aralı 
işler nizamnamesinin 13 ncü maddesinde yazılı olduğu gibi> 
günde 12 saatlik 2 posta halinde yürütülmekte ve bu itibarla d.ı 
müracaat sahiplerinin 8 saatlik mesaiye tâbi tutulmamalarmdn 
mevzuata aykırılık bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4195 12 . V . 1952

îç hizmet bekçilerin
den 10444.
Karabük.

'Yusuf Çuhadar.
İç hizmetler bekçile
rinden.' 10430 No. lu. 
Karabük.

Halil Karadağ.
Iç hizmetler bekçile
rinden. 11665 No. lıı. 
Karabük.

İbrahim Gülden.
İç hizmetler bekçile
rinden. 10730 No. lu. 
Karabük.

Halil Karadeniz.
D. Ç. Fabrikasında 
bekçi. 9761 No. lu. 
Karabük.

Haşan Yavuz.
İç hizmet servisin
den. 10582 No. lu. 
Karabük.



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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Komiuyon kararı ve ne sebeptaa verildiği

5199/4913

5241/4951

5242/4952

5243/4953

5277/4983

5194/4908

'Haydar Şahin.
İç hizmetler bekçile
rinden. 11211 No. lıı 
Karabük.

S üleym an (tü ren , 
iç h izm etler bekçile 
riııden. 125S7 No. lıı 
K arabük.

M ustafa Yıldız.
İç hizmetler bekçile 
riııden. 10099 No. lıı 
Karabük.

Şevket yazım cı.
İç hizmetler bekçile 
riııden. .12214 No. lıı 

» Karabük.

Veli Tojx;ıı.
İç hizmetler bekçisi 
12073 No. lu. 
Karabük.

(Dilekçe özeli : Yedek Subay O 
kulunun 33 ncü devresine sevko-
hınması için ilgililere emir huyu 
rulmanı hakkında).

Dilekçi : Tebdilihavalı olarak ayrılmış bulunduğu Yedek Su
bay Okulunun 33 ncü devresine, sevk olunmak suretiyle mağdu
riyetten kurtarılması için ilgililere emir buyurulmasını istemek
tedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin; 
askerliğine karar alınarak Yedek Subay Okulunun 34 ncü döne
mine sevkedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre; komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karaı No. K arar tarihi

4196 12 . V . 1952

Salâhattfin Çetin. 
Mahmudiye Mahalle
si 108. So. No. 8. 
Mersin.



Dilekçe Dilökçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

5229/4941

3257/4966

(Dilekçe özeti : A f  Kanunundan  
bilistifade iadei memuriyet ettiril
diği halde Mardin Valiliğince mez
kûr suçundan dolayı vc qayrika- 
nuni olarak meslekten ihracına 
karar verilmesinden şikâyet).

Dilekçi : 411 krnur liralık âdi bir zimmet suçundan dolayı 
mahkûm edildiği 14 ay hapis ve bu kadar müddet memuriyetten 
mahrumiyet cezasından hapis cezasını çektiğini diğerinin de 5677 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin B fıkrası ile ortadan kalkınası 
hasebiyle iadei memuriyet ettirildiği halde bidayeten meslekten 
ihracına karar verilmemiş olmasına rağmen Mardin Valiliğince 
hiçbir kanuni esasa dayanmadan vc yeniden bu yolda bir karar 
vermek suretiyle mağduriyeti cihetine gidildiğinden şikâyet et
mektedir.

tçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : 5677 sayılı Kanunla ce
zası affa uğrıyan dilekçinin istihdamı hakkında Belediye Encü
menince verilmiş olan kararı Belediye Memur ve Müstahdemle
ri Tüzüğünün 93 ncü maddesine tevfikan ve 2 nci derecede iıı- 
celiyen Î1 inzibat Komisyonu tarafından reddolunduğu ve duru
mu mezkûr tüzüğün 79 ncu maddesine uyduğundan dolayı da 
memuriyetten ihracına karar verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4197 12. V . 1952

Davut Katı. 
Belediye Muhasibi. 
Kızıltepe - Mardin.

Muharrem Gül tekin. (Dilekçe özeti : Vazifei memuriye-
Lâlederc Köyünden. tini suiistimal eden Yalova Tapu
Yalova. Sicil Muhafızı Mazlum Gençöz

hakkında takibat yapılmasına vc 
kendisine ait tapunun mahallen 
tatbikma dair).

Dilekçi : Satmalmış olduğu arazisini komşusu bulunan Şak
şak Çiftliği sahiplerinden Seyfullah Tekin’in m üracaatı üzerine 
ve hükmen mumaileyhe ait hudutlar içerisine alınması ve bilâ
hara Yalova Tapu Sicil Muhafızı Mazlum Genç tarafından adı 
geçenden menfaat temin olunmak suretiyle hudutların buna 
göre tebdil ve tâyini ve fazla çıkan miktarın tesciline tevessül 
olunduğundan keza 4500 dönümlük arazi yerine zikrolunan çift
lik sahasının 20 bin dönüm miktarında bulunduğundan bahsile 
bütün bu hilâfı hakikat muamelelere âmil olduğundan dolayı 
himaye olunarak ancak istifaya mecbur edilen bu tapu muha
fızının yine Devlet memuriyetine alındığından şikâyet ederek 
hakkında gerekli cezanın tâyin olunmasını ve tapusunun mahal-



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

len tetkik ettirilip mağduriyetten vikayesini istemektedir.
Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : Tapu Kadastro Genel 

Müdürlüğünce yaptırılan inceleme neticesinde muhbir tarafın
dan isnat olunan suçlardan gayri diğer bir suçtan vazifesini sui
istimal ettiği anlaşılan memur hakkında tanzim olunan soruş
turma evrakının idare kuruluna sevkolunmak üzere İstanbul Va
liliğine tevdi edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İlgili memur hakkında icabeden tahkika
tın yapılmış olmasına keza vâki ihtilâfın hallinin kaza merciine 
aidiyetine binaen tetkiki komisyonumuzun görevi dışında bu
lunan talep hakkında yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

4198 12 . V . 1952

(Dilekçe özeti : Tarım Kredi. Koo
peratifine olan 1137 lira borcu
nun affolunması hakkında).

Dilekçi : Hali tasfiyede bulunan 138 numaralı Tarım Kredi 
Kooperatifine olaıı borçlarının faizleri ile birlikte mühim bir 
miktara baliğ olduğundan vc bugüne kadar 2619 küsur lirasını 
tediye etmiş olduğu halde 1137 küsur lira daha borcu kaldığını 
ve bunun da arazisinin satılması suretiyle ancak ödenebilece
ğinden tazallümuhal ederek affedilmesini dilemektedir.

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin 
kendisine ait borcu tamamen ödemiş olduğu ölü babası ile va
lidesine ait borçlarından dolayı yapılan tebligata rağmen öde
mede bulunulmadığı için yapılan indirmeden de faydalanamadığı 
ve bu borcu ödiyebileeek malî iktidarı olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4199 12 . V . 1952

(Dilekçe özeti : Gece vakti evine 
(/iverek 20 bin lira def/erindeki es
nasını çalan failler hakkmda cid
dî bir takibat yapılmadığından şi
kâyet).

Dilekçi : Bir gece vakti evine girerek 20 bin lira değerin
deki eşyalarını çalan şahıs ve hüviyetleri nıalıun olan failler 
hakkında mevcut delillere rağmen ciddî bir takibat yapılma
dığı gibi jandarmaca müzaharet olunduğunu keza vâki müra
caatlarından bir netice alamadığından ve dolayısiyle faillerin

5273/4980 Mehmet Aygırcı.
Kamberiye Malı. de. 
Urfa.

5 2 6 8 / 4 9 7 6  M u s t a f a  İ s k e n d e r .  

9 4 1 7 / 8 7 6 8  Y o m r a ’n ın  K a l a f k a  

t s k e n d e r l i  K ö y ü n d e .  

T r a b z o n .
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Dilekçe
No.

5282/4988

5310/5014

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

serbest gezmelerinden ıstırap duyduğunu ifade ederek icabeden 
muamelenin yapılmasını istemektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Vâki sirkat hâdisesi 
üzerine bir müfreze tahrik  olunarak bulunan bâzı değersiz eş
yaların dilekçiye teslim olunduğu ve suçlu olarak gösterilen 
şahıslarla tanzim olunan evrakın savcılığa sunulduğu ve hâ
disede zabıtanın kanunsuz bir muamelesi bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Adlî mercilere intikal ettiği anlaşılan 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığı
na karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4200 12 . V . 1952

Niyazi Usta. 
Büyükdere Mahalle 
Bekçisi.
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Bekçi ücretlerinin 
umumi bütçeye alınması hakkın
da).

Dilekçi : Aylardan beri aylıklarını alamadığını elbise ve 
ayakkabılarının verilmediğini .ve silâhı dahi bulunmadığını 
belirterek geçim hususunda mâruz bırakıldığı bu müşkül du
rumdan kurtarılması için aylıklarının muntazaman verilmesi
nin ve bekçi ücretlerinin bütçeye alınmasının temin buyurul- 
masını istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : F ak ir olan Büyük
dere halkından bekçi ücretlerinin tahsilinde karşılaşılan müş
külât dolayısiyle filhakika bekçi ücretlerinin 4 aydır verileme
miş olduğu mezkûr aylıklarla birlikte mütaakıp aylara ait is
tihkaklarının muntazaman ödenmesi hususunun temin olundu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve isteğin yeni bir 
kanun teklifi ile ilgili bulunmasına göre talep hakkında ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

4201 12 . V . 1952

Osman Raşit Fıçıcı. 
Koeamustafapaşa 
Mah. No. 2/1 de. 
Avukat.
Ak sara v - İstanbul.

(Dilekçe özeli : Münasip bir me
muriyete tâyin olunması hususun
da tavasmt buyurulmast hakkın
da).

Dilekçi : 2 Şubat 1950 tarihinde yurda gelen serbest göçmen
lerden ve hukuk mezunu oİup yapmakta olduğu avukatlıkla ge
çimini teminden âciz kaldığım ve vazife almak hususunda yaptı- 
ğı müracaatlardan müspet bir netice alamadığını belirterek efradı 
ailesi ile birlikte çekmekte olduğu ıstıraba son verilmek üzere du
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

rumu ile mütenasip her hangi bir memuriyete tâyini için tavas
sut buyrulmasını istemektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçi hakkında iskân 
mevzuatı bakımından yapılacak bir muamele olmadığı ancak son 
defa alınan Bakanlar K urulu kararı uygulanmaya başlandığı va
kit ve ihtiyaçlı bulunduğu takdirde mesleğine göre kendisine is
kân yardımında bulunulmasının mümkün olabileceği, bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve bakanlık cevabına göre ta 
lep hakkında komisyonumuzca b ir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4202 12 . V . 1952

5332/5033 Ali Rıza Ataç. 
11800/10966 II acı gedik Hanında 

Şoför.
Uşak.

5336/5037 Hüseyin Yıldız 
ve ar
özel Köyünde. 
Tarsus.

(Dilekçe Özeti : Halk Partisi top
lantısına iştirak edip köylerde bu 
parti lehine propaganda yapan 
keza kendisine küfür eden Ulu
borlu Cumhuriyet Savcısından şi
kâyet).

Dilekçi : 1950 seçimleri arifesinde çalışmakta olduğu Senir- 
kent. Belediye İtfaiye Amirliğinde; Demokrasinin muvaffakiyeti 
uğrundaki mesailerine sinirlenen Cumhuriyet Halk Partisi Adayı 
İsparta Sabık Milletvekili Kemal Turan ve arkadaşlarının tesiri 
ile ve bunlar arasına katılan Uluborlu C. Savcısının tazyiklerine 
ve kendisine yaptığı hakaret ve küfürlere tahammül edemiyerok 
vazifesinden ayrılmış bulunduğunu belirterek mumaileyh hakkın
da gerekli kanuni takibatta bulunulmasını ve kendisinin de Se- 
ııirkent’den başka her hangi bir mahalde bir vazifeye tâyin 
olunmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : C. Savcısı Nizamettin 
Atahan hakkında yaptırılan soruşturma neticesinde, müştekinin 
gösterdiği tanıkların kâffesiniıı ihbar konusu hakkında âdemi 
malûmat beyan etmiş oldukları tesbit edildiğinden adı geçen sav
cı hakkında bir işlem yapılmamış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre; talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

4203 12 . V . 1952

(Dilekçe özeti : Arazi verilmesi 
hakkında).

Dilekçiler : 1935 yılında yerleştirilmiş bulunduruldukları 
Tarsus’un özel Köyünde iskân haklarının verilmemiş olması yü-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, »yadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

zünden toprağa muhtaç bir durumda kaldıklarını ve vâki müra
caatlarından da bir netice alamadıklarını belirterek ister iskân 
yoliyle ister sair topraksız çiftçiler meyanında Aynaz ve Karabu 
cak mevkilerinde olmadığı takdirde civar yerlerde bulunan Ha-, 
zine .topraklarından kendilerine arazi verilmesini istemektedirler.

Devlet Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçilerden iskân istih
kakları tamamlanmamış olanlarla, geçimlerini sağlıyamıyacâk 
derecede az toprağa sahip oldukları anlaşılanların toprak istih
kak bakiyelerinin ve ihtiyaçlarının temin edilmesinin İçel Vali
liğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Dilekçi : Asıl meşgalesinin çiftçilik olduğu ve 1944 yılından 
beri de şunun bunun bahçe işlerinde çalışmakta olduğu halde 
Maliye memurlarından Şükran adındaki memurun kendi
sine olan husumetinden dolayı gûya marangozlukla iştigal etmekte 
bulunduğundan bahsile 1946 yılından itibaren adına 4 yıllık 
316 lira vergi tarh ve hapsen tazyik* olunduğundan keza şikâyeti 
üzerine dâvet olunduğu Maliye Gelir Dairesinde bu Daire me
muru A dil’iıı eski yazılarla tanzim edip kendisine imza ettirmek 
istediği halde imza etmiyerek eklice takdim ettiği hilafı hakikat 
zaptı tanzim etmiş bulunduğundan ve bu memurların hatırını 
hoş ederek muhtarlığın marangozlukla iştigal etmediği lıakkm- 
daki açık ilmühaberlerine rağmen kendisi hakkında derece de
rece marangozluktan sandalya tamirciliğine kadar düşerek gayri- 
kanuni vergi tahakkuk ettiren malmüdüründen şikâyetle hak
larında icabeden muamelenin ifasını ve mağduriyetine mahal 
bırakılmamasını istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin marangoz
lukla iştigal ettiği hakkında yapılan ihbar üzerine ve bucak mü
dürlüğünce de yaptırılan tahkikata müsteniden vergi tarh ve 
tahakkuk olunmasında bir kanunsuzluk olmadığı, ancak fazla 
vergi tarh olunmasında adı geçen memurla aralarında olan dar
gınlığın bir tesiri olup olmadığı hususunun soruşturularak bu 
hususun tevsikına yanyacak kâfi delil olmadığı ve hâdisenin 
malî kaza mercilerine intikal etmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vazifei memuriyetlerini kötüye kullan

K arar No. K arar tarihi

4204 12 . V . 1952

'»340/5041 Mehmet Sevingrül. 
7611/7046 İnönü Mah de.

Sultanhisar - Nazilli

(Dilekçe özeti : Mükellef olmadığı 
halde kanunsuz olarak adına 316 
lira vergi tarh edilip hapsen taz
yiki cihetine tevessül eden Maliye 
memurlarından şikâyet).



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

dıkları iddia olunan memurlar hakkında sadece tctkikat ve tah
kikatla iktifa olunmıyarak Memurin Muhakemat Kanunumu! 
ikinci maddesine göre tanzim olunacak l'ezlekeli evrakı tahkiki 
yenin vazifeli idare kurullarından geçirilerek kanuni icabının 
yerine getirilmesi muktazi bulunduğuna keza Vergi Usulü Kanu
nuna tevfikan vergi tarh ve tahakkukundan doğan ihtilâfların 
halli de ilgili vergi itiraz ve temyiz komisyonları ile Danıştay;, 
ait bulunmasına göre talep hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4205 12 . V . 1952

(Dilekçe özeti : Arazi verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : 1937 yılında yurda gelen Romanya göçmenlerinden 
olup 12 yıldır iskân hakkının verilmediğinden bahsile mezkûr 
hakkına mukabil toprak verilmesini istemektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : 3 nüfuslu olarak yurdu 
gelen dilekçiye iskân voliyle 30 dönüm toprak ve 1 ev verilerek 
adına tapuya bağlanmış olduğu gibi ayrıca da yemeklik vo to
humluk yardımı yapılmış olduğunun anlaşıldığı ve iskânla alâka 
sı kalmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve bakanlık cevabına göre ta
lep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4206 12. V . 1952

5347/5048 Abdürrahman Sı- 
cakdemir.
İlce merkezi Dindoğ- 
rıı Mah. de. 
Babaeski.

9527/8870 Haşan Güngör 
ve ar.
Verem Dispanseri
hastalarından.
Rize.

(Dilekçe özeli : Verem dispanseri 
doktoru, Sabri Mahir'in hastalan' 
kurşi fena muamele yaptığından 
şikâyet).

Dilekçiler : Verem Dispanser Doktoru Sabri M ahir’in hasta
larına karşı fena muamelede bulunup kendileri ile alâkalanmadı
ğından ve Ponomotoraks tedavisi yapmadığından ve kendilerine 
bin bir türlü  müşkülât çıkarmakta olduğundan ve saireden şikâ
yetle hakkında gerekli tahkikatın yaptırılmasını ve dispansere 
iyi bir eleman gönderilmesini istemektedirler.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı cevabi yazısında : Yap
tırılan teftiş neticesinde ve valilik yazısı ile de hastalar üzerinde 
antipati yarattığı ve hastalarla imtizaç edemediği anlaşılan adı 
geçen tabibin Tavşanlı Sağlık Merkez tabibliğine nakil edilmiş 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına "ört; talep hakkında
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Dilekçe
No.

5407/5102

5,492/5182

5485/5178 
13381/12475

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

4207 12 . V . 1952

Mehmet Öztürk. 
Bucak Demokrat 
Parti Başkanı. 
Eflani - Safranbolu.

(Dilekçe özeti : Yapılan Genel 
Meclis seçiminin gayrikanuni otu
rak iptal olunduğundan şikâyet).

Dilekçi: Safranbolu îleesi Genel Meclis seçimlerinde göste
rilen adaylardan 4 ünün köylü olup ve asil üyeliklere, kasubalı 
olan diğer 4 üyenin de yedeğe alınarak kazanmış bulunmalarını 
bir türlü havsalalarına sığdıraıııamış olan mezkûr ilce ileri ge
lenlerinin bu sakim zihniyetleri neticesinde gûya 17 köy seçim
lerinde yolsuzluk olduğu iddıasiyle ilce seçim kuruluna bu se
çimi iptal ettirmiş bulunduklarından şikâyet etmektedirler.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : 5670 sayılı Kanuna göre 
mezkûr ilçede yapılmış olan il genel meclis seçiminde Efl'tni Bu
cağına bağlı 17 köye ait bâzı sandıklarda oy farkı bulnduğun- 
dan dolayı Demokrat ve Millet partileri temsilcileri tarafından 
yapılan itiraz üzerine; ilce seçim kurulunca bu köy seçimlerinin 
iptaline karar verilmiş olduğu anlaşılarak seçimin iptali hali
kındaki itirazın tetkiki il seçim kuruluna ait bulunmasına binaen 
Bakanlık işarı veçhile itirazın; Zonguldak Seçim K uruluna gön
derildiği ve mezkûr kurulca da seçimi kazananlara tu tanakları
nın verilmesine oy farklarının ise seçimin neticesine müessir 
olmıyacağmdan bahsile reddedilerek karara bağlanıp kesinleş
miş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Zikrolunan kanuna göre yapılan itiraz
ları incelemeye vazifeli seçim kurulunca incelenerek itirazın 
reddine karar verilmiş bulunulmasına binaen talep hakkında ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4208 12 . V .1952

Aslan Sanata. 
Kızılırmak Cad. 
Esemtepe Ap. No. 4. 
Ankara.

Bedri Boral.
G. M. K. Bulvarı 
Demirtepe Ilasan 
Remzi Ap. No. 24/8 

Yenişehir - Anka
ra.

(Dilekçe özeti: E r tayın bedeli ve
rilmesi hakkmdu) .

Dilekçiler: 900 sayılı Kanuna göre istihdam olundukları Harb 
ve Yedek Subay okullan. öğretmenliklerinde 1948 yılma kadar er 
tayın IkhIoIİ almış bulunduklarını, istihkaklarının bu tarihten 
itibaren kesilmiş olduğunu belirterek teraküm eden istihkak
ları ile birlikte badema ödemeye devam olunması hususuna emir 
buynrulmasını istemektedirler.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Bu konuda Ma
liye Bakanlığından alman ve eklice takdim kılınan yazıya atfen



—  16 —

.'>484/5177

Dilekçe
No.

Zilini Sakaryalı. 
Şahitmuhtar Cad. 
Nur Ap. No. 1. 
Taksini - İstanbul.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

ve 1947 yılına kadar dilekçilere 4367 sayılı Kanuna göre veril
mekte olan er tayın bedellerinin bu tarihten itibaren sivil me
mur durumunda bulunmalarına binaen verilmesine kannni in. 
kân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4209 12 . V . 1952

12725/11827 Meliha Akyurt. 
5403/5183 Kadıköy Bahriye 

Cad. No. 99. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Yetim aylığının 
iadeten tahsis olunması hakkında)

Dilekçi : Cebihümayun kâtiplerinden Abdürrahman Beyin 
kızı olup ekli olarak takdim ettiği rapor ve vesaikin t.etkikııı- 
dan da istihraç buyurulacağı üzere alil ve muhtacı muavenet 
bir durumda kaldığım belirterek 10 yıllığı peşin ödenmek su
retiyle kesilmiş olan emekli aylığının 5434 sayılı Kanunun 
44 ve 53 ncü maddelerine tevfikan iadeten tahsis olunmasını 
istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : 1325 tarihli Kanun 
preı-eğince 1333 tarihinde kendisine aylık bağlanmış olan di
lekçinin maaşı 100 kuruştan aşağı olduğu içiıı 1926 senesinde
10 seneliği verilmek suretiyle alâkasının kesilmiş olduğu ve 
halen iadeten maaş tahsis olunabilmesi iç in ; mâlûliyetinin 
babasının vefatı tarihinden alâka kesildiği tarihe kadar olan 
zaman zarfında alınmış bir raporla tevsik olunması icabettiği 
24 küsur sene sonra almış olduğu ve ancak bir şahadet mahi
yetini haiz olan bir rapor üzerine maaş tahsisine imkân bulun
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkmda komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4210 12 . V . 1952

5496/5186 İsmail .Fehmi Sözen 
Hazine müşavir avıı 
katlığından emekli.
Zonguldak.

Dilekçi : 1948 yılında Zonguldak Hazine Müşavir avukat
lığından emekliye ayrıldığını ve o tarihten beri Maliye Bakan
lığı ile Sayıştay arasımla vâki bir ihtilâf dolayısiyle tahsis ve 
tescil işi tekemmül etmediği için aylığının tahsis olunmamış 
bulunduğunu belirterek buna ait dosyasının tetkik buyurula-

(Dilekçe özeti .' Sürüncemede ka
lan emekli aylığı tahsis işlemine 
ait dosyasının tetkik olunarak ay
lığının bağlanması talebine dair)



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

rak kanuni hakkı olan maaşının Yüksek Meclisçe bağlanmasını 
istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Sayıştayla Bakanlık 
arasındaki ihtilâf halolunarak dilekçiye ait aylığın tescil olu
nup ve resmî senedinin de 11 . IV . 1951 tarihinde Zonguldak 
Valiliğine gönderilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek yerine 
getirilmiş olduğundan talep hakkında komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4211 12 . V . 1952

(Dilekçe özeti : Taşköprü ilçesi 
Kırkçanı Bölge Şefi Hüsnü Gü
müş'ün vazifei memuriyetini ik
mal ve suiistimal çimekte olduğun 
don ve yapıları orman tahribatın
dan dolayı bir müfettiş gönderi! 
m e si hakkında).

Dilekçi : Daima kaza merkezinde dolaşarak vazifei memuri
yetini ihmal eden keza mıntakası olan Kırkçam, Ulusırt ve Ellez: 
ler ormanlarının ehemmiyetli surette tahrip edilmesine âmil olau 
bu bölge şefi Hüseyin Gümüş hakkında icabeden tahkikatın ilV 
sı için bir müfettiş gönderilmesini istemektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : Yapılan tahkikat netice
sinde adı geçen bölge şefi ile diğer suç ortaklan hakkında; tan 
zim olunan evrakı tahkikıye üzerine Taşköprü İlce îdare Kuru
lunca lüzumu muhakeme kararı verilmiş bulunduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyet mevzuu hakkında icabeden kanu
ni muamelenin yapılmış olduğu anlaşıldığından komisyonumuzca 
yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4212 12 . V . 1952

5504/5192 Hüseyin Demirci.
Hasaıılı Köyünden. 
Taşköprü - Kastamo
nu.

5527/5211 İbrahim Şahbudak. (Dilekçe özeti : Tapulu olan ara-
6529/ Mahmudiye Mahalle- zi hisselerine vâki tecavüzün nıen’i

si 161. So. 26 No. İti hakkında).
evde.
Mersin.

Dilekçi : Ekli olarak takdim ettiği tapu senedinde yazılı ara
zi hissesine tecavüz ederek kendilerini 28 yıllık hakkı tasarrufun
dan meneden Livaran adındaki gaasıpların bu tecavüzlerinin men- 
olıınmasını keza bu kişiler Hazine arazilerine de tecavüz etmek
te bulunduklarından gönderilecek bir heyet marifetiyle de bu du
rumun fla inceletilmesini istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Eşhası mütegayyibeden
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hisseli olarak Hâzineye intikal etmiş bulunan müddeabih yerler 
üzerinde dilekçinin temsil ettiği vereseler tarafından Oğuzeli As
liye Hukuk Yargıçlığında şuyuun izalesi için dâva açılmış bulun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunup ilgili 
mahkemeye de intikal etmiş olduğu anlaşılan talep hakkında Ana
yasanın 54 ncü maddesine göre komisyonumuzca yapılacak bir iş
lem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve 11e sebepten verildiği

4213 12 . V . 1952

(Dilekçe özeti : Kendisini doğup 
ve hürriyetini tahdit eden Çarşam
ba Jandarma Komutanı halkında  
icabeden takibatın yapılması lıılı - 
bine dair).

Dilekçi : Basri adındaki bir suçlunun kaçmasına Amil olduğu 
.iddiasiyle Jandarm a Komutanı tarafından dövülüp ve hürriye
tinin tahdit edilmiş bulunduğundan şikâyetle vatandaşlara karşı 
jandarma tarafından elân yapılmakta olan bu kötü zülme niha
yet verilmesini istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Mahallî Savcılıkça 
yapılan ihzari soruşturma neticesinde; müştekinin iddiasını ispat 
sadedinde gösterebilmiş olduğu tanık onbaşı Cebrail Tunç’un 
ademi malûmat beyan etmiş bulunması üzerine Jandarm a Bölii1: 
Komutanı Sayıt hakkında bir işlem yapılmamış olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

4214 12 . V . 1952

5549/5233 Bekir Ilhan.
Sığırtmaç Köyünden 
Çarşamba.

5568/5249 Ahmet Şahin ve aı 
Boğaz Cuma fakı lı 
Köyünde.
Sorgun.

Dilekçiler : Mahkemenin tavsiyesine uyarak dâvalarını yürüt
mek için müracaat etmiş bulundukları Sorgun ilçesi Avukat ve 
Dâvavekilleriuin kendilerinden fahiş bir ücreti vekâlet talebinde 
bulunduklarından keza bir kısmının sin ve sağlık bakımından 
dâva takibine dahi ehil olmadıklarından bahsile düçar oldukları 
bu vaziyete bir çare bulunmasını istemektedirler.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçede imzaları bulu-

( Dilekçe özeti : Kendilerinden faz
la ücreti vekâlet talep eden ve dâ
va takibine ehil olnııyan Sorgun 
avukat ve dâvavekillcrinden şikâ
yet).
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ııan müştekilerin böyle bir şikâyette bulunmadıklarının tesbi. 
edilmiş olduğu, vaktiyle bu yolda ve Abdullah Taşpınar imza- 
siylc Bakanlığa yapılmış olan bir müracaat üzerine yapılan ince
lemede bu iddianın yersiz olduğu ve istihdaf olunan maksadın 
mevcut avukat ve dâvavekillerinin 3 ten aşağı düşürülerek arzu
halcilerin Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun 61 nci mad
desinin son fıkrasına göre vekâlet yapabilmelerini teminden iba
ret bulunduğu neticesine varıldığı bildirilmektedir.

(İereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı vc ne sebepten verildiği

4215 12 . V . 1952

>(i(tS/52K4 Y aşar Bostancı. (Dilekçe özeti : Tcffiz komisyo-
ts tik lâ l Mah. I’ehli ııunea kendisine verilmesi karar
van  Sokak Çıkmazı taştırılan 100 dönümlük arazi is
No. 6. tihkakının verilmesi hakkında).
Denizli. Dilekçi : Kars mübadillerinden olup 1340 yılında anavatana 

gelerek Niğde’de ve oradan da Denizli’ye naklen tavattun  etmiş 
bulunduğu ve teffiz komisyonunca kendisine harap bir ev ve
rilerek arazi bulunduğu takdirde bilâhara 100 ioııüıu tarla ve
rilmesi kararlaştırılm ış olduğu halde uzun yıllardır bu kanuni 
hakkını alamadığından tazallümühal ede -ek iskân hakkına mu
kabil olmadığı takdirde 4753 sayılı Kanuna tevfikan mezkur 
arazi istihkakının verilmesini istemektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçiye memleketinde 
bıraktığı gayrimeııkule mukabil kendisine bir ev verili]) adına 
tescil edilmiş bulunduğu ve 100 dönümlük bir arazi verildiği 
hakkındaki iddiasının ise, iskân ve teffiz kayıtlarında hiçbir 
malûmat olmadığından mumaileyhin kavlü mücerredinde kal
mış bulunduğu, 4796 sayılı Kanunla da mübadil işlerinin 
kati surette tasfiye edilmiş olduğu ve toprağa muhtaç çiftçi
lerden ise oturduğu il de faaliyette bulunan Toprak Tevzi Ko
misyonu Başkanlığına baş vurması icabettiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine m üracaatta muhtar olan 
dilekçinin talebinin tetkiki komisyonumuzun görevi dışında 
buluduğuııdan bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

4216 12 . V . 1952
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Dilekçe

No.

5610/5286

«5611/5287

S u ltan  A ltav . (Dilekçe özeti : iskân hakkının.
C ııuıdum  K öyünde. verilmesine dair).

hız urum. Dilekçi : Revan muhacirlerinden olup iskân yoliyle yerleş
tirilmeleri tasvip olıındtığu hakle e l’an haklarının verilmedi
ğinden şikâyetle mağdur durumdan kurtarılm alarını istemek
tedir.

Devlet Bakanlığı cevabi yazısında : 885 sayılı Kanunla, 
konulan 1 yıllık süre içinde iskânı için m üracaatta bulunduğu 
hakkında bir kayda rastlanamıyan dilekçiye hakkının sâkıt 
olması bakımından iskân yoliyle her hangi bir yardımda bu
lunulmasına imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine m üracaatta muhtar bu
lunan dilekçinin talebinin tetkiki komisyonumuzun görevi dı
şında bulunduğundan İçtüzüğün 51! ncü maddesine göre bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4217 12 . V . 1952

Muharrem Soydaş. 
Aşağı Mahallede. 
Sabanözü.

(Dil&kçe özeti : Cumhuriyet Sav 
cısı Hamza A kat hakkında şikâ 
yet).

Dilekçi: Kendisini keyfî olarak makamına çağırıp ve âmme 
şahidi sıfatiyle usul ve kanun dairesinde alınması icabeden ifa
desine dahi baş vurmaksızm hakarette bulunup makamından ko
van ilce Cumhuriyet Savcısından şikâyet ederek hakkında icap 
eden tahkikat ve takibatta bulunulmasını istemektedir,

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında: Bir hayvan hırsızlığın
dan dolayı malûmatına müracaat etmek üzere dâvacı Haşan 
A ltıntaş’la çağırttığı şikâyetçi Muharrem Soydaş’ın gelmeme
sine sinirlenip kendisini jandarma ile makamına celbederek tah
kir ve tehdit etmiş olduğu anlaşılan Cumhuriyet Savcısı hakkın
da Yargıçlar Kanununun 107 nci maddesine göre gerekli kovuş
turma yapılarak muhakemesinin Çankırı Ağır Ceza Mahkeme
sinde devam etmekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

4218 12 . V . 1952
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5614/ Aziz Böber. (Dilekçe özeti : İzm ir Defterdar-
İnönü Cad. No. 33. lığı Gelir Müdürü S  ey f i  Kocaka
İzmir. na t’ın yaptığı suiistimallerin tes

biti için bir maliye müfettişi gön
derilmesi hakkında).

Dilekçi: İzmir Defterdarlığı gelir müdürü Seyfi Kocakaııat’- 
ın maiyetindeki memurları şahsi menfaati için dışarda çalıştır
dığından, Feridun adındaki bir memurla ekmek karnesi kaçak
çılığı yaptığından kendi amaline hizmet etmiyeıı memurlar hak
kında da hilafı hakikat zabıtlar tanzim ederek bunları lekele
yip ve memuriyetine nihayet vermekte olduğundan ve sairedeıı 
bahsile icabeden tahkikatın yapılması için bir Maliye müfettişi 
izamını dilemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında: Vâki şikâyetler üzerine 
yaptırılan soruşturmalarda adı. geçen Seyfettin Kocakanat’a 
istinadı kabil bir suç bulunmadığı gibi kendisinin dürüst ve oto
riter bir memur bulunmasından bu yolda şikâyetlere muhatap 
tutulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kaı-arı ve ne sebepten verildiği

4219 12 . V . 1952

5620/5293 Mehmet Tevfik Er 
den.
Kartal Gevrek So. 
No. 6 da.
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Sukut eden emek
li hakkının tanınmasına dair).

Dilekçi : Nüfus memurluğu ve sefine emin baş çuvuşluğını- 
da ve 20 küsur sene de özel idare süvari tahsildarlığında bulun
duğu halde kendisine isnat olunan bir katil suçundan dolayı 
vâki mahkûmiyetine binaen emekli hakkından mahrum edildi 
ğinden tazallümiihal ederek yürürlüğe giren Af Kanunu ile av
det etmesi icap eden bu hakkının tanınmasını istemektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Eklice takdim kılınan 
Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi ilâmı ile İstanbul Valiliği yazıla
rının tetkikındaıı istihraç bııvurulacağı veçhile bir katil suçun
dan 6 küsur sene hapse mahkûm edilmiş bulunan dilekçinin e- 
mekli hakkının 2071 sayılı Kanun gereğince sukut etmiş bu
lunduğu ve suçunun da 2677 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
şümulü dışında kalmasına binaen emekli hakkının iadesine im
kân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi icap eden 
talebin tetkiki komisyonumuzun görevi dışında bulunduğun
dan bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4220 12 . V . 1952



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

7593/7028 İsmail Adakanlı. 
12276/11408 ve ar. 
13058/12161 Hamidiye Mah 

deöı.
Babaeski.

7594/7029 Yusuf Yılmaztürk. 
ve ar.
Bahçevan Köyü 
İhtiyar Heyeti. 
Muhtar.
Sivrhisar.

7596/7031 M. Bilen ve ar.
ih tiyar Kurul*». 
Şevket ive Köyü. 
Lapseki.

(Dilekçe özeti : Yeniden toprak 
verilmesi hakkında).

Dilekçiler : 1935 yılında yurdumuza gelen Bulgaristan 
muhacirlerinden olduklarını, sonradan nüfuslarının artması 
hasebiyle, evvelce verilen toprakların ihtiyaçlarını karşılama
dığını beyanla; yeniden arazi verilmesini istemektedirler.

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçiler hakkında 
ancak, 4753 sayılı Kanun mucibince, yerli çiftçiler arasında ge
reken işlemin yapılabileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4221 12. V . 1952

(Dilekçe özeti : Arazilerine m kı 
müdahalenin men’i hakkında).

Dilekçiler : Sivrihisar'da oturan Ali Sölpük adındaki salı
sın arazilerini zorla işgal etmekte olduğundan bahsile, bu halin 
önlenmesini istemektedirler.

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Vaktiyle başkaları 
tarafından aynı arazi hakkında ileri sürülen iddia üzerine 
işin mahkemeye intikal ederek karara bağlandığı cihetle bu hu
susta idareten yapılacak baçka bir muamele olmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin dermeyan ettikleri iddia
nın da mahkemece incelenerek karara bağlanması lâzımgeleceği 
cihetle bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

-Karar No. Karar tarihi

4222 12. V . 1952

(Dilekçe özeti : iskân yoliyle ve
rilen arazi hakkımla).

Dilekçiler : Kendilerine Bulgaristan muhaciri olarak veri
len araziyi Bürhanettin Tanrıöver adındaki şalısın mülkiyet 
iddiasiyle ellerinden almak istediğini ve Hazine topraklarını 
da tapusunun hududu içine alarak Adi senetlerle köylülere sat
makta olduğunu beyanla, bu hususlar hakkında bir karar veril
mesini istemektedirler.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Hâdise mahkemeye 
intikal etmiş olduğuna göre bakanlıkça, yapılacak bir muamele 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal eden bir hususla
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

ilgili istek hakkında komisyonumuzca işlem yapılmasına mahai 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4223 12 . V . 1952

7597/7032 Mehmet Yıbnaz. 
Cumhuriyet Mah 
Kırıkhan - Hatav.

(Dilekçe özeti : Toprak verilmesi 
hakkında).

Dilekçi: Bulunduğu yerdeki tevzi komisyonunca kendisine 
arazi verilmediğinden bahsile, verilmesi hususunun teminini is
temektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçinin beyanname 
vermediği için tevzi dışı bırakılmış olduğa bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İstek mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin kanuni mecburiyeti yerine getirerek 
ayrıca merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4224 12 . V . 1952

71)03/7038 Bahaettin Kefçeli. 
Kozluk Mah. de. 
Fabrika Cad. de. 
No. 6.
İzmit.

(Dilekçe özeti : İzm it’ten geçecek 
Devlet yolu hakkında).

Dilekçi: İzm it’ten geçecek Devlet yolu güzergâhının en mü
sait ve fennî şartlara göre tâyinini ve bu işin belediyeye bıra
kılmamasını istemektedir.

Bayındırlık Bakanlığının cevabi yazısında: 1 numaralı Dev
let yolunun İzm it’ten geçişi üzerinde durulmuş ve ilgili müte
hassıslar tarafından bütün muhtemel imkânların etüdü yapıl
mış ve binaenaleyh en faydalı ve fennî şartlan  haiz bir güzer
gâh seçilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığı
na karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4225 12 . V . 1952

7605/7040
8500/7896
«499/7895
«501/7897

Kapı Köyü Muhtarı 
ve ar.
Kapu Köyü. 
Ardanuç.

(Dilekçe özeti : Ardanuç tice mer
kezi hakkında).

Dilekçiler: Ardanuç İlce merkezinin eski yeri olan T ütünlü’- 
ye getirilmesini ve bu merkezin Adakale mevkiine kaldırılması
na âmil olanlar hakkında da kanuni takibat yapılmasını iste
mektedirler.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında: 21 Ekim 1928 gün 
te  22028 sayılı Kararname ile Adakale mevkiine kaldırılmış 
olan ilce merkezinin bu mevkide kalmasının isabetli olacağı bu
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Dilekçe

No.

7041/7606

7607/7042

Dilokçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

kere tl  Genel Meclisi tarafından mütalâa edilmiş ve esasen daha 
evvel sözü geçen kararnamenin iptali hakkındaki dâvanın Da- 
nıştayca reddolunmuş bulunduğu ve bu itibarla bu hususta ya
pılacak başkaca bir işlem olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4226 12 . V . 1952

(Dilekçe özeti : Yetim maaşı bağ
lanması hakkında).

Dilekçi : Kocası 1291 doğumlu Bektaş’ın askerde öldüğünü 
beyanla, kendisine yetim maaşı bağlanmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Hastanede 
hastalıktan dolayı eceliyle ölenlerin yetimlerine aylık bağlanaca
ğına dair bir kanun mevcut olmadığından dilekçiye maaş tahsisi
ne imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarilıi

4227 12 . V . 1952

( Dilekçe özeti : Polis teşkilâtının 
re enstitüsünün ıslâhı hakkında).

Dilekçiler : Yürürlükte olan 3201 sayılı Emniyet Kuruluşu 
Kanunu ile Polis Enstitüsünün idaresi ve polis memurlarının bu 
müesseseve kayıt ve kabulleri hakkındaki usulleri tenkid ederek 
mezkûr teşkilât ve müessesenin ıslahı için yeni bir kanun çıkarıl
masını istemektedirler.

tçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Talebin kabule şayan 
görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

İbrahim Battal 
ve ar.
Polis Memuru. 
Erzincan.

Hasibe Tokdoğan 
Köylüler So. No. 11 .* 
Ahmet Tokdoğan 
yanında.
Cebeci - Ankara.

4228 12. V . 1952
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7617/7052 İbrahim Selvi 
ve ar.
Delice Köyü.
tm ro n h

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : Ormandan fayda
landırılmaları hakkında).

Dilekçiler : Suşehri’ne bağlı Afşar ve Karacaviran bölgesi 
ormanlan köylerine iki saat mesafede bulunduğu halde bu or
manlardan faydalandırm adıklarını beyanla, gereğinin yapılma
sını istemektedirler.

Tanm Bakanlığının cevabi yazısında : Mezkûr ormanın 800 
hektarlık olup yalnız civanndaki köylerin birkaç senelik ihti
yaçlarını karşılayabileceği ve bu itibarla talep hakkında yapıla
cak bir işlem olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

K a r a r  No. K a ra r  ta r ih i

Komisyon karan vo ne sebepten verildiği

4229 1 2 .V .1952

7631/7064 Mevlût Yardımcı. 
Çiftepınar Mah den 
Doğu Rayazrt.

(jtHlekçe özeti : Doğu Bayazıt Be
lediyesinden şikâyet).

Dilekçi : Doğu Beyazit’te bulunan kendi kasa]) dükkanında 
ticaret yapmasına mahallî belediyece mümanaat ve hal ittihaz 
edilen yerde dükkân açmaya icbar edilmek suretiyle mülkiyet 
hakkına ve ticaret serbestisine müdahale olunmakta bulunduğun
dan bahsile, bu hareketin önlenmesini istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Perakendeci esnafın 
hal ittihaz edilen yere nakline kanuni bir mecburiyet olmadığın
dan bu baptaki muamelenin ona göre ıslahı lüzumunun valiliğe 
tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek yerine geti
rilmiş olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

K a ra r  No. K a ra r  ta rih i

4230 1 2 .V .1952

10343/9606 Ömer Bozkıırt. 
7632/7065 Iğrana Köyü.

Meset - İnebolu.

fDilekçe özeti : Kendisine yardım 
yapılması hakkında).

Dilekçi : Mülga liman şirketi zamanından beri mavnacılık 
yapmakta iken 1938 yılında vazifesinden çıkanldığım ve kendi
sine hiç bir yardım yapılmadığını beyanla, iktizasının ifasını 
istemektedir.

n a ş tm n a  Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçiye kanu
nen her hangi bir şekilde vardım yapılmasına imkân olmadı
ğı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve Bakanlık ceva-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

bina göre bu hususta komisyonumuzca da yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4231 12 . V . 1952

7633/7066 Mehmet Taş. 
Karacavereıı Köyü. 
Yıldızeli.

(Dilekçe özeti : Oğlunu öldürenle
rin tevkifi ve cezalandırılmam 
hakkında).

Dilekçi : Oğlunu öldürdükten .sonra asmak ve hâdiseye 
intihar süsü vermek isteyenlerin, yalan şahadete müsteniden 
serbest birakılmış olduklarını beyanla, gereğinin yapılmasını 
istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Şimdiye kadar ya
pılan tahkikattan sanıkların tevkiflerini icabettirir bir delil 
elde edilemediği ve hakiki faillerin yakın bir zamanda behe
mehal buldurularak adalete teslimi hakkında mahallî O. 
Savcılığına tekrar tebligat yapıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanuni merciince intikal etmiş olan 
bir hâdise ile ilgili istek hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4232 12 . V . 1952

7634/7067 Bekir Uluçınar, Ha
lil Yurdagül ve ar. 
Semerci.
Zile.

( Dilekçe özeti : Verginin azaltıl
mam hakkında).

Dilekçiler : Adlarına fazla miktarda salınan Esnaf Vergi 
sinin lâyık haddine indirilmesini istemektedirler.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçiler hakkında 
yapılan işlemin kanun hükümlerine uygun olduğu bildirilmek 
tedir.

Gereği düşünüldü : Ait olduğu kaza merciince incelenmesi 
lâzımgelen i&tek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4233 1 2 . V .1952

7635/7068 Nevzat Yücel. 
Ortaokul Beden Eği- 
t im i öğretmeni. 
Eyüp - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Terfi ettirilmem 
ve askerlikte geçen hizmetinin İn - 
saba katılması hakkında).

Dilekçi : Kanunen terfie hak kazandığı halde şimdiye kadar 
üst dereceye vükseltilmediğini beyanla, gereğinin yapılmasını 
ve askerlikte geçirdiği müddetin de tekaütlüğünde hesaba ka
tılması hususunun şimdiden sağlanmasını istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin bii-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

tün terfilerinin normal olarak yapıldığı ve en son teftiş lehin
de neticelenirse 60 liraya terfi ettirileceği ve askerlikte geçir
diği müddetin de kanunen hesaba katılmış olduğu bildirilmekte
dir.

(İereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına' ve dilekçinin kendisini halen tatmin edilmemiş bir 
durumda görüyorsa usulen kaza merciine müracaat edebileceğine 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi 

4234 12. V . 1952

7636/7069 Mehmet Mutaf.
Bulayır Köyünden. 
Gelibolu.

(Dilekçe özeti : Bir gayrimenku
lun adına- tescili hakkında).

Dilekçi : Ölü ana ve babası namına tahsis edilmiş olan evin 
mirasçıları sıfatiyle kendisine intikal ettirilmesini istemektedir.

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında : Kanuni iskân hak
kından fazlası borçlanılmak kayit ve şartivle ve veraset ilâmı 
ibrazı halinde sözü geçen gayrimenkulün mirasçı adına tapuya 
tesçili hususunun alâkalı valiliğe yazıldığı bildirilmektedir.

Hereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre isteğin yerine 
getirilmesi sebepleri istikmal edilmiş olduğundan bu hususta 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arat tarihi

4235 1 2 .V . 1952

7637/7070 Ömer Yılmaz ve ar. (Dilekçe özeti : Esnaf Vergisi
Sobacı esnafı. hakkında).
Zile Dilekçiler : Esnaf Vergisi Kanununun yürürlüğe girmesin

den sonra namlarına tarhedilen otuz altışar lira verginin çok
luğundan bahsile, azaltılmasını istemektedirler.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçiler hakkın
da yapılan muamelenin kanun hükümlerine uygun olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına malıal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4236 12. V . 1952



' 7639/707‘i

Dilekçe
No.

7640/7073

7642/7075

Hüseyin Tufan ve 
ar.
Kurtlukaya Köyü. 
Deliilyaz - Şarkışla - 
Sivas.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi
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Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

( Dilekçe, özeli : A razi verilmesi 
hakkında).

Dilekçiler: İlçelerine Toprak Tevzi Komisyonu gönderilerek 
kendilerine de arazi verilmesini istemektedirler.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında: 44 numaralı Tevzi Ko
misyonunun Şarkışla İlçesinde işe başladığı ve bu komisyon baş
kanlığına dilekçilerin durumunun da program gereğince ince
lenmesi lüzumunun tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: îsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4237 12 . V . 1952

Osmaniye Köyü Mııh- (Dilekçe özeti : Tahta ihtiyaçları-
tarı ve diğer köy ntn Devlet ormanlarından temini
muhtarları. hakkında).
G i resin ı. Dilekçiler: Evlerinin üzerini örtmek için muhtaç bulunduk

ları tahtaların da Devlet ormanından tedariki hususunda bir 
karar ittihazını istemektedirler.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında: Yeni Orman Kanunu 
tasarısında köylü vatandaşların her türlü  ihtiyaçlarının orman 
bünyesine zarar vermiyecek şekilde karşılanması imkânlarının 
derpiş olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Mezkûr kanun tasarısında derpiş olundu
ğu bildirilen bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca

• işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.
K arar No. Kurar tarihi

4238 12 . V . 1952

Mahmut ıSünbül

Vüksekal 
şiret So. 
Antalya.

an Mah. 
No. İS.

( Dilekçe özeti 
hakkında).

Toprak verilmesi

Dilekçiler: iskân voliyle kendilerine de toprak verilmesini 
istemektedirler.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçilerin isk&n 
mevzuatiyle bir alâkalan bulunmadığından kendilerine bu mev
zuat. dâhilinde toprak verilemiveceği, ancak 4753 sayılı Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanunu hükümlerine göre haklannda muamele 
yapılabileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: îsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal
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Dilekçe Dilekçe sahibimin
No. adı, soyadı re adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

olmadığına ve dilekçilerin isterlerse kara merciine müracaat 
edebileceklerine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4239 12 . V  . 1952

7643/7076 Şakine Gedik. 
12450/11566 Ege Mâlı. Kavaklı 
14676/13677 «o. 14 Xo. da. 

Balıkesir.

(Dilekçe lineti : Tazminat 
m esi hakkında).

veril -

Dilekçi : Babası harb malûlü Nasuh’un vefatı üzerine kendi
sine kanunen verilmesi lâzımgelen ölüm tazminatının ödenmesi 
hususunun karar altına alınmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : 4381 sayılı 
Kanünun yürürlüğe girmesinden önce vefat eden N asuh’tan do
layı dilekçiye verilecek bir hak bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin isterse kaza merciine müracaat, ede
bileceğine karar berildi.

K arar No. Karar tarihi

4240 12 . V . 1952

7644/7077 Mehmet Cömert.
Şeker Mah. Akasya 
So. No. 19.
Turhal.

(Dilekçe özeti : Tedavi ettirilmesi 
ve nardım yaptırılması hakkında).

Dilekçi : Turhal Şeker Fabrikasında tezgâhtar iken hastalığı 
ileri sürülerek işten çıkarıldığını, beyanla, tedavi ettirilmesini 
ve yardımda bulunulmasını istemektedir.

Çalışma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçiye 2940 lira 
tazminat verilmiş olduğu ve mumaileyhin iş veren tarafından te
davi ettirilmesine kanuni bir mecburiyet bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin isterse kaza merciine müracaat edebile
ceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4241 12 . Y . 1952

7645/7078 Hüsnü Çelik ve ar. 
özel Saymanlık Tah
sildarı.
Ünye,

(Dilekçe özeti : Ücretlerinin aylı
ğa çevrilmesi hakkında).

Dilekçiler : özel idare tahsildarı olduklarını beyanla, Maliye 
tahsildarları gibi ücretlerinin aylığa çevrilmesini ve kendilerine 
de çocuk zammı verilmesini istemektedirler.

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçilerin mağdu
riyetlerinin, ücretlerinin artırılması suretiyle telfifi edileceği
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adrai Komisyon kararı ve ı»e sebepten verildiği

ve bu hususta bankaca yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Ycııi bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar arihi

4242 12 . V . 1952

(Dilekçe özeti : Yanltm yapılmanı 
v r  parasının iadesi hakkında).

Dilekçi : Kendisinden usulsüz olarak alınan paranın ta ra 
fına iadesini ve nakdî inşaat yardımı yapılmasını istemekedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçinin kendisinden 
usulsüz para alındığı hakkındaki iddiasının v arit olmadığı ve 
iskânla alâkası kesilmiş olaıı mumaileyhe nakdî yardım yapıl
masına da'kanunen imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabı
na göre İm hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına ve dilekçinin isterse kaza merciine müracaat 
edebileceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4243 12 . V . 1952

7650/7083 Übeyit Belek.
Meleten Bucağı (.'ay 
Hanında oturan.
Mel efen - Siird.

7655/7088 Hüşniye Koka. 
Beyoğlu Parmakkapı 
Afrika Han No. 38. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Oğluna kaydı ha
yat şartiyle muaf bağlanmam hak
kında).

Dilekçi : Ölü Yarbay Besim ’den kendisine ve oğlu Kâzım 
Kokay’a bağlanan yetim maaşından oğluna ait kısmın, ya-ş 
haddi sebebiyle kesildiğini, halbuki oğlunun mâlûl olması ha
sebiyle bu maaşı kaydihayat şartiyle alması lâzımgeleceğini 
beyanla, bu bapta bir karar ittihazını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Mâlûliyet 
iddiası usulüne göre tevsik edildiği takdirde bahsi geçen maa
şın tekrar kaydihayat şartiyle bağlanacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık ceva
bına göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına ve dilekçinin işar dairesinde hareket etmekte 
veya icabında kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

4244 12 . V . 1952
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Diiekge Ditakge aalrihhun
No. adı, »yadı vaadMb

7659/7092 Hüseyin îlice ve ar. 
Çorum hamalları. 
Çorum.

Komiayon kararı y « ne aabepten Tetikliği

(Dilekçe özeti 
hakkında).

Esnaf Vergisi

Dilektiler : Esnaf Vergisi Kanununun yürürlüğe girmesin
den sonra namlarına salınan verginin çokluğundan bahsile, 
azaltılmasını istemektedirler.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçiler hakkında 
yapılan muameleni» kanun hükümlerine uygun olduğu ve bu iti
barla vergi miktarının indirilmesi yolundaki isteklerinin tervi
ci cihetine gidilemiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi icap eden 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4245 12 . V . 1952

7660/7093 Nuri Ceyhan, Mus
tafa Ateş ve ar. 
Çiftçi.
Dabişroeııt Köyü. 
Karacabey.

(Dilekçe özeti : 4081 sayılı Kanu
nim tadili hakkında).

Dilekçiler : Şehir ve kasabalarda olduğu gibi köylerde de 
çiftçi mallarını koruma işlerinin ihtiyar kurullarından alına
rak ayrı bir meclise verilmesini tein inen 4081 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasını istemektedirler.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : 4081 sayılı Kanunun 
tadili hususunun bakanlıkça ele alınmış olduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4246 1 2 .V .1952

7094/7661 Mustafa Ayık. 
Hoho Köyü. 
Tortum.

(Dilekçe özeti : Erinin soyulmuş 
olmasından şikâyet).

Dilekçi : Dört sene içinde evinin iki defa soyulduğundan 
ve saireden bahsile şikâyette bulunmaktadır.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Hâdise faillerinin 
yakalanarak adalete teslim edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal eden bir hâdise 
ile ilgili şikâyet hakkında komisyonumuzca işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4247 12 . V . 1952
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7662/7095

Dilekçe
No.

Mustafa Korucu. 
Hasanağa Camii itti- 
.sulindt* 99. Sokak 
No. 136.
Adana.

Dilekçe sahibisin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karar» ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Mâl illiyet aylığı 
bağlan ması hakkında).

Harbde sol kolundan yaralanarak mâlûl kaldığın- 
kendisine mâlûlivet maaşı havlanmasını istemek-

* Dilekçi : 
dan bahsile, 
tedir.

Milllî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Ârızasmın 
dereceye girmemekte olmasından dolayı dilekçiye mâlûliyet ay
lığı bağlaııanıadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine göre kaza merciin
ce incelenmesi lâzımgeldiğinden bu bapta komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4248 12 . V . 1952

7664/7097 Süleyman Akan tuna 
ve ar.
Mezarl ıkbaşı Dikili
taş So. No. 19.
İzmir.

(Dilekçe özeti : Gıda maddeleri
nin ambalajında fıçı kullanılmanı 
hakkında).

Dilekçiler: Bâzı gıda maddelerinin ambalajında fıçı kullanıl
masını istemektedirler.

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının cevabi yazısında: Bu hu
susta icabeden malûmatın dilekçilere verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: îsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4249 12 . Y . 1952

7665/7098 Asiye Sürmeli, 
ve kardeşleri.
Gür Mehmet Sür
meli ölüyle.
Hasras Köyü.

( Dilekçe özeti : İkramiye verilme
si hakkında)..

Dilekçiler: Kesilen beyiye ikramiyelerinin devamım istemek
tedirler.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçilerin murisi 
Ihsan Sürmeli'nin şehit olduğu anlaşılamadığından yetimlerine 
beyiye ikramiyesi verilemiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen is
tek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4250 12 . V . 1952



33 —

7672/7105 Hamza Bal ve ar. 
12739/11841 Basta'k Köyü.

Ortabucak Şabanözü 
Çankırı.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti 
yet).

Muhtardan şikâ-

Dilekçiler: Şabanözü İlcesine bağlı Bastak Köyü muhtarının 
yolsuz muamelelerinden bahsile gereğinin yapılmasını istemek
tedirler.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında: M uhtar ve ihtiyar 
kurulu üyelerinin kısmen lüzum, kısmen de m en’i muhakemele
rine dair verilen kararın kesinleşmesi üzerine bu baptaki evra
kın mahallî C. Savcılığına tevdi edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Oereği düşünüldü: Kanuni merciine intikal eden bir mesele 
ile ilgili istek hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4251 12 . V . 1952

7680/7113 Muharrem Dibekçi 
Bosna muhacirlerin
den.
Kemalpaşa Mah. 
Söke.

(Dilekçe özeti 
hakkında).

Verginin terkini

Dilekçi: Mükerrer tarhedilen verginin terkinini istemektedir.
Maliye Bakanlığının cevabi yazısında: Sözü geçen verginin 

terkini hususunun mahalline yazıldığı bildirilmektedir.
Oereği düşünüldü: Bakanlık cevabına göre istek yerine geti

rilmiş olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4252 1 2 .V .1952

7681/7114 Kemal Okay.
Lise ıSııııf 5 - B. 
öğrencilerinden Ah
met Tevfikoğlu. 
Çanakkale.

(Dilekçe özeti : Parasız yatılılık 
hakkının iadesine dair).

Dilekçi : Yabancı ideoloji ile mâlûl olduğu ileri sürülerek 
Çanakkale Lisesindeki parasız yatılılık hakkı kaldırılmış olduğu
nu, halbuki böyle bir hâli bulunmadığından sözü geçen muame
lenin re f’i lâzımgeleceğini beyanla1, gereğinin yapılmasını iste
mektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin bu 
konu hakkında açmış bulunduğu dâvanın Danıştayca tetkik 'e- 
dilmekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal eden bir hususla 
ilgili istek hakkında komisyonumuzca işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4253 12. V . 1952
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Dilekçe
No.

7682/7115 Hatice Demirbaş. 
Çetini Köyü.
Maktul Mehmet De
mirbaş eşi.
Taşköprü.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

( Dilekçe özeti : Bir öldürme hâdi
sesi hakkında).

Dilekçi : Kocasını bir münazaa neticesinde öldürmüş o- 
lan Haşan A rslan’uı ve akrabalarının daha evvel başkalarını 
da öldürmüş olmalarından dolayı vakayı görenlerin şahadet
ten içtinap ettiklerini beyanla, bu halin önlenmesini istemek
tedir.

-Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Adı geçen sanığın 
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesince mevkuten muhakeme edil
mekte olduğu cihetle kanuni iktizasının da bu mahkemece ya
pılacağının tabiî bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal eden bir hâdise 
ile ilgili istek hakkında komisyonumuzca işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4254 12 . V . 1952

7683/7116 Süreyya Biiyükgü- 
14129/13165 ııer.

3 Zh. Tugay Say
manlığı Saymanlık 
Birinci Mümeyyi'/i. 
Davutpaşa Kışlası. 
Topkapı - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Haklarının iade
sine dair).

Dilekçi : Haklarının keyfî ve gayrikaııuni olarak zıyaa uğ
ratıldığından balısile, bunların iadesini ve maaşının da (70) 
liraya çıkarılmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Mevzu hükümler mu
vacehesinde dilekçinin maaşının 70 liraya çıkarılmasına imkân 
görülemediği ve kendisinin kanunsuz bir muameleye de mâruz 
bırakılmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin isterse kaza merciine müracaat ede
bileceğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4255 12 . V . 1952

-7684/7117 Mustafa Karadağ.
Sofular Obası. 
Maksutşağı Köyü. 
Pazarcık - Maraş.

(Dilekçe özeti : Tedbir kararının 
infaz edilmemesi hakkmda).

Dilekçi : Pazarcık Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 
tedbir kararının infaz edilmemesini ve durumlarının bir mü
fettiş marifetiyle tahkik ettirilerek gereğinin yapılmasını iste
mektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Mezkûr tedbir kara
rının bir ıııen’i müdahale dâvası zımnında ittihaz edilmiş olduğu 
ve bu dâvanın henüz hükme bağlanmadığı ve neticede dilekçi
nin kanun yoluna müracaat edebileceği ye bu itibarla idarc- 
ten yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmektedir.
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Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığı
na karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

■1256 12 . V . 1952

(Dilekçe özeti : Vatandaşlık hak
larının iadesine dair).

Dilekçi: Vatandaşlıktan çıkarılmasının sebebini sormakta ve 
tekrar bu hakkın kendisine verilmesini istemektedir.

Dışişleri Bakanlığının cevabi yazısında: 1041 sayılı Kaııunuu 
neşredildiği 21 Mayıs» 1927 tarihine kadar yurda dönmediği an
laşılan dilekçinin bu kanunun birinci maddesine göre Bakanlar 
Kurulunun 9 . X . 1939 gün ve 12115" sayılı Kararı ile vatan
daşlıktan çıkarıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin tetkiki komisyonumuzun görevi 
dışında olduğundan bu hususta bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına ve dilekçinin ait olduğu makam veya mercie müracaat
ta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4257 12 . V . 1952

(Dilekçe özeti : Bâzı kanunların■ 
tadili hakkında).

Dilekçi: Ecnebi kadınlarla evlenen askerî ve mülki memur
larla subayların müstafi sayılacaklarına ve emeklilik haklarının 
düşeceğine dair olan Kanun hükümlerinin Anayasaya aykırı ol
duğundan bahsile, bu hükümlerin değiştirilmesini istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Bu hükümlerin 788 
sayılı Memurin Kanunu ile 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanu
nunda yer almış bulunduğu ve bu bapta Bakanlıkça yapılacak 
bir işlem olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında kcomisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4258 12 . V . 1952

(Dilekçe özeti : Dükkânından eş
i/a çalanların bulundurulması ve
saire hakkında).

Dilekçi: Dükkânının kapısı kırılmak suretiyle 8500 lira değe
rindeki manifatura eşyasının çalındığını, hakiki failin henüz 
bulunamadığını, sağlık memuru Haşim Bingöl’ün korkarak şa-

7688/7121 Mehmet Dağdemir. 
Manifaturacı. 
Sorgun.

7687/7120 Dr. Gıyasettin Al
tıntaş.
Meşrutiyet Cad.
77 - 11.

7686/7119 Mihail Avrento.
Minervaflor.
Via Roma 32. 
Sanremo - Italia.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

hadetten içtinap ettiğini ve çarşının da bekçisiz bırakıldığını 
beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında: Aleyhinde delil bulu
nan bir kimsenin tevkif edilerek hakkında âmme dâvası açıldığı 
ve hâdisenin asayişe olan tesirinin nazara alınarak hakiki i'ailin 
veya fer'an  zimethal olanların her halde buldurulup haklarında 
kanuni takibat yapılması lüzumunun da mahallî C. Savcılığına 
bildirildiği ve çarşının bekçisiz bırakıldığı noktasına mütaallik 
şikâyetin idari makamlarca incelenmesi lâzımgeleceği beyan 
olunmaktadır.

Gereği düşünüldü: Kaza merciine intikal eden, kısmen de 
idari makamlarca nazara alınması lâzımgelen hususlarla ilgili 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4259 12 . V . 1952

7691/7124 Nahide Altınöz. 
Fevziçakmak Cad. 
No. 7.
Antalya.

(Dilekçe özeti : Maaşına zam ya
pılması hakkında).

Dilekçi : Son çıkan Emeklilik Kanuniyle kabul edilen 
zamdan hiç istifade etmediğinden bahsile, maaşına zam yapıl
masını istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçiye ilk defa 
46 lira olmak üzere tahsis edilen dul maaşının bütün kanuni 
zamların ilâvesiyle bugünkü ita  miktarının 141 lira 52 kuruşa 
baliğ olmuş bulunduğu ve bu maaşa başkaca zam yapılmasına 
kanunen imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık ceva
bına göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4260 12 . V . 1952

7715/7748
10256/9530

İlhan tren. 
Dilâverpaşa Mahal
lesi Mıhçı So. No. 5A. 
Kayseri.

(Dilekçe özeti : Eski görevine ia
desi hakkında).

Dilekçi : İnzibat Komisyonu karariyle vazifesinden çıka
rılarak mahkemeye verilmiş ise de beraat ettiğini beyanla, 
eski görevine iadesini ve açıkta kaldığı günlere ait maaş vesair 
istihkaklarının da verilmesini istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin berae- 
tinden sonra kondöktör olarak tavzif edildiği ve kadro bulun
duğu zaman eski görevine veya buna muadil bir vazifeye geti
rileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Bakanlık ceva-
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bina göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına ve dilekçinin isterse kaza merciine müracaat 
edebileceğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin x
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

4261 12 . V . 1952

(Dilekçe özeti: itibari hizmet hak
kının tanınmasına (hıir).

5434 sayılı Kaunun neşrinden evvel orduda geçen on dokuz 
yıllık emeğine karşılık itibarî hizmet hakinin tanınmasını is
temektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
durumu itibariyle bahse mevzu haktan faydalanmasına kanu
nen imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabı
na göre komisyonumuzca bu hususta bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına ve dilekçinin isterse kaza merciine müracaat 
edebileceğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4262 12 . V . 1952

7716/7149 Mahmut Can.
Ordonat Başgedikli 
931-IM04.
Erzurum.

7717/7150 Ayşe Adalet Değerli.
Otakçılar Fethiçelebi 
Mah. Kırimiçeşmc 
sokağı No. S evde. 
Eyüp - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Yetim maaşı bağ
lan ması hakkında).

Dilekçi : İstanbul Emniyet kadrosu dördüncü sınıf muame
lât memuru müteveffa Ömer Faruk Değerlinin eşi olduğunu be
yanla, kendisine ve çocuklarına yetim maaşa bağlanmasını is
temektedir.

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Müteveffanın Dev
let memuriyetinde geçen on yıl, ydi ay, yirmi beş günden ibaret 
hizmetine mukabil eşi ile üç çocuğu için 1980 Hra tazminat ta 
hakkuk ettirilmiş olup ayrıca yetim maaşı bağlanmasına kanu
nen imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin talebinde ısrar ettiği takdirde kaza 
merciine baş vurabileceğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4263 12 . V . 1952

7720/7153 Aziz Baykal vc ar.
îlce idare Kurulu 
Başkanı.
Ereğli.

(Dilekçe özeti : Ereğli İlçesi içme 
suyu hakkında).

Dilekçiler : îleelerine daha az masrafla su getirmek mümkün 
iken, içmeye elverişli olmıyan bir su tasisatınm yaptırılmış bu-
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Dilekçe Dileikçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Ilınmasından şikâyet etmekte ve Deli Mahmutlıı Suyunun şehre 
isalesini istemektedirler.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Halkın ısrarı üzerine 
halen Deli Malımutlu Suyunun kasabaya getirilmesi işine ait 
projenin yapılması hususunun müteahhide ihale edilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

‘Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre isteğin yerine ge
tirilmesi sebepleri istikmal edilmiş olduğundan bu bapta komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4264 12 . V . 1952

(Dilekçe özeti : Dinin korun »kişi 
re din (idamları yetiştirilmesi 
mevzuu hakkında).

Dilekçiler : Dinin korunması vo din adamları yetiştirilmesi 
mevzuuııun ehemmiyetle ele alınmasını ve eskiden kapatılmış 
olan medreselerin de açılmasına müsaade edilmesini istemekte
dirler.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Bu mevzuun 
Hükümetçe, usulüne göre ele alınmış ve faaliyete de geçilmiş ol
duğu ve medreselerin açılmasına lüzum ve zaruret bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlığın bu husustaki cevabına göre 
istek hakkında komisyonumuzca başkaca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4265 12. V . 1952

( Dilekçi• özeti : Terfie mütaallik 
hakkının tanınmasına dair).

Dilekçi : Durumunun tetkik olunarak 5 nci dereceye intibak 
ettirilmesi suretiyle zayi olan hakkının tanınmasını istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçi gibi 6 ııcı 
dereceye intibak etmiş olanların da 6 nci derecedeki kıdemlerinin 
31. I I I . 1950 tarihinden başlamış sayılacağı vç mumaileyh hak
kında da bu yolda işlem yapılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin, hakkındaki muameleyi tatmin edici 
mahiyette bulmadığı takdirde, kaza merciine müracaatta muhta
riyetine karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

7730/7163 A. Ulvi Erdem.
D. I). Y. 2. işletme 
Müdürlüğü Şube Mü
dürü.
Ankara.

7 7 2 1 /7 1 5 4  M e h m et A li E r b o r u  

ve  ar.

D . I’ . İd a r e  K. ü y e s i  

P e r v a  ri.

4266 12 . V . 1952
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Dilekçe
No.

7731/7164

7733/7166

Mehmet Tunçay. 
Seydiköy Yeşil Malı. 
46. Sokak No. 10.- 
Sağlık koruyucusu. 
İzmir.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Terfi ettirilmeni 
ve hayvan beslemek mecburiyeti
nin kaldırılması hakkında).

Dilekçi : 13 . X fl . 1947 tarihinde vazifeye başlamış ve ara
dan da üç seneden fazla bir zaman geçmiş olduğu halde henüz 
terfi ettirilmediğini beyanla, gereğinin yapılmasını ve kendi
si gibi sağlık koruyucularına tahmil edilmiş olan hayvan bes
lemek mecburiyetinin de kaldırılarak yerine maktuaıı ayda
30 lira nakil vasıtası ücreti ödenmesini istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin ücreti, 
ancak kendisine 130 liralık bir kadro tahsis edildiği takdirde 
yükseltilebileceği ve hayvan beslemek mecburiyetinin de kaldırıl
ması ve bunun yerine maktuaıı 30 lira vesaiti nakliye ücreti
nin verilmesi hakkındaki isteğin de yeni bir kanun mevzuu ola
bileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin terfie mütaallik isteği men
sup bulunduğu bakanlıkça nazara alınacak hususlardan bu
lunmasına ve hayvan beslemek mecburiyetinin kaldırılması ve 
bunun yerine sağlık koruyucularına 30 a r lira nakil vasıtası 
ücreti verilmesi yolundaki talebi de yeni bir kanun teklifi ile 
ilgili olmasına binaen her iki cihet hakkında zikredilen sebep
lerden komisyonumuzca b ir  işlem yapılmasına mahal olmadığı- 

*na karar verildi.
K arar No. K arar tarihi

4267 1 2 .V .1952

Bahri Ünver. (Dilekçe özeti : Tashih ulunan do-
Boğazlıvan'ın Devi- yum tarihinin kabulü hakkında).
cipınarı ’ndan. 
Yozgad.

Dilekçi : 1930 olan doğum tarihi, kendisine askerli^ mükel
lefiyeti teveccüh etmeden önce 1935 olarak düzelttirilmiş bu
lunduğu halde askerlik şubesince bu düzeltmenin kabul edilme
mekte olduğunu beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçi, do
ğum tarihini, askerlik çağına girdikten bir sene sonra tashih 
ettirmiş ve Askerlik Kanununun 2850 sayılı Kanunla değiştiri
len 81 nci maddesinin 1 ııci fıkrasına göre, bu şekildeki tashih
ler askerliğe tesir etmiyeeeğinden dilekçi hakkında 1930 do
ğumlular gibi muamele yapılması lâzııngelmiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine vc bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin iddiasında ısrar ettiği takdirde balı-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karar’ ve ne sebepten verildiği

se mevzu muamele hakkında kaza merciine müracaat edebile
ceğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4268 12 . V . 1952

7169/7736 Mehmet Tanın. (Dilekçe özeti : Bir yaralama hâ-
Dömokrat Parti O- (lisesi hakkında).
cak Başkanı 
Yeşil Köy. 
Dörtyol - Ilatav.

Dilekçi : Oğlu İdris Tanın'm  adalet dairesinden jandarma 
muhafazası altında cezaevine iade edildiği sırada Mustafa Ay
dın isminde bir şahıs tarafından tabanca kurşuniyle ağır suret
te yaralandığından ve bu vakanın mürettep bulunduğundan 
bahsile, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Suçlu Mustafa Ay
dın hakkında âmme dâvası açılmış olduğu, dilekçinin oğlunu 
muhafazaya memur jandarmaların da hazırlık tahkikatına tâbi 
tutulmuş bulundukları bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal eden bir hâdise 
ile ilgili istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4269 12. V . 1952

7737/7170 Yakup Güçbilmez. Dilekçe özeti : İşten meni karart-
7479/6918 Hukuk Bürosu sahi- m n kaldırılması hakkında).

Dilekçi : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 61 nci 
1R8( 1(*‘ maddesine istinaden dâva kabul ve takip etmekte iken Bigadiç

yüksek dereceli Yargıçlığının 26 . II  . 1951 tarihli karariyle 
işinden menedilmiş ve bu karar, itirazı üzerine, Ağır Ceza Mah
kemesince de onanmış ise de, her iki kararda kanuni isabet bu
lunmadığını ve 5677 sayılı Af Kanunu ile de durumunun değiş
tiğini beyanla, mezkûr kararların bozulmasını ve tekrar icrayı 
vekâlet etmesinin teminini istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında: Gerek işten meni ka
rarının gerekse bu karara mâtuf itirazm reddi hakkında Ağır 
Ceza Mahkemesince ittihaz edilen kararda bir yolsuzluk ve mad
di lıata görülemediği ve Af Kanununun bu işe şümulü bulun
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kanuni mercii tarafından kesin karara 
bağlanmıu olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4270 12 . V . 1952
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No.

7738/7171
11537/10726

7739/7172

7742/7175

Afcö ö n a l .
Ulucami Mah. Yıl
d ır ttı Oad. Kfckıb^k 
■S& Ne. 7.
Antakya - Hatay.

JDilekge sahibinin
adı,söy&dı re adnffii Komisyon kurarı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özet : Hakkının tanın
masına dair).

Dilekçi: Hatay Bayındırlık Müdürlüğü odacısı iken yaş had
dinden dolayı emekliye ayrıldığını, fakat kanuni haklarının ve
rilmediğini beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Bayındırlık Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçiye yüz 
yirmi lira tazminat ödenmiş, emekli aidatı yüz küsür liranın da 
iade edilmiş olduğu ve hakkında başkaca muamele vapılamıya- 
cağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin daha fazla bir hak iddia ediyorsa buıı- 
dan dolayı da kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

4271 12 . V . 1952

İslâm Aydın. (Dilekçe özeti : Esnaf Vergisi
Kızılağaç KftyKi. hakkmda).
Muş. Dilekçi: Gezici Esnaf Vergisinden muaf tutulmasını istemek

tedir.
Maliye Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçinin mâlûliyeti- 

ni müsbit bir vesika ibrazı halinde kendisine muafiyetini bildi
rir bir belge verilmesi lüzumunun mahalline t ebliğ edildiği bil - 
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
gön* bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin mahallî mâliyesine müracaatta muhta
riyetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4272 12 . V . 1952

Süleyman Aydın 
ve ar.
Ahmetli Köyü Muh
tarı (K8y balkı ııa- 
rama).
Kttranfürsel.

(Dilekçe özeti : Tarla haline getir
dikleri fidanlıklardan istifade et
melerine izin verilmesi hakkında).

Dilekçiler : Çok büyük emek sarfiyle fundalıklardan açtık
ları ve tarla haline getirerek ekime hazırladıkları afazide çalış
maktan menedil memeleri hususunun Orıııaıı idaresine tebliğini is
temektedirler.

Tânm Bakanlığının cevabi yazısında : Devlet ormanlarında 
usulsüz ve kanunsuz yerleşmelere yol açacak olan bu gibi talep
lerin tervici cihetine gidilemiyeceği ve tahdit komisyonunca 
orman olarak tesbit ve tahdit edilen yerleri tahrip edenler
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hakkındaki adlî takibatın devam etmekte olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabı
na göre bu ususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kaı-arı ve no sebepten verildiği

4273 12 . V . 1952

(Dilekçe özeti : Dededağı. Ormanı 
h akkında).

Dilekçiler : Dededağı ormanlarının Numaniye Köyü halkı 
tarafından tahrip edilmekte olduğundan ve saireden bahsile, ge
reğinin yapılmasını istemektedirler.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Adı geçen ormanı tah
rip edenler ve bu ormanda açmacılık yapanlar hakkındaki adlî 
takibatın devam etmekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal eden bu hususla il
gili istek hakkında komisoııumuzca işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4274 12 . V . 1952

7743/7176 Hakkı Güleç, 
ve ar.
Yakadibi Köyü 
Muhtarı.
Gerze - Sinop.

7744/7177 Ahmet ve ar. 
İlle Köyünde. 
Akçakale.

(Dilekçe özeti : Müdahalenin ön
lenmeni hakkında).

Dilekçiler : Otuz seneden beri zilyed bulundukları ve imar 
ettikleri araziye Celâl Avşaroğlu ve kardeşi tarafından vâki 
müdahalenin önlenmesini istemektedirler.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Sözü geçen arazide 
dilekçilerin bir alâkalan bulunmadığı ve ortakçı oldukları ci
hetle 2311 sayılı Kanuna tevfikan kendi müdahalelerinin men- 
edildiği ve müracaatlarının yersiz olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçilerin isterlerse kaza merciine müracaat ede- 
bileceklerina karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4275 12 . V . 1952

7746/7179 Mustafa Tunoer.
Gümülcine mülteci
lerinden.
Zeytindağ.

( Dilekçe özeti : İskân hakkının ta
mamlanmasına dair).

Dilekçi : Sekiz nüfustan ibaret olduğu halde ancak kırk 
ağaçlı bir zeytinlik alabildiğini beyanla, kendisine de emsalleri 
gibi çift öküzü ve toprak verilmesini ve bu suretle iskân hak
kının tamamlanmasını istemektedir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin iskân 
hakkının tamamlanması lüzumunun alâkalı valiliğe yazıldığı 
bildirimektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek yerine 
getirilmiş olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4276 12 . V . 1952

7748/7181 Talip Dinç ve ar.
Arzuhalciler.
Vezirköprü.

(Dilekçe özeti": Gelir Vergisi hak
kında) .

Dilekçiler : Takdir Komisyonunca adlarına fazla, vergi tak 
dir edildiğinden bahsile bu hususta âdil bir hal çaresi bulun
masını istemektedirler.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçilerin Vergi 
İtiraz Komisyonuna müracaat, etmeleri lâzımgeleceği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Malî kaza merciince incelenmesi icab 
eden istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4277 12 . V . 1952

7749/7182 Şerafettin Bingöl. 
Gez Mah. de. 
Hacımustafa So. No. 
9a
Erzurum.

(Dilekçe özeti : Bir göreve tâyini 
hakkımla).

Dilekçi : Kadro tasarrufu mülâhazası ile açığa çıkarıldığım 
ve çok mağdur bir durumda bulunduğunu beyanla, tekrar bir 
göreve tâyinini istemektedir.

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : özel idare tahsildarlı
ğından kadro tasarrufu mülâhazası ile açığa çıkanlmış olan di
lekçinin münhal vukuunda tercihan tâyin edileceği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4278 12 V .1952

7751/7184 Haşan Keçeci. 
Şahinyuva Köyü. 
Görele.

(Dilekçe özeti 
veya tazminat 
da).

Aylık bağlanması 
verilmesi hakkın-

Dilekçi : Ereğli Kömürleri işletmesinde çalışmakta iken 
hastalanarak ölen oğlu Celâl Keçeci’den kendisine aylık bağ
lanmasını veva tazminat, verilmesini istemektedir.



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, aoyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

7752/7185

7753/7186

işletmeler Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin oğlu Ce- 
lâL’in müessesedeki hizmeti beş yılı doldurmadığı için isteğinin 
yerine getirilemiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin isterse kaza merciine müracaat edebile
ceğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4279 1 2 .V .1952

Hakkı Erkiner. 
Galata. Karamusta- 
fapaşa Caddesi Li
man Bahçe İlan No. 
9 - 10.
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Amerika’da ecne
bi kız ve kadınlarla evlenen em- 
salleri gibi muameleye tâbi tutul
ması hakkında).

Dilekçi Süvari üsteğmeni rütbesiyle, binicilik okulunda va
zife görmekte iken, uzun zamandan beri İstanbul'da oturan ve 
ihtida ederek (Günsel) adını almış olan bir kızla karı koca gi
bi yaşamakta ısrar ettiği kabul olunarak Harb Akademisi As
kerî muhkemesiııin 17.11.1939 gün ve 107 sayılı karariyle 
ordudan ihraç edildiğini ve bu kararın mesnedini teşkil eden 
kanun maddesinin antidemokratik olduğunu beyanla, Ameri
ka’da ecnebi kız ve kadınlarla evlenen emsalleri gibi muame
leye tâbi tutulmasını ve sözü geçen kanun hükümlerinin kaldı
rılmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
beyan ettiği şekilde ordudan ihraç edildiği ve tekaütlük hak
kının iadesi talebiyle açmış olduğu dâvanın Askerî Yargıtayca 
reddolunmufj bulunduğu ve emsal teşkil ettiklerini söylediği 
kimselerin isimlerini açıkladığı takdirde onlar hakkında da 
kanun hükümlerinin uygulanacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kısmen kaza merciince incelenerek ka
rara bağlanmış olan bir hususla alâkalı, kısmen de yeni bir ka
nım teklifi mevzuu ile ilgili bulunan istek hakkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

K arar No. Karar tarihi

4280 12 . V .1952

Yusuf Tok a lak. 
Yeııiçarşı'da Fırıncı 
Hasaıı Gürda 1 eliyle. 
Zonguldak.

(Dilekçe özeti 
masına dair).

II akkmın korun-

Dilekçi : Bir buçuk sene tam bir dikkat ve itina ile pi- 
şiriciliğini yapmış olduğu furundan haksız ve kanunsuz olarak 
çıkarıldığını beyanla, lâzımgelen tazminatın iş verenden alına
rak kendisine verilum iui istemektedir.

Çalışma Hakanlığının cevabi yazısında : Üst üste iki defa



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adî, 8oyadiT**drwa Jtomisjon kararı vo no sebepten verildiği

iki yüz elliye yakın ekmeği yaktığı için işine nihayet verilmiş 
olan dilekçi hakkmda yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4281 12. W  1952

(Dilekçe özeti : Millî Mücadelcdc 
</eçen hizmetinin nazara alınmayı 
hakkında).

Dilekçi : Millî Mücadelede Büyük Millet Meclisi Muhafız 
Takım Subayı olarak geçen hizmetinin fiilî hizmet süresine ekle
nerek tekaütlük hesabında nazara alınmasını istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin milis
lik hizmetinin emeklilik hesabında nazara alınmasına kanunen 
imkân olmadığı ve mamafih bıı baptaki vesikanın sicil dosya
sına konulmuş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Evrak arasına konulan Danıştay ilâ
mı, sözü geçen vesikanın sicile işaret edilmemesi hakkındaki 
muamelenin iptaline mütedair olmasına ve dilekçinin şim
diki talebi ise ıııezkûr vesikada münderiç hizmetinin fiilî hiz
met süresine ilâve edilerek tekaütlük hesabında nazara alınma
sına mütaallik bulunmasına' ve bakanlığın bu baptaki menfi 
cevabı yeni oir dâva mevzını ittihaz edilebileceğine binaen müs- 
tedinin bu cihetten de kaza merciine müracaatta muhtar ol
mak üzere vâki dileği hakkında komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4282 12. V . 1952

10340/9603
7758/7191

Osman özügenç. 
Kandıra Oteli sahibi 
Haşan Uçar eliyle. 
İzmit.

(Dilekçe özeti 
hakkında).

Maaş bağlan ması

Dilekçi: Harbde sakatlandığından balısileı kendisine de em
salleri gibi maaş bağlanmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
ârızasının 551 sayılı Kanuna bağlı emraz cetveline girmemekte 
olmasından dolayı kendisine maaş bağlanamadığı ve bu bapta 
Askerî Yargıtavda ve Danıştayda açmış olduğu dâvaların her iki 
ıneroi taralından reddedilmiş bulunduğu ve mukaddemki müra
caatın da Dilekçe Komisyonunca bir işleme tâbi tutulmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü; Kaza menülerince incelenerek karara bağ-

7187/7X54 Mümin Ereok.
Denizyolları İşletme
memurlarından.
İzmir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin v
No. adı, »oyadı ve adresi Komisyon kararı ve nc sebepten verildiği

lanmış ve selef komisyonca da bu sebeple işleme tâbi tutulmamış 
olan bir talebin tekrarından ibaret bulunan son istek hakkında 
komisyonumuzca da yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

4283 12 . V . 1952

(Dilekçe özeli : Arazi ihtilâfı hak
kında).

Dilekçiler : Akkoca sınırları içinde bulunan Sanalan mev
kiine Taşpmar Köyü halkı tarafından vâki müdahalenin men’i- 
ııi istemektedirler.

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçilerin mahke
meye müracaatları lâzımgeldiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciince incelenmesi icabeden istek 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4284 12 . V . 1952

7760/7193 Hüseyin Sarıtaş vc 
a r .

Akkoca Köyü. 
Yıldızeli.

7762/7195 Emin örs.
Madenî İşler Sanat 
kârları Derneği Yö
netim Kurulu. 
Ankara.

(Dilekçe özeti : liineı 
rilmesi hakkında).

ve arsa ve-

Dilekçi: Ankara’daki Atlı-spor kulübü binasiyle civarındaki 
arsaların uzun»vâdeli bir satışla madenî işler sanatkârlarına ve
rilmesini istemektedir.

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında: Atlı-spor kulübü bi
nasının Sular idaresine satılmış ve 5228 sayılı Kanunla ve sair 
suretle arsa tefrik ve tahsisine de imkân görülememiş olmasın
dan dolayı dileğin tervici cihetine gidilemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4285 12 . V . 1952

7772/7204 Hüseyin Sütçü. 
Arzuhalci.
Hükümet karşısında. 
İsparta.

(Dilekçe özeti : Görevine iadesi 
hakkında).

Dilekçi : Kayıt silme işleminin iptaliyle görevine iadesini is
temektedir.

içişleri Bakanlığının cevtbi yazısında : Dilekçinin bu husus
taki dâvasının Askerî Yargıtayca reddedilmiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve dilekçinin ibraz et-
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Dilekçe Dilekçe a&hibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

tiği Askerî Yargıtay ilâmı münderecatına ve Anayasanın 54 ncü 
maddesi sarahatine göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4286 12 . V . 1952

7773/7205 Abdüîbahri Adak.
D. D. Y. 7. işletme 
Deposunda S. 1. Us
ta. 6605 S. No. lıı. 
Afyon.

(Dilekçe özeti : Kademe zammı 
verilmesi hakkıjıda).

Dilekçi : Devlet Demiryollan 7. işletme Afyön Deposu us
talarından olduğunu beyanla, kademe zammı verilmesini istemek
tedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : 5616 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesine göre bu zammın isçilere şümulü olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca b ir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin isterse kaza merciine müracaat edebi
leceğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4287 12 . V . 1952

7774/7206 Ziya Tezer.
D. I). Y. Basmahane 
Garında İstasyon 
Şefi.

(Dilekçe özeti : Derecesinin 
seİtilmesi hakkında)'.

yük

1061
Izmiı

S.

Dilekçi : Kanunen almaya istihkak kesbettiği 9 ncu derece 
ücretinin verilmemekte olduğunu bildirmekte ve bu hakkının ta
nınmasını istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 10 ncu 
derecede asgari süresini ikmal edeceği 31 . I I I . 1953 tarihinden 
evvel 9 ncu derece ücretini almasına imkân görülemediği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4288 12 . V . 1952

7780/7211 Kâmil Eke.
izzet paşa Mah. Aksu
So. No. 2.
Elâzığ.

(Dilekçe özrti : îdare hesabından 
çıkardan borç hakkında).

Dilekçi : Babası Ragıb Eke’ye idare hesabından çıkanlan bin 
küsur lira borcun, mumaileyhin vefatından sonra mirasçıları sı- 
i'atiyle kendilerinden mafaiz tahsili cihetine gidilmesinde isabet 
bulunmadığını beyanla, işin kanuni mecrasına isalini istemekte
dir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Sayıştay ilâmına müs-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adl'JMyfcdlTOMİMH Komisyon kararı ve n» .sebepte/» verildiği

tenit borcun icra marifetiyle kısmen tahsil edilmiş, kısmen de 
tahsil edilmekte bulunmuş olduğu ve bu bapta idareten yapıla
cak b ir işlem bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine, ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4289 12 . V . 1952

(Dilekçe özeti  : Tekrar tavzif leri  
hakkında).

Dilekçiler : Görevlerinin ehli oldukları halde haksız yere va
zifelerine nihayet verildiğini beyanla, tekrar tavziflerini iste
mektedirler.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : 1951 yılında orman 
bakını memurları kadrosunda yapılan tasarruf üzerine dilekçi
lerin de açıkta kalmış oldukları ve yeniden tâyinleri mümkün 
görülmediği bildirilmektelir.

Gereği düşünüldü ‘ îsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4290 12 . V .1952

(Dilekçe özeti : Bitlis Ceza Evi
M iidiiriinderı şikâytt).

Dilekçiler : Bitlis Ceza Evi Müdürü Cemal Balcı’nm hüküm
lüleri döğmekte, bunlara küfür etmekte ve rüşvet almakta ol
duğunu beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedirler.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Şikâyete mevzu ittihaz 
edilen maddelerin varit olmadığının anlaşıldığı ve keyfiyetin d i
lekçilere de tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: îsteğin mahiyetine ve.Bakanlık cevabına gö
re b t  hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7787/7218 Cemil Yıldız 
ve ar.
Ceza Evinde. 
Bitli».

7782/7213 Hüseyin Işıkatan vo
ar.
Baktın memuru. 
İvrindi.

4291 12 . V . 1952
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7790/7221.

Dilekçe
No.

7796/7227

7806/7237

7209/7778

Saibri öğüt.
H avran.
Balıkesir.

Ali Ay ve ar.
Yeni Mah. d>e. 
Vezirköprü.

Ali Uzdil 
ve ar.
Kuyumcu esnafın
dan.
Maraş.

Halil Durman 
ve ar.
Arabacılar adına. 
Alaşehir.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : Esnaf Vergisi 
hakkında).

Dilekçiler : Teklif- edildikleri Esnaf Yergisinin ağırlığından 
bahsile bunun lâyık haddine indirilmesini istemektedirler.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçiler hakkında 
yapılan muamelede kanuna aykırı bir cihet görülemediği ve bu 
itibarla dileğin tervici cihetine gidilemiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı
ğına ve dilekçilerin isterlerse ait olduğu kaza merciine müracaat 
debilecekleriııe karar verildi .

K arar No. K arar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4292 12 . V . 1952

7791/7222 Mustafa özdil.
Misakımillî So. No. 
60.
Kadıköy - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Mükâfatının ve
rilmesi ve saire hakkında).

Dilekçi : Ankara Tekel Transit ambarındaki vazefisine hak
sız ve kanunsuz olarak nihayet verildiğinden ve bu ambara 
rampa inşası hakkındaki teklifinden ötürü nakili mükâfatla 
taltifi lâzımgelirken bu lüzuma riayet edilmediğinden bahsile. 
hakkının korunmasını istemekte ve bâzı ihbarlarda bulunmak
tadır.

Gümrük ve Tekel Bakanlğının cevabi yazısında : Dilekçi
nin yaşının ilerlemiş ve vücuduna ihtiyaç gösteren bir hizmet 
de kalmamış olmasından dolayı işine nihayet verildiği, rampa 
yapılması hakkındaki teklifin kendisinden gelmediği için mü
kâfat istemeye hakkı bulunmadığı ve aleyhinde ihbarda bu
lunduğu depo memurunun da beraet etmiş olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık ceva
bına göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına ve dilekçinin şahsi hak iddiasında ısrar ettiği tak
dirde mahkemeye müracaat edebileceğine karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4293 12 . V . 1952

7225/7794 İhsan Sümayer.
Ahmediye Esvepçı 
So. No. 13. 
Üsküdar. :

(Dilekçe özeti : Mâlûliyet maaşı 
bağlanması hakkında).

Dilekçi : Vazife nıâlûlü olduğunu beyanla, hakkındaki 
emeklilik işleminin buna göre tâdilini ve mâlûliyet derecesi 
üzerinden maaş bağlanmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçide



— 50 —

mevcudiyeti tesbit edilen hastalığın mâlüliyet derecesine gir
mediği ve bu sebeble yapılan emeklilik işleminde ve muma
ileyhe mâlûl aylığı bağlanmamasınla fennî ve kanuni bir hata 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kaı-arı ve ne sebepten verildiği

4294 12 . V . 1952

(Dilekçe özeti : Tekrar jandarma
ya alınması hakkında).

Dilekçi : Tekrar jandarmaya alınıp noksan hizmetinin ta
mamlattırılmasını ve ikramiyesinin verilmesini, aynı zamanda 
emekli aylığı bağlanmasını istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Yaş haddi sebebiyle, 
terhis edilen dilekçinin tekrar jandarmaya alınmasına imkân 
bulunmadığı gibi hizmet müddeti yirmi yıldan az olduğu için 
kendisine mükâfat verilmesi veya aylık bağlanması da mevzuat 
icabınca mümkün görülememekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabı
na göro bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına ve dilekçinin isterse kaza merciine müracaat e- 
debileceğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4295 12. V . 1952

7798/7229 Mustafa Baran.
Yemjce Mah. 
Bünyan .

7799/7230 Tevfik Ba§ol. 
Darülaceze Dairesi 
6 Koğuş 1.
Şişli - İstanbul.

fV -
; (Dilekçe özeti : Emekli maaşı bağ

lanması hakkında).

Dilekçi : Yüzbaşı iken Yunanlılara esir düşerek Korfo Üse- 
ra Kampına gönderildiğini ve bu kampta bulunduğu sırada 
Yunan ordusu emrinde çalıştığı yolunda bir isnada mâruz 
kalmış olmasından dolayı emeklilik hakkının tanınmadığım 
beyanla, durumunun incelenerek kendisine emekli maaşı bağlan
masını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : 12 . V I . 1336, 
tarihinde Yunanlılara iltica ederek Korfo Usera Kampına gön
derilmiş olan dilekçinin Türkiye’ye gitmesine müsaade olun
muş iken vatanına dönmediği ve kamp komutanına yazmış 
bulunduğu 27 . V III . 1922 ve 23 . T . 1923 tarihli mektup
larla, Türk Ordusundaki vazifesini terketmiş olduğunu bil
dirdiği ve bu sebeple hakkında 1683 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi hükmü tatbik edilerek emeklilik hakkının tanınmadı
ğı ve o tarihte kaydının silindiği ve tekaüt hakkının tanınması 
için açtığı dâvanın Askerî Yargı tayca varit görülmiyerek 24 .



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, Boyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

X II . 1947 gün ve 4/136 numaralı kararla reddedildiği ve tas
hihi karar talebinin de kabul olunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi..

K arar No. K arar tarihi

4296 12 . V . 1952

7800/7231
10216/9493
10445/9700

Mesut Soru. 
Yenikapı Çor'bacıba- 
şı So. 20/1.
İstanbul.

(Dilekçe özeti: Tekrar tavzifi hak
kında).

Dilekçi : Polis memurluğundan istifa etmek suretiyle ay
rıldığından bahsile, tekrar tavzifini istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Meslekc lise mezun
lan  alınmakta bulunduğu ve dilekçinin istifadan sonra ka
nunen muayyen müddetin geçmesini beklemeden ayrılıp git
tiği için Polis Divanınca * cezalaıylırılmış olduğu ve bu sebep
lerle tekrar tavzif edilemiveceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve bakanlık cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4297 12 . V . 1952

7803/7234 Mustafa Küser. 
Gazipaşa Cad. No. 
70 de Hüseyin Er- 
dol nezdinde oturan. 
Zonguldak.

(Dilekçe özeti : İşine tekrar alın
ması hakkmda).

Dilekçi : İşinden haksız yere çıkarıldığını beyanla, tekraf 
eski yerine alınmasını istemektedir.

işletmeler Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 360 
kuruş yevmiye ile Kilimli Bölgesinde çalışmakta olduğunu bil
dirmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre bu hususta ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar ve
rildi. ,

K arar No. K arar tarihi

4298 1 2 .V .1952

7804/7235 Mehmet Nalbant ve 
Âdil Nuray. *
Saray ilçesinin Çer
keş Köyü Bucak 
Merkezinden. 
Tekirdağ.

(Dilekçe özeti 
hakkında).

Toprak verilmesi

Dilekçiler: Muhtaç bulundukları 300 veya 500 dekar mikta
rındaki toprağın her ne suretle olursa olsun verilmesini istemek
tedirler.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında: Çiftçiyi Topraklandır
ma Kanununun dilekçilerin bulunduğu yerde uygulanmasına 
başlanmak üzere olduğu ve bu zamana kadar, varsa Hazine top-



— 52 —

raklarmdan bir kısmını kiralıyabilecekleri ve keyfiyetin mahallî 
mal dairesine de tebMğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4299 12 . V . 1952

7807/7298 Sait Korkmaz. 
Demokrat Parti İl 
Başkanı.
Hakkâri.

(Dilekçe özeti : Hakkâri İM üe il
çelerinde yapılan seçimler hakkın
da).

Dilekçi: 1950 ydı İl Genel Meclis üyöferi ve belediye seçiminde 
birçok yolsuzluklar bulunduğunu beyanla gereğinin yapılmasını 
istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında: Sözü geçen seçimlere 
mütaallik itirazlardan çoğunun kanuni merciler tarafından tet
kik edilerek lâzımgelen kararların verildiği ve bir kısmı hakkın
da muamele yapılmadığı anlatıldığından bu hususta da ilgilile
rin takibata mânız bırakıldıkları bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4300 12 . V . 1952

7808/7289 Ayşe İmsal. < Dil ekçe özeti : Maaş bağlanması
Çınar Mah. 127. So- veya torunlarının okuttun/İması
kak No. 04. hakkında).
Adana. Dilekçi: Kocası bekçi Zekeriya’nın Konya isyanında şehit 

edilmiş olduğunu ve her ne kadar o tarihte iki yüz lira verilmiş 
ise de çok ihtiyar ve dul olduğu için çalışamadığını beyanla, 
kendisine şehit maaşı bağlanmasını, bu mümkün olmadığı takdir
de yetim torunlarının Devlet hesabına okutturulmasını iste
mektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçinin isteğinin 
yerine getirilmesine imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4301 12 . V . 1952



7809/7240

Dilekçe
No.

İhsan Yalçınkaya. 
1II./143 P. Tb. Klı. 
Bl. K. önvüzbaşı. 
Of.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Terfi ettirilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Kendisi gibi üsteğmenlikte ve yüzbaşılıkta 011 iki 
seneyi doldurmuş olanların binbaşılığa terfi ettirilmesini iste
mektedir.

Mili, Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : 5609 sayılı 
Kanunun neşri tarihinde yüzbaşı olan dilekçinin binbaşılığa 
terfi ettirilebilmesi için nasıp tarihinden itibaren dokuz yıl 
geçmiş olması lâzmıgeleceği ve bu müddetin mürurundan evvel 
binbaşılığa yükseltilemiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine, Bakanlık uevabma 
ve mevcut kaııuıı hükümlerine göre bu hususta komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4302 12 . V . 1952

7810/7241 Kuvulu Köyü İhti
yar Kurulu ve sair 
köyler ihtiyar heyet
leri.
Malatva.

(Dilekçe özeti : Topraklarının 
köylerine iadesi hakkında).

Dilekçiler : Temsil etmekte oldukları köyler halkına evvelce 
borçlanma suretiyle verilmiş olan arazinin bu kere çitçiyi top
raklandırma, hükümlerine uyularak tekrar tevzie tâbi tu tu l
duğunu beyanla, bu yerlerin eskisi gibi sahipleri yedinde ipka
sını istemektedirler.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Tevzie tâbi tutulan 
kısmın norm dışında kalan arazi olduğu ve bu arada kanunen 
toprak almaya müstahak bulunmıyan kimselerin de topraklandı
rılmış oldukları görüldüğünden bu kimseler elindeki arazisinin 
de muhtaç çiftçilere verildiği ve muamelede bir kanunsuzluk bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza Merciince incelenerek karara bağ
lanması lâzımgelen istek hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yaplmasıııa mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4303 12 . V . 1952

7812/7243 Kâşif Yağnıurdereli. (Dilekçe özeti : Torlum Belediye
Emekli. si hakkında).
Tortum. Dilekçi : Otuz beş bin lira geliri olan Tortum Belediyesi

nin imar ve temizlik namına hiçbir harekette bulunmadığını ve 
belediye başkanıııın mefluç ve işten anlamaz bir kimse oldu
ğunu beyanla, bu zatın vazifesine nihayet verilmesini ve baş
kanlığın, seçim zamanına kadar, ehil birisine vekâleten tevdiini 
istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Yaptırılan tahkik



Dilekçe
No.

7813/7244

7815/7246

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

ve tetkike göre dilekçinin iddiasında hakikat ve hüsnüniyet 
bulunmadığı ve belediyenin kendisine mevdu vazifeyi, imkân 
nispetinde yapmış ve yapmakta bulunmuş olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4304 12 . V . 1952

- 54 —

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Fahrettin özmeıı ve (Dilekçe özeti : Taşlıçay Kucağı
ar. hakkında).

Muhtar. Dilekçiler : Diyadin İlcesine bağlı Taşlıçay Bucağının bu il
çeden ayrılarak Ağrı İli Merkez İlcesine bağlanması veya ilce ha
line getirilmesi hakkında genel meclis tarafından ileri sürülen 
teklifin reddini istemektedirler.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Mezkûr teklif, diğer 
teklifler arasında İncelenmekte olduğu ve dilekçilerin talebi
nin de, kanun mevzuu olan bu işin müzakeresi sırasında ba
his mevzuu edileceği ve bu bakımdan bakanlıkça şimdilik yapı
lacak bir muamele bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabı
na göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4305 ' 12. V . 1952

'H alit Arıcan. 
Iskenderpaşa Mah. 
Pazaryeri No. 29/2. 
Fatih - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Hakkındaki tasfi
ye kararının kaldırılmamla dair).

Dilekçi : Sivas Erkek Öğretmen Okulu öğretmeni iken hak
sız ve kanunsuz olarak tasfiyeye tâbi tutulduğunu beyanla bıı 
baptaki kararın kaldırılmasını, bütün haklarının tanınmasını 
ve tekrar tavzifini istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin mis
tik bir ruha sahi]) olması ve fikrî temayülâtı nazara alınarak 
tasfiyeye tâbi tutulmuş ve tasfiye kararının kaldırılması hak- 
kındaki dâvasının da Dahıştay Dcavi Dairesince reddedilmiş bu
lunduğu ve bu sebeple dileğinin tervici «lıetine gidilemiyeceği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Evrak arasında mevcut tasdikli ilâm su
retine nazaran kaza merciince incelenerek karara bağlanmış
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4.306 _ 12. V . 1052

7816/7247 Ahmet Yavuzer.  ̂ (Dilekçe özeti : Tekrar tavzifi
Vevisefendi Mahalle- hakkında).
si Sergerde Sokak 
No. 19.
Erzurum.

Dilekçi : Emeklilik müddetini bitirmesine iki ay kalmış 
iken görevine son verildiğini beyanla, bu müddeti ikmal edince
ye kadar tekrar tavzifini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : 1951 yılı ka
pıcı fiilî kadrosunun müsaadesizliği dolayısiyle dilekçinin her 
hangi bir yerde istihdamı mümkün olmadığı bildirilmektedir.

(Hereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine vc bakanlık cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi 

4307 12 . V . 1952

7248/7817 Ahmet Erfidan.
Küçıikpazar Kıble- 
çeşme Cad. No. 47-49 
da.
İstanbul.

( Dilekçe özeti 
si hakkında).

Ucuz ev veriline-

Dilekçi : (Ucuz evler) için belediyeye müteaddit defalar mü
racaat ettiği halde dilekçelerinin muameleye konmadığından 
bahsile şikâyet etmekte, bu evlerden kendisine de verilmesini is
temektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : (Ucuz evlerin) yö
netmelik hükümlerine göre k u r’a ile verileceği, henüz müracaat 
miktarı tesbit edilmediği için dağıtmaya başlanmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem vapdmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4308 12 . V . 1952

7249/7818 Mehmet Yıldırmı.
Köy halkı adına. 
Kapıağzı Köyii 
Niksar.

(Dilekçe özeti 
hakkında).

Merıı ve hainlilik

Dilekçi : iskâıı Komisyonu tarafından umumun intifama terk 
vc tahsis kılınmış olan mera ve bataklığın sonradan köylülere 
dağıtılmış olduğunu bildirmekte ve bu tevzi işinin iptaliyle (»ki 
halin iadesini istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Kaza merciine intikal



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

etmiş olan hâdise hakkında Bakanlıkça yapılacak bir işlem bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre bu hususta komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4309 12 . V . 1952

7821/7252 Ali özgüner.
Pancar Köyü. 
Babaeski.

(Dilekçe özeti : iskân yoh yİ e top
rak verilmesi hakkmda).

Dilekçi : 1939 yılında Bulgaristan’dan dört nüfuslu bir aile 
olarak serbest göçmen sıfatiyle lıiçret edip Babaeski’nin Pancar 
Köyüne yerleştiğini ve şimdiye kadar iskân edilmediğini beyan
la, Hazine topraklarından ihtiyacına kâfi miktarın verilmesi su
retiyle iskânını istemektedir.

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilokçinin iskân iste
mek hakkının sâkıt olmuş bulunduğu, ancak 4753 sayılı Kanun 
hükümleri dairesinde muameleye tâbi tutulabileceği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin isterse kaza merciine müracaat edebile
ceğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4310 12. V . 1952

7822/725)3
8035/7461

Mehmet Ali Yüksek. 
Esnaftan.
Tercan.

(Dilekçe özeti : Tiirk vatandaşlı
ğına kabulü hakkmda).

Dilekçi : Kendisinin, eşiyle çocuklarının Türk vatandaşlığına 
kabulünü istemektedir.

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin maaile 
Türk vatandaşlığına alınmasına Bakanlar Kurulunca karar ve
rilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına "öre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4311 1 2 .V .1952

7823/7254 Mehmet Oağlıyaıı. 
ve ar.
Altınbulak Köyü. 
Göle - Kars.

(Dilekçe özeti : Köylerine ait ara
zi hakkında ).

Dilekçiler : Köylerine ait arazinin bâzı nüfuzlu kimseler 
tarafından kendi hudutları içine alındığını beyanla, hakları
nın korunmasını istemektedirler.

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında : Bu husustaki dâ-
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41 vanın mahkemece görülmekte olduğu ve Hazine mümessilleri
nin de mezkûr dâvaya müdahale edecekleri ve idareten yapı
lacak bir muamele bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince intikal eden bir hâdise 
ile ilgili istek hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

K arar No. Kurar tarihi

Dilekçe Dilekça «ahibiain
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4312 12 . V . 1952

7824/7255 M. Hulûad Gürkan.
Minnetler Köyün
den.
Abdül'kadiroğlu 
Tüccar Kelem Halil 
eliyle.
Simav.

(Dilekçe özeti : Bir ormandan is
tifade mümkün olup olmadığı hak
kında).

Dilekçi : Eskiden beri ellerinde bulunan ve vergide de 
adlarına kayıtlı olan ve son defa Devletleştirilen yerlerden 
köy halkının istifade edip edemiyeceğinin tâyin ve tesbitiyle 
neticesinin bildirilmesini istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Bahsolunan yerlerin 
tamamen bozuk vasıfta koru olup katiyata müsait bulunma
dığı ve keyfiyetin dilekçiye de tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevu- 
bına göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar Verildi.

K arar No. K arar tarihi

4313 12 . V . 1952

7256/7825 Âdile Tarhan. 
Frengi Savaş Sağlık 
Memuru Hüseyin 
Tarhan nezdinde. 
Sorgun - Yozgad.

(Dilekçe Özeti : Yetim maaşı bağ
lanması hakkında).

Dilekçi: Babası malmüdür muavini Nabi’nin vefatı tarihinde 
evli olmadığı ve maaşa müstahak bulunduğu halde, her nasılsa 
o zanıan müracaat edeUıediğini ve halen dul bulunduğunu be
yanla, babasından kendisine yetim maaşı bağlanmasını istemek
tedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında: 1683 sayılı Kanunun 
64 ve 47 nci maddeleri sarahatine göre dileğin tervici cihetine 
gidilemiyeceği ve 5434 sayılı Kanunun da makable şâmil bulun
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçi ve emsaline yetim maaşı bağlan
ması hakkındaki teklifin ait olduğu komisyonca İncelenmekte 
olduğu cihetle neticeye intizar lâzımgeleceğinden, vâki istek 
hakkında bu sebeple komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

L 4314 12 . V . 1952
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Dilekçe
No.

7826/7257

7828/7259

8044/7468
7829/7260

Şefik İşlek ve ar. 
Karaburç Mah. den 
Uıfa.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi” Komisyon karan ve ne sebepten verildi^

(Dilekçe özeti : Ihlâsiye Vakfı 
hakkında).

Dilekçiler: U rfa’da (Ihlâsiye) vakfı evlâdına meşrut olan 
akaariar üzerindeki mazbutiyet kararının kaldırılarak vakfın 
şartlarına göre idaresinin kendilerine terk ve teslimini istemek
tedirler.

Başbakanlığın cevabi yazısında: Zabıt kararının kaldırılma
sına imkân olmadığı ve dilekçilerin ancak intifa hakkı işeyebi
lecekleri bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen is
tek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4315 12 . V . 1962

Yusuf Sıdar.
İhmal Mark Md. 
Sivil Hesap Memu
ru.
Sicil No. 5297. 
Ankara.

( Dilekçe özeti : Tayın bedeli veril
mesi hakkında).

Dilekçi: Almaya istihkak kespettiği tayın bedelinin verilme
mekte olduğundan bahsile, tesviyesi hususunun karar altına alın
masını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : 4684 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin A fıkrası gereğince dilekçiye tayın 
bedeli verilemiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin isterse kaza merciine müracaat edebile
ceğine karar verildi. *

K arar No. Karar tarihi

4816 12 . V . 1952

Ali Pağrem. 
Sümerbank Pamuk
lu Sanayii Müesse- 
sesi A t el ye Ustaba- 
şısı.
Adana.

( Dilekçe özeti : Hangi Kanuna 
bağlı bulunduğunun bildirilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Devlet teşekküllerinde çalışan maaşlı usta, usta
başı ve teknisiyenlerin hangi kanuna bağlı olduklarının bildiril
mesini istemektedirler.

İşletmeler Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçi ve emsa
linin emeklilik yönünden Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanunu hükümlerine vc diğer bütün hususlarda da 3008 sa
yılı îş  Kanununa tâbi bulunduğu ve evvelce yaptığı müracaata da 
bu şekilde cevap verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Koalisyon kararı ve ne sebepten verildiği

göre bu hususta Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

K arar No K arar tarih i

4317 12 . V . 1952

7830/7261 Ali Raif Ergül
Sağlık Merkezi Kâ
tip ve ayniyat Mu
temedi.
Vezirköprü.

(Dilekçe özeti : Doğum parası ve
rilmeni hakkında).

Dilekçi : Kanunu Medeni haricinde birlikte yaşadığı kadın
dan 3 . III . 1950 tarihinde doğan ve 5524 sayılı Kanun gereğin
ce nüfusa tescil ettirilen çocuğu için doğum parası verilmesini 
istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin Medeni 
Kanun dışında birleştiği kadından doğan ve 5524 sayılı Kanun 
gereğince nüfusa tescil olunan çocuğundan dolayı kendisine 
yardım yapılmasına imkân olmadığı ve bu baptaki dâvanın 
Danıştayca henüz karara bağlanmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş olan b ir me
sele ile ilgili istek hakkında komisyonumuzca işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4318 12 . V . 1952

7831/7262 Fahri Yılmaz 
ve ar.
Hajcigıyasettin Mah. 
Vefa Oad. No. 28.
K. Pazar - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Eminönü ve Ba- 
yazıt askerlik şubelerinden şikâ
yet).

Dilekçiler : Senelik ihtiyat yoklamalarını yaptırmak içrı 
Eminönü ve Bayazıt askerlik şubalerine baş vurduklarında ken
dilerine sert; fena ve haşin muamele yapıldığından zorluk çıika- 
rıldığındaıı ve hakaret edildiğinden bahsile, bu şubelerin bir 
müfettiş tarafından teftiş ettirilmesini ve her sene gibi kolaylık
la askerlik yoklamalarının en yakın askerlik şubelerinde yapıl
masını istemektedirler.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında ; Şubeler Baş
kan ve memurlarının halka karşı olan tavruhareketleri incelen
miş ise de iddia edildiği gibi hiç bir mükellefe kötü muamele 
yapılmadığı anlaşılmıştır denilmektedir.

Gereği düşünüldü ; İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
ulmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4319 12 . V . 1952
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7832/7263

Dilekçe
No.

7833/7264

7834/7265

Hüsnü Güven.
Tapu Sicil M u h a f ı z 

lığı muavini.
Bilecik.

Dilekço sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Jandarma başça
vuşluğu hizmetinin emekli müd
detine katılması hakkında).

Dilekçi : Emekli Sandığı Kanununun 14 ncü maddesi muci
bince jandarmada geçen beş sene iki aylık hizmetinin memuriyet 
hizmetine ilâve edilmesini istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Müstediııiıı gedikli 
küçük zabit veya erbaş okulundan mezun bulunmaması hasebiyle 
jandarmada geçen hizmetinin memuriyet hizmetine eklenmesin-' 
imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait olduğun
dan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karaı No. Karar tarihi

4320 12 . V . 1952

zeeı.
Erzurum.

K aya O/.bay. (Dilekçe özeti : Esnaf Vergisi
M ahal İcbarında seb- hakkında).

Dilekçi : Öteden beri güçlükle ödediği Kazanç Vergisinin 
yerine 25 lira fazlasiyle 60 lira Esnaf Vergisi tarhedilmiş oldu
ğundan bahsile, ailevi durumunun ve sermayesinin azlığı nazarı 
itibara alınarak mezkur verginin azaltılmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : 60 lira asgarî vergi 
olduğundan bunun azaltılması hakkındaki talebin tervicine im
kân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlığın cevabi yazısına ve mevcut 
kanun hükümlerine göre vâki istek hakkında komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ve dilekçi isterse ait 
olduğu kaza- merciine baş vurabileceğine karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4321 12 . V , 1952

Celâl Öke.
1). D. V. Hasılat Da
iresi Yabancı İşler 
Bürosunda.
S. No. 17843.
A n k a r a .

( Dilekçe özeti : Yabancı dil der- 
let imtihan) hakkında).

•
Dilekçi : 1946 senesinde yabancı dil imtihanını kazanmış ise 

de ne terfi ettirilmiş ve ne de para ile mükâfatlandırılmamış ol
duğundan bahsile emsali misüllıı ve para mükâfatından fayda 
Iandınlmasın ı istemektedir.

( Taştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 5656 
sayılı Kanunun neşrinden evvel yani 18 . XII . 1946 tarihin
de lisan bilgisini ispat etmiş olduğundan bu kanundan 
faydalanmasına imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

ğuııdan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. Kamı tarihi

4322 12 . V . 1952

7837/7268 Hikmet Güven. 
Arzuhalci.
Ş. Koçhisar.

(Dilekçe özeti : Fazla vergi tekli
finden şikâyet).

Dilekçi : 220 lira gibi ödeme kabiliyetinin çok üstünde bir 
Gelir Vergisi teklif edilmiş olduğundan bahsile, durumunun 
tetkikiyle mağduriyetine mahal verilmemesini istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Arzuhalcilik yapan 
dilekçinin durumu ve altı çocuklu olduğu nazara alınarak (9) 
lira Gelir Vergisi ile ödevlendirilmiş olduğu ve 220 lira ile tek
lif edildiğine dair olan iddiasının varit bulunmadığı bildirilmek
ledir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve bakanlık cevabı
na göre komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına ve dilekçinin iddiasında ısrar ettiği takdirde ait olduğu 
kaza, merciine bas vurabileceğine karar verildi.

Kanır No. Karar tarihi

4323 12 V . 1952

7838/7269 Hayrettin Ay dav. 
ikmal Merkezi Ba
kını Müdürlüğü em
rinde sivil muamele 
memuru. No. 5238.

(Dilekçe özeti 
kında).

Tayın bedeli hak-

Dilekçi : 1 Haziran 1948 tarihinden bugüne kadar almıya 
istihkak kesbettiği tavın bedellerinin kesilmemesini ve kesilmiş 
olanların da tarafına iadesini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçi as
kerî memur yerine maaşla tâyin edilmiş ve merbut bulunduğu 
Hava ikmal Merkezi Genel Müdürlüğü ise seyyar ordudan ma- 
dut. bulunmamış olmasına mebııi 4367 sayılı Kanunun birincil 
maddesini değiştiren 4684 sayılı Kanun gereğince kendisine 
tayın bedeli verileni iveceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : tsteğin tetkiki kaza merciine ait olması
na göre komisyonumuzca bu hususta bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4324 12 . V . 1952

7H41/7272 Hacı Osman Cömert 
ve ar.
Semerci Esnafı 1te- 
isi.
Maraş.

(Dilekçe özeti : Esnaf Vergisi hak 
kında).

Dilekçiler : Esnaf Vergisi Kanununun yürürlüğe girmesiyle 
İstanbul ve benzeri büyiik şehirlerdekilerle bir tutulduklarından 
ve sermayeleri gözetilmediğinden ve tarholunan vergi ise
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

mağduriyetlerini mucip bulunduğundan bahsile mahallin bün
yesine göre tadilât yapılmasını ve esnafın sermayesine gör 
sınıflandırılmasını istmektedirler.

Maliye Bakanlığının cecabi yazısında : Bu kabîl esnafın iş 
.yererinin kira veya gayrisâfi iratları üzerinden ıııuayyeıı nis- 
. petlere göre vergiye tâbi tutuldukları cihetle sınıflandırılma
larına ve bu suretle kendilerinden vergi alınmasına imkân 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile il
gili olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4325 12 . V . 1952

7842/7273 Mehmet Miri. 
Karadağ Cad. 
kal İbrahim 
eliyle.
Kara.

Bak-.
Cnlii

(Dilekçe özeli : iskân yoliy'.e f/ay- 
rimenkul verilmesi hakkında).

Dilekçi : Aslan Ağababalı olup 20 sene evvel yurda iltica 
ederek Kars, tline yerleştiğini ve şimdiye kadar iskân edilme
diğini beyanla, kendisine ev ve arazi verilmesini, bu mümkün 
değilse ev ve dükkân yapabilecek miktarda arsa itasını 
istemektedir.

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 8 . III .
1930 tarihli emirle Van iliııe tertip edilerek sevkedilnıiş iken 
mürettep yerini terkederek KaıVa gittiği ve 885 sayılı Kanu
nun muvakkat maddesiyle konulan müddet içinde müracaatta 
bulunmadığı ve bu suretle kanunen iskân hakkı kalmadığı ve 
iskân yoliyle de kendisine gayrimenkul verilmesine imkân gö
rülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merniine ait olduğun
dan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4326 12 . V . 1952

7847/7278 Ali Çelik ve ar. (Dilekçe özeti : Toprak tevziatı
B. Kım-ılı Köyü. yolsuzluğu hakkında).

Aıpaçaj - Kaıs. Dilekçi: Vaktiyle arazi tevzi komisyonunca yolsuz olarak da
ğıtılan toprakların köylerinde mevcut diğer arazinin yeniden ele 
alınarak muhtaç çiftçilere verilmesini istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında: Vaktiyle olbaptaki ka
nun gereğince dağıtılıp tescil edilmiş olaıı topraklar hakkında 
idareten yapılacak bir işlem olmadığı, ancak Kars İlinde çalışan 
toprak komisyonunun dağıtım harici bırakılmış olan Hazine top
raklarını hak sahibi çiftçilere dağıtacağı bildirilmektedir.
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Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adi, soyadı ve adresi Komisyon karan vo ne sebepten verildiği

4327 12 . V . 1952

7852/7283 Kâmil Çakıl.
Ulugazi Mah. (>abi 
Cad. de. No 26. 
Samsun.

(Dilekçe özeti 
f/ı hakkında).

Hâzinedeki ulaca-

Dilekçi: 213 ada 13 parsel numaralı ve 15970 metre kare yere 
22 sene evvel bina inşa ettiğini ve ağa»; diktiğini ve namına tes
cili için vâki müracaatı üzerine imarsız vaziyetteki beher deka- 
nna  50 ve imarlı ofkna da 200 lira kıymet takdir edilmesine rağ
men bu miktardan fazla olarak 4000 lira vermek istediği haldf 
bu talebi kabul edilmiyerek alâkasının kesilmek istenildiğini ve 
bu halin mağduriyetini mucip olduğunu beyanla, 4000 liranın 
alınarak bıı yerin uhdesinde bırakılmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçinin zaman aşı
mı noktasından mezkûr yerin namına tescili lâzımgeleceğinden 
bahsile açtığı dâvanın Hazine lehine neticelendiği ve bu variyet 
karşısında sulh mevzuu kalmamış ve üzerinde mumaileyhe ait 
gayrimenkul vc saire bulunduğu kavdiyle sözü geçen yerin m ül
kiyetinin artırmaya çıkarılması ve satış gününden adı geçenin 
de haberdar edilmesi hususunun Samsun Valiliğine teblil edil
miş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4328 1 2 .V .1952

(Dilekçe özeti : Toprak yerilmesi 
hakkında).

Dilekçiler : Babalarının Birinci Cihan harbinde İra n ’dan 
yurda iltica ile K iği’ye yerleşip Türk tâbiiyetine geçmiş ve 
nüfusları artmış ve çiftçi bulunmuş olduklarından bahsile ken
dilerine toprak verilmesini istemektedirler.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçilerin topra
ğa muhtaç olup bilfiil çiftçilikle iştigal ettikleri takdirde ve 
4753 sayılı Kanunun bulundukları bölgede uygulanması ha
linde toprak ihtiyaçlarının nazara alınacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlığın ceva-

7855/7286 Gül Ali Çelik ve ar. 
Kiği - Bingöl.
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bina göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekle Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne tiebepten verildiği

4329 12 . V . 1952

(Dilekçe özeti: Yargıçtan şikâyet).

Dilekçi : Adana 4 ncü Asliye Hukuk Yargıcı Cevdet Ben- 
ger’iıı dâva dosyalarında ihmal ve ^ rah is i ve suiistimal görü
leceğinden bahsile, hakkında takibatı kanuniye yapılmasını 
ve kendisinin de m ağduriyetten vikaye edilmesini istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Şikâyete konu itti
haz buyurulan dosyaların Yargıtay ilgili dairelerince incelene
rek mahalline iade 'edildiği bildirilmektedir.

G ereği’ düşünüldü : Kaza merciince incelenmiş olan bir 
hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4330 12 . V . 1952

( Dilekçe özeti: Vakıf gelirinin tak
simi hakkında).

Dilekçi : Dedesi (Mahmut Paşa) vakfına ait mevkufat geli
rinin veya mülkiyetinin paraya çevrilerek tutarının çok muhtaç 
bir halde bulunan evlâdı evvel ve sâni arasında taksimini iste
mektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında : Tarsus'ta 
(Softa Mehmet Paşa) vakfına ait müseccel 1062 tarihli vakfiye,- 
deki şarta göre gelir fazlası yalnız ön batında bulunan evlâds 
ait olduğundan dilekçinin isteğinin yerine getirilmesine imkân 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4331 12 . V . 1952

(Dilekçe özeti : Toprak verilmesi 
hakkında).

Dilekçiler : Kozan İlcesine bağlı Koyjınevi Köyünde oturduk
larını ve kendileriyle daha yirmi ailenin araziye muhtaç bu
lunduklarını beyanla, toprak verilmesini istemektedirler.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanununun Kozan ilçesinde uygulanacağı zaman dilekçi
lerin de hak sahibi oldukları takdirde topraklandırılacağı vj

7865/7295 Selim Doğan ve ar.
Koyunevi Köyü. 
Kozan.

7863/7293 Recai Güçük.
Çataklı Mah. den. 
Tarsus.

7862/7292 Remzi Kılınçyaldır.
9740/9069 Sugediği Mah. 79 ıı- 

ncu So. No. 10. 
Adana.



Dilekçe
No.

7866/7296 
9938/8251 

11976/1-14)28 
J2425/11542

7868/7298

bu işe başlanıncaya kadar kiralıyacakları Hazine toprakları 
üzerinde ziraat yapabilmeleri için mal dairesine müracaat etme
leri İfizımgeleceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi
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Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4332 12 . V . 1952

(Dilekçe özeti : Jandarmada ge
çirdiği müddetin fiilî hizmetine 
sayılması hakkında).

Dilekçi : 1 . VII . 1328 tarihinden sonra jandarma erbaşlı
ğında geçen hizmetlerinin 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu 
gereğinpe, emeklilik hesabına katılmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : 1339 yılında jandar
ma serçavuşluğundan terhis edilen dilekçinin jandarma gedikli 
çavuşu yapılarak bahis konusu hizmetleri hakkında 5434 sayılı 
Kamımın geçici 14 ncü maddesine göre işlem yapılmasına imkân 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işleıp yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4333 12 . V . 1952

(Dilekçe özeti : Maaş ve ikramiye 
verilmesi hakkında).

Dilekçi : Jandarmada geçen hizmetinden dolayı maaş veya 
ikramiye verilmesini istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçi 1 . V I I I . 1330 
tarihinde jandarmaya girmiş ve 1. X I . 1931 de yaş haddinden 
dolayı terhis edilmiş ve o tarihte tatbik mevkiinde bulunan 1683 
sayılı Tekaüd Kanununda erlere hizmet karşılığı emekli maaşı 
bağlanmasına dair bir hüküm bulunmamış olduğundan dilekçi
ye emekli maaşı ve ikramiye verilmesine imkân olmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin tetkiki kaza mercime ait olduğun
dan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Musjafa Şengül. 
Eskimn Mah. eski 
jandaj'jna çrî. 
Ahlat - Van.

Nuri Ozdeanir 
Konak Mah. den. 
Kocaçeşme So. 
No. 27.
Söke.

4334 12 . V . 1952



—  66 —

7300/7870

Dilekçe
No.

7874/7304

7875/7305

Hüsnüye Safiye. 
Türtkoğlu 
MisakımilH Cad.
No. 38.
Kadıköv - İstanbul.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı vc ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Kocasının şehit 
addeditmesi hakkında).

Dilekçi : Kocası polis memuru Hüseyin Hüsnü’nün 1335 se
nesinde vazife esnasında Yunan askerleri tarafından öldürülmüş 
olduğundan bahsile şehit addedilmesini ve eskisi gibi kendisine 
tütün ikramiyesi verilmesini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : İbraz edilen 
vesika münderecatına nazaran mumaileyhin ölüm tarihi Mart 
1335 olmasına ve bu tarihte bir harb mevcut olmadığı gibi yalnız 
harbde ve eşkiya müsademesinde her nevi düşman silâhının tesi
riyle derhal ölenler şehit sayılacağına göre bu suretle vefat et
memiş olduğu anlaşılan Hüseyin H üsnü’nün karısı dilekçiye 
1484 sayılı Kanun gereğince tü tün ikramiyesi veril em iyeceği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait olduğun
dan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4335 12 . V .1952

Celâl Pastırmacı 
Sebze Pazarında 
Sebzeci 
Ordu.

(Dilekçe özeti: Esnaf Vergisi hak
kında).

Dilekçi : Menkul ve gayrimenkul malı bulunmadığından ve 
sermayesinin de az olup sekiz nüfuslu ailesi efradının maişetini 
güçlükle temin edebildiğinden bahsile, namına salman 48 lira 
Esnaf Vergisinin azaltılmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Sabit iş yerinde faali
yette bulunan dilekçi adına 5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanunu 
gereğince tarhedilen verginin azaltılmasına imkân olmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : tsteğin tetkiki kaza merciine ait olduğun
dan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4336 12 . V . 1952

Metin Yakupbey. 
ve ar.
İzmir Lisesi S. II. 
İzmir.

(Dilekçe özeti : İmtihan hakkı ve
rilmesi hakkında).

Dilekçiler : Geçen ders yılında lisenin ikinci sınıfında eıı 
az dört dersten başarı gösteremiyerek sınıfta kalmış ve bu şe
kilde kendilerine yetişen birinci sınıf öğrencileriyle birlikte 
bu sene dört yıllık rejime göre tahsile devanı etmiş oldukların
dan bahsile, öğretmenler kurulu kararı ile kaldıkları ders-
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Dilekçe
No.

7877/7307

7881/7310

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

lerden ikmale bırakılmış gibi imtihan hakkı verilmesini iste
mektedirler.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Takip edilemi- 
yen sınıfların imtihanı verilmek suretiyle daha yukarı sını
fa atlamak usulünün bulunmadığı ve en az dört dersten başarı 
gösteremiyere sınfta kalmış zayıf öğrencilere de ayrıca imtihan 
hakkı verilmemekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4337 12 . V . 1952

(Dilekçe özeti: Arazisine vâki mü
dahalenin önlenmesi hakkında).

Dilekçi : Arazisinin varışına Murad Çolak tarafından vâ
ki müdahalenin önlenmesini istemekte ve dövülmüş olmasın
dan da şikâyet etmektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Müştekinin gerek ara
zi dâvasının ve gerekse dövüldüğü hakkındaki iddiasının 
mahkemece incelenerek karara bağlanmış olduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olaıı hususlarla ilgili istek hakkında komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4338 12 . V . 1952

(Dilekçe özeti : Kazanç Vergisi 
hakkındaj .

Dilekçi : İşletmekte olduğu değirmenden dolayı adına 
tarholunan verginin fazla olduğundan bahsile yarıya indi
rilmesini istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçi adına 1949 
vılı için ceman 391 lira vergi tarhedilmiş ve mumaileyhin yap
tığı itirazların, itiraz ve temyiz komisyonlarınca reddoluıı- 
ıııuş bulunduğu ve bu baptaki kararların Danıştayoa tasdik e- 
dilmesiyle de işbu tarhiyatın kesinleştiği ve bu itibarla yapıla
cak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşüıılüdü : Kaza merciince incelenerek karara 
bağlanmış olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Hüseyin Durgun .
Değirmenci.
Diyarbakır.

Reşit Tongabaş. 
Hacıselli Köyü. 
Gerze.

4339 12 . V . 1952
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Dilekçe
No.

7882/7311

7883/7312

Mustafa ipek. 
Haâiçfeneri Kallafat- 
yeri No. 62 . 
İstanbul.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı re adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Eski görevine ia
desi hakkmda).

Dilekçi : Marangoz olarak gölcük Deniz Fabrikasında ça
lışmakta ikon hastalanması hasebiyle hastaneye sevkedilmiş 
ve bir sene sonra iyileşerek vazifesine dönmek istemiş ise de 
devamsızlık yüzünden kaydının silindiğini ve iki yıllık san
dık parasının da vcrilemiyeceğini öğrenmiş olduğundan bahsi
le, tekrar işe alınmasını veya sandıktaki parasının iadesini is
temektedir.

Millî* Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
devamsızlığı yüzünden kaydının silindiği, son giriş tarihi ile 
kaydının silindiği tarih arasındaki aidatının verildiği, devam 
etmediği günlere ait aidatının gelir kaydedildiği ve hastalı
ğına dair bir vesika gösteremediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4340 12. V . 1952

İsmail Tosun ve ar. 
Şadiyc Köyü. 
Konva.

(Dilekçe özeti : Köy muhtar ve ih
tiyar heyeti üyelerinden şikâyet).

Dilekçiler: Köy îh tiyar Heyetinin vazifelerini ihmal ve sui
istimal ettikleri gibi fena muamelelerde de bulunduklarından, 
Tatarlık ve Türklük ve particilik gibi tefrikler yapıldığından ve 
muhtarın sabıkalı bulunduğundan bahsile, köylerinin selâmeti 
bakımından bu fenalıkları çıkaranların vazifeden uzaklaştırıl
masını istemektedirler.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Bahsi geçen muhtar 
ve üyeler hakkmda tanzim edilerek İl İdare Kuruluna verilmiş 
olan soruşturma evrakı üzerine yapılan inceleme sonunda isnat 
olunan suçlar vazifeden mütevellit bulunmadığından genel hü
kümlere göre kovuşturma yapılmak üzere dosyasının Konya
C. Savcılığına tevdi edihniş ve neticede Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 163/2 nci maddesi gereğince takibat icrasına 
mahal olmadığına karar verilerek evrakın muameleden kaldırıl
mış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kanuni merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan istek hakkında komisyonumueca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4341 12 . V . 1952
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7884/7313 Rıza Seyfettin Bü- 
yükay.
Bedrettin Malı. Cami 
So. No. 4.
Kasımpaşa - İstan
bul.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti 
kında).

1$ verilmesi lıak-

Dilekçi: Mütaaddit defalar müracaatta bulunduğu halde mü
nasip bir iş verilmediğinden bahsile, kendisine bir iş verilmesini 
talep etmektedir.

Çalışma Bakanlığının cevabi yazısında: İş ve İşçi Bulma K u
rumu Genel Müdürlüğü teşkilâtı vasıtasiyle bu vatandaşa iş te
minine çalışılmış ise de durumuna uygun bir işe yerleştirilme
sinin mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4342 12 . V . 1952

( Dilekçe özeti : Tarla ka n  hak
kında).

Dilekçi: Özel idareden vaktiyle iki yıl için kirayla tuttuğu ta r
lanın icarını ödediği halde kendisinden halen kira bedeli isten
mekte olduğundan, bahsile, bu hususta bir karar verilmesini iste
mektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : 1945 - 1950 seneleri 
için senevi on beşer liradan ecrimisil tahakkuk ettirilerek tahsil 
tatbikatına geçildiği sözü geçen tarlanın müştekiye icara verildiği 
ve icar bedelinin de tahsil edildiği yolundaki iddianın asılsız ol
duğu bildirilmektedir.

(Teriiği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait olduğun
dan bu hususta Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4343 12 . V . 1952

7886/7315 Ali özdemir ve ar. (Dilekçe özeti : Vergilerden şikâ-
Bozdoğan - Aydın. yet).

Dilekçiler : Gelir, Kurumlar ve Esnaf Vergisi kanunlarının 
yürürlüğe girmesiyle ta tb ikatta  bir sürü aksaklığın meydana 
geldiğinden bahsile, kanunların memleketin bünyesine uygun 
ve adaletli bir şekilde değiştirilmesini ve bunun teminine 
kadar mülga Kazanç Vergisi Kanununun 1951 yılında da yü
rürlükte bulunduğuna dair ek bir kanun çıkarılmasını iste
mektedirler.

Maliye Bakaıılğının cevabi yazısında : Her yeni kabul edi
len kanunda olduğu gibi bu kanunların da ilk tatbik yılında 
bâzı aksaklıklar tevlit etmesi tabii ve buıdarın tesbiti ise za-

7885/7314 Âdem Pehlivan.
Karakaş Man. Şenel' 
So. No. 58.
Kırklareli.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve 110 sebepten verildiği

manla mümkün olacağı ve noksanların şimdiden not edilmekte 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü 5 Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4344 12 . V . 1952

7887/7316 Ömer Yıldırım. 
Köy adına. 
Kaynarca Köyü. 
Borçka - Artvin.

(Dilekçe özeli : Banka borcunun 
tecili hakkında).

Dilekçi : Tütün bedellerinden banka hissesi adiyle kesilen 
paraların borçlarına mahsubunu istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin bahset
tiği paraların Tekel idaresince tütün satışı bedelinden % 4-.') 
nispetinde tahsil edilen piriıııler oiııp adı geçen idarenin Ziraat 
Bankasına tevdiatı mahiyetinde olması hasebiyle mahsubu 
mümkün olamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Bakanlık ceva
bına göre mezkûr istek hakkında komisyonumuzca yapılacak 
bir işlem olmadığına ve dilekçinin isterse kaza merciine mü
racaat edebileceğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4345 12 . V . 1952

7888/7317 Neşet Ay ra. 
Sümerbank Basma 
Sanayii Müessesesi 
Santral Mühendisi. 
Nazilli.

(Dilekçe özeti : Yiiksek mühendis 
unvanının verilmesi hakkında).

Dilekçi : İstanbul Teknik Okulu mühendis kısmından 1946 - 
1947 ders yılında mezun olmuş bulunduğundan bahsile, 3458 sa
yılı Kanun hükümleri gereğince yüksek mühehdis unvanının ve
rilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Dileğin tervici
ne kanunen imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait olduğun
dan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4346 12 . V . 1952

7892/7321 Ilâkim Özkan. 
10236/9511 Kozanlı ( ’amii civa- 
9597/ rında No. 12.

Gaziantcb.

(Dilekçe özeti : Müterakim maaş
larının verilmesi hakkında).

Dilekçi : 6 nci dereceden 5 . I I . 1950 tarihinde mâlüliyet ma
aşı bağlanmış ise de yaralandığı ve mâlûl kaldığı tarihten tahsis 
tarihine kadar geçen yıllara ait maaşlarının da verilmesi lâzım- 
geleceğini beyanla bu dairede bir karar ittihazını istemektedir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepton verildiği

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin ay
nı konu hakkında Maliye Bakanlığı aleyhine Danıştayda dâva 
açmış olduğu ve verilecek karara göre işlem yapılacağı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş olan bir me
sele üe ilgili istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar .arilıi

4347 12. V . 1952

7S93/7322 Ali Bitik. (Dilekçe özeti : Kazanç Vergisi
Anafartalar Cad. ki- hakkında).
tap ve gazete bayii 
No. 102.
Ankara.

Dilekçi : 1944 yılı için adına ikmalen salınan verginin yaptı
ğı itiraz üzerine Danıştayca kaldırıldığından bahsile 1945 yılı 
için de salınan aynı miktar İkmal Vergisinin bu karara istinaden 
kaldırılmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Malî kaza merciinin 
kararma iktiran eden 1945 yılı vergisinin, 1944 yılı vergisine ta 
allûk eden ve hâdisesine münhasır bulunan Danıştay kararına 
dayanılarak terkinine imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait olduğun 
dan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4348 12 . V . 1952

7894/7323 Haşan Kazaneıoğlu. (Dilekçe özeti : Borçlanma sure-
Nebiefendi So. No 27 tiyle ev arsası verilmesi hakkında)
Zeytinbıırnu - İstan
bul.

Dilekçi : 1950 yılında Bulgaristan’dan yurda hicret ettiğin
den ve iş bulamadığından müşkül duruma düştüğünden bahsile, 
borçlanma suretiyle ev arsası verilmesini istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : 1950 yılı başından iti
baren yurda hicret etmek zorunda kalan soydaşlarımızdan muh
taç durumda bulunanlar hakkında iskânlı göçmen muamelesi ya
pılması Bakanlar Kurulunca kabul edilmiş ve bu karann tatbi- 
kına geçilmek üzere gerekli hazırlıklara başlanmış olduğu ve 
keyfiyetin dilekçiye tebliği lüzumunun İstanbul Valiliğine işar 
kılındığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4349 1 2 . V .1952
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7898/7327 Cemali Gökber. 
9393/8747 I). 1). Y. Limaıı Mii- 

13106/12207 dürlüğü Hesap işle
ri Servisinde S. 1 
Ambar Saymanı. 
33911.
İsk enderun .

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : Mesken bedeli ve 
rihnesi hakkında).

Dilekçi : Devlet Denizyolları ve Limanları Müdürlüğü kad 
rosıında çalışmakta iken 6/V kadrosuna nakledilmiş ve kanune’ı 
müstahak olduğu mesken bedelinin verilmesi için vâki müraca
atlarına cevap verilm iverek mağdur edilmekte bulunmuş oldu
ğundan bahsile 12 aylık müterakim mesken bedelinin verilmesini 
istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Devlet Demiryol
ları Genel Müdürlüğü memurlarına tatbik edilmekte olan öde
nekler tüzüğün 22 nci maddesi gereğince dilekçinin hizmet evine 
veya hizmet evi tahsisatına müstahak olduğu neticesine varılarak 
gereken tediyenin yapılması için Adana işletmeler Müdürlüğün* 
emir verilmiş ve keyfiyetin dilekçiye de tebliğ edilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

(iereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek yerine geti
rilmiş olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4350 12 . V . 1052

7899/7328 Ahmet Deli ve 
deşi.
(îemicilcr Köyü. 
(îavcuma.

kar- (Dilekçe özeti : İstimlâk edilen a-
razinirı geri verilmesi hakkında).

Dilekçiler : Haksız olarak istimlâk edilmek suretiyle ellerin
den alınan 40 dönüm arazinin istimlâk bedeli üzerinden kendi
lerine iade edilmesini istemektedirler.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçi ile kardeşle
rinin hisseleri 40 dönüm olmayıp 375 metre kare olduğu ve bu 
arazi ile Hâzineye de ait olan arazi birleştirilip bir kısmının 
halen göçmen aileleri menfaatine işletilmekte bulunduğu ve bu 
yılın sonunda merkez fidanlığının bahis konusu araziye nakli
nin düşünüldüğü bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mu
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4351 12 . V . 1952

7900 7329 Ali Kibrit. 
l’arkotelinde Musta
fa Çam taş yanında. 
Ba-smaııe - îzmır.

( Dilekçe özeli 
kında).

Toprak isteği hak-

Dilekçi : Dört kardeşini ve 21 nüfustan ibaret aileleri efra
dını geçindirmek için toprak verilmesini istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Toprak Kanununun 
dilekçinin bulunduğu yerde uygulanmasına başlandığı zaman 
kendisinin de topraklandınlacağı ve bu muamelenin icrasına
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Dilefcç«
No.

Î904/7333 
('5W>/8924 

11001/10235

7905/7334

kadar Hazine topraklarım kiralamak suretiyle ziraat yapabil
mesi için mal dairesine müracaat etmesi lâzımgeleceği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabını 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Kurar iNo. K arar tarihi

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve m aobepten verildiği

4352 12 . V . 1952

(Dilekçi, özeti : Hidematr vatani
yi tertibinden nurdun yapdnuısı 
hakkında).

Dilekçi : lstaklâl Harbinde yaralanmış olmasından dolayı 
mâlüliyet maaşı almakta ise de iktisadi buhran sebebiyle temini 
maişet edememekte olduğundan bahsile. hidematı vataniye ter
tibinden taltif edilmesini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçiye 
1325 tarihli Kanun gereğince 6 nci dereceden 50 kuruş maaş 
tahsis edilmiş ve 1950 senesinden itibaren de 5434 sayılı Kanu
na göre maaşı 80 liraya yükseltilmiş olup başkaca taltifine ka
nunen imkân olmadığı bildirilmektedair.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4353 12 . V . 1952

(Dilekçe özeli : Ofis n\üdi\rvnden 
şikâyet).

Dilekçi : Ofis mütaahhidi olduğundan ve Bölge Müdürü 
Burhan ’m hakkındaki şikâyetinden dolayı kendisine muğber 
olarak her türlü müşkülâtı çıkarmakta ve zararını mucip olmak
ta  bulunduğundan bahsile, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının cevabi yazısında : Şikâyet 
sahibinin mevzuu bahsettiği hususlar hakkında Ofis Genel Mü
dürlüğünün bir malûmatı olmadığı ve müştekinin iddialarının 
Ofis müfettişine tahkik ettirilmekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Mustafa özen. 
Toprak Mahsulleri 
Ofis Mütaahhidi. 
Ceyhan.

Haşan Hüseyin Ki
remit.
Kuvvetli Mah. de. 
No. 87. 
ödemiş.

4354 12 . V . 1952
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Dilekçe
No.

7907/7336

7908/7337

Fazıl öztürk ve ar. 
Kandevir Köyü. 
Oğuzeli - Gazianteb.

Dilekçe sahibinin,
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe iizeti 
hakkında).

Toprak verilmeni

Dilekçiler : Oğuzeli İlcesine bğlı Kandevir Köyünde ikamet 
eden 51 nüfuslu on aileye Emvali Milliyeye ait 3359 dönüm ara
zinin verilmesini istemektedirler.

Tarım bakanlığının cevabi yazısında : Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanununun Oğuzeli İlçesinde uygulanmasını mütaakıp 
müstedilerin de hak sahibi oldukları takdirde topraklandırılaca- 
ğı ve kanunun uygulanmasına kadar varsa Hazine toprakları- 
dan kiralamak suretiyle ziraat yapabilecekleri bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4355 12 . V . 1952

Musa -Sönmez ve ar 
Fevzipaşa Mah. hal
kından.
İslâhiye.

(Dilekçe özeti : tslâhiyt Yargm  
He jet Acaroğlu’nun başka bir ma
halli naklolunması hakkında).

Dilekçiler : 5516 sayılı Kanundan bilistifade vo kurutmak 
suretiyle Eme Köyü arazisinden faydalanmak için valiliğe 
yapmış oldukları müracaat üzerine aynı maksat ve şahsi men
faat düşüncesi ile bir kooperatif kurarak karşılarında rakip 
duruma geçen Yargıç Refet Acaroğlu’nun bu mevzuda ken
dilerine maddi ve mânevi baskı yapmakta olduğundan ve hâ
kimlik sıfatını ve vazifesini unutarak hareket ettiğinden şi
kâyetle adı geçenin buradan başka bir yere kaldırılmasını is
temektedirler.

Adalet Bakanlığı cevabi yezısında : Gerek adı geçen yar
gıcın ve gerekse muavini Ahmet K arahan’ın bu kooperatifin 
müteşebbis heyetine katılıp statüsünün tanzimi ile uğraşa
rak ve bu mevzuda söz almış bulundukları anlaşılarak ha
reketlerinin doğru olmadığından kooperatifin faal vazifele
rinden derhal ayrılmaları lüzumunun kendilerine tebliğ edildi
ği ve ayrıca Yargıç Refet Acaroğlu’nun bucak müdürü odasın
da yaptığı bir konuşmada fikirlerini kabul ettirmek içiıı halk 
ve köy muhtarlarını kıracak şekilde ve tehdit edici mahiyette 
konuştuğu ve kooperatif işlerini takip için raporlu olarak 
A nkara’ya gitmiş bulunduğu hakkındaki ihbarın teeyyiit et
memiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No. Karar tarihi

4356 12 . V . 1952
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Dilekçe

No.

7909/7338

7911/7340

Eyüp Tanay.
3. Zrh. Tuğ. Mot. P. 
Tb. Kh. Bl. Baş. Gd. 
Sicil 935-1717. 
İstanbul.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : 31 . V . 1910 tarih
li terfi mucibinin 19 Nisan 1946 
dan muteber olmak üzere düzel
tilmesi hakkında).

Dilekçi
hinde D. 78

Terfi süresini ikmal ettiği 30 . XI . 1945 tari- 
Talimatnamesiııe göre imtihana tâbi tutularak 

başgedikli]iğe yükseltilmesi için gönderilen evrakı imtihani- 
*yesinin İstanbul Komutanlığınca kadrosuzluktan dolayı terfii
nin tasdik edilemediği bildirilerek dosyasında alakoııduğunu ve 
terfiinin ancak 31 . V . 1949 tarihinde yapılmış olduğundan 
ve 1948 tarihli bakanlık emirlerinde de bu suretle yapılan ter- 
tiin mağduriyete mahal verilmiyecek şekilde yapılacağı yazı
lı bulunduğundan bu muamelenin bakanlıkça düzeltileceği ze
habına kapılarak Askerî Yargıtaya müracaat müddetini de 
geçirmiş bulunduğundan bahsile, terfi mucibinin 19 Nisan 1946 
tarihine alınmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin daha 
önce de aynı mevzuda yüksek Meclise yapmış olduğu müraca
at üzerine durumunun 2 Aralık 1947 gün ve 23938 sayılı yazı ile 
de arzolunduğu gibi terfi şartları meyalımda bulunan kadro 
durumunun müsaadesizi iği dolayısiyle terfii yapılamıyan di
lekçinin üst derece maaşının verilmesi hakkında açmış oldu
ğu dâvanın Askerî Yargıtayca rcddoluııduğu ve kendisinin do
31 Mayıs 1949 dan geçerli olmak üzere başgedikli lige yüksel
tilmiş bulunduğu bildirilmekledir.

Gereği düşünüldü : Aynı sebepten dolayı bir üst derece 
maaşı verilmesi için yüksek Meclise baş vuran dilekçinin bu ta
lebi üzerine selef Komisyon tarafından 15 . Tl . 1950 gün ve 
2041 sayılı ve işin Askerî Yargıtaya intikal etmiş bulunması
na göre bir işlem yapılmasına mahal olmadığına dair bir ka
rar verilmiş bulunmasına keza nasp düzeltilmesi talebini mu- 
tazammın bulunan bu defaki müracaatının da 3410 sayılı Ka
nuna göre ve Askerî Yargıtayca halli icap etmekte bulundu
ğundan bu bakımdan yapılacak bir muamele olmadığına ka
rar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4357 12. V . 1952

Ali Niyazi Ülkü. 
Ortaokul Müdürü ve 
Tarih - Coğrafya, 
Yurttaşlık Bilgisi 
öğretmeni.
Bayramiç.

(Dilekçe özeti : Maaşının 1 Hazi
ran 1950 tarihinden itibaren 60 
liraya çıkarılmasına karar veril
mesi hakkında).

Dilekçi : 1939 yılında Gazi Terbiye Enstitüsü B Seksiyo
nundan mezun olup halen 22 yıllık bir öğretmen olduğunu ve 
Orta öğretime intisap etmiş bulunduğundan dolayı 5242 sayı
lı Kanundan l'avdalaıınmadığı gibi mezkûr okuldan mezun olaıı-
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laı-a tanınan haklardan da t'aydalaııdırılmadıkları için yüksek 
Meclise vâki müracaatları neticesinde : Dilekçe Komisyonunun 
16 . V . 194!» tarih ve 2877, 8849/9633 sayılı kararlariyle mali 
hüküm ifade etmemek ka.vdiyle bu haklarının tanınmış bulun
duğundan diplomanın bahşettiği kanuni hizmet karşılığı olan 
nimetlerden de faydalanamamış olmakla mağdur edildiğini 
ifade ederek konulan bu kaydın kaldırılmasını ve kendisinin 
de diğer mezunların lmgüıt almakta olduğu 60 liraya yüksel
tilmesine karar verilmesini istemektedir.. .

Millî Bğitim Bakanlığı cevabi yazısında : Yüksek komisyon
ca verilen kararlar haricinde bir işlem yapılmasına ve dilek
çinin almakta olduğu 40 lira maaşın intibak suretile 60 liraya 
çıkarılmasına imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin; 1949 yılında yapmış olduğu 
9394/8674 sayılı müracaatı üzerine I Numaralı Geçici Korniş 
yonca tajebin bir işleme tâbi tutulmadığı hakkında bir karar 
verilmiş ve işin tetkikinin esas itibariyle kaza mercilerinin 
vezaifi cümlesinden bulunmasına keza dilekçinin komisyondu 
istihsal ettiği kararlarla birlikte kanuni durumunun tâyini için bu 
mercilere müracaatta muhtar bulunmasına binaen talep hak
kında İçtüzüğün 53 ııeü maddesi muvacehesinde komisyonu
muzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve nc sebepten verildiği

4358 12 . V . 1952

7912/7341 Nuriye İl \izgiil. (Dilekrc özeli : Dul yım if bağlan-
Byüp Kurukavak ması hakkında).
Cad. No. 67. 
İstanbul. Dilekçi : 1313 tarihinden 1328 tarihine kadar vo halen Yu

goslavya işgalinde bulunan Tikueç Kazası Maliye tahsildarlı
ğında çalışı]) ve tarihten 12 yıl önce vefat etmiş bulunan ko
casının mezkûr hizmetten d°layı ve kendisinin muhtacı mua
venet bir duruma düşmüş ve her iki gözünün kör bulunmasına 
binaen dul aylığı bağlanmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında ; Dilekçinin kocasına ait 
hizmeti tesbit ve tahsis evrakı tanzim edilmek üzere mahallî 
valiliğe müracaat etmesi lüzumunun kendisine tebliğ olunduğu 
ve tahsis evrakı geldiği vakit icabeden muamelenin yapılacağı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Muktazi muamelenin tâyin ve ifası ilgili 
bakanlıklara ihtilâf vukuu halinde de kjıza merciine ait bulun
masına binaen tetkiki komisyonumuzun görevi dışında bulu
nan talep hakkında. İçtüzüğün 53 ncü niftıijdpeine göre komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

K arar No. K arar tarihi

4359 12 . V . 1952



—  77 —

Dilekçe
No.

10725/9971
7914/7343

8280/7693

Ali Kibar.
Demokrat Gazetesi 
sahibi Celâl Bilgili 
eliyle.
Malatya.

Dilekçe sahibinin
adi, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Fartıl Köy Muh
tarı Ali ö ztiirk ’ten şikâyet).

Dilekçi : Tegallübü ile 16 yıldır Fartıl köy muhtarlığını 
yapan Ali ö z tü rk ’iin köy parasını suiistimal ettiğinden ve mü
teaddit mahkûmiyetleri bulunduğundan ve bir daha muhtarlık 
yapaımyacuğı hakkında emir bulunmasına rağmen yapılan son 
seçirfîlerde dahi seçim kütüğüne 89 vatandaşı yazııııyarak ve 
yaptığı tesirlerle muhtarlığa getirilmiş olduğundan ve yeğenine 
ait hayvanları çaldırmış bulunduğundan ve sa i reden bahsile 
hakkında icabeden takibatın yapılmasını istemektedir.

Lçişeri Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin bu mevzuda 
Bakanlığa da müteaddit defalar müracaat etmesi üzerine yap
tırılan soruşturmalarda; adı geçen muhtarın Orman Kanununa 
muhalefetten dolayı verilen 5 lira para cezasından başka bir 
mahkûmiyeti olmadığı ve Mustafa Odabaşı’nın çalınan hayvan
larına ait hazırlanan tahkikat evrakı üztrine mahalli savcılıkca 
lakipsizlik kararı verildiği ve faillerin henüz bulunamamış ol
duğu ve seçime yapılan itirazın da ilce Seçim Kurulunca ince
lenerek reddedilmiş bulunduğunun anlaşıldığı bildirilmektedir.

(leıvği düşünüldü : Kendisine suç isnat olunan muhtar hak
kında Memurin Muhakemat Kanununa tevfikan yapılması icab 
eden tahkikatın ifası ilgili ve vazifeli idare üstlerine ait buluıı- 
masaııa ve yapılan seçime ait itirazın da kaza yetkili kurulca 
incelenerek karara bağlanmış olmasına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
veridi.

Karar No. Karar tarihi

4360 12 . V . 1952

Erzurum Temdidi (Dilekçi özeti: İhtiyarlık Sigorta-
Hattı işçi Mümes- umdem faydalandırılmaları hak-
siligj, kında).

Dilekçiler : 20 yıldan ffazla bir zamandır ve müstemirreıı 
çalışmakta oldukları Demiryolları inşaatından almakta olduk
la»  üoretlerinden usulüne tevfikan kesilerek gönderilmekte olan 
ihtiyarlık sigortası primlerinin Bakanlar Kurulunun 3/11889 
sayılı kararından bahisle iade olunduğundan ve kendilerinin 
5417 sayılı Kanuna göre istifade etmeleri icap eden bu haktan 
mahrum bırakıldıklarından tazallümü hal ederek mezkûr sigor
tadan hariç tutulmamalarmı istemektedirler.

Çalışma Bakanlığının cevabi yazısında : 5417 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinin C fıkrası hükmüne tevfikan ve Bakanlar 
Kurulunun 20 . IX  . 1950 tarih ve 3/11889 sayılı karariyle tes- 
bit edilen mevsimlik işler listesinin 2 nci maddesinin C fıkra
sında da her türlü Karayolu, Demiryolu, Liman, Meydan, Köp
rü, Tünel inşaat ve tamiratı mevsimlik işlerden sayıldığı cihetle

:i I
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Demiryolu inşaat işlerinde çalışanlar hakkında mezkûr kanunun 
uygulanmasının mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar bu
lunan dilekçilerin talebinin tetkiki Komisyonumuzun görevi 
dışında bulunmasına binaen talep hakkında tçtüzüğün 53 ncü 
maddesine göre Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi 

4361 12 . V . 1952

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

7920/7349 M. Kâmil İnanç, 
thsaniye. 

10431/3686 Fıstıklı Namazgah 
• So. No. 2.

Üsküdar - İstanbul,

( Dilekçe* özeti : 24 . V . 1940 ta
rih ve 700 sayılı ve nasj) tashihi
ne mütaallik bulunan Asken Yar
gıtay ilâmını infaz etmiyen Millî 
Savunma Bakanlığından şikâyet).

Dilekçi : Yüzbaşılığa terfiinin emsaline nazaran bir yıl gecik
miş olması dolayısiyle açmış olduğu dâva neticesinde lehine ola
rak istihsal etmiş bulunduğu ve bir örneğini eklice takdim kıl
dığı 24 . ") . 1940 tarih ve 700 sayılı vc nasbinin tashihine dair 
olaıı ilâııu Millî Savunma Bakanlığına infaz ettirmeye muvaffak 
olamadığından şikâyetle mezkûr ilâm dairesinde muamele ifası 
için ilgililere emir verilmesini istemektedir.

Dilekçeye ekli mezkûr ilâmda filhakika davacının yüzbaşılık 
nasbinin emsallerinin nasp tarihi olan 15 . 10 . 1337 tarihine 
getirilmesini ve mütaakip nasbinin da düzeltilmesini âmir ve 
lifttik bulunmaktadır.

Millî Savunma Hakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
yüzbaşılık nasıbıjıuı zikrolunan Askarî Yargıtay ilâmı daire
sinde 15 . 10 . 1337 olarak düzeltilmiş bulunduğu, ancak bu du
ruma göre 1932 yılında binbaşılığa terfi sırası gelen dilekçinin
1931 yılına ait musaddak kıta sicilinin 1932 yılına muhassas 
geri hizmet sicilindeki hükümleri bozmuş olması itibariyle sicil 
talimatnamesinin birinci maddesine tevfikan ve ancak 1933 
yılında yeni kıtasından aldığı sicil üzerine binbaşılığa yükseltile
bilmiş olduğu ve bu mâruz duruma göre Askerî Temyiz Mahkeme
sinin kararının infaz olunmadığı yolundaki iddiasının vârit olma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlıkça; ilâm dairesinde muamele ita 
olunduğu anlaşılmasına ve sicil mevzuatı yönünden terfide vâki 
gecikmenin de tetkiki 3410 sayılı Kanuna göre kaza merciine ait 
bulunmasına binaen komisyonumuzun vazifesi haricinde buluna.ı 
talep hakkında bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

4362 12 . V . 1952
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Dilekçe

No.

7921/7350

7923/7352

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve nc sebepten verildiği

Ali Negüzei. (Dilekçe özeti : Tercan’da oturup
Gelin Pertek Kö- Kiği Bölgesinde yaşıyan aşiret ve
yünde . binlerce nüfus üzerinde hâkim
Kiği. ulan IJüseyinoğlu Haşan Şakin

ve oğulları A li ve Hüseynin tağal- 
liibüne san, verilmesi hakkmda).

Dilekçi : Tercan’da oturup kendi köyleri mıntakası halkından 
binlerce nüfus ile birçok aşiretler üzerinde nafiz bulunan Hüse- 
yinoğlu Haşan Şahin ve oğullarının bu varlıklı ve nafiz durum
larından bilistifade mülkiyeti kendisine ait olan yerleri başkaları 
adına tescil ettirmesi üzerine kanun yollarına müracaatla hakla
rını aradıklarından dolayı evlerine baskın yaparak hemşiresinin 
kızım kaçırıp -namusuna tecavüz ettirmiş bulunduklarından şikâ
yetle adliyece her ne kadar sanıklar tevkif edilip haklarının ara
nacağından şüphe etmemekte iseler de bu derebeylerin bu kabil 
zulümlerine son verilmesini istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : Hacer Negüzei’in kaçı
rılması olayına ait adlî tahkikatın kanun hükümleri dairesinde 
cereyan etmekte bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş olduğu anla
şılan talep mevzuları hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4363 12 . V . 1952

Yusuf Çizmeli (Dilekçe özeti : Gelir ve Esnaf
ve ar. Vergileri Kanunlarının vergi nis-
Bakkal ]>et sizliklerin e âmil olan hükümle -
Develi. rinde değişiklik yapılması hak

kında).

Dilekçiler : Dilekçelerinde misal olarak göstermiş oldukları 
Gelir ve Esnaf Vergisine tâbi çeşitli tüccar, esnaf ve sanat erba
bına tarh olunan vergi nispetsizliğinden bahsile buna âmil olan 
kanun maddelerinin adalet prensiplerine uygun bir şekilde de
ğiştirilmesini istemektedirler.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Verdikleri beyanname 
üzerine ve gösterdikleri iş yerlerinin yıllık kirası üzerinden 5423 
sayılı Esnaf Vergisi Kanununun 6 ve 7 nci maddelerine göre 
Esnaf Vergisi ile teklif olunan dilekçiler hakkında yapılan mu
amelenin kanun hükümlerine uygun bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile ilgili olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4364 1 2 . V .1952
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı vc ne sebepten verildiği

7934/7353 Ahmet Okuyucu
ve ar.
Ka0ap esnafından. 
Kili*.

(Dilekçe özeti : GeUr Vergisi Ka
nununda değişildik yapılması hak
kında).

Dilekçiler : Kasap esnafından olup Kazanç Vergisi sisteminin 
cari olduğu zaman da tarholunan 8 - 10 liralık bir vergiyyi da
hi güçlükle ödiyebilmektelerken Gelir Vergisi Kanunu ile ken
dileri adına tarholunan 60 lira gibi fazla bir vergiyi bittabi 
ödemeye muktedir olmadıklarından tazallümühal ederek adalet
siz olan bu vergi sisteminde değişiklik yapılmasını istemekte
dirler.

Mliye Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçilerin 5423 sayılı 
Esnaf VergİBİ Kanununun 6 nci maddesinin B fıkrasına tevfi
kan ve kiiçük ticaret erbabı meyamnda ve askari had üzerin
den vergi ile teklif olunmalarında bir kanunsuzluk bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile ilgili bulunan 
talep hakkında Anayasanın 15 nci maddesi muvacehesinde ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmdığına karar 
verildi.

Dilekçi : 3 senelik bakım memuru iken ; ehliyetsiz kıdemsiz ve 
kurs görmemiş olanlar tensikatına tâbi tutulacağı yerde kendisi 
gibi olanların vazifesine son verilmekle mağdur edildiklerin
den şikâyet ederek bu tensikatın bir imtihan neticesine göre 
yapılmasını istemektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : 1951 yılında yapılın  kad
ro tasarrufundan dolayı Çorum Orman İşletmesindeki bir 
kışım kadroların kaldırılması üzerine dûn vasıfta bulunan bâzı 
memurlarla birlikte dilekçinin de açıkta bırakıldığı ve kadro
suzluk sebebiyle yapılan bu muamele de bir yolsuzluk olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi. a

Karar No. Karar tarihi

4365 12 . V . 1952

7926/7955 Ahmet A İkan.
Yolutü Köyünden. 
Ardanuç.

( Dilekçe özeti : İadei memuriyet 
ettirilmesi hakkında)'.

Karar No. K arar tarihi

4366 12 . V . 1952
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Dilekçe
No.

7927/7356
8006/7433

9728/7357

Osman Demire]. 
Sakarya Köyünde.. 
Ardanuç.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : İadei Memuriyet 
ettirilmesi hakkında).

Dilekçi : Kurs mezunu ve 7 yıllık bakım memuru olduğu 
halde, yapılan tensikat dolayısiyle vazifesine son verilmiş bu
lunduğundan bahsile bu tensikatın bir imtihan yapmak ve 
ehliyetli ve ihliyetsizi ayrıt etmek suretiyle yapılarak mağduri
yetlerinin önlenmesini istemektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : 1951 yılında bakım me
murları kadrosunda yapılan tasarruf dolayısiyle, dilekçinin 
vazifesine son verilmiş bulunmasında bir haksızlık olmadığı 
ve yeniden bir vazifeye tâyininin de mümkün görülemediği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4367 1 2 .V .1952

Kenan Alparslan (Dilekçe özeti : Füzulen istirdat
Üsküdar înkilâp olunan 21 aylık malul maaşı ile
Mah. Evliya Hoca 5434 sayılı Kanuna aykırı olarak
No. 47. kesilen vergilerin iade olunması
İstanbul. hakkmda).

Dilekçi : Mâlûl hava subaylarından 3771 sayılı Kanuna tev
fikan emekliye sevk odilmiş bulunmasına binaen 5434 sayılı 
Kanunun geçici 81 ve Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü madde
lerine göre maaşlarından vergi kesilmemesi icap ederken yapı
lan bu fuzuli tevkifatı dolayısiyle Maliye Bakanlığına gön
derilen evrakına bir cevap verilmediği gibi 1683 sayılı Kanuna 
göre emekliye sevk olunmuşçasına ve kanuna aykırı olarak ma
aş zamlarının da istirdat olunduğundan şikâyetle fuzulen ya
pılan bu vergi tevkifat ve istirdadına • ait paralarının kendi
sine iade olunmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin mâlüliyet du
rumu, emeklilik ve vergi mevzuatları muvacehesindeki vaziyet
leri tahlil ve bertafsil izah olunduktan sonra raporunun Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderildiği ve mâlûliyeti- 
nin 5434 sayılı Kanunun 81 nci maddesinin A fıkrasında sayı
lan mâlûliyetlerden olmadığı gibi 5421 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 24 ncü maddesinde gösterilen nıâlûliyetlere de uyma
dığı tesbit edilerek kendisine de tebliğ edilmiş bulunduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki; Vergi İtiraz ve Temyiz komis
yonları ile Danıştaya ait bulunan talep hakkında İçtüzüğün 53
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Dilekçe
No.

7929/7358

7931/7360

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

ncü maddesine göre komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4368 12. V . 1952

Kemal Göksidan.
Kurtuluş Mah. de 
Sındırgı.

Dilekçi : Sabık iktidar zamanında verilen bir emirle ceza 
dâvalarına girmeleri meni olunan ruhsatsız dâvavekilleriniıı mez
kûr dâvalara da kabul olunmalarının temini için Usul ve Avu
katlık kanunlarında gerekli değişiklik yapılmasını istemekte
dir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 137 nci maddesinde; müdafiin, avukatlık ve
ya dâvavekilliği etmeye kanuni salâhiyeti olan kimselerden 
intihap olunabileceği tasrih edilmiş bulunmasına binaen H u
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 61 nci maddesinin soıı fık
rasına tevfikan tevkil olunan kimselerin ceza dâvalarına da 
kabul edilmelerine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile ilgili olan 
1alep hakkında Anayasanın 15 nci maddesine göre komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4369 12. V . 1952

(Dilekçe özeti : Ruhsatsız dâvave- 
killcrinin de ceza dâvalarına ka
bul olunmalarının temin buyıırul- 
ması hakkında).

Nevzat Toksöz. 
Şoförler ve tşçileı 
Derneği Başkanı. 
Bafra.

Dilekçiler : Şoförler adına tahakkuk ettirilen Gelir Ver
gisi hakkında usulüne tevfikan itirazda bulundukları halde 
Bafra Maliyesince katileşmiyen bu verginin tahsiline tevessül 
olunduğundan ve kısmı tediye isteklerinin de kabul edilmedi
ğinden şikâyetle tahsilin tehir olunmasını, mümkün olmadığı 
takdirde kısmi tediye arzularının kabulü için alâkalılara emir 
verilmesini istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Gezici Esnaf Vergisine 
tâbi olan dilekçilerin adlarına tahakkuk ettirilen vergiyi mukas- 
sataıı ödeme arzularının 5423 sayılı Kanunun 25 nci maddesine 
göre yerine getirilmesi mümkün olmadığı sabit iş yeri olan es-

( Dilekçe özeti : Neticei itiraza ka
dar adlarına tahakkuk ettirilen 
vergi icra takibatının durdurul
ması, mümkün olmadığı takdirde 
kısmen tediye isteklerinin kabul 
olunması hakkında).
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

naf hakkında yapıldığı gibi borçlarını iki taksitte ödeme ar
zularının ayrıca İncelenmekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir Lşlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

4370 12 . V . 1952

7933/7362 Dr. II. Kâzım Altuğ 
Yusufeli tlcesi Nilıah 
Köyünde.
Çoruh.

( Dilekçe özeti : Okul arazisi ola
rak alinmiş bulunan arazinin hem 
şiresine iade olunması hakkında).

Dilekçi : Ziyaret maksadiyle gelmiş olduğu Yusufeli İlçesi
nin Çorken Köyünde oturan hemşiresi ve eniştesinin; işgal 
esnasında harap olan emval ve emlâkine mukabil ıııetrak E r
meni arazilerinden bir tanesini imar ve ihya etmek suretiyle 
30 yıldır tahtı tasarruflarında buluııdurmaktalarken kendilerine 
sorulmadan ve mevcut ölmadığı halde mektep arsası olarak 
ellerinden alınıp kendilerinin müşkül bir duruma düşürülmüş 
olduklarından şikâyet ederek bu yolsuz muameleyi yapan maa
rif Memuru hakkında icabeden tahkikatın yapılmasını ve arazi
nin de kendilerine iade olunmasını istemektedir.

Devlet Bakanlığı cevabi yazısında : Hazine adına müseccel 
olup 1945 yılında valilikçe köy okullarına tahsis edilerek köy 
kurulu toprağı olarak icara verilen mezkûr yerlerden alman 
bedeli icarın 5129 sayılı Kanun gereğince köy okulunun yapımı
na ve köy umumi işlerne sarf olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine m üracaatta muhtar bu
lunan alâkalıların talebi hakkında Bakanlık cevabına göre ya
pılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4371 12 . V . 1952

7935/7364 Ali Yemenici ve ar. 
Manifaturacı esnaf
tan.
Kilis.

(Dilekçe özeti : Tarholunan vergi 
miktarından şikâyet).

Dilekçiler : Cüzi bir sermaye ile yapmakta oldukları man:- 
faturacılıktan dolayı adlarına 96 lira gibi ağır bir vergi tarholuıı- 
duğundan bahsile hak ve vergi adalet prensiplerine uygun olmı- 
yan bu tarhiyatm mağduriyetlerine mahal bırakılmıyacak bir 
şekilde düzeltilmesini istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : 5423 sayılı Esnaf Vergisi 
Kanununun 6 vc 7 nci maddesinin C fıkrasına göre dilekçiler 
adına tarfı ve tahakkuk ettirilmiş bulunan vergi muamelesinde 
kanuna aykırılık bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki vergi itiraz ve temyiz komisyon
ları ile nihai olarak Danıştaya ait olan talep hakkında komisyo
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

numuzca vazife noktasından bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4372 12 . V . 1952

7943/7372
9792/9117

Sadiye Türcaıı. 
Kadıköy Rasimpaşa 
Mah. Rıhtım İskele 
Cad. No. 63 te.
Moda - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Muhtacin veya va
tani hizmet tertiplerinden aylık 
bağlanması talebine dair).

Dilekçi : Birçok İlmî ve tarihî eserleri ile Yatana hizmet et
miş bulunan ve eski Milletvekillerinden Ahmet Rasim’in kızı 
olup günün ağır hayat şartları altında geçim zorluğuna mâruz 
kaldığını beyanla pederinin mesbuk hizmetlerine mükâfataıı 
kendisine muhtacin veya vatani hizmet tertiplerinden aylık bağ
lanmasını dilemektedir.

Başbakanlık cevabi yazısında : Yüksek Meclisçe istisnai ve 
olağanüstü büyük hizmeti görülenler dışında hiç bir kimseye hi- 
dematı vataniye tertibinden aylık bağlanmanıakta olduğu cihetle 
Başbakanlıkça bir işlem yapılmasına imkân olmadığı ve diğer 
bir suretle de yardım yapılmasına mevzuatın müsait bulunma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanun teklifi ile ilgili bulunan talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4373 12 . V . 1952

7945/7374
8809/8192

Dilekçi: 24 yıldır çalışmakta bulunduğu Malatya yaprak tü 
tün ambarındaki hizmetine haksız olarak son verilmiş bulundu
ğundan tazallümühal ederek işine iade olunmasını, mümkün ol
madığı takdirde başka bir vazifeye tâyin olunmak suretiyle uğ
radığı sefaletten kurtarılmasını istemektedir.

Gümrük ve Tekel Bakanlığı cevabi yazısında: 4 sene zarfında 
6 defa ceza görmüş olan dilekçinin Tekel Genel müdürlüğü iş 
yerleri İç Yönetmeliğinin 86 ve 106 nci, keza İş Kanununun 
.16 ııci maddesine göre işine son verilmiş bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza mercüne müracaatta m uhtar olan 
dilekçinin talebi hakkında Bakanlık cevabına göre komisyonu-

Musa Eğilmez. (Dilekçe özeti : Malatya Yaprak
Tekmezar Mah. sinde Tütiin Ambarındaki vazifesine ia-
No. 23. de, olunması veyahut başka bir işe
Malatya. alınması talebine dair).
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.
K arar No. K arar tarihi

4374 12 . V . 1952

7946/7375 - Mehmet Tunçay vc 
a r .

Bakkal esnafından. 
Siird.

(Dilekçe özeti : Vergilerinin haddi 
lâyıkına indirilmesi hakkında).

Dilekçiler: Cüzi bir sermaye ile yapmakta oldukları bakkaliye 
işinden dolayı adlarına tahakkuk ettirilmiş bulunan 48 zer lira
lık Gelir Vergisinin fazlalığından şikâyetle sermaye ve ticaret 
durumları nazara alınmaksızın tarh  edilmiş bulunan vergilerinin 
haddi lâyikına indirilmesini istemektedirler.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında: Dilekçiler adına;5423 sa
yılı Esnaf Vergisi Kanununun 6 ve 7 nci maddelerine ve iş ve 
teşebbüs durumlarına göre muhtelif guruplara ayrılmış ve bu
lundukları şehrin nüfuslarına, iş yerlerinin kira ve gayrisâfi 
iratları nazara alınarak tesbit edilmiş bulunan vergi nispetleri 
dairesinde ve küçük ticaret erbabı meyanında asgari had olan 
48 lira üzerinden vergi tahakkuk ettirilmiş bulunmasında bir 
kanunsuzluk olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Tetkiki ilgili vergi itiraz ve temyiz ko
misyonları ile Danıştaya ait bulunan talep hakkında vazife ci
hetinden komisyonumuzca yapılacak bir işlem bulunmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4375 12 . V . 1952

7947/7376 Mustafa Acar. 
Umurbey Bucağında. 
Lapseki.

(Dilekçe özeti : Boşarımu dâvaM- 
mn bir m  önce neticelendrümesi 
hakkında).

Dilekçi : 1950 yılı başlangıcından beri devam etmekte olan 
boşanma dâvasının daha fazla ıstırap çekmesine mahal bırakıl
madan bir an önce neticelendirilmesini istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : Şikâyetçi tarafından 
açılan boşanma dâvasına ait yargılamanın devanı etmekte ve 
yapılan muamelelerde bir yolsuzluk bulunmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Anayasanın 54 nrü maddesine göre; 
mahkemelerde görülmekte olan dâvalara müdahale ■olunması 
caiz bulunmadığından bu .sebebe ıııebni talep hakkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasmu mahal olmadığına karar ve
rildi.

K arar No. K arar tarihi

4376 12 . V . 1952
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7948/7377

Dilekçe
No.

7949/7378
12859/11967

7950/7379

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon ka ra r ve ııe sebepten verildiği

Zekiye Küçükkaptaıı 
Zaferiye Mah. Ana
fartalar Cad. Ihla
mur So. No. 1 de. 
Keşan

(Dilekçe özeti : D-ut maaşı bağlan
ması hakkımla).

Dilekçi : Harb malûlü olan kocasının vâki ölümü üzerine 
gayri kanuni olarak kendisine hiçbir maaş bağlanmadığından 
şikâyetle tahsis esbabının temin buyurulmasını istemekterir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Mâlûl erlere bağlanan 
maaşların, şahıslarına münhasır olup vefatları halinde aileleri
ne tahsis olunacağına dair ne mülga 1683 sayılı Kanunda ve 
nede bundan önceki mevzuatta bir hüküm mevcut olmadığı 
gibi dilekçinin halen ıner’i 5434 sayılı Kanun hükümlerinden 
istifadesine de bu kanunun geçici 76 ııci maddesinin müsait 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince halli icabeden talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4377 12 . V . 1952

Yahya Tanta ve ar. 
Kâğıt Fabrikası Am
balaj Dairesi işçile
rinden.
Tzmit.

(Dilekçe özeti : Sapanca'ı/a kadar 
İren pasosu verilmesi hakkında).

Dilekçiler : İzmit Kâğıt Fabrikası İşçilerinden olup asıl ikâ
metgâhları olan Sapanca’ya kadar paso verilmediği için her gün 
Kürt Durağı ile bu mahal arasındaki 3 kilometrelik bir kısmı yü
rümek zorunda kaldıklarından bahsile pasolarının mezkûr bucak 
merkezine kadar teşmil olunmasını istemektedirler.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Bu talebin; paso 
mıntakasının sadece 3 kilometre daha genişletilmesi mahiyetinde 
görülmesine imkân olmayıp yarın daha fazla mesafelerdeki ihti-* 
yaç erbabının müracaatlarına da yol açacağı ve dolayısiyle bu mev
zuda bir istikraz temininin mümkün olanııyacağmdan Demiryol
ları Teşkilât Kanununun istisnai muameleye cevaz vermiven hü
kümleri müvacehesinde yerine getirilemiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4378 1 2 .V .1952

Tekke Köyü İhtiyar 
Heyeti.
Ünye.

(Dilekçe Özeti : Köylerine bağlı 
Köklük Mahallesinin müstakil köy 
haline getirilmesine müsaade olun
maması hakkında).

Dilekçi : Tekke köyüne bağlı Köklük Mahallesinden bâzı kim
selerin mahallelerinin bu köyden ayrılarak müstakil bir köy ha
line getirilmesi için müracaat etmiş bulunduklarından bahsile ek-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve n* sebepten verildiği

li listede isimleri yazılı 68 hant; halkının bu arzuya iltihak etme
mekte olduklarından bu ayrılmaya müsaade olunmamasını iste
mektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Bahis konusu dilekçenin 
valiliğe gönderilmiş olup işin intacı sırasında bu husustaki dilek
lerinin nazara alınacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No. Karar tarihi

4379 12 . V . 1952

7952/7381 Yıısuf Ayyıldız. 
Yenişehir Burcun 
Köyünde Doğu 
göçmenlerinden. 
Bursa.

(Dilekçe özeti : Iskâm hakkı ola
rak verilen arazinin adına tapu- 
landırılnum ve çift alet ve hayva
nı verilmesi talebine dair).

Dilekçi : Tunceli ahalisinden olup 1938 yılında Yenişehir 
İlçesinin Burcun Köyüne iskân edildiğini ve kendisine 70 dö
nümlük araziden başka hiçbir iskân hakkı verilmediğinden ve 
bu mevzuda yaptığı müracaatlarından da bir netice alamadığı
nı belirterek mezkûr yerin kendi adın# tapuya tescil ettirilme
sini ve emsallerine verildiği gibi çift alet ve hayvanı verilme
sini ve yahut başka bir mahalle iskân olunmak suretiyle mağdu
riyetten kurtarılmasını istemektedir.

Devlet Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçiye tahsis olun
muş bulunan 70 dekarlık arazinin Hazine ile başka bir şahıs 
arasında hisseli bulunması itibariyle mumaileyh adına tesci
linin mümkün olamadığı başka bir mahalde iskân olunması tale
bi üzerine kendisine Karasil Köyünde arazi verilmek istenil
miş ise de kabul etmediği ve muvafakat ettiği takdirde bu köy
de iskânı cihetine gidilerek çift hayvanı pulluk gibi yardımlarda 
bulunulacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4380 1 2 . V .1952
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Dilekçe

No.

7953/7382

7954/7383

Hatice Saçlı 
Silifke Cad. 187.
So. No. 13.
Mersin.

Dilekçe sahihinin
adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : Nafakanın tezyi
dine mütaaUik olup Yargıtayda İn
celenmekte bulunalı dosyasının 
tetkik olunmak üzere başka bir 
mahkemeye tevdi olunması hak
kında).

Dilekçi : Kocasının 6 çocuğu ile birlikte kendisine bakmak
tan âciz bir durumda ve halen de mevkuf bulunmasına bina
en kayınpederinden almakta olduğu 150 lira nafakanın 50 li
rasını mahkeme hükmü ile indirmiş bulunması üzerine açtığı 
mukabil dâvanın sulh hukuk yargıcı tarafından keyfî olarak 
ret edilmiş bulunduğu ve aynı hâkimin daha önceki duruşma
larda da kendisine hakarette bulunduğundan bahsile Yargı- 
tayda tetkik olunmakta bulunan bu dosyasının incelenerek baş
ka bir mahkemeye tevdi olunmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : Şikâyet konusu olan 
işlerin karara bağlanarak Yargıtay tetkikındaıı geçip onandığı 
ve bir dâvanın henüz Yargıtayda bulunduğu ve yapılan işlerde 
usul ve kanuna aykırı bir cihet bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Gerek nakli dâva talebinin ve gerekse 
hâkim hakkındaki şikâyetin incelenmesi ilgili bakanlığa ait 
vezaif cümlesinden bulunmasına keza mahkemelerde görülmek
te olan işlere her hangi bir suretle müdahale caiz olmaması
na binaen lalep hakkında vazife cihetinden komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4381 12 . V . 1952

Ali Kurt.
Çeltikçi Mah. de. 
mukim Rodoslu. 
Tüfenkçi.
Söke.

(Dilekçe özeti : Müteci hukukun
dan istifade ettirilmesi ve Türk 
tâbiiyetine kabul olunması hak
kında).

Dilekçi : 1941 yılında aldığı bir pasaportla Rodos’tan  yur
da gelip Söke’de yerleşmiş bulunduğunu ve o tarihten beri Türk 
tâbiiyetine alınması ve sair haklardan istifade ettirilmesi için 
yaptığı m üraraatlardan bir netice alamadığını belirterek ken
disi ve emsallerinin ide mülteci addolunarak bu sıfatla veril
mesi icap eden haklardan faydalandırılmalarını ve Türk tâbii- 
yetine kabul olunmalarını istemektedir.

tçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin vatandaşlı
ğa alınma muamelesinin yürütülmesi lüzumunun ilgili ma
kamlara tebliğ olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Anayasanın 82 ve İçtüzüğün 50 ııci 
maddeleri ile yüksek Meclise müracaat etme hakkı yalnız 
Türk vatandaşlarına tanınmış olduğundan bu yönden incelen-



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

- 89 —

Komisyon kararı ve nc sebepten verildiği

meşine mahal olmıyan dilekçenin hıfzına karar verildi.
K arar No. K arar tarihi

12 . V . 1952

7955/7384 Sefer Ateş. (Dilekçe özeti : Hazim, arazilerini
Belikanlı Köyünde. zaptedenler tarafından açılan tes-
Islahive. fil dâvası hakkmcUı).

Dilekçi : İslahiye’nin 4/3 arazisine sahip olan ağaların; ta
puları dâhilindeki arazilerden başka külliyetli miktarda Hazine 
arazilerini de zaptetmiş bulunduklarını, tevzii arazi komisyo
nunun . ilçeye gelmesi üzerine bıı yerlerin de Medeni Kanunun 
639 ncu maddesine dayanarak adlarına tescili için dâva ikame 
etmiş bulunduklarını dolayısiyle komisyon faaliyetini akim bı
rakmış olduklarını beyan etmektedirler.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Açılan tescil dâvasın ı 

Hâzinenin de katılarak Hâzineye ait yerlerin şahsi mülkiyete 
geçmemesi için icabeden tedbirlerin alınmış bulunduğu ve her 
vatandaşın diğer dâvalar misillû tescil ve tevsii hudut dâvası aç
masının da tabiî hakkı bulunmasına binaen bu hususta bir mua
mele ifasına imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş bulunan bir 
meseleye taallûku hasebiyle talep hakkında komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4383 12 . V . 1952

7956/7385 Abdülfmuttalip Dağ- 
aşan ve ar. 
Kuyumcu esnafın
dan.
Kara

(Dilekçe özeti : Gelir Vergisi Ka
nununum tadil olunması hakkın
da).

Dilekçiler : Az bir sermaye ile çalışan kuyumcu esnafından 
olup Gelir Vergisi Kanununa tevfikan kendilerine de İstanbul’ 
daki esnafa tarholunan vergi nispetinde ağır bir vergi tarh ve 
teklif olunduğundan şikâyetle mezkûr kanunun değiştirilmesini 
istemektedirler.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : 5423 sayılı Esnaf Ver
gisi Kanununa göre dilekçiler adına yapılmış olan vergi tahak- 
kukatında kanuna aykırılık bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifini mutazammm 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4384 12 . V . 1952
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Dilekçe
No.

7957/7386 Hakkı Tuncel. 
Emniyet Müdürlü
ğü teşkilâtında gö
revli Bekçi.
Niğde.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : Bekçilere emekli
lik hakkı temin edecek olan bir 
kanun teklif olunması hakkında).

Dilekçi : Polise yardımcı olarak ve memleket huzur ve asa
yişinde faydalı olmaya hizmet eden gece bekçilerine de emekli 
hakkı tanıyacak olan bir kanun teklif olunmak suretiyle mağdur 
olan bu zümreye mümkün mertebe bir istikbal temin olunmasını 
istemektedir. s

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : 5434 sayılı Emekli San
dığı Kanununda çarşı ve mahalle bekçilerine dair bir hak tanın
mamış bulunduğundan bunlara emekli aylığı bağlanmasına im
kân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifini mutazammm 
bulunan talep hakkında Anayasanın 15 nci maddesi muvacehe
sinde komisyonumuzca yapdacak bir işlem olmadığına karar ve
rildi.

K arar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4385 12 . V . 1952

7959/7388 îlyas ileri. (Dilekçe özeti : Avukatlık Kanu-
îkiçeşmelik 776 So. nunda değişiklik yapılması hak
kak 33 No. da. kında).
İzmir. Dilekçi : 3499 sayılı Avukatlık Kanunu ile kaldırılmış olan 

ruhsatlı dâvavekilliği hakkının ihyası vatandaş hukukunu mü
dafaa hususundaki ihtiyacın tabiî bir neticesi olarak zaruret 
halini almış bulunduğunu tebarüz ettirerek mezkûr kanunun 
bu hakkı nezeden hükmünün ilgası suretiyle halkın 'm mü
him ihtiyacının giderilmesini istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : Mezkûr kanunun tadili 
etrafında yapılan incelemeler neticesinde hazırlanan kanun ta 
sarısının Yüksek Meclise sunulmuş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçenin, İçtüzüğün 50 ve 53 ncü mad
delerine göre muhtevası hakkında gerekli incelemede bulunul
mak üzere Adalet Komisyonuna tevdi olunmasına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4386 12 . V 1952

7960/7389 Lûtfi Samur 
ve ar.
Bebek Köyünden 
Akdağmadeni.

Dilekçiler : 15 - 20 yıldır geçimlerini temin etmek maksadiyle 
işgalleri altında bulundurdukları Hazine topraklarını bida- 
veten Şark mültecisi sıfatiyle kendilerine verilmiş olan arazi-

(Dilekçe özeti : İşgalleri altında 
bulundurdukları arazilerinin ken
dileri adına tescil ettirilmesi hak
kında).
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

ııin kifayetsizliğinden dolayı adlarına tescil olunmasını iste
mektedirler.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : Muhacir ve mültecilikle 
bir ilgileri olmıyan ve yerli halktan madut bulunan dilekçilere 
iskân yoliyle toprak verilmesine imkân olmadığı ancak topra
ğa muhtaç çiftçi oldukları takdirde 4753 sayılı Kanunun bu ilde 
tatbik edilmesi halinde ihtiyaçlarının umum meyanında tetkik 
edileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4387 12 . V 1952

7961/7390 Mehmet Ergene.
Mensucat Fabrikası 
işçilerinden'.
Kula.

(Dilekçe özeti : Noksan ödenen 
tazminatının kanuni hadde iblâğ 
olunması hakkında).

Dilekçi: 15 - 20 Yıldır çalışmakta olduğu Kula Mensucat Fab
rikasından çıkarılmış olduğunu ve 1194 lira üzerinden verilmesi 
icabeden tazminatının 597 lira olarak ödenmiş bulunduğundan 
tazallünıiihal ederek kanuna aykırı olarak yapılan bu muame
lenin düzeltilmesini istemektedir.

Çalışma Bakanlığı cevabi yazısında: Dilekçi ve 51 arkadaşı
nın kıdem tazminatlarının en son ücretleri üzerinden ödenmesi
ne Kula Asliye Hukuk Yargıçlığınca karar verilmiş olup iş ve
renin müracaatı üzerine Yargıtayda İncelenmekte bulunduğu, 
şikâyetçinin istihkakının da bu neticeye göre ödeneceği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza mercilerine intikal etmiş bulunduğu 
anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muame
le olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4388 12 . V . 1952

7965/7393 Ali Kaya.
Bakır işletmesinde. 
Marangoz.
MurguL

(Dilekçe özeti 
den şikâyet).

Köy öğretmenin-

Dilekçi: Yoncalı Köyü öğretmeni Yusuf Levend ’in ; köylüyü 
tehdit ve üzerlerine baskı yapmakta ve vazifesi dışında bulunan 
bütün köy işlerine müdahale etmekte olduğundan bahsile hak
kında tahkikat yapılmasını istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı cevabi yazısında: öğretmenin suç teş
kil eder mahiyette her hangi bir hareketinin tesbit edilememiş 
olduğu ve halen Ardanuç İlçesinin Bulanık Köyüne tâyin edil
miş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına göre talep hakkında



Dilekçe
No.

7966/7394
9386/8740

12292/11421

7968/7396
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Dilekçe" sahibinin

adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııo sebepten verildiği

komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

4389 12 . V . 1952

Ilaseııe Ataları. (Dilekçe özeti: Kanuni hakkı o-
Bevlerbeyi Abdullah- lan maaşının verilmediğinden $i-
ağa Mah. Çınar So. kâyet).
No. 65.
îstanbu'l.

Dilekçi : Babası emekli Halil P a ik ’in ölümü tarihinde dul 
olup ve kocası Yüzbaşı Mehmet Kâzım’dan şehit maaşı almakta 
olduğundan tâbiatiyle babasından her hangi bir hak talebinde 
bulunmadığını, şimdi ise gene dul ve ayııi zamanda mâlûl oldu
ğundan bahsile; babasından veya kocasından maa§ bağlanmasını 
istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Babasının vefatı tarihin
de; dul ve kocasından maaş almakta olduğundan dolayı ayrıca 
maaş bağlanamamış ve bu suretle mezkûr tarihte maaşa müstahak 
olmıyan dilekçiye raporla mâlûliyetini tevsik etmiş bulunmasına 
rağmen 1683 sayılı Kanunun 64 ncü ve 5434 sayılı Kanunun ge
çici 76 nci maddelerinde evlenmek suretiyle maaşı kesilenlerin 
bilâlıara dul kalmaları veya mâlûl olmaları halinde maaşlarının 
iadeten tahsis olunacağına dair bir kayıt bulunmadığından maaş 
bağlanmasına imkân olmadığı bildiribnektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talej» hak
kında İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4390 J2 .V .1 9 5 2

.M. B in in  A k y o l ,  M eh  

m et K o c a b ı y ık ,  ( 'e  

m a l  E r y ı l ım ız .

Yorgancılar Çarşısı 
So. 6,S 
İzmir.

Dilekçiler Sümerbankla aralarında yapmış oldukları 300 
tonluk bir beyi akdini müteakip Hükümetçe yapağının harice 
şevki hakkında verilen karar üzerine fiyatların birdenbire ve mü- 
baya fiyatının çok üstüne çıkmış bulunması yüzünden taahhüt
lerinden ancak 92 ton yapağıyı teslim edip mütebakisini temin ve 
teslime imkân bulamadıklarından bahsile yedi ihtiyarlarında ol
maksızın ve tüccari rejimde yapılan bir değişiklikten ileri gelen 
bu zararlarının nazarı itibara alınarak taahhütlerinin iptal olun-

( Dilekçe özeti : Ticaret re jiminde 
/tapılan değişiklik dolayısiyle Sii- 
merbanka olan yapağı satış faali 
hutUrinin iptal olunması re temi 
natlemvıv r/eri verilmesi hakkın 
da).
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No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve no sebepten verildiği

ması ve teminatlarının geri verilmesi için emir buyurulmasını is
temektedirler.

İşletmeler Bakanlığı cevabi yazısında : Sümerbanka bağlı ve 
hükmü şahsiyeti haiz olan Defterdar Yüıılü Sanayi Müessesesi ile 
yapağı satıcısı olan dilekçüer arasında hususi hukuk hükümleri 
dairesinde yapılmış olan bir anlaşmadan doğan bu ihtilâfın mah
keme yolu ile halline tevessül olunmuş bulunduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza mercine ait olup ilgili mah
kemeye de intikal etmiş bulunduğu anlaşılan talep hakkında İçtü
züğün 53 ncü maddesine göre komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4391 12. V . 1952

(Dilekçe özeti : Hükmen tahsil r- 
dilmiş bulunan pareıvm kendisine 
iade olunması hakkında I.

Dilekçi : Millî Korunma Kanununa tevfikan ve hiçbir tak 
siri olmaksızın kendisi aleyhine ittihaz olunan ve efradı aile: 
sinin nafakasından kesmek suretiyle ödemiş olduğu 576 lira 
para cezasının kendisine iadesi için karar verilmesini iste
mektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin; belediye 
daimî encümenince 32 lira aylık icara mütehammil olduğu tes
bit edilen evinin odalarını 48 liraya kiraya verdiği sabit oldu 
ğundan dolayı İstanbul Millî Korunma Mahkemesinin 17.1.1946 
tarihli kararı ile 576 lira ağır para cezasına mahkûm edilip 
Yargıtayca da tasdik olunan ilâmın infaz edilmiş bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4392 12 . V . 1952

(Dilekçe özeti : Adına tahakkuk 
ettirilen v< rqunv koldm hna«■» h'<k 
kında).

Dilekçi : 20 - 25 liralık bir sermaye ile yapmakta olduğu 
manavlıktan dolayı adına 48 lira vergi salınmış bulunduğundaTı 
bahsile 68 yaşında ve 6 nüfusa bakmak zorunda ve hattâ Hü
kümet yardımına muhtaç bir kimse bulunmasına binaen mez
kûr verginin kaldırılmasını istemektedir.

7971/7398 İsmail üztepe.
Fidankor’da sebzeci. 
Ordu.

7970/7397 Ali Kreıı.
Üsküdar Doğancılar 
Cad. No. 65.
İstanbul.
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No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : 5423 sayılı Esnaf Ver
gisi Kanununun 6 ve 7 nci maddelerine göre ve tâyin olunan 
asgari had üzerinden 48 lira vergi ile teklif edilmiş bulunan 
dilekçinin vergi muafiyetinden istifade ettirilmesi hakkındaki 
talebinin tervicine imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gei’eği düşünüldü ; Tetkiki Vergi İtiraz ve Temyiz komis
yonları ile nihai olarak Danıştaya ait olan talep hakkında ko
misyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4393 12 . V . 1951T

7973/7400 M asan K a ra .

Sarı k öy  h a lk ın d a n  

Akçaabat.

f Dilekçe özeti : 3236 sayılı K anu
na tevfikan Düzce’ye teb'iei nluh- 
nıası hakkında yapılan muamele - 
den istisna en kurtarılması hak
kımla).

Dilekçi: Kendisinden t kilometre uzaktaki bir mahallede ika
m et (‘den yeğeninin ika ettiği bir katil suçundan dolayı ve 3236 
sayılı Kan gütme Kanununa tevfikan kendisinin Düzce’ye teb ’idi 
hakkında verilmiş olan kararın kaldırılmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında: Trabzon Ağır Ceza Mah
kemesince verilmiş olan keza A f Kanununun şümulü dâhiline 
girmediği kararlaştırılan dilekçinin nakline mütaallik bulunan 
ilâmın infaz edilmek üzere bulunduğu ve kararda bir isabetsiz
lik görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciince karara bağlanmış olan 
bir meseleye taallûk eden talep hakkında, Anayasanın 54 ncü 
maddesi muvacehesinde komisyonumuzca yapılacak bir muamele 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4394 12 . V . 1952

7974/7401
10309/9574

Ömer Toplu. 
Zincirliminaro Mah. 
Sarıcalar ıSo. No. 5. 
Sivas.

(Dilekçe özeti 
hakkında).

Tekrar tavzifi

Dilekçi: Sivas P. T. T. dağıtıcısı iken askere gittiğini beyan
la 1946 yılının 3 ncü ayında terhis olunarak tekrar vazifeye 
alınması için yaptığı müracaatlara karşı mütaaddit defalar muh
telif yerlere tâyini hakkında muameleye tevessül olunduğu hal
de bilâhara bir netice alamadığından tazâllümühal ederek bu ce
reyanı hale göre kanuni hakkının verilmesini istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığı cevabi yazısında: Dağıtıcı adayı olduğu 
anlaşılan dilekçinin sırası gelmesi üzerine; ve istediği yerlerde 
yaya dağıtıcılığı olmadığından kendisine Sivas Başmüdürlüğü 
bölgesinde ve Keyseri merkezinde atlı dağıtıcılık teklif edilmiş 
olduğu halde kabul etmediğinden tâyini cihetine gidilemediği ve
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halen de kadro tasarrufu dolayısiyle ihtiyaç olmadığından hiç
bir kimsenin tâyini yapılamadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon k a ran  ve ne sebepten verildiği

4395 12 . V . 1952

7976/7403 Mustafa Ağdok.
Köşkerler Cemiyeti 
Reisi.
Kilis.

(Dilekçe özeti : Esnaf Vergini Ka
nununun küçük sanat erbabını İn 
m ay e edecek şekilde değiştirilmesi 
hakkında).

Dilekçiler : Borçlu temin ettikleri malzeme ile imal etmekte 
oldukları yemenilerden aldıkları eiizi bir imaliye ile günlük na
fakalarını zorlukla temin edebildikleri halde Esnaf Vergisi Ka
nununun 7 nci maddesine göre kendilerine 48 lira vergi tarho- 
luıımasındaki adaletsizliğe temas ederek mezkûr kanunun; ken
dileri gibi t'akir olan küçük sanat erbabını himaye edecek şekilde 
değiştirilmesini istemektedirler.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçiler adına; 5423 
sayılı Esnaf Vergisi Kanununun 6 ve 7 nci maddelerine göre 
asgari had olan 48 lira üzerinden vergi tarholunmasında bir 
kanunsuzluk bulunmadığı gibi bu vergilerinin azaltılmasının d.ı 
mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü •: Yeni bir kanun teklifine dair olan talep 
hakkında Anayasanın 15 nci maddesine göre komisyonumuzca 
ve bu sıfatla yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4396 12 . V 1952

7977/7404 Recep Turgut ve ar.
Minnetler Köyünde. 
Babaeski.

f Dilekçe özeti : Evlerini yakan fa 
illerin yakalanması hakkında).

Dilekçiler : 14 . 12 . 1950 ve 10 . 3 . 1951 tarihleri arasında 
kendilerine ait evlerin meçhul şahıslar tarafından yakılmış oldu
ğunu ve bu münasebetle huzursuzluk içerisinde bulunduklarını 
ve fâillerin yakalanması için vâki müracaatlarından bir netice 
alamadıklarını belirterek icabeden muamelenin yapılmasını veya 
Bursa İline naklolunmalarını istemektedirler.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : İler üç hâdise fâilleı»-
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Dilekçe

No.

7981/7408

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

nin tesbit olunarak tanzim olunan soruşturma evrakı ile adalete 
verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

4397 12 . V . 1952

(l)Uekçe Özeti : Bulgaristan göç
menlerinin yerleştirilmiş oldukla
rı• okul haricindeki öğretmen ve 
sağlık memuru evlerinin köye, ait 
olup olmadığının tâyin ve tesbit 
buyuru/ması hakkında).

Dilekçi : Tamamen halkın yardım ve gayreti ile meydana 
getirilmiş olan ve öğretmenlerin ancak Yaz aylarında rtu rup  
Kış mevsimlerinde soğuk olduğu beyaniyle ''köy içindeki sair 
binalarda oturarak) boş bıraktıkları 3 bina içerisine yerleştiril
miş olan Bulgaristan göçmenlerinden birinin işgalindeki binaya 
öğretmen tarafından müdahale olunarak ve ceoren işgal edil
miş bulunduğundan teessür duyduklarını dvvleî memurları gibi 
maaşlı olan bir öğretmenin köye ait olan bir bina üzerinde artık 
bu yolda bir hak iddia etmesinin doğru olamıyacağından 5129 
sayılı kanunun 4, 5 ve 30 ncu maddeleri sarahatine göre duru
mun incelenmesini istemetedirler.

Millî Eğitim Bakanlığı cevabi yazısında : İçerisinde köy öğ
retmenlerinin oturmakta olduğu öğretmen evlerinden sağlık me
muruna ait olan bir tanesinin boş olması ve kaymakamlık tek
lifi üzerine muvakkaten göçmenlere tahsis edilmiş bulunduğu ve 
bunların tamamen göçmenlere tahsis olunmasına ve öğretmen 
lerdeıı kira alınmasına kanuni imkân bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : 4274 sayılı Kanuna göre; köy şahsiyetleri 
adına mukayyet ve müseccel bulunup köy öğretmen ve sağlık 
memurlarına tahsis edilmiş olan köy okul binası ve öğretmen 
evlerinin daimî bir şekilde ve kanunun tâyin ettiği ciheti tahsis 
dışında kullanılmasının muvafık olamıyacağı izahtan müstağni 
bulunmakta ise de köy hukauku şahsiyesi bakımından ilgili kaza 
mercilerine müracaatta muhtar bulunan dilekçinin talebi hak
kında bu bakımdan komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4398 12 . V . 1952

Recep İşler ve ar. 
Ayrancı Bucak Muh
tarı.
Ereğli - Konya.
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7982/7409 önıer Şimşek ve <ıı- 
Kızıllar Köyünde. 
Karaman,

Dilekçe Dilekçe sahibisin
No. adı, soyadı ve adresi

7983/7410 Mustafa Mungan. 
9277/8640 Defterdarlık Muha- 
9370/8725 kemat Memuru. 

11433/10624 Mardin.

Komisyon kararı vo ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Mahsullerinin za
rardan vikayesi için iUjili kayma
kamlıklara emir verilmesi hakkın
da).

Dilekçiler : K aram an’ın Kızıllar Köyü ile E reğ li’nin Orzala 
Köyü hudutlarının birbirine tedahül etmiş bir durum da bulun
masına binaen Orzala Köyünde bulunan arazilerindeki mahsul
lerine kasden bu köylüler tarafından zarar iras edilmekte bulun
duğundan mahkemeli bir duruma düştüklerini ve buna rağmen 
bu köylülere Ereğli kaymakamının vâki müzahereti dolayısiyle 
bu hale devam etmekte bulunduklarından tazallümühal ederek 
zarardan vikayeleri için ilgili kaymakamlıklara emir verilmesini 
istemektedirler.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Müştekilerin serdettik- 
leri iddia ve olayların vârit bulunmadığı ve her iki köyün 
tesbit edilmiş bir sınırı mevcut olup her hangi bir tecavüz vu
kuunda Gavrimenkule Tecavüzün D efine mütaallik olan Kanun 
hükümlerinin yerine getirilmekte bulunduğu ve her iki köy 
arasuıdaki karşılıklı ihtilâfın halli ve gerekli önleyici tedbirlerin 
alınması için Geçeri denilen mevkide mevsim sonuna kadar müş
terek bir devriye bulundurulması lüzumunun Karaman ve Ereğ
li Kaymakamlıklarına tebliğ alunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre komisyonumuzca ' 
bir işlem yapılmasına mahal aolmdığma karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4399 12 . V . 1952

(Dilekçe özeti : Kadrosuzluk yü
zünden mahrum kaldığı terfi hak
larını temin edecek olan bir ka
nım teklifinde bulunulmasına da
ir).

Dilekçi : Adalet ve Maliye teşkilâtında geçen 24 yıllık müd
deti hizmeti zarfında daima takdir gören bir memur olduğu hal
de kadrosuzluk yüzünden 4 terfi hakkından mahrum kaldığını 
belirterek bu hakkı tanıyacak olan bir kanun teklifinde bulunul
masını istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Kadrosuzluk sebebiyle 
eski derecelerindeki terfileri gecikmiş olan memurların evvelce 
fazladan beklemiş oldukları müddetler nazara alınmak suretiyle 
malen m er’i hükümlere göre üst dereceye terfi ettirilmelerine im
kân olmadığı gibi b ir nevi iadei muhasebeye gidilerek evvelce 
m er’i hükümlere göre yapılan muameleleri ıslah için hüküm alın
masının da malî bakımdan doğru görülemediğini bildirmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifini mütazammm bu
lunan talep hakkında Anayasanın 15 nci maddesine göre komis-
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Dilek** Dilek;* «bibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

yonumuzca ve bu sıfatla bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4400 12 . V . 1952

(Dilekçe özeti : İmamet ve hitabet 
hizmetindeki kıdemine göre ve bu 
müşterek vazifesinden dolayı aylı
ğının artırılması hakkında).

Dilekçi : 45 yıllık imamet ve hitabet vazifesinden prostat has
talığı yüzünden ve kendi isteği ile daimî mezuniyete sevkolunup 
ameliyatı mütaakıp tekrar vazife istiyerek her iki hizmeti tedvir 
etmek üzere ve 70 lira gibi az bir ücretle tâyin edilmiş bulundu
ğunu beyanla kendisinden daha az kıdemli olan ve yalnız ima
met veya hitabet vazifesinden birini görmekte olan hizmet erba
bına 75 lira verildiği halde kendisinin bu yolda mağdur edildi
ğinden tazallümü hal etmektedir.

Bakanlık cevabi yazısında : Dilekçinin eski imamı olduğu 60 
lira kadrolu Makam Camii imam ve hatipliğine 70 lira aylıkla 
tâyin kılındığı ve emsali misillû kadrosuna göre bir derece ter
liyle tâyin edilmiş bulunduğundan hakkında, başkaca yapılacak 
b ir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4401 12 . V . 1952

(Dilekçe özeti : Adına tarholunan 
verginin haddi lâyıkına indirilme
si hakkında).

Dilekçi : N albantlıkla iştigal etmekte ve .10 nüfuslu bir 
aileyi geçindirmekte olduğunu ve bu iştigalinden dolayı ge
çen yıllarda 624 kuruş Kazanç Vergisi ile teklif olunmakta 
iken bu defa kendi adına 36 lira vergi tarh  olunmasından e- 
lem duyduğunu ifade ile kendisine nazaran tanınmış olan es
naflara bile 15 lira Kazanç Vergisi tahakkuk ettirildiği ve şu
nun bunun yanında ve tek bir çekici ile iş gören kendisine 
bu yolda vergi tahakkuk ettirilmesindeki isabetsizliğin tahkik 
ettirilmesini istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Gezici Nalbantlık yap
tığından dolayı 5423 sayılı Kanuna görei vergi ile teklif edil
miş bulunan dilekçinin bilâhara yaşııım 63 olduğu tesbit e- 
dilmesi üzerine mezkûr Kanunun 16 îıeı maddesindeki yaş mu-

7992/7419 Rıza Güler.
Yıldızhan Mah. de. 
Alaca.

7989/7416 Ömer Akşahin.
Makam Camii Hatip 
ve îmamı.
Tarsus.



D ilA ft Dİltfaf» saMHnîu
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

afiyetinden istifade ettirilerek vergilerinin terkin edildi
ği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre yerine geti
rilmiş olduğu anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4402 12 . V . 1952

7996/7423 Kâmil Yücel ve ar 
Kuyumcu tamircisi 
Elâzığ.

Dilekçiler : Kuyumcu tamirciliği ile iştigal etmekte olup 
ve hiçbir sermayeleri olmadığı halde Esnaf Vergisi Kanunun
da durumları derpiş olunmadığı için kendilerinin de sair ser
mayedar kuyumcular misillû vergi ile teklif olundukların
dan tazallümühal ederek vergilerinin haddi lâyikına indiril
mesini ve mezkûr kanunda değişiklik yapılmasını istemekte
dirler.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Kuyumculukla iştigal 
ettikleri tesbit olunarak 5423 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin 
D fıkrasına göre adlarına tarh olunan vergiden dolayı d i
lekçilerin vâki itirazları üzerine durum ları incelenerek bu 
taleplerinin komisyonca reddedilip vergilerinin kesinleşmiş 
bulunduğu ve yapılan muamelede bir kanunsuzluk bulunma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : T etk ik i; ilgili Vergi İtiraz ve Temyiz 
komisyonları ile Danıştaya ait hulunan talep hakkında va
zife cihetinden komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

(Dilekçe özeti : Kuyumcu tamir
cileri hakkında iMskîct bulunan 
Esnaf Vergisi Kanununda bu yön
den bir tadilât yapılması hakkın
da).

4403 12 . V . 1952

7997/7424 Nesibe Açıkalın.
Gedik Mah. sinde. 
Sivrihisar.

(Dilekçe özeti : Almakta olduğu 
dul ve yetim aylıklarından Gelir 
Vergisi Kanununa göre tevkif at 
yapılmaması hakkında).

Dilekçi : Çocukları ile birlikte ölü kocasından almakta olduk
ları 450 lira tutarındaki dul ve yetim aylığından Gelir Vergisi 
Kanununa göre 60 lira vergi tevkifatı yapılmak suretiyle müş
kül bir duruma düşürüldüklerini belirterek maaşlannm eskisi 
gibi noksansız olarak ödenmesini istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : 5820 sayıb Kanunla bu 
kabfl kimselerin bu durumlarının, jsıah edilip Bakanlıkça da



bilekçe Dilekle sahibinin
No. adı, soyadı v« adresi Keııdsvon kararı ve ne »«hepten verildiği

gerekli tatbikata tevessül olunmuş bulunduğundan şikâyet koııu- 
sunıuı ortadan kalkmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yerine getirilmiş olan istek hakkında ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

4404 12 . V . 1952

7999/7426 Belkis Tavat Ratip.
Gümüş ap. No. 1. 
Gümüşsüyü - İstan
bul.

(Dilekçe özeti: Millî Savunma Ba
kanlığınca ecnebi olduğu hakkında 
cereyan eden bir muamelenin dü
zeltilmesi ve pederinden kendisi
ne aylık bağlanması talebine dair)

Dilekçi : Pederi General Çürüksulu Ahmet Tavad’ın vefatı 
tarihinde dul olduğu halde o tarihte maaşından annesi lehine 
feragat etmiş bulunduğunu ve halen annesinin dahi vefat etmiş 
bulunma.sı üzerine aylık bağlanması için vâki müracaatına kar
şılık Millî Savunma Bakanlığınca pederinin vefatı tarihinde 25 
yaşını doldurmuş olması ve bir ecnebi ile evli bulunması itibarile 
ecnebi tâbiiyetinde olduğu beyan iyle talebinin reddedilmiş bulun
duğu belirterek 1928 yılında A nkara’da elçi sıfatı ile M ısır’ı 
temsil etmiş bulunan kocasının Türk Irkından olup vatan mü
dafaasında gönüllü olarak çalışmış bir kimse olduğu gibi vatan
daşlık mevzuatına göre de Türk tâbiiyetinde olması icabettiğin- 
den hakkında verilmiş olan bu kararın düzeltilmesini istemek
tedir.

Millî Savunma Bakanbğı cevabi yazısında : 1683 sayılı Ka
nun zamanında vefat etmiş olan pederinin tarihi vefatında dilek
çinin 25 yaşını bitirmiş olduğu ve her ne sebeple olursa olsun
o tarihte aylık bağlanmadığından dolayı sonradan aylık tahsis 
olunmasına mezkûr kanunun 47 ve 64 ncü maddelerinin müsait 
bulunmadığı koza 5434 sayılı Kanundan da istifade etmesine im
kân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4405 12 . V . 1952

8000/7427 Zeki Altınoluk.
Kum kapı T ii ekeli 
Cad. Tulumba Çık
mazı No. 15. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti : İstanbul Belediye- 
sine ait müesseselerden birinde 
kendimle iş verilmesi hakkında).

Dilekçi: Möble sanatkârı olup ve işsiz kaldığından bahsile İs
tanbul Vilâyeti dâhilinde ve belediye müesseslerinden birinde 
kendisine iş verilmesini istemektedir.
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Çalışına Bakanlığı cevabi yazısında: Dilekçiye îş ve îşçi Bul
ma Kurumu Genel Müdürlüğü teşkilâtı vasıtasiyle iş aranarak 
kendisinin 750 kuruş gündelikle Bebek’te marangoz Bahaddiıı 
Kral atelyesinde yerleştirilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre ta 
lep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol* 
nıadığma karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

DiUkçe Dilekçe ftahifeinîn
Nö. ach, soyadı ▼* a ir is i Komisyon karan re nc sebepte» verildiği

4406 12 . V . 1952

8001/7428 Ali Soydan.
Boğaziçi Çubukt*ıı 
Kavacık yolu No. 11 
de.
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Emekli muamele
sinin son mevzuata göre düzeltil
mesi hakkında).

Dilekçi: Yaş haddinden dolayı ve komiser muavini olarak 30 
lira maaşla emekliye sevkedilmiş bulunduğunu beyanla, sonra
dan tekaüde sevkoluııaıılar misillü maaşının 35 lira üzerinden 
düzeltilmesini ve fiilî hizmet zammından da faydalandırılmasını 
istemektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin 5434 sayılı 
Kanunun 32 nci maddesine göre; 1 . I . 1950 tarihinde polis mes
lekinde bulunanlara verilmekte olan fiilî müddet zammından, 
mezkûr kanunun makable teşmiline imkân bulunmaması bakı
mından faydalandırılmasına imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Yeni bir kanun teklifi ile ilgili bulunan 
talep hakkında Anayasanın 15 nci maddesine göre komisyonu
muzca ve bu sıfatla bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4407 12. V . 1952

8004/7431 Ahmet Kamteke. 
Sığırhk merasında 
mukim Yürük Aşi
reti Baçknm.
Gebze,

(Dilekçe Özeti : Karatekeli Aşire
tinin-Gebze’nin A kvir an Bucağı 
dâhilindeki hâli arazide iskân 
olunmaları için cnıir verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Karatekeli aşireti reisi olduğunu ve aşiretinin 
20 yıldır işgal etmekte bulunduğu Gebze’nin Akviran Bucağı dâ
hilindeki Sığırlık mera ve arazisinde iskân olunmaları Tarım 
Bakanlığınca da uygun görülerek mahallî teşkilâta emir verilmiş 
bulunduğu halde Gebze zenginlerinden Salâhaddin Babacan 
adındaki kişinin nüfuz ve tesiri ile bu emrin yerine getirilme
diğinden ve kendilerinin izaç edilmekte buhınduklanııdan 
bahsile ilgililere gerekli emrin verilmesini istemektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : D ilekçinin; mensup ol
duğu aşiretin muayyen bir yer yurt edinmemiş bulundukları



Dilekçe
No.

8009/7436

8010/7437

8011/7438

Dilekçe sahibiai»
adı, soyadı Te adr«w Komisyon kararı v» ne seb*ptea f*»ildiği

ve iskânlarının terviç olunduğu hakkındaki beyanının da vârit 
olmadığı ve namlarına temlik ve tescilini işed ik leri arazinin 
Evkafa ait bulunduğu keza (Jebze İlçesinde Hazine malı top
rak bulunmadığı, üzerinde önemle durulmakta olan iç iskân 
iyinin esaslı bir şekilde ele alındığı vakit dilekçe sahibi ve 
arkadaşları hakkında da mevzuat dairesinde gereğinin yapı
lacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4408 12 . V . 1952

Mehmet Kul. 
Eğitmenler namına. 
Elbistan.

(Dilekçe özeti : Eğitmen ücretleri
nin artırılman hakkında).

Dilekçi : Almakta olduğu ücretin azlığından ve mâruz kal
dığı geçim zorluğundan bahsile eğitmen ücretlerinin a rttırıl
masını istemektedir.

Millî 1‘jğitiııı Bakanlığı cevabi yazısında : Kadro imkân
sızlığı dolayısiyle Eğitmen ücretlerinin artırılmasına imkân 
olmadığı gibi durumlarının ıslahı ve kendilerine memurlara 
tanılan haklara mümasil haklar verilmesi için teşebbüse geçil
mesinin de bahis konusu olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4409 12 . V . 1952

Haşan Bakın. (Dilekçe özeti : Memleketlerine
Ç«k Mahallesinde. dönmeleri için yardım yapılması
Göl paza rı. hakkında ).

Nuri Çakır. Dilekçiler Memleketlerine dönebilecekleri hakkındaki
Çek Mahallesinde. Hükümet emrinden parasızlık yüzünden istifade edemedikle* 
Gölpazarı. rini belirterek kendileri gibi fakir olanların rtvdetleri için

yardımda bulunulmasını istemektedirler.
Devlet Bakanlığı cevabi yazısında : 5098 sayılı Kanunun 

neşri üzerine serbest kalan dilekçilerle efradı ailelerinin bu 
Kanunun 12 nci maddesine iîöro 26 - 30 . V ll . 1947 tarihinde, dev
let. vesaitinden istifade ettirilmek suretiyle eski memle
ketlerine kadar sevk edilmiş bulunduklarının anlaşıldığı, 
tekrar mahallî mürettep]erine dönmüş olan bu ailelerin tekrar 
ve meccanen eski memleketlrine sevk olunmasına kanuni im
kân bulunmadığı bildirilmektedir.^

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve bakanlık cevabına gö-
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Dilekçe
No.

8013/7440

80.14/7441
9666/8996

Dü«kf« «ahibinİR
adı, sojudı v» adrtti Komisyon kararı y « ne sebepten verildiği

ı-e talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığım» karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4410 12 . V . 195i

Haan Ergin 
Orta Mah. Kanlıku- 
yu So. No. 8 de. 
Ünye.

(Dilekçe özeti : Orman İdaresince 
yapilan kadro tensikatında daha, 
âdil bir kıstas bulunması vc ken
disinin iadei memuriyet ettirilme
si hakkında).

D i l e k ç i  : O r t a  t a h s i l i  b u l u n m a s ı n a  r a ğ m e n  y a p ı l a n  t e n 

s i k a t  d o l a y ı s i y l e  h i ç  t a h s i l i  b u l u ı ı m ı y a n  v e  ş a i b e l i  o l a n  m e 

m u r l a r  k a d r o d a  a l a k o ı ı u l a r a k  k e n d i s i n i n  4  y ı l d ı r  ç a l ı ş m a k 

t a  o l d u ğ u  b a k ı m  m e m u r l u ğ u  v a z i f e s i n * *  s o ı ı  v e r i l m i ş  b u l u n d u 

ğ u n u  v e  y a p ı l a n  b u  m u a m e l e d e k i  i s a b e t s i z l i ğ i  b e l i r t e r e k  b u  

m u a m e l e d e  â d i l  b it- k ı s t a s a  y e r  v e r i l m e s i n i  i s t e m e k t e d i r .

T a r ı m  B a k a n l ı ğ ı  c e v a b i  y a z ı s ı n d a  : 1 9 5 1  y ı l ı n d a  o r m a n  b a 

k ı m  m e m u r l a r ı  k a d r o l a r ı n d a  y a p ı b u ı  t a s a r r u f  d o l a y ı s i y l e  

b i r  k ı s ı m  k a d r o l a r ı n  k a l d ı r ı l d ı ğ ı  v e  m e v c u t  k a d r o l a r a  d a  a n 

c a k  b i l g i l i  v e  b a ş a r ı l ı  g ö r ü l e n l e r i n  t â y i n  e d i l m i ş  b u l u n d u ğ u  

d a h a  d u n  v a s ı f t a  o l a n l a r  m e y a l ı m d a  d i l e k ç i n i n  v a z i f e s i n e  

d e  s o n  v e r i l m i ş  b u l u n d u ğ u  v e  y e n i d e n  b i r  v a z i f e y e  t â y i n i n i n  

m ü m k ü n  g ö r ü l e m e d i ğ i  b i l d i r i l m e k t e d i r .

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve hakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına, karar verildi.

K arar No. K arar tarih i

4411 12\ V . 1952

Estma Türk. 
Harmandarlı Kö
yün dcıı Mehmet Zr- 
valı vasilisiyle, 
Keşap.
Tirebolu.

(Dilekçe "özeti : Arazisine vâki 
müdahalenin m en’i hakkında).

Dilekçi: Kaymakamlıkça verilen m en’i müdahale kararına 
rağmen mahkemeye gitmemekte taannüt edip fuzulen arazisine 
tecavüz etmekte devam eden Ilasaıı İnanç adındaki kişinin bu 
müdahalesinin kanun hâkimiyeti namına önlenmesini istemek
tedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Tamamı 1,5 dönümlük 
araziden ibaret olan bu yerin yarım dönümüne nizasız olarak 
dilekçinin tesahup etmekte bulunduğu, 1 dönümlük kısmın ise 
nizalı ve müşterek bulunduğu ve ihtilâfın ilgili mahkemeye mü
racaatla hükmen halledilmesi icabettiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Tetkiki Kaza merciine ait olan talep hak-
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kında İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar Ne. K arar tarihi

4412 12. V .  1952

Başkan Sözcü Kâtip
Maraş Çorum Balıkesir Balıkesir

Abdullah Aytemiz Â li Fahri İşeri

Bingöl Çankırı Elâzığ Gazianteb
Mustafa N. Okcuoğlu Kâzım Arar Hâmit A li Yöney Galip Kmoğlu

Gümüşane Kayseri Malatya Malatya
Cevdet Baybura Y usu f Ziya Turgut Nuri Ocakcıoğlu Abdülkadir Özbay

Maraş Seyhan Trabzon Yozgad
Mazhar özsoy Salim Serçe Salih Esad Alperen Yusuf Karshoğlu

(Dilekçe sayısı : 292)

T. B. M. M. Basm evi



Dönem: IX
T. B. M. M.

Toplantı: 3

D İ L E K Ç E  k o m i s y o n u  

H A F T A L I K  K A R A R  C E T V E L İ

-  Sayı • 4 4  

I . X I . 1952 Cumartesi

D ilek çe
N o.

Dilekçe sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

12568/11540 .Tak Alyon.
Üsküdar Paşakapı 
Ceza eviııde mahkûııı 
İstanbul.

Komisyon kurarı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçt özeti 
hakkında).

Cezasının af fi

Dilekçi: Haksız yere mahkûm edildiğinden ve saireden bah
sile, cezasının affını istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında: Karısını öldürmekten 
sanık dilekçinin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince 14 sene sekiz 
ay ağır hapsine dair verilen 16 . VI . 1943 tarihli hükmün Yar- 
gıtayca onanmak suretiyle kesinleştiği ve sonradan tashihi karar 
ve iadei muhakeme taleplerinin de reddedildiği ve muamelelerde 
bir yolsuzluk görülemediği ve cezasının iskat veya affını gerek
tirir mahiyette bir hastalığı da bulunmadığı bildirilmektedir.

Adı geçen Bakanlık mümessili dinlendikten sonra gereği gö
rüşülüp düşünüldü : Suçun mahiyetine, Bakanlık cevabına ve 
dilekçi 5677 sayılı Af Kanunundan da faydalanmış olacağına 
göre vâki talebin komisyonumuzca dikkate alınmasına mahal 
bulunmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4413 26 . V . 1952

13388/12482 Rıza Ermeç. 
7991/7418 Taksim Ayazpaşa E- 
4325/4082 behanım So. No. 2 de 

İstanbul.

(Dilekçe özeti : Cezasının neticele
riyle birlikte affı  hakkında).

Dilekçi: 1930 yılında Dolmabahçe aktarma amban müdürü 
iken bir tüccarın hile ve desisesine kurban giderek hapse mahkûm 
ve rütbesinden de mahrum edilmiş olduğunu, eski Dilekçe Ko
misyonunca mâsumiyetine kanaat getirilerek iktizasının yapıl
ması lüzumu Adalet Komisyonuna büdirilmiş ise de bu komis
yonda işin seyri değiştirilerek kendisinin iadei muhakeme yolu
na sevkedilmiş bulunduğunu, senelerden beri çektiği azabın, se
falet ve mahrumiyetin artık kâfi görülerek bütün haklarının 
iadesi gerekeceğini beyanla, bu yolda b ir affa mazhar kılınma
sını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
makineli tüfek akşamı diye av tüfeklerini rüşvet mukabili güm-
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rükten kaçırmak suçundan bir sene hapis ve askerlikten tard 
cezalarına mahkûm edilmiş bulunduğu, evvelki müracaatı üzerine 
Adalet Komisyonunca iadei muhakeme yoluna sevkolunduğu ve 
bu yola da gitmiş olması hasebiyle bütün kanuni yollann kapan
dığı ve her 11e kadar memnu haklannın iadesine karar verilmiş 
ise de bu kararın rütbesirfin iadesini istilzam edemiyeceği ve af 
hususunun takdire vabeste olduğu bildirilmektedir.

Adalet ve Millî Savunma bakanlıklan temsilcileri huzuriyle 
inceleme yapıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü : 5677 
sayılı Af Kanununun 7 nci maddesi hükmünün bu işte de mah
fuz tutulması lâzımgeleceğine ve k a t’ileşen ve infaz edilmiş bu
lunan hüküm karşısında, dilekçinin beyan Ve iddiası mücerret 
kavlinde kalmasına ve başkaca af talebinin dikkate alınmasını 
icabettiren bir sebep de görülememesine binaen, bu hususta ko
misyonumuzca muamele ifasına mahal olmadığına karar verüdi.

K arar No. Karar tarihi

4414 26 . V . 1952

(Dilekçe özeti : Hapis ve para ce
vabının affı hakkmda).

Dilekçi : Taşova İlçesinde jandarma onbaşısı iken bir yakala
ma müzekkeresinin infazı sırasında Sulh Yargıcı Mahmut Ça- 
kıroğlu’va hakaret ettiği bahanesiyle 3 ay hapis ve 100 lira ağır 
para cezasiyie mahkûmiyetine karar verilmiş ise de bu husustaki 
ilâmın tetkikmdan da anlaşılacağı üzere hakaretamiz hiç bir ke
lime sarfetmediğinden bahsile her iki cezanın affını istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Bu husustaki hükmün 
bâzı cihetlerden Yargıtayca bozulduğu ve duruşmanın halen de
vam etmekte olduğu bildirilmektedir.

Adı geçen Bakanlık mümessili dinlendikten sonra gereği dü
şünüldü : Dilekçinin mahkûmiyetine dair olan hükmün bozul
duğu ve halen infazı kabil bir ilâm mevcut olmadığı anlaşılmış 
ve bu itibarla da af talebinin dermeyanma saik olan sebep zâil 
olmuş bulunmasına binaen bu bapta komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar'No. K arar tarihi

4415 26 . V . 1952

(Dilekçe- özeti : Cezasının affı 
hakkında).

Dilekçi : Büyük Millet Meclisinin atıfet ve merhametine sığın
dığını bildirmekte ve cezasının affını istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 25 . 12 .

9020/8346 Seher Halime özol.
Ceza evinde hüküm
lü.
İstanbul.

11721/12758 Şükrü Güzalan.
Cumhuriyet Mah. E!- 
ke So. No. 23 te. t li
ralımı oğlu.
Eskişehir.
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1949 tarihinde Bakırköy akıl hastanesinde öldüğü bildirilnuk- 
tedir.

Gereği düşünüldü : Bu durum karşısında komisyonumuzca 
yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi

K arar No. Karar tarihi

4416 26 . V . 1952

11814/12857 Radiye Avcı.
Kılıçalipaşa Mescit 
So. No. 20 de; 
Tophane - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Kocasının cezası 
mn affı hakkında).

Dilekçi : Veremden yatmakta olduğu bir sırada hava değişimi 
alarak yanına selmiş olan kocası er Hakkı Avcı ’mıı kendisine 
bakmak için müddetini geçirmiş bulunmasından dolayı kıtasına 
iltihak ettiği zaman mahkemeye verilerek 7 ay hapse mahkûm 
edildiğini ve bu yüzden iki küçük çocuğiyle ortada kaldığını be
yanla, kocasının cezasının affını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
kocası er Hakkı Avcı’nm mükerrer firar suçundan dolayı 7 ay 
hapis cezasiyle mahkûmiyetine dair verilen hükmün kendisi ta 
rafından temyiz edilmesi üzerine dosyanın askerî Yargıtaya gön
derilmiş olduğu bildirilmektedir.

Adalet ve Millî Savunma Bakanlıkları mümessilleri dinlen
dikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü : Müracaat tarihinde 
kesinleşmiş bir hüküm mevcut, olmadığı ve sonradan da 5677 
sayılı Af Kanunu yürürlüğe girmiş bulunduğu cihetle vâki tale
bin bu sebeplerle dikkate alınmasına mahal bulunmadığına ka
rar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4417 26 . V . 1952

11833/12876 Huriye Soylu.
Memleket Hastanesi 
Baştabibi eliyle. 
Muş.

(Dilekçe özeti 
hakkında).

Cezasının affı

Dilekçi : Kendisine isnat olunan bir suçtan dolayı iki ay 
hapse mahkûm edilmesi üzerine kocasından da boşandığını ve 
bu cezanın infazı halinde artık  başkasiyle evlenemiyeceğini be
yanla, affı hususunun karar altına alınmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Şikâyetçinin dâvasın
dan vazgeçmesi üzerine dilekçi hakkındaki cezanın Türk Ceza 
Kanununun 444 ncü maddesi mucibince, bütün neticeleriyle bir
likte ortadan kaldırılmasına mahkemece karar verildiği bildiril
mektedir.

Adı geçen Bakanlık mümessilinin huzuriyle inceleme ya
pıldığı ve kereği görüşülüp düşünüldü : Bakanlık cevabına ve 
mümessilinin komisyon huzurundaki beyanına göre ortada infa
zı kabil ve bu itibarla da affa mevzu olabilecek bir ceza kalma-
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6924/6393 Renizi Kılıçyaldır. 
13756/12806 Kııgediği Mah. 79.

(Dilekçe özeti : Görevlerini ihmal 
ve suiistimal etmiş olan Adana 
Defterdarı, Millî Emlâk Müdür 
re Memuru haklarında takibat ya
pılması ve yapılan bir satış mua
melesinin intaç olunması hakkın
da).

Sokak No. 10. 
Adana.

Dilekçi: Adana Defterdarlığı satış komisyonunca; adına ya
pılan kati ihale neticesi satın aldığı 2 gayrimenkule a it vergi ih
tilâfından dolayı Tapu Kadastro ve 2 nci Hukuk mahkemelerine 
intikal eden satış muamelesi ile ilgili dosyalarını bililtizam kay
bederek mahkemenin bugüne kadar neticelenmemesine âmil olan 
Defterdar Naci Nayman Millî Emlâk Müdürü ^Tecati Peker vc 
Millî Emlâk Memuru Mustafa haklarında takibat yapılmasını ve 
hakkı meşruunun verilmesi için gerekenlere emir verilmesini is
temektedir.

Komisyonca görülen lüzum üzerine istenilen malûmat ve mü
talâayı hâvi Maliye Bakanlığı ccvabi yazısında: Adana da îlyas 
mevkiinde kâin 32 dönümlük Hâzineye ait tarlanın yan  hissesi 
960 lira bedel mukabilinde dilekçiye ihale edilmiş iken tescil mu
amelesi sırasında zuhur eden 743 lira Arazi Vergisinden dolayı 
mumaileyhin bu verginin ödenmesi veya ihalenin feshi hakkında 
Bakanlığa vâki müracaatı üzerine ihale fesholunmuş vc Hazine 
aleyhine açtığı dâvaların da reddedilmiş bulunduğu, mahkeme
lerce karara bağlanmış bulunan iş hakkında başkaca yapılacak 
muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciince incelenip karara bağlan
mış olan satış ihtilâfı hakkında Anayasanın 54 ncü maddesi mu
vacehesinde yapılacak bir işlem olmadığı gibi kendilerinden şi
kâyet olunan memurlar hakkında da Memurin Muhakemat Ka
nunu dairesinde muamele ifası ilgili ve vazifeli idare üstlerine 
ait bulunduğundan îçtüzüğün 53 ncü maddesine göre bu cihet
ten dc bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına, karar verildi.

Dilekçi : İğdır P. T. T. Merkezi havale memuru iken zimmet 
suçundan bir yıl 2 ay hapse ve bu kadar da memuriyetten mah
rumiyet cezasına mahkûm edildiğini ve cezasını çekmekte iken d,1 
5677 sayılı Af Kanunundan bilistifade tahliye olunduğunu belir
terek tekrar P. T. T. îdaresine alınması için icabcden muamele
nin yapılmasını istemektedir.

Komisyoca görülen lüzum üzerine istenilen malûmat ve mü
talâayı havi ( 1 aştırma Bakanlığı cevabi yazısında : Tğdır P, T

K arar No. K arar tarihi

4464 2 . V I . 1952

'7029/6486 Y usuf Önder.
Dâva Vekili. 
Varto İlçesi.

(Dilekçe özeti : İadei memuriyet 
ettirilmesi hakkında).
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T. Merkez memurluğunda bulunduğu sırada 7213 lirayı zimme
tine geçirmiş olduğundan dolayı mahkûm edilip Memurin Kanu
nunun 49 ncu maddesine göre memuriyetten ihraç olunan dilek
çinin zimmetine geçirdiği para miktarı 500 liradan fazla olma
sına mebni 5677 sayılı Af Kanununun 1 nci maddesinden ve 
1739 sayılı Yüksek Meclis kararından faydalandırılarak tekrar 
tavzifine imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol 
madığma karar verildi.

Dilekçi : Ağrı Cumhuriyet Savcısı iken makamına tevdi olu
nan bâzı dosyaların tetkikini geciktirmiş olduğundan dolayı hak
kında müttehaz ve 35 lira ağır para cezası ile teçziyesine dair 
olan 12 . 5 . 1949 tarihli karardan sonra hareketinin ayni zaman
da inzibati cezayı müstelzim olduğu mütalâasiyle ayrıca hakkında 
Bakanlık İnzibat Meclisince 3 . 1 .  1951 tarihinde tevbilı 
cezası verilmiş olduğundan bahsile umumi af şümulüne giren 
asli cezasından başka vo bahusus Af Kanunu yürürlüğe girdik
ten sonra verilmiş olan bu cezanın kaldmlmasını veyahut ihtara 
tebdil olunmasını istemektedir.

Komisyonca görülen lüzum üzerine istenilen malûmat ve mü
talâayı hâvi Adalet. Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin Ağrı 
Savcısı bulunduğu sırada esas hakkmda mütalâa beyanı için 1945 
yılının muhtelif tarihlerinde tevdi olunan 35 evrakı 6 ay, bir 
tutukluya ait 3 evrakı da, bir buçuk ay kadar mevkii muameleye 
koymadığından dolayı 35 lira ağır para cezası ile mahkûmiyetine 
hükmolunup ve cezası ertelenmiş bulunan dilekçinin bu hareketi 
aynı zamanda inzibati cezayı da müstelzim görülerek Hâkimler 
Kanununun 89 ncu maddesine tevfikan İnzibat Meclisince tevbi- 
hine karar verilmiş ve vâki itiraz üzerine bu kararın Yargıtay 
Başkanlar Kurulunca da onanmış bulunduğu bildirilmektedir.

Vazife noktasından Başkan Abdullah Aytemiz ve üyeden 
Esad Alperen’in muhalefet beyanlanndan sonra.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre kabule şayan 
görülmiyen talebin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4465 2 . VI . 1952

7161/6615 Esat Erpağ.
Hukuk Yargıcı. 
Kars.

(Dilekçe özeti : Adalet Hakanlığı 
inzibat Kurulunca verilmiş olan 
tevbih cezasının kaldırılması veya 
ihtara çevrilmesi hakkında).

Karar No. Karar tarihi

4466 2 . VT . 1952
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Dilekçe

No.

8633/8020

9246/6812
9249/8615

Galip A'kay ve ar. 
■Belediye Başkanı. 
Li<*e - Diyarbakır.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Lice - Diyarbakır 
yolunun yapılması hakkında).

Dilekçiler Milletvekillerinden Yusuf Kâmil Aktuğ’un
16 . IV . 1951 günlü sözlü sorusuna cevap veren Bayındırlık 
Bakanı tarafından : 1950 yılında 180 bin lira sarf edilmek 
suretiyle her türlü  vasıtaya geçit verdiği belirtilen 90 kilo
metrelik Lice - Diyarbakır yolunun henüz 10 kilometrelik bir 
kısmının yapılmış olup 80 kilometrelik kısmının hiçbir suretle 
geçit vermediğinden bahsile mezkûr yolun bu yıl içerisinde ih
ya olunmasını istemektedirler.

Komisyonca görülen lüzum üzerine istenilen mütalâayı ha
vi Bayındırlık Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçede bahis edi
len faaliyetin adı geçen yol üzerinde geçidi temin maksadı ile 
yapılan yol faaliyetlerine inhisar etmekte bulunduğu ve mez
kûr yol için 1952 vıl programına da 300 hin liralık ödenek ay
rıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkın
da komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4467 2 . V I .1952

Cemal Verim. (Dilekçe özeti : îstanbıdda bulu-
ve ar. nan toptncı kavun sergilerinin es-
Kavun zürra lan. ki mahalline naklolunması hak-
Kırkağaç. kında).

Dilekçiler : Kendileri için başlıca pazar teşkil eden İs
tanbul’un 20 senedir toptancı kavun sergisi olarak istifade et
mekte oldukları mahallinden belediye karan  ile Tekirdağ İs
kelesine kaldırılmış olduklarını ve bu suretle her yönden elve
rişsiz bulunan mezkûr mahalde müşkül duruma düştüklerini 
belirterek sergilerinin eski mahalline naklinin teminini istemek
tedirler.

Komisyonca görülen lüzum üzerine istenilen mütalâayı havi 
İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Halin tevsii ve yeniden 
bir sebze hali inşası dolayısiyle hal yanında bulunan eski bos
tan sergilerinin Unkapanı’ndaki Tekirdağ İskelesine nakledil
meleri ve bu sene de burada satış yapmaları İstanbul Genel 
Meclisince karar altına alınarak durum gazetelerle ilân edilmiş 
olduğundan faaliyete geçmiş bulunan sergilerin tekrar hal 
yanma nakillerine imkân görülemediği, nakil kararı ve arsa
ların tevzii işi üzerinde müfettişlikçe yapılan tahkikat sonun
da hazırlanan fezlekede bu işte 1580 ve 2490 sayılı kanunlara 
muhalif görülen hususlardan dolayı kararı veren belediye 
daimî komisyonu başkan ve üyelerinin lüzumu muhakemelo-



—  7 —

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

ri talep edilmiş bulunduğundan evrakın valiliğe tevdi olun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar olan 
» dilekçilerin talebi hakkında bakanlık cevabına göre komisyo

numuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.
K arar No. K arar tarihi

4468 2 . VI . 1952

9710/9039 Adil Üstünel. 
10233/9508 Taşköprü Mah. 

10352/9615) Kışla So. No. 26. 
Yozgad.

(Dilekçe özeti : Verem musabı ol
duğundan kendisine ilâç yardımı 
temin olunması hakkında).

Dilekçi : Verem hastalığına müptelâ olması itibariyle ilâ
cının temini için Başbakanbğa ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına yapmış olduğu müracaatlardan bir netice alamadığın
dan tazallümü hal ederek genç yaşında musab olduğu bu âfet
ten kurtarılması için icabeden ilâçların temini hususunda ügi- 
lilere emir verilmesini istemekedir.

Komisyonca görülen lüzum üzerine istenilen malûmatı havi 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin 
adresinden celb olunarak Verem Hastanesine yatırılması ve lü 
zum gösterilecek ilâçların da hastane genel giderlerinden veril
mesi hususunun Yozgad Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek yerine 
getirilmiş olduğundan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4469 2 . VI . 1952

11449/10640 Fahrettin  Parman. 
14163/13197 T, Emlâk Kredi Ban

kası Genel Müdür
lük Takip Servisi 
Şefi.
Ankara.

(Dilekçe özeti : Ankara Hukuk 
Fakültesi Yönetmeliğinin tadil 
olunarak mezkûr Fakülteye kayıt 
ve kabul olunmasının temin bu- 
yurulmast hakkında).

Dilekçi : 1933 yılında Ticaret Okulunu bitirip Yüksek İk ti
sat ve Ticaret mektebine devam ederek buradan da mezun oldu
ğunu ve yüksek tahsile muadil olan bu tahsil derecesine rağmen 
Ankara Hukuk Fakültesine kayit ve kabul olunması için yapmış 
olduğu müracaata olgunluk diploması esasını koyan okul yönet
meliğinden bahsile menfi cevap verilmiş olduğundan şikâyet 

*ederek mezkûr yönetmeliğin bu hususla ilgüi maddesinin değiş
tirilmesini istemektedir.

Komisyonca görülen lüzum üzerine istenilen malûmat ve 
mütalâayı havi ve Millî Eğitim Bakanlığı cevabi yazısına bağlı 
Ankara Hukuk Fakültesi Dekanlığının 7 . V . 1952 gün ve 
2091 sayılı yazısında : Ankara Üniversitesi öğrencileri Yönet-



—  8 —

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ▼« adnsi Komisyon karar* ve ue sebepten verildiği

melğinin birinci maddesi gereğince; lise tahsilinden sonra ol
gunluk imtihanım vererek Yüksek iktisat ve Ticaret okullarına 
kaydedilmiş bulunanların bu okuldan mezun olmasalar bile F a
külteye kayit ve kabul edilmekte oldukları; ancak Ticaret Lise
sini bitirerek Yüksek iktisat ve Ticaret okuluna kaydolunan ve 
oradan da mezun olanların örneği ekli olarak takdim kılman 
Bakanlık Talim ve Terbiye Dairesi yazısına göre ayrıca normal 
lise ve olgunluk imtihanı vermek zaruretinde bulunduklarından 
vâki müracaatı üzerine Fakülte Yönetim Kurulunca durumu 
incelenen dilekçinin talebinin bu bakımdan reddedilmiş bulun
duğu, bu hususta Danıştaym 15 . IX  . 1949 tarih  ve 49/1389 
sayıh emsal ret karan  da bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yönetmeliğin bir maddesinin iptalini 
mutazammın bulunan talebin tetkiki; 3546 sayılı Danıştay Ka
nununun 4904 sayılı Kanunla değiştirilen 27 nci maddesine 
tevfikan Danıştay Deavi daireleri Genel Kuruluna mevdu vezaif 
cümlesinden bulunmakla İçtüzük’ün 53 ncü maddesine göre 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4470 2 . VI . 1952

11205/10423 Hatice Veral.
Boğaziçi Yniköy. 
Çifte Fabrika So. 
Bilâ No. da. 
İstanbul

(Dilekçi özeti : işinden çıkarıl
mış olan kocasının vazifei memu
riyetine iade olunması hakkında).

Dilekçi : Tüberküloz hastalığına müptelâ olup tedavi için 
baş vurduğu yerlerden hiçbir netice alamadığını gerek ikamet
gâh ve gerekse iaşe durumları bakımından şifayap olma «nıa <la 
imkân bulunmadığı gibi eski polis memurlarından olan kocası
nın bir iftira neticesinde işine son verilmiş ve boş bir durumda 
olduğundan tazallümühal ederek eşine ait dosyanın celp ve te t
kik olunu]) iadei memuriyet ettirilmesini istemektedir.

Komisyonca görülen lüzum üzerine istenilen malûmatı havi 
İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin eşi ve arkadaş
ları resmî elbiseyi lâbis oldukları halde Hilmipaşa Korusun
da şarap içip keyifle bir ağaca nişan alarak dört el silâh attığı 
ve çıkan kurşunlardan birinin o sırada ailesi ile birlikte gezmek
te olan Amerikan Konsolosunun yanma düşmüş olduğu hak
kmda vâki şikâyet üzerin? ve yaptırılan tahkikat neticesinde 
polis divanı tarafından meslekten ihracına karar verilip vâki 
itiraz üzerine de kararın inzibat komisyonunca tasdik edilmiş 
bulunduğu ve Damştaya açtığı dâvanın da husumet yönünden 
keza reddolunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak-



Dilekçe Dilekçe sahibini»
No. adı, soyadı adresi Komisyon karan re ne sebepten verildiği

7839/7270
9065/8439

kında Anayasanın 54 ve içtüzüğün 53 ncü maddelerine «öre 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4471 2 . Vf . 1952

Kelim ve Nuri Akbnı- 
lutlar.
Kiremithane Mahal
lesi 1 Ki ııci Sokak 
No. S.
Mersin.

( Di l c i , ç r  t i z d i  

h a k k ı n d a ).

iskân edilmeli ri

Dilekçiler : 1938 yılında yurda gelen Bulgaristan göçmen
lerinden olduklarını ve mürettep yerleri Niğde İlinde hiçbir 
yardım görmediklerinden Mersin İline giderek yerleştiklerini 
beyanla, burada iskânlarını istemektedirler.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : izinsiz M ersin’e gidip 
orada berberlik yaptıkları ve yerli birer kadında evlendikleri 
ve kanuni süre içerisinde iskân talebinde bulunmadıkları anla
şılan bu kişilerin 4062 sayılı Kanun mucibince iskân haklarını 
İska t etmiş olduklarından tekrar iskânlarına imkân olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçilerin isterlerse kaza merciine müracaat ede
bilecekleri ne karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4472 2 . VI . 1952

Halis Dinçerler. 
Hasimpa.şa Malı. Ni
zam ıcedit So. No. 14. 
Kadıköy - İstanbul.

( D i l e k ç e  < h d i  : M a ! r u h  K a z a n ç  

l re n l i s i n i n  ( ı l ı n m a ma s ı  h a k k ı n d a ).

Dilekçi : 1946 yılında Devlet Demiryolları Genel Müdür
lüğünün Irmak - Zonguldak hattının tamirinde Balast müte
ahhitliğini yaptığı sırada amelelerin işleri terketınesi yüzün
den taahhüdünü tamamen yerine getiremediğini ve bu yüz
den yatırdığı teminatın da irat kaydedildiğini ve ayrıca nakdî 
ceza alındığını ve 1947 ve miitaakıp yıllar için faaliyette 
bulunduğu iddiasiyle namına Kazanç Vergisi salimliğini ve 
icraya verildiğini beyanla, bu haksızlığın önlenmesini ve mat
rah  vergilerin - istenilmemeğini talep etmektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçi Ticaret Oda
sındaki kaydını ancak (5 . IN . 1948 tarihinde sildirmiş olup 
daha önce işini bıraktığı hakkında bir vesika ibraz edememiş 
ve usulüne göre tahakkuk ettirilip kesinleşen vergilerin rıza- 
eıı ödenmemesi halinde, Tahsili Emval Kanununa göre icraca 
takibata devam edilmesinin zaruri buluııımıs olduğu ve yapı
lan işlemde bir kanunsuzluk görülemediği bildirilmektedir.

Gereği di^ıiniildü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu-



Dilekçe
No.

7846/7277

7848/7279

ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  1 0  -

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ye adresi Komisyon kararı re ne sebepten verildiği

4473 e .  V I. 1952

(Dilekçe özeti : Belediye seçimin
den şikâyet).

Dilekçi : Yalvaç’m Sücüllü Köyünde 3 . IX  . 1950 tarihin
de yapılan belediye seçiminde bâzı yolsuzluklar bulunduğu 
iddiasiyle ileriye sürdüğü itirazın reddi" hakkında Yüksek Se
çim Kurulunca verilen kararın iptaliyle mezkûr itiraz daire
sinde seçimin hükümsüz addini istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Mezkûr seçimde hiç
bir yolsuzluk bulunmadığı önce il seçim kurulu tarafından 
ve itiraz üzerine de Yüksek Seçim Kurulunca tesbit edilerek 
mezkûr itirazın reddine karar verildiği ve bu kararın da il
gililere tebliğ, edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi tarafından bahis mevzuu seçi
me karşı iptal talebiyle ileriye sürülen itiraz kanunun tâ
yin ettiği mercilerce aletderecat incelenerek yazılı şekilde 
karara bağlanmış olmasına göre bu hususta komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4474 2 . V I .1952

(Dilekçe özeti : Maıış farklarının 
verilmesi hakkında).

Dilekçi : 11)38 tarihine kadar aldığı 30 lira maaşın evvelâ 
(35), 3407 sayılı Kanunla da (40), 3656 sayılı Kanını mucibince 
1942 de(50), 4598 sayılı Kamın gereğince 1945 senesinde (60), 
ve 1948 yılında da 70 liraya çıkarılınasım ve 40 ile 50 ve 50 ile 
60 ve 60 ile 70 lira maaşlar arasındaki terfilerinin gecikmesi 
yüzünden verilmemiş olan maaş farklarının da ödenmesini is
temektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Bu durumda 
olan ilk öğretim müfettişlerinin dileklerinin sıra ile yerine 
getirileceği bildirilmektedir.

Gereği dijşünüldü : îsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Süleyman Ahmet 
Aca.
Açıktürbe Sümbülza- 
de So. No. 12. 
İlköğretim Müfettişi. 
Üsküdar - İstanbul.

Tevfik Yıldırım. 
Sücüllü Kasabası D. 
P. Bucak Başkanı. 
Yalvaç.

4475 2 . V I . 1952



hilafafe
No.

7849/7280 Şefik Balman. 
Üsküdar thsaniye Çit 
So. No. 27.
İstanbul.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı to adıvsi

(Dilekçe özeti : Maaş farklarının 
verilmesi hakkında).

Dilekçi : Kıdem zammının Danıştayca verilen karara göre 
hesaplanarak maaşının Eylül 1939 tarihinde (60), 1 . IX  . 1943 
tarihinde (70), 1946 tarihinde (80) ve 1949 tarihinde de (90) 
liraya yükseltilmesini ve arada geçen müddetlere ait farkların 
tediyesini istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : İlköğretim Mü
fettişi olan dilekçinin 31 Mayıs 1938 tarihinden itibaren sıra 
ile maaşa yükseltilmiş ve 31 Mayıs 1950 tarihinde 80 liraya çı
karılmış olup kaybolmuş bir hakkı bulunmadığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir idari dâva mevzuu ittihaz olun
ması ve binaenaleyh kaza merciince incelenmesi lâzımgelen istek 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

-  İl -

Komisyon karan re no sebepten verildiği

4476 2 . V I .1952

7856/7287 Dursun Ejder.
Zanzak Köyünde. 
Pasinler - Erzurum

(Dilekçe özeti : Aleviler ile Siin- 
niler arasındaki gerginlik hakkın
da).

Dilekçi : Köylerinin yansı alevî yarısı da sünni olduğundan 
ve alevî denilen kendilerinin bu vatan ve milletin öz çocukları 
olup her hangi bif mezhep farkından kimseyi rencide etmedikle
rinden bahsile, sünniler ile aralarındaki geçimsizliğin gideril
mesini ve huzura kavuşturulmalarını istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Bahis mevzuu ger
ginliğin göçen sene alevîlerden birisinin sünnilerden birisini öl
dürmesinden meydana geldiği anlaşılarak her iki tarafın ileri 
gelenlerine gerekli tenbihat ve telkinatın yapıldığı ve geçimsizli
ğin bertaraf edildiği ve halen hiçbir şikâyetleri kalmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4477 2 . V I . 1952

7858/7288 Remzi Balkanlı.
Dikmen Bağlan 
No. 193.
Ankara.

(Dilekçe özeti: Danıştay 5 nci Da
ire üyelerinin vazifelerinin ihmal
den dolayı ÂK Divana verilmesi 
ve zararın tazmini hakkında).

Dilekçi : Danıştay Beşinci Dairesi Heyetinin, Adalet Bakan
lığı aleyhine açtığı dâvayı ve tashihi karar talebini reddetmek su*



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı vc ne sebepten- verildiği

7804/7204

7869/7209

retiyle 1108 sayılı Maaş Kanununa muhalif harekette bulunmuş 
ve vazifelerini ihmal eylemiş olduklarını ileri sürerek, bu heyeti 
teşkil edenlerin Yüce Divana şevklerini ve zararının da kendile
rine tazmin ettirilmesini istemektedir.

Başbakanlığın cevabi yazısında : Hâdisenin ve buna müteallik 
kararın mahiyetine göre mezkûr daire heyetini teşkil edenlerin 
bir gûna kanuna muhalif kasıt, niyet ve hareketleri iddia oluna- 
mıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin sıhhi mazeretini tevsik zım
nında ibraz eylediği raporu, mücerret resmî mahiyeti haiz olma
masından dolayı kabul etmiyerek, kendisini müstafi saymış olan 
Adalet Bakanlığının bu baptaki muamelesinde mevzuata aykırı 
bir eihet görmiyen ve bu sebeple mezkûr muameleye matuf dâva
yı ve tashihi karar talebini reddetmiş bulunan Danıştay Beşinci 
Dairesini terkip ve 1 eşkil eden zatların, bu dâva vc kararlar mü
nasebetiyle vazifelerini ihmal etmiş olmaları bahse mevzu olamı- 
yaeağına ve esasen bu husustaki iddiayı ispata kâfi delil de gös
terilmemiş bulunmasına binaen, vâki istek hakkında zikredilen 
noktalardan bir işlem yapılmasına ıııalıal olmadığına karar ve
rildi.

K arar No. K arar tarihi

4478 2 . VJ . 1952

Salih Orhun ve ar. 
tskenderpaşa Mah. 
■Bayır So. No. (i.
T rabzotı.

(Dilekçe özeli : Esnaf Vergisinin 
azaltılması hakkında).

Dilekçiler: Gündelik kazançlarının yüksek takdir edildiğini 
ve bu yüzden 180 lira Esnaf Vergisi istenildiğini beyanla bunun 
emsalleri gibi 120 liraya indirilmesini istemektedirler.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında: 5432 sayılı Kanun ge
reğince takdir olunan bu miktarın 1951 yılma hasredilerek 1952 
ve 1953 malî villan için yeniden vergi takdiri cihetine gidilmesi 
hususunun teşkilâta taminı edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin tetkiki kaza merciine ait olduğun
dan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4479 2 . V I . 1952

Mustafa Kan ve ar. 
Beykoz İlcesine bağ
lı Poyraz Köyü ba
lıkçılarından. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti .' Kılıç balığı avla
ma yasağının kaldırılması hakkın
da ).

Dilekçiler: 20 kilodan aşağı olan kılıç balıklannın zıpkınla 
avlanması yasağının devamı mağduriyetlerini mucip olacağın
dan bahsile bu yasağın kaldırılmasını istemektedirler.

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının cevabi yazısında: 1 Nisan-



bilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, Boyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

7880/7318

8015/7442

dan Temmuz nihayetine kadar yirmi kilodan aşağı kılmc. balık
larının zıpkınla avlanması yasağının, yaptırılan İlmî tetkiklere 
istinat ettirildiği gibi bütün memleket balıkçılarının ve ilgili te
şekküllerin seçtikleri yetkili temsilcilerin iştirakiyle toplanan su 
ürünleri kongresi komisyon ve umumi heyet toplantılarında da 
kararlaştırılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4480 2 . V I. 1052

Ali Şevket Krkiin. (Dilekçe özeli : Verilen laznıiııa-
I s t a nbu l  Barosu avıı- İni istirdat edilmemesi h<ıkknıehı).
katlarından.
İ s t a n b u l .

Dilekçi: Müvekkillerine yorucu hizmet karşılığı olarak veril
miş olan tazminatın ahiren istidadı cihetine gidilmiş olduğundan 
ve bu halin hukukan kabili tecviz bulunmadığından bahsile, mez
kûr tazminata raci bir terkin ve ibra kararı ittihaz edilmesini 
istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında: Maliye Bakanlığı
nın musip görülen noktai nazarı veçhile, dilekçilere tazminat na- 
miyle verilmiş olan paraların istirdadı cihetine gidilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Hereği düşünüldü: îsteğin tetkiki kaza merciine ait olduğun
dan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal bu
lunmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4481 2 . V I . 1952

Naci Durdağ. (Dilekçe Özeli : İ'steğnıcnhk re
Gümrük Muhafaza yüzbaşılık nasıllarının düzellil-
Deniz Bölee Koımı- inesi, lıakkmela).
tanı K<1. Yzb. 
İzmir.

Dilekçi : Üsteğmenliğe terfii için geçirilmesi icabeden 3 yıl
lık kanuni müddet yerine kendisinin 5 vıl bekletilmiş bulundu
ğundan bahsile, bu rütbe nasbinin 1941 e ve yüzbaşılık nasbinin 
da buna göre 1045 e alınmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının eftvabi yazısında : 1037 yılında 
yedek teğmen olarak terhis edilmiş bulunan dilekçinin bilâharı 
muvazzaf gümrük subayı yetiıtirilmesi içiıı vâki müracaatı üze
rine; 1841 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince Harb Okulu
na gönderilmiş olduğu ve 1041 tarihinde kıtaya iltihak ederek 
ve bir yıllık sicil süresi sonunda ve 1042 yılında üsteğmenliğe 
yükseltildiği, şartları haiz ve yükselmesini sağlıvacak bir sicili 
bulunmaması bakımından nasbinin düzeltilmesine kanuni imkân 
olmadığı bildirilmektedir.



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve 11e sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : 3410 sayılı Kanuna köre 'tetkiki Askeri 
Yargıtaya ait olan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

Dilekçi : Kaymakam Mehmet Tarcan’la aralarında geçen biı* 
hâdise dolayısiyle mumaileyhin bâzı kimseleri aleyhine tahrik 
etmek suretiyle hakkında bâzı tertip ve tasnilerde bulunularak 
evinde arama yaptırdığından ve emekliye şevkine âmil olduğun
dan ve nihayet kendisine fenalık yapmak maksadı ile tahkikat, 
yapmakta olduğundan bahsile mütaaddit müracaatlarına rağmen 
himaye gören adı geçenin yapmakta bulunduğu bu tahkikat dola- 
yısiyle bitaraf bir tahkik heyeti gönderilmesini istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Mezkûr ilçede emni
yet âmiri bulunduğu sırada Suriye makamlarına yazılmış olaıı 
2 tezkereyi salâhiyetsiz olarak kaymakam adına imzalamış bulun
duğundan dolayı tekdir olunan dilekçinin hu yüzden kaymakama 
karşı muğber kaldığı ve Ahmet Kayalar adındaki bir şahsı tah
kir edip ve 48 saat karakolda hapsetmiş olduğu hakkında vâki 
bir iddia dolayısiyle de kaymakam tarafından düzenlenen evrakı 
tahkikiye üzerine il idare kurulunca hakkında son tahkikatın 
açılmasına karar verilmiş bulunduğu, yapılan aramanın da bir 
ihbar üzerine ve kanuni yetkiye dayanılarak yapılmış olduğunun 
anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yapılmakta olan tahkikatın kanun çerçe
vesi dâhilinde ikmal edilmiş bulunduğu bildirilmesine göre me
muriyet ve şahsi hukukuna taallûk eden hususattan dolayı da 
kaza merciine müracaatta muhtar bulunan dilekçinin talebi hak
kında vazife cihetinden komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

4482 2 . Yİ . 1952

8017/7444 İbrahim ökten. (Dilekçe özeti : Kaymakam tara
fından hakkında yapılmakta olan 
bir tahkikat dolayısiyle bitaraf 
bir tahkik heyeti gönderilmesi 
hakkında).

Eski emniyet âmiri 
S. Xo. 1485. 
Akçakale.

K arar No. K arar tarihi

4483 2 . YI . 1952

8018/7445 Mustafa Can ve ar 
Bayrak Mahallesi. 
Guzianteb.

(Dilekçe özeti .‘Arazilerinin vergi 
kıymetleri üzerinden istimlâk 
olunmasına mahal bırakılmaması 
hakkında).

Dilekçiler : İstasyon binaları için ve 929 sayılı Demiryolları 
İstimlâk Kanununa tevfikan ve vergi kıymetleri üzerinden in-



Dilekçe
No.

8020/7447

8021/7448

tiuılâki kararlaştırılan arazilerine takdir olunacak bu az bedel 
dolayısiyle mağduriyetlerine mahal kalmaması için bu bapta 
hazırlanmış olan tasarının bir an önce kanuniyet kespetmesini 
dilemektedirler.

Bayındırlık Bakanlığının cevabi yazısında : Gazianteb İstas
yonu tesisatı için kamulaştırılmış olan bu yerlere ait bedeli 
istimlâkin 929 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine köre takdir olu
nu]) ödenmiş bulunduğu bahis konusu edilen kanun tasarısının 
da henüz Yüksek Meclisten çıkmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. K arar tarihi

—  15 —
Dilekçe sahibinin

adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

4484 2 . YI . 1952

Mustafa 
Selimiye 
No. 43. 
Üsküdar

Akay. 
Eczane So.

- İstanbul.

(Dilekçe özeti : Emekli muamele
sinin düzelt ibnesine dair).

Dilekçi : Emekli muamelesinin ifasında Sayıştavca nazarı 
itibara alınmamış bulunan ve 1326 yılında Arnavutluk isyanın
da geçen bir yıl hizmetinin hesaba katılması hususunda bir ka
rar verilmesini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin ilk 
deL’a emekliye sevkolunduğu 1340 tarihinde m er’i olan 1325 
tarihli Tekaüt Kanununda; iç tedip harekâtından dolayı zam 
verileceği hakkında bir kayıt bulunmadığından dolayı Sayış
tay'ca vize olunmıyan bir yıllık zammın kabulüne kanuni im
kân olmadığı bidirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan talep 
hakkında komisyonumuzce bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4485 2 . V I . 1952

Remzi Güııer.
Posta Memuru M eli 
met Nurlu nezdiııde 
Kars.

Dilekçi: İğdır Gümrüğü muhasebe memuru iken memurine 
yaptığı maaş tevziatından dolayı vermiş olduğu 41 lira 47 kuruş
luk kasa açığından 6 ay hapse ve bir sene memuriyetten mem- 
nuiyetine karar verilerek Yargıtay ve Damştaydan da geçerek 
kesinleştiği ve binnetice memuriyet hayatına son verilmiş olmak
la uğradığı acıklı durumuna temas ederek memuriyetten ihracı-

(Dilekçe özeti : Mahkûmiyeti ne
ticesinde verilmiş olan memuriyet
ten ihraç kararının a f yoliyle kal
dırılarak iadei memuriyet eltiril- 
m esi hakkında).



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı v# adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

ııa dair olan bu kararın af yoliyle ortadan kaldırılmasını iste
mektedir.

Gümrük ve Tekel Bakanlığının cevabi yazısında: Zimmet su
çundan dolayı verilmiş ve Yargıtaydan geçmek suretiyle kesin
leşmiş olan fi aylık mahkûmiyet kararı dolayısiyle ve Memurin 
Kanununun 49 ncu maddesine göre vazifesine son verilen dilek
çinin Danıştaya açtığı idari dâvanın da 5 nci Dairenin 25 . X I . 
11)50 tarihli karariyle reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin 1739 sayılı Yüksek Meclis ka
rarı muvacehesindeki durumunun tâyini ilgili Bakanlığa ait bu
lunmasına ve işinin kaza merciince incelenerek karara bağlanmış 
olduğuna göre komisyonumuzca yapılacak bir işlem bulunmadı
ğına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4486 2 . V I. 1952

N022/7449 A rif O ııder. (Dilekçe iizeti : tlitfS saı/ılt Kan u-
İ kma 1 Merkezi Gnl. ’ nıtn tefsiri hakkında).
M d. İ m a l â t  Al e l ye l e-  
ri  Şef i  M ü h e n d i s  fi. 
S. As. Alo.
Kavsc r i .

Dilekçi: 4688 sayılı Kanunun birinci maddesinin tatbikatının 
kanunun maksadına muhalif olarak yürütülmüş olmasından do
layı kendisine verilmesi icabeden ihtisas yevmiyesini alamadığı
nı belirterek vâki haksızlıkların giderilmesi için mezkûr maddei 
kanuniyenin tefsir olunmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : 6 nci sınıf 
askerî memur olarak mühendislik stajını yapmakta bulunan di
lekçiye askerî mühendisliği tasdik olununcaya kadar 4335 ve 
4688 sayılı kanunlara göre ihtisas yevmiyesi verilmesine kanuni 
imkân bulunm'fedığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Tefsir talebini mutazammm bulunan ta
lep hakkında; Anayasanın 15 nci maddesine keza Yüksek Mec
lisçe ittihaz buyurulan ilgili kararlara göre vazife cihetinden 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4487 2 . V I . 1952

8025/7451 Kâzuıı A lkaıı. (Dilekçe özeli : Mahkûmiyet i do-
14360/13373 T eşbaşı Alalı. Perşenı- layısiylc alacayı emekli ikramiyesi

be Cad. No. 32. ile kesilen tekaüt aylığının rrril-
Kmckli tab ip . Y ar- inesi hakkında).
bay.
O rdu.

D ilekçi : Klâzığ 17 nci Tüm en ve A skerî ITaslaııe B aşhek i
mi iken kend isine isna t o lu n an  ö ldü rm e suçu n d an  dolayı 30 
sene hapse  m ahkûm  ed ilip  cezasının b ir  kısm ını çektik ten  son
ra  5677 say ılı Af K an u n u n d an  is tifad e  ederek serbest b ıra k ıl
d ığ ın ı ve m ahkûm iyeti devam ıııca e frad ı a ilesine verilm ekte 
b u lu n an  em ekli ay lığ ın ın  kesilm esi üzerine üm itsiz  b ir hale



— 17
Dilekçe

No.

8026/7452

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

düştüğünü belirterek mahkûmiyet karanm n kesinleştiği tarih
te 30 hizmet yılım doldurmuş bulunmasına göre verilmiyeıı e- 
mekli ikramiyesi ile kesilen tekaüt maaşlarının ödenmesi için 
muktazi muamelenin ilasını dilemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
mahkûmiyetinin devammca ailesine ve çocuklarına verilmiş olan 
yetim maaşlarının serbest bırakılması üzerine kesilmiş olduğu 
vo cezasının 5677 sayılı Kanunun 1 nci maddesi şümulüne gir
mediğinden iadeten maaş tahsisine imkân bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar bu
lunan dilekçinin talebi hakkında vazife cihetinden komisyo
numuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4488 2 . VI . 1952

(Dilekçe özeti : H ncii icranın 
950/2726 sayılı dosyası ile alâkalı 
olarak yatırılmış bulunan 89 lira 
paranın kendisine ödenmesi için 
emir verilmesi hakkında).

Dilekçi : Mehmet Bulgu adındaki şahıs aleyhine ticaret 
mahkemesinde açmış olduğu alacak dâvasından dolayı adı ge
çen tarafından kendisi adına tanzim olunan senetlerin sahteli
ğini asliye hukuk mahkemesi kararı ile tesbit ettirmiş bu
lunduğu halde bunlardan 200 liralık bir senedin Ahmet Yıl
dırım tarafından 3 ncü icrada takibe konduğunu ve cereyan 
eden icra murafaasında da hukukunun nazarı itibara alınma
dığım ve borçlu tarafından yatırılmış olan 89 liranın kendisi
ne verilmediğini beyanla mezkûr dosyaların tetkik buyuru
larak parasının kendisine teslimi için emir verilmesini istemek
tedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin; görülmekte 
olan dâvası ile icradaki işini usulüne tevfikan takip etmesi 
ve dilediği takdirde kanun yoluna baş vunııası lâzımgeldiğin- 
den bakanlıkça yapılacak bir muamele olmadığı ve kendisine de 
bu yolda tebligat yapılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkmda komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. K arar uıı-ihi

Mehmet Cihangir As
lan.
Demirlibahçe Özge 
ren So. No. 49. 
Ankara.

4489 2 . V I . 1952
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8027/7453

Dilekçe
No.

Â§ir Ali Gümüş. 
Bölceağaç Köyü. 
Manyas.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı re adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Mâlûliyet maaşı 
tahsis olunması hakkında).

Dilekçi ; Çanakkale Harbinde yaralanmış olduğundan bah
sile mâlûliyet maaşı bağlanmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin; 
yaralandığı tarihe ait bir raporu ve her hangi bir kaydı bu
lunmadığından 1325 tarihli Kanunun 4 ve 25 nci maddelerine 
göre kendisine maaş bağlanmasına imkân olmadığı ve Askerî 
Yargıtaya açtığı dâvasının da görülmekte olduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş olan talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak işlem olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

4490 2 . V I .1952

8028/7454 Şerif Kutlutan.
Alsancak 1460. So. 
No. 7.
İzmir.

(Dilekçe özeti : İzm ir llalkapınar 
('er Atelyesindeki eski vazifesine 
alınması hakkında).

Dilekçi : Naklen tâyin kılındığı Sivas cer atelyesindeki 
vazifesinden sıhhi durum una binaen istifaen aynlm ış olup İz
m ir’deki vazifesine tek rar tâyini için yaptığı m üralaatlarının 
is’af olunması için ilgililere emir verilmesini istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Mezkûr idarede 
münhal kadro olmadığı için dilekçinin tekrar vazifelendiril
mesine imkân görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahnl 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4491 2 . VI . 1952

8029/7455 Abdullah Genç. (Dilekçe özeti : Müstahsıla kredi
Akçapınar Köyü temininde müşkülât gösteren Ban-
çiftçilerinden. dırma Ziraat Bankası Müdürün-
Bandırma. den şikâyet ve kredi talebine dair)

Düekçi : 20 000 lira değerindeki emlâkine mukabil talep 
ettiği 4000 liralık tem inat mektubunu vermiyerek kendisini 
makamından kovan Bandırma Ziraat Bankası müdüründen 
şikâyetle kredi temininde müstahsıla müşkülât gösteren mu
maileyh hakkında tahkikat yaptırılmasına ve istediği kredinin 
verilmesine emir buyurulmasını istemektedir.

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı cevabi yazısında : Yaptmlan 
tetkikat neticesinde; vefat ettiği anlaşılan dilekçinin talebi hak-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

kında bir muamele yapılamamış olduğu bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre komisyonumuzca 

bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.
K arar No. K arar tarihi

4492 2 . VI . 1952

( Dilekçe özeti : Adlarına tahok 
kuk ettirilen verginin tamamen 
kaldırılması, mümkün olmadığı 
takdirde geçen yıllarda olduğu gi
bi 9 ar liraya indirilmişi hakkın
da).

Dilekçiler : Seyyar veyahut dermeçatma barakalar içerisind. 
eskicilik yapmakla günlük maişetlerini güçlükle temin edebiloa 
kimseler olduklarını geçen yıllarda tarholunan 9 lira vergilerin: 
dahi zorlukla ödiyebilmektelerken bu yıl her birlerine 24 - 48 
er arasında vergi tahakkuk ettirilerek terki sanata mecbur bıra
kıldıklarından tazallümühal ederek bu vergilerinin tamamen 
kaldırılmasını, mümkün olmadığı takdirde geçen yıllarda salı
nan miktara indirilmesini istemektedir.
' Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçiler adına tarholu

nan vergilerin 5423 seyılı Esna*. Vergisi Kanununun C ve 7 nci 
maddeleri hükümleri dairesinde tahakkuk ettirilmiş bulunduğu 
ve kendilerinin Gelir Vergisi Kanunu mevzuuna girmeleri halin
de hakiki gelirlerinin miktarına göre vergi ile teklif olunmalaıı 
ve hattâ vergi vermemelerinin mümkün olabileceği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki; vergi usul kanununa tevfikan 
vazifeli komisyonlara ve nihai olarak Danıştaya ait bulunan 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4493 2 . VI . 1952

(Dilekçe özeti : Mahkûmiyet dola- 
yısiyle sukut edip 5677 sayılı A f  
Kanununa göre avdet etmesi ico- 
beden memuriyet ve emeklilik hak
kının tanınması hakkında).

Dilekçi : H atay Nüfus Müdürü bulunduğu sırada kendisine 
isnat olunan sahtekârlık suçundan dolayı mahkûm olduğu 5 
sene 10 ay ağır hapis ve 7 yıl memuriyetten mahrumiyet cezasını 
çekerek 24 . V I I . 1948 tarihinde tahliye edildiğini ancak Memu
rin Kanununun 49 ncu maddesine göre mahrum kaldığı memu
riyet hukukunun ve 24 küsur senelik hizmetine ait emeklilik

8034/7460 İzzettin Tunca.
Kurtuluş Cad. 
No. 138. 
Antakya.

8032/7458 Rahmi ükke ve ar.
Yoğurt Pazarında
seyyar eskici.
Sivas.
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Dilekçe
No.

8039/7463

8040/7464

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

hakkının 5677 sayılı A f Kanununa göre iade olunması icabettiği 
halde Bakanlıkça yeniden bir ihraç kararı verilmek suretiyle 
bu kanuni haklardan faydalandırılm ak istenilmediğinden şikâ
yetle durumunun Adalet Komisyonunca incelenip bir karara bağ
lanmasını istemektedir.

içişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin 5677 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesi şümulüne giren cezasından dolayı sukut 
eden emekli hakkı iade olunmuş ise de 60 yaşını ikmal etmediğin
den 5434 sayılı Kanunun geçici 28 nci maddesine göre emekliye 
sevkına imkân körülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4494 2 . VI . 1952

(Dilekçe özeti: Adına tahakkuk
i ttirilen Kazanç Vergisinin fazla 
lığından şikâyet).

Dilekçi : Senelik gayrisâfi iradı 10 lira ohııı ufak dükkânda 
yaptığı kahvecilikten dolayı tarholunan 60 lira Kazanç Vergi
sinin fazlalığından şikâyetle ödiyebilecek dununda olmadığından 
kendisine bir sühulet gösterilmesini istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : 5423 sayılı Esnaf Ver
gisi Kanununun 6 ve 7 ııci maddelerine göre salman verginin 
azaltılmasının mümkün bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vergi Usul Kanununa tevfikan; tetkiki 
Vergi itiraz ve Temyiz komisyonlan ile Damştaya ait bulunan 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4495 2 . VI . 1952

(Dilekçe özeti : Jandarma küçük 
zabitliğinde geçen hizmetinin fiilî 
hizmetine katılmam hakkında).

Dilekçi : Karlıova Nüfus memurluğundan emekli olup Ja n 
darma Genel Komutanlığı tarafından meslekte geçen hizmetinin 
5434 nayılı Kanunun geçici 30 ncu maddesi ileri sürülerek na- 
zan itibare alınmamış bulunduğundan mağdur edildiğini belir
terek Posta Komutanları mektebinin o tarihteki durumuna göre 
buradan mezun olanlara bu kanun muvacehesinde başka bir hu
kuki vasıf izafe olunmasına imkân olmadığından 812 ve 1107 
sayılı kanunlarla tanınan hakkın açıklanmasını istemektedir, 

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : 5434 sayılı Kanunun

Azmi Altınova.
Lâleli Mah. Ana Su. 
No. 33.
Diyarbakır.

Halil Onüçyıldız. 
Marangozlar içiııdc 
kahveci.
Konya.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

geçici 14 ncü maddesinin B fıkrasında yazılı ve unvanları 1107 
sayılı Kanunla Gedikli Küçük zabitliğe değiştirilen erbaşlardan 
olmıyan dilekçinin dileğinin yerine getirilmesine imkân olma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında İçtüzük’ün 53 ncü maddesine göre komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4496 2 . VI . 1952

8042/7466
10634/9885

Behçet ölmeztürk. 
Hafif Batı Musiki 
Mensupları Sendika
sı Başkanı.
Beşiktaş - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Ecnebi müzisyen
lerinin 5 yıl müddetle Türkiye’di 
icrayı sanat edebileceklerine dair 
bir hükmü ihtiva ettiği öğrenilen 
Turizm Teşvik Kanunu tasarısın
dan bu hükmün kaldırılması hak
kında).

Dilekçi 18 yıl tatbikatında ihmal gösterildikten sonra birkaç 
yıldır henüz ele alınmış olduğunu görmekle memnun kaldıkları 
2007 sayılı ve Türk vatandaşlarına tahsis edilen sanat ve hizmet- 

•ler hakkındaki Kanunun hazırlanmakta olan Turizm Kanunu 
ile zedelenmek istendiğinden, ezcümle ecnebi müzisiyenlerin 5 yd 
müddetle yurdumuzda icrayı sanat 'edebilmelerine imkân veril
mek istendiğinden Bakanlıklararası yapılan bir toplantıda alınan 
bir kararla Türk Batı musikisi sanatkârlarının hakiki değerleri
nin takdir olunmıyarak böyle bir zemin hazırlanmış bulunduğun
dan dolayısiyle sendika mensuplarının mağduriyetleri cihetine 
gidilmek istendiğinden şikâyetle zikrolunan kanun ve karardan 
bu hükmün çıkarılmasını istemektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında: İptali istenilen kararın 
2007 sayılı Kanunda zikrolunan çalgıcı sınıfını ve sanatkârını 
tesbit etmeye ve tatbikatın her yerde aynı bulunmasını temine 
mâtuf ve Bakanlar Kurulunca da tasdik edilmiş olan b ir karar ol
duğu ve idari makamların kanunların tatbik şekli hakkında bu 
kabîl arar, emir ve talimatname ısdar etmeye yetkili bulunduk
ları; Turizm Danışma Kurulunca hazırlanmakta olan Kanun ta 
sarısı için Basm ve Yayın Genel Müdürlüğünden malûmat isten
mesi bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bahis mevzuu karardan menfaati muhtel 
olanların Danıştaya müracaatta m uhtar bulunmalarına keza he
nüz kanuniyet kesbetmiyen bir tasarının şu veya bu şekilde de
ğiştirilmesi ilgili İhtisas Komisyonlarına ait bulunmasına binaen 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4497 2 . V I . 1952
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Dilekçe
No.

8045/7469

8047/7471

İsmail Şahin.
Ceza Evinde Ko
ğuş 5. Cedit Köyün
den.
Kırşehir.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Kardeşi ile birlik
te haksız yere tevkif olundukların
dan şikâyet).

Dilekçi: Çiçekdağı Jandarm a Komutanı ile Sorgu Yargıcının 
kendisine olan garazkârlıkları dolayısiyle ve bigayrihakkin 3.II. 
1951 tarihinden beri kardeşi ile birlikte mevkuf bulundukların
dan ve Adalet Bakanlığına yaptıkları müracaata da bir cevap 
verilmediğinden şikâyet etmektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında: Dilekçinin kardeşi ile bir
likte kendisine silâh istimal eden Ziya Utku adındaki kişiyi öl
dürmeye teşebbüs ettiklerinden dolayı tevkif edilip ve Ağır Ceza 
Mahkemesinde yargılanmalarının devam etmekte bulunduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciine intikal etmiş bulunan bir 
meseleye taallûkuna binaen talep hakkında komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4498 2 . V I . 1952

Osman Esen ve ar.
Eskici esnafından 
Ayakkabı Tamircisi 
Yalvaç.

Dilekçiler : Günde ancak (1) lira kazanç temin edebilen cs- 
kici esnafından bulunduklarını ve büyük servetlerle icrayı 
ticaret eden iş erbabına 48 lira vergi tahakkuk ettirilirken ken
dileri adına 24 lira gibi fazla bir vergi tarh olunmasındaki a- 
daletsizlikteıı şikâyetle kanunun tâyin ettiği asgari haddin 
kaldırılarak her mükellefin ödiyebileceği miktarda bir vergi ile 
teklif olunmasını istemektedirler.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : 5423 sayılı Esnaf Vergisi 
Kanununun 6 ve 7 nci maddelerine göre ve asgari m iktar üze
rinden dilekçiler adına 24 lira vergi salınmasında bir kanunsuz
luk olmadığı ve Gelir Vergisi mevzuuna girmeleri halinde gerçek 
gelirlerine göre vergi ile teklif olunabilecekleri bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile ilgili bulunan 
talep hakkında Anayasanın 15 nci maddesine göre komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

(Dilekçe özeti : Asgari vergi had- 
dinin kaldırılarak mükellefin öde
me iktidarına göre vergi ile teklif 
olunmalannm temini hakkında).

4499 2 . V I . 1952
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8049/7473 Ömer Çelik.
Makine Yedek Parça 
Ambarmda Üstçavuş 
Gölcük.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Terfi ettirilmesi
hakkında).

Dilekçi : 30 Haziran 1950 tarihinde yürürlüğe giren erbaş ye
tiştirme esaslarına göre emsalleri ile birlikte terfi etmesi icabet- 
tiği halde vâki tâyini dolayısiyle sicilinin tanzim edilememiş bu
lunduğundan ve bu husustaki müracaatlarına rağmen mağdur 
edildiğini belirterek gereken muamelenin yapılması için tavassut 
buyurulmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : 5619 sayılı Kanu
nun 15 nci maddesine göre; terfi müddetini doldurmuş olan di
lekçi hakkında yapılan teklif varakasında yükselmeye lâyık ol
madığı belirtilmiş bulunduğundan kendisinin terfi ettirilememiş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 3410 sayılı Kanuna göre; tetkiki kaza 
merciine ait olan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4500 2 . V I . 1952

(Dilekçe özeti : Adına tahakkuk 
ettirilen 84 Hra Esnaf Vergisinin 
haddi lâyikına indirilmesi hak
kında).

Dilekçi : A nkara’nın ücra bir köşesinde ve bir baraka içerisin
de yapmakta olduğu kalaycılıktan dolayı adına tahakkuk ettiril
miş bulunan 84 lira Esnaf Vergisinin fahiş bulunduğundan bah
sile haddi lâyıkına indirilmesi için dilekçesinin Ugili makamlara 
havale buyurulmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Matruh vergide bir ka
nunsuzluk bulunmadığı gibi azaltılmasına da imkân olmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki; ilgüi İtiraz ve Temyiz komisyon
ları ile nihai olarak Damştaya ait bulunan talep hakkında komis
yonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4501 2 . V I . 1952

8050/7474 îdris Demirel.
Altındağ Mah. 
No. 764. 
Ankara.

8052/7476 Abdullah Gültekin. 
E. K. î .  Liman tm ar 
Şantiyesinde. 
Puvantör Hüsnü. 
Baykan yanında. 
Zonguldak.

(Dilekçe özeti : Meslekten, ihracı
na mütaallik olan karann kaldtn- 
larak iadei memuriyet ettirilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Polis meslekinde 11 yıldır vazife görmekte iken 
1944 yılında kendisine isnat olunan âdi bir zimmet suçundan 
dolayı 6 ay hapis ve bir sene memuriyetten mahrumiyet ceza
sına mahkûm edilmiş bulunduğunu ve 5677 sayılı Af Kanununun
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

çıkması üzerine iadei memuriyet ettirilmesi için vâki müra
caatlarından bir netice alamadığı gibi geçim gailesi yüzünden 
Danıştaya da baş vuramamış olduğunu belirterek tekrar tav
zif olunmasına müsaade buyurulmasını dilemektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında: Dilekçinin Zonguldak Em
niyet kadrosunda müstahdem bulunduğu sırada bir çocuk ta 
rafından Medeni Kanun hükümlerine göre kendisine teslim 
olunan bir saati dolabında saklıyarak icabeden muameleyi yap- 

.  madığmdan dolayı hakkında verilen mahkûmiyet kararı üzerine 
meslekten ihraç olunup ve vâki itirazının da Emniyet Genel 
Müdürlüğü İnzibat Komisyonunca süre bakımından reddedilmiş 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 5677 sayılı Kanunun 1 ve 7 
nci maddelerinin tefsirine mahal bulunmadığı hakkında muah- 
haraıı Yüksek Meclisçe ittihaz buyurulan 1739 sayılı karardan 
faydalandırılması icabettiği takdirde bu hususta evvel emirde 
yapılması gereken muamelenin ifa«ı ilgili Bakanlığa ait bulun
masına ve isteğin tetkikinin esasen kaza merciini ilgilendirme
sine binaen komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4502 2 . VI . 1952

8056/7480 Patana Kolay.
Arslanbey Köyünde 
Mukim.
İzmit.

Dilekçi : 10 Çocuk babası olan kocası Yusuf Kolay’ın garez 
üzerine ihtiyat askerliğe alındığından şikâyet ederek kanunen 
imkân varsa tamamen, yoksa mahsullerini toplayıncay.1 kadar 
serbest bırakılması için emir buyurulmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : 1327 doğumlu 
ihtiyatların askere celbolundukları sırada bakaya kalmış oldu
ğu yapılan bir ihbar neticesinde anlaşılan dilekçinin bu ihtiyat 
hizmetinden dolayı askere sevkolıınduğu ve sırası gelmiş ise 
izin verilmesi için Birlik Komutanlığına emir verildiği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

(Dilekçe özeti : Garez üzerine ih
tiyat askerliğe alınan kocasının 
tamamen veyahut mahsulleri top
lanmaya kadar serbest bırakılma
yı hakkında).

4503 2 . VI 1952
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8057/7481

Dilekçe
No.

Lili Biliz.
Pangaltı Noterdam 
Dessdym Fransız 
Okulunda.
İstanbul.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Varna'da bulu
nan hasta validesine her ay 50 li
ra gönderebilmesi için döviz mü
saadesi verilmesi hakkında) .

Dilekçi : Bulgaristanın Varna Kasabasında kulunun validt- 
sinin hastalığı sebebiyle kendisinden yardım talebinde bulunmuş 
olduğundan bahsile iyileşinceye kadar her ay kendisine 50 lira 
göndermek üzere gereken müsaadenin verilmesini dilemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçiye bir defaya 
mahsus olmak üzere 50 Türk lirası mukabilinde döviz müsaadesi 
verilmiş olduğu ve döviz durumumuzun bu yardımın tekrar ya
pılmasına müsait bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapı'masına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4504 2 \ VI . 1952

8058/7482 Salih Taşar. 
8888/8270 Kuleli Köyünde 

Mukim. 
Babaeski.

(Dilekçe özeti : tskân hakkı olan 
eve mukabil inşaat malzemesi te
mini için kendisine 500 lira yar
dımda bulunulması hakkında) .

Dilekçi : iskân hakkı olduğu halde 13 yıldır ev verilmediğin 
den bahsile kendi teşebbüsü ile yapmak istediği ev için temin 
edeceği malzeme masrafına karşılık kendisine 500 lira yardımda 
bulunulmasına emir verilmesini istemektedir.

Devlet Bakanlığı cevabi yazısında : 2510 sayılı Kanunun
17 nci maddesi; göçmenlere iskân haddi dâhilinde toprakla ev 
veya ev yeri verilmesini âmir olduğundan iskân tarihindeki mev
cut imkânlara göre dilekçinin mensup olduğu aileye de nüfusları 
nispetinde toprak ve ev yeri verilmek suretiyle iskânla alâkala
rının kesilmiş bulunduğundan ayrıca bu yardımın yapılmasına 
kanuni imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar bulu
nan dilekçinin talebi hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4505 2 . VI . 1952

8059/7483 Muhittin Çulha ve 
ar.
Gir em Köyü. 
Havza - Samsun.

(Dilekçe özeti: Arazi verilmesi 
hakkında).

Dilekçiler: Toprağa muhtaç kimselerden bulunduklarını belir
terek civar ve kendi köylülerinin fuzuli işgalleri altında bulunan 
Hazine arazilerinden borçlanma suretiyle kendilerine arazi veril
mesini istemektedirler.
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Dilekçe
No.

8060/7484

8061/7485

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında: Samsun merkez ilçesin
de Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun uygulanmasına başla
nılmış olup tevziat programındaki sırası gelince Havza ilçesinde 
de uygulanacağı belirtilerek dilekçilerin bu zamana kadar varsa 
Hazine topraklarından kiralamak suretiyle faydalanmaları için 
mahallî malmüdürlüğüne müracaat etmeleri lâzımgeldiği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü: Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi

Karar No. Karar tarihi

4506 2 . V I . 1952

(Dilekçe öze ti: Fazla olarak salı- 
nan 267 lira maktu Kazanç Vergi
sinin haddi lâyıkma indirilmesi 

• hakkında).

Dilekçi: Emekli nüfus memuru olup 3 ayda bir eline 326 lira 
25 kuruş emekli aylığı geçmekte olduğunu ve geçim gaylesi ile 
senede ancak birkaç yüz lira temin edebilmek için iştigal etmek
te olduğu dâvavckilliğinden dolayı adına 267 lira vergi tarholun- 
makla mağdur edildiğinden şikâyet ederek bu verginin azaltıl
masını ve 3 çocuğunun da asgari geçim m iktan üzerinde hesaba 
katılmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında: Gelir Vergisi Kanunu
nun 53 ncü maddesi gereğince ve götürü serbest meslek erbabı 
olarak vergiye tâbi tutulan dilekçinin vergisinin de arzuhalciler 
hakkında yeniden tanzim ve 3 had üzerinden tesbit ve takdir olu
nan kazanca göre ıslahına tevessül olunduğu ve fazla vergi salın- 
dığı hakkındaki şikâyete de mahal kalmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Tetkiki; Vergi Usul Kanununa tevfikan 
ilgili itiraz ve temyiz komisyonları ile nihai olarak Danıştaya 
ait bulunan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal olmadığına karar verild i

K arar No. K arar tarihi

4507 2 . V I . 1952

(Dilekçe özeti : Satınaldığı binaya 
ait Hazine borcunun yedindeki ha 
sar mazbatası muhteviyatından 
mahsup edilerek borçtan kurtarıl
ması ve bakiye istihkakına karşı
lık arazi verilmesi hakkında).

Mustafa Kağnı ve 
ar.
Tuzcuzade Mah. mu
kim arabacı Ismail- 
ağa oğullan. 
Bayburt.

Osman Çavuşoğlu. 
Penk Mah. eski nü
fus memuru.
Terme.

Dilekçiler : Hâzineden satın almış olduklan binaya ait ba- 
Kiye borçlannın yedlerinde bulunan 2 500 liralık hasar mazba-
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tasından mahsup olunarak borcun kurtarılmalarını ve bakiye 
alacağına karşılık arazi verilmesini istemektedirler.

Devlet Bakanlığı cevabi yazısında : 1771 sayılı Kanunun 5 
nci ve buna mütedair olan 189 sayılı tefsir kararındaki şart
lan  haiz olmıyan dilekçilerin talebinin yerine getirilmesine im
kân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar olan 
dilekçilerin talebinin tetkiki komisyonumuzun görevi dışında 
bulunduğundan içtüzüğün 53 ncü maddesine göre yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Ko.nisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4508, 2 . VI . 1952

(Dilekçe özeti : Ücretli memurla
rın da m ir maaşlı memurlar gibi 
kanuni haklardan faydalandırıl
maları esbabının temin buyurul 
ması hakkında).

Dilekçi : Kendisinin merakını mucip olan ve ezcümle asıl ve 
ücretli memurlar arasındaki bâriz farklardan bu meyanda ba
rem dâhilindeki memurlara tanınan doğum ikramiyesi ve çocuk 
zammı gibi haklardan ücretlilerin faydalandırılmamasmın ve 
onlann âtilerinin teminat altına alınmamış olmasının ne gibi 
mucip bir sebebe dayandığının açıklanmasını ve aynı Devlet 
hizmeti gören ücretlilerin de bu haklardan faydalandırılmaları 
esbabının temin buyurulmasını dilemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Tesis mevzuu 
olan talep hakkında Bakanlıkça yapılacak bir muamele olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ilrt ilgili olan 
istek hakkında Anayasanın 15 nci maddesine göre komisyonu
muzca yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verildi.

Karaı No. K arar tarihi

4509 2 . VI . 1952

8063/7487 Tahir Sert.
Mareşal Çakmak 
Hastanesi Sınıf II 
Hemşire.
Erzurum

8064/7488 Necati Memişoğlu 
Avukat.
Sinob.

Dilekçi : Sivas Kongresine Seçilen Temsil Heyeti üyeleri ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci Döneminde bulunan 
üyelere vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 
5269 sayılı kanun gereğince aylık alm akta ve bununla müftehir 
bulunmakta olduğunu belirterek emekli aylığının tamamen kal-

(Dilekçe özeti: Emekli ödeneğinin 
kaldırılarak kendisine sadece 5269 
sayılı Kanuna göre verilmekte olan 
vatani hizmet tertibinden aylık 
tahsis olunması hakkında).
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Dilekçe
No.

8069/7493

8073/7497

dırılarak aylığının münhasıran bu tertipten ödenmesini istemek
tedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : 5269 sayılı Kanunun 5 
nci maddesine göre vatani hizmet tertibinden aylık almakta 
olan dilekçinin talebi veçhile emekli aylığı tamamen kesilerek 
bu tertipten aylık verilmesine zikrolunan kanunda her hangi 
bir kayıt bulunmadığı için imkân görülemediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü . Yeni bir kanun teklifi ile ilgili bulunan 
talep hakkında Anayasanın 15 nci maddesine köre komisyonu
muzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Koalisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4510 2 . VI . 1952

(Dilekçe öze ti: Çamlık ve Kandil
li Maden ocaklarında geçen hiz
met yUlarının kaydev tesbit et
tirilerek mâlûliyeti dolayısiyle ik 
ramiye verilmesi hakkında).

Dilekçi : 1949 yılına kadar ve 10 yıl müddetle çalışmış oldu
ğu Kandilli ve Çamlık Maden Ocaklarında mâlûl kaldığını ve 
kendisine ikramiye verilmesi için vâki m üracaatlarının hizmet 
müddetinin kâfi olmadığından bahsile. yerine getirilmediğini be
lirterek mağduriyetine mahal bırakılmaması için bu hizmetle
rinin kayden çıkartılarak kendisine bildirilmesini vc icabeden 
müzaherette bulunulmasını istemektedir.

Çalışma Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin hastalığının 
meslek hastalığı olmamasına ve İşletmedeki hizmet müddetinin
3 seyeyi doldurmamış olmasına binaen 5518 sayılı Kanunla Iş 
Kanununun muaddel 13 ncü maddesi hükmünden faydalanması
na ve kendisine aylık bağlanmasına imkân görülemediği bildi
rilmektedir.

Gareği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4511 2 . VI . 1952

(Dilekçe özeti: Saçlı Köyüne na
kil ve iskân edilmeleri hakkında).

Dilekçiler : ödek Yaman ve oğulları ve bunlara mensup 40 
kişi ile yıllardır aralarında devam eden husumet yüzünden şim
diye kadar adedi 9 a baliğ olan ölüm vakası hâdis olduğunu ve 
bu meyanda babalarının da öldürülmüş olduğunu ve bu kişilerin 
silâhlı olarak kendilerini takip etmekte keza bu cümleden olarak

İzzet Kandemir ve
ar.
Pınarbaşınm Avşar 
Potuklu Köyünde 
mukim.
Kayseri.

izzet Akman. 
Kasaplar Köyünde 
mukim Karadeniz 
Breğlisi K urtlar Kö 
yünden.
Bolu.



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

arazilerine dahi tesahup etmelerine mâni olduklarından bahsile 
kendilerinin Saçlı Köyüne nakil ve iskân olunmalarını istemek
tedirler.

Devlet Bakanlığı cevabi yazısında : Adı geçen Saçlı Köyün
deki arazilerin; yerleştirilmesi m ukarrer bulunan 13 göçmen 
ailesine ancak kifayet edebilecek miktarda olduğu, dilekçilerin 
Pınarbaşının diğer köylerine nakil edilmek istedikleri takdirde 
isteklerinin yerine getirilmesinin mümkün olabileceği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4512 2 . VI . 1952

(Dilekçe öze ti: Emekli muamele
sinin düzeltilmesi hakkında).

Dilekçi : Van’da 17 nci tabur imamı bulunmakta iken 1340 
yılında ve 1325 tarihli Tekaüt Kanununun 2 nci maddesinin 3 ncü 
bendine tevfikan ve zikrolunaıı maddei kanuniyeyc göre kendi
sine atfolunabilecek hiç bir sebep ve hali mucip olmadığı halde 
emekliye sevkedilmiş bulunduğunu belirterek alay imamlığını 
bilimtihan iktisap etmiş bulunduğuna göre bu muamelenin bu 
derece üzerinden düzeltilmesini ve 29 yıllık fiilî hizmetinin 30 za 
iblâğı için bir çarei hal bulunmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin; 
dilindeki rekâketten dolayı ve kendisinden beklenen randımanı
nın alınmamasından ötürü tanzim edilen ve üstlerince onanan 
siciline uyularak emekliye çıkarılmış bulunduğu ve ordudan her 
ne sebeple olursa olsun ayrılanların tekrar muvazzaflığa nakline 
1076 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince imkân olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

•Karar No. K arar tarihi

4513 2 . VI . 1952

(Dilekçe öze ti: Memur veya işçi 
mevzuatından hangisine tâbi bu
lunduğunun tâyin ve kendisine 
bildirilmesi hakkında).

Dilekçi : Halen Deniz Dikimevi Müdürlüğünde ambar memu
ru  olarak ve ücretle istihdam edilmekte ve memur kadrosunda 
olduğu halde memurine tanınan haklardan faydalandınlmadı-

8077/7500 Reşat Olgaç.
Maltepe Yalı Cad. 
No. 29.
Kartal - İstanbul.

8076/7499 Ahmet Enginel. 
8796/8181 Imrahor Mah. Ali 

paşa So. No. 29. 
Üsküdar - İstanbul.
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Dilekçe

No.

8079/7501

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

ğından bahsile memur veya işçi mevzuatından hangisine dâhil 
ise bunun tesbit olunarak bunlara tanınan haklardan faydalan
ması esbabının temin buyurulmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin 3656 
sayılı Kanunun 19 ncu maddesine dâhil olan müteferrik müstah
demlerden bulunmasına binaen bu kanunla memurlara tanınan 
haklardan faydalandırılmamakta bulunduğu ve kendisinin Deniz 
Dikimevi Personelinin 5477 sayılı Kanunla 3575 sayılı Askerî 
Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı hakkındaki Kanundan 
dolayısiyle 4772 sayılı Sigorta Kanunundan istifade etmekte bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve bakanlık cevabına göre ta
lep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4514 2 . V I . 1952

Mustafa Ay doğan. (Dilekçe özeti: Vergiden muaf
Kadıcamii civarında tutulmasını veyahut satmakta ol-
tütün bâyii. duğu tütün ve sigara beyiye is-
Kilis. kontosunun artırılması hakkında).

Dilekçi : Seneliği 60. liradan ibaret olan bir dükkânda tütün 
ve sigara bâyiliği yapmakta olduğunu vc günde yaptığı 20 lira
lık satıştan 3437 sayılı Kanuna göre kendisine verilmekte olan 
% 2 iskonto kazancı olan 40 kuruş temin edebildiği halde sair 
inhisar maddeleri satan sermayedar bayiler gibi kendisinin de 
% 60 gibi ve ödemeye muktedir olmadığı miktarda bir vergi ile 
teklif edilmiş bulunmasındaki açık isabetsizliğe temas ederek 
ya vergiden muaf tutulmasını veyahut iskonto miktarının artırıl
masını istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Esnaf Vergisi Kanununa 
göre ve asgari vergi haddi olan % 60 ile teklif olunan dilekçi hak
kında; mezkûr kanunun kabul ettiği karine usulüne göre, esnafın 
temin ettikleri kazanç nazarı itibara alınmıyarak zarar dahi et
miş bulunsalar muayyen ölçülere nazaran ve sabit m iktarlar 
üzerinden vergi ile mükellef olunmaları icabetmekte bulunduğun
dan yapılan muamelede kanuna aykırılık bulunmadığı gibi ken
disinin muafiyetten de faydalanmasına imkân olmadığı ancak 
esnaf muaflığından faydalanmak istediğini bildirerek Gelir Ver
gisi Kanununa tâbi tutulmasını istemesi halinde hakiki gelir du
rumuna göre vergi ile teklif olunmasının mümkün bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve bakanlık cevabına göre
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve no sebepten verildiği

talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4515 2 . V I .1952

8080/7502 llyas Kale. 
Kemalpaşa Mah. il
bay Cad. Nö. 47. 
Eskişehir.

(Dilekçe özeti : İskân hakkı olarak 
yurdun her hangi bir yerinde ken
disine arazi verilmesi hakkında).

Dilekçi: Avrupa kamplarından getirilen mültecilerden oldu
ğunu ve vâki müracaatlarına rağmen kendisi hakkında serbest 
göçmen kaydı verilmiş olduğundan dolayı iskân hakkının veril
mediğinden tazallümühal ederek bu hakkına mukabü yurdun 
her hangi bir yerinde kendisine arazi verilmesini istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında: 5922/3 sayılı K ararna
meye göre yurda getirilen mültecüerden olan dilekçinin Kütahya 
îline tertip  edildiği ve sanatının şoförlük olduğu için kendisine 
152 lira 25 kuruş iaşe ve 300 lira da döner sermaye yardımı yapıl
dığı vo Eskişehir ’e gitmek istememesi üzerine de serbest göçmen 
şekli ile buraya nakledildiği ve bu bakımdan hakkında yapıla
cak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciine müracaatta muhtar bulu
nan dilekçinin talebinin tetkiki komisyonumuzun görevi dışında 
bulunmakla İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4516 2 . V I . 1952

8081/7503 Nurettin Seyhan ve 
ar.
Arzuhalci.
Havza.

(Dilekçe özeti: Vergilerinin had
di lâyıka indirilmesi hakkında).

Dilekçiler : Büyük bir ümitle beklemiş oldukları 5421 sayı
lı Gelir Vergisi Kanununun usul tatbikatındaki aksaklık yüzün
den vilâyet takdir komisyonunca kendilerini mağduı etmiş ol
duğunu ve ezcümle günlük maiyetlerini dahi güçlükle lemin e- 
debildikleri halde meşgaleleri olan arzuhalcilikten dolayı ad
larına tarholunan verginin fabiç bir nispette ve serbest meslek 
erbabı meyamnda ve götürü olarak tahakkuk ettirilmesinde
ki isabetsizliğe işaretle bu uli'letsizlik ve nispelsizliğin gide
rilerek terki ticarete mecbur bırakılmamalarını istemektedirler.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Vergi Usulü Kanunu
nun 66 ve mütaakıp maddelerine uyularak kurulan takdir ko
misyonu tarafından; her iş ve hizmet grubu için 3 derece üze
rinden vc götürü ve serbest meslek kazançları takdir oluna 
rak buna mütaallik kararların ticaret odaları ile resmî esnaf te 
şekküllerinc tebliğ edilmek suretiyle kesinleşmekte olduğu arzu
halcilik yapan dilekçilerin de tesbit olunan matrahlar üzerin-
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No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

den ve bu derecelerden birine göre ve kanunun 53 ncü mad
desine uyularak serbest meslek erbabı meyanında götürü ola
rak vergi ile teklif olunmalarında bir kanunsuzluk olmadığı 
vergi ve ithal olundukları sınıf ve dereceye karşı itiraz hak
lan  bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki aletderecat vazifeli komisyon
larla Damştaya ait bulunan talep hakkında komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4517 2 . VT . 1952

8083/7505 Abiş Çoşkun ve ar. 
Cedit Köyünden. 
İslâhiye.

(Bilekçe özeti: Toprak tevzi ko
misyonu faaliyetinin akim bıra
kan tescil dâvalarının durdurul
ması hakkmda).

Dilekçiler : İslâhiye'de faaliyette bulunan 2 Numaralı 
Toprak Tevzi Komisyonunca tespit olunan Hazine arazileri ü- 
zerinde bâzı mütegallibeierin Medeni Kanunun 639 ncu madde
sine dayanarak açmış oldukları tescil dâvaları yüzünden dağı
tım işinin akim kalmakta olduğunu belirterek mezkûr kanu
nun tatbikma başlanılan yerlerde bu kabil dâvaların durdu
rulmasını istemektedirler.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : Mezkûr yerlerin sahipli 
olup tasarrut ihtilâfından dolayı da mahkemeye dâva açıldı
ğı ve mahkeme sonuna kadar da zilvedleriniıı ellerinde bıra
kılmasının zaruri bulunduğu. ..

Gereği düşünüldü : Kaza merciince İncelenmekte olan ta
lep hakkında Anayasanın 54 ncü maddesine göre komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tnıihi

4518 2 . VT.1952

8084/7506 Müveddet Akyüz. 
Maltepe Mine So. 
Diri Apt. Kat 3 
No. 5.
Ankara.

(Dilekçi özeti-: Yetini maaşının 
imleten tahsis olunması hakkın
da).

Dilekçi : Pederi şehit yüzbaşı Veli R ıza’dan almakta ikeıı 
evlenmesi üzerine kesilen yetim maşının 1937 yılında kocasmdn 
ayrılıp ve muhtacı muavenet bir duruma düşmüş bulunmasına bi
naen iadeten tahsis olunmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Kaldırılan 1683 
sayıl* Kanun hükümlerine göre her ne suretle olursa olsun 
kesilen maaşın yeniden tahsisine imkân bulunmadığı gibi son 
çıkan 5434 sayılı Kanunun 76 nci maddesine göre dilekçinin bu 
kanundan dahi faydalanamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine miiıaeaatta muhtar bulıı-
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Dilekçe Dilekçe sakibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııe sebepte» verildiği

ııan dilekçinin talebi hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4519 2 . VI . 1952

8085/7507 Fatma Şadive To- 
kad.
Selâmsız Oad. Me
zarlık So. No. 6. 
Üsküdar - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Tapu muamele
sinden dolayı hükmen borçlu tu 
tulduğu 3HJ liranın A f  Kanunu 

^ şümulüne girmesine binaen af fo
lunmam hakkında).

Dilekçi : Tapu harcını tamamen ödemek suretiyle sat,inalmış 
olduğu eve ait bu muameleden dolayı Mazine tarafından kendi
sinin haberi olmaksızın cereyan edeıı muhakeme neticesinde 
istihsal olunan hükme müsteniden ve 1948 yılında adına çıkarı
lan icra ilâmı ile tahsiline tevessül olunan 381 lira borcun Af 
Kanununun şümulü dâhilinde olduğu kanaatinde bulunduğunu 
belirterek fakir ve âciz bir kadın olması itibariyle cezai bir 
mahiyette bulunan mezkûr paranın affolunmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Satınaldığı evin fe
rağ ve intikal muamelesinde tapu harcı kaçakçılığı yaptığı 
tesbit olunarak Üsküdar Sulh Hukuk Mahkemesi kararı ile ve 
2H24 sayılı Tapu Kanununun 29 ncu maddesine göre adına hük- 
molunan vergi cezasının 5677 sayılı Kanunun şümulüne girme
diği ve yapılan muamelenin kanuna uygun bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : tcra tetkik mercilerine karşı defi deı- 
meyamnda m uhtar bulunan dilekçinin talebi hakkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

K arar No. K arar tarihi

4520 2 . VI . 1952

8087/7509 Tevfik Akdemir ve 
Emin Kural.
Emekli Maliye me
murlarından. 
Suşehri. *

(Dilekçe öze ti: Emekli maaşları
nın yeniden tahsis edilmesi hak
kında ).

Dilekçiler : Emekli aylıklarının 10 liıa asli maaç üzerinden 
tahsis edildiğini, halbuki bugün memur aylıklarının bile 15 lira
dan banladığını beyanla, kendilerine de 15 lira üzerinden yeni
den emekli maaşı tahsis edilmesini istemektedirler.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçilerin talebi bir 
kanun mevzuu bulunmakta olup bunu temin için mevzuatta deği 
şiklik yapılmasının muvafık görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili
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D il ek f* Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ue aebepteu verildiği

olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mu
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4521 2 . VI . 1952

(Dilekçe özeti : Arazisin* vâtn 
müdahalenin önlenmesi hakkında)

Dilekçi : özel Köyü halkı tarafından tapulu arazisine vâki 
müdahale ve tecavüzün menedilmesini istemektedir.

içişleri Bakanlığının oevaki yazısında : Bahis mevzuu arazi
nin müştekiye iade ve teslim edilmiş ve bu suretle ihtilâf konu
sunun ortadan kalkmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek yerine geti
rilmiş oldulundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadılma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4522 2 . V I .  1952

8088/7510 Ramazajn Çelik.
Yenice köyünde. 
Tarsus.

8091/7513 Osman Erkan. 
Muhtar.
Çaymlere Köyü. 
Silivri.

(Dilekçe özeti : Köylerine ait or
mandan başka köy halkına makta 
verilmesi hakkında) .

Dilekçi : Köylerinin mülki hudutlan içinde bulunan orman
dan başka köy halkına da makta verilmesi kendilerini mutazarrır 
etmekte olduğundan bahsile bu maktam yalnız kendi köylerine 
hasrını istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin temsil e t
mekte olduğu köy hududu içindeki ormanlardan 1951 yılında 
başka bir köye makta verilmediği bildirilmektedir.

Gereği dübünüldü : isteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4523 2 . VI . 1952

8092/7514 Celâl Kaya Tunç
ve ar.
Burhaniye Mah. De
mokrat ve Millet 
Parti başkanları ve 
diğer mahalle muh
tarları.

Beylerbeyi - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Yol tahribinden 
ışık ve yol ihtiyacından şikâyet) .

Dilekçiler : Beylerbeyi Sarayı ile Burhaniye mahallesine ait 
su yolunun Âdil Belen ve Zühtü Ayıral taraflanndan tahrip 
edildiğinden şikâyetle mahallerine ait yol ve ışık ihtiyacının gide
rilmesini istemektedirler.

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Burhaniye mahallesi 
ve Beylerbeyi Sarayına ait su yolunu tahrip edenler hakkında 
mahallî zabıtasınca tanzim olunan tahkikat evrakının Üsküda'.'



ÎMlAçe Dilekg* sahibinin
No. adı, soyadı ve ad ım  Komisyon karan re »e sebepten verildiği

Savcılığına tevdi edildiği yol ve ışık ihtiyaçlarının ise imkân 
nispetinde giderilmesi için teşebbüse geçildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4524 2 . VI . 1952

8093/7516) Köy İhtiyar Heyeti (Dilekçe özeti : Orman idaresin-
Şaanaoğlu - İnebolu. den şikâyet).

Dilekçiler: 5653 sayılı Kanunun köylerine bahşetmiş olduğu 
hakkın Orman İdaresince tanınmamakta olduğundan bahsile bu 
harekete son verilmesini istemektedirler.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçilerin iddialan- 
nın hakikata uymadığı, bilâkis kanun ve mevzuat dâhilinde mu
ameleye tâbi tutulmuş olduklan ve isteklerinin yerine getirile
ceği hakkında da kendilerine tebligat yapıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına göre istek yerine geti
rilmiş olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

- Karar No. Karar tarihi

4525 2 . V I . 1952

(Dilekçe özeti : Orman idaresin
den şikâyet).

Dilekçiler: 5653 sayılı Kanunun kendilerine bahşetmiş oldu
ğu haklardan faydalanmadıklan gibi ibraz eyledikleri ilâmların 
da infaz edilmediğinden bahsile haklannın korunmasını iste
mektedirler. ı ! (

Tanm Bakanlığının cevabi yazısında: 5653 sayılı kanuna müs
tenit dileğin en kısa zamanda neticeye bağlanmak üzere incelen
diği ve idareye tevdi edilmiş ilâmlardan bugüne kadar infaz 
edilmemiş ilâm bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: îsteğin mahiyetine ve Bakanlığın cevabi 
yazısına göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4526 2. V I . 1952

(Dilekçe özeti : Toprak verilmesi 
hakkında).

Dilekçiler: Mübadele suretiyle yurda gelip Samsun’un Dere- 
eik Köyüne iskân edildiklerinden ve 25 sene içerisinde nüfusları 
artmış ve topraklan da k&fi gelmemekte bulunmuş olduğundan

8059/7517 Haşan özfcalyotıcu. 
ve ar.
Derecik Köyü. 
Samamn,

8094/7516 Satı Kara ve ar. 
Muhtar.
Salcı Köyü. 
İnebolu.'



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne «»hepten verildiği

bahsile, kendilerine tekrar toprak verilmesini istemektedirler.
Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçilerin iskânla 

alâkası kesilmiş olmak hasebiyle kendilerine iskân yoliyle tekrar 
toprak verilmesine imkân olmadığı ancak muhtaç çiftçi oldukla
rı takdirde 4753 sayılı Kanun hükümleri dairesinde dileklerinin 
nazara alınması hususunun Samsun Valiliğine yazıldığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü: isteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4527 2 . V I. 1952

8097/7519
10503/9756

Abdullah Yeniğim. 
Mithatpaşa Mah. de. 
rzunmelımet Parkı 
Cad.
S/C Sayılı Ömer 
inan Kahvesinde. 
Zonguldak.

( Dilekçe özeti : Toprak verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : 14 ııüfııs aile sahibi olduğunu ve çiftçilikle haya
tını idame ettiğini ve yeter miktarda arazisi bulunmadığını 
ve evvelce de müracaat ettiği halde bugüne kudat toprak ve
rilmediğini beyanla, arazi verilmesini istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Zonguldak Jliııde 
Topraklandırma Kanununun henüz tatbikimi başlanmadığı 
için dilekçinin bu ilden topraklandırılmasın», şimdilik imkân 
görülemediği ancak Hazine topralarmdaıı kiralamak suretiyle 
ziraat yapması hakkında defterdarlığa müracaat etmesinin 
lâzımgeleceği ve her hangi bir ilden toprak verilmesi mahallî 
ihtiyaç fazlasının zuhuruna vabeste olduğundan dileğin göz ö- 
ııiinde bulundurulmak üzere not edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4528 2 . VI . 1952

8099/7521 Tjiihtü Kavala.
Arastalar arasında 
Assmaaltı Kahvecisi 
(Giritli Mustafa 
eliyle).
Antalva.

(Dilekçe özeli : İskân 
hakkında).

dilmesi

Dilekçi : 1943 yılında yurda geldiğinden ve iskân görme
diğinden bahsile, iskân edilmesini istemektedir.

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 2510 sa
yılı Kamın gereğince muayyen müddet zarfında müracaat 
etmemiş olmasına nazaran iskânına imkân görülemediği, ancak 
toprağa muhtaç çiftçi olduğu takdirde 4753 sayılı Kanını hük
müne binaen muameleye tâbi tutulması lüzumunun Antalya Va
liliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabı-
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Dalek§« Dilekçe sahibinin

No. adı, Boyadı v« adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

ııa göre hu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi. "

t  K arar No. Karar tarihi

452i) 2 . V I .1952

8100/7522 Hüseyin Karaaslan. 
Turan Mah. Alpas
lan So. No. 118. 
Turgutlu.

(Dilekçe özeti : Yıkılan evine mu
kabil bir yer verilmesi hakkında).

Dilekçi ; istiklâl Savaşında düşman tarafından yıkılan evi
ne mukabil (800) liralık mazbata verilmiş ise de bugüne kadar 
ne bu para ne de bir gayrimenkul verilmiş olmadığından balı- 
sile, bir yer verilmesini istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin bu konu
da. gerek bakanlığa ve gerekse valiliğe müracaatta bulundu
ğuna dair bir muameleye tesadüf olunmadığı gibi 2033 sayılı 
Kanun gereğince 1341 yılında alınan 800 liralık zarar vc ziyan 
mazbatası muhteviyat mm ne ııakdeıı ne de gayrimenkul veril
mek suretiyle ödenmesine imkân görülemediği bildirilmekte
dir.

(iereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait ol
duğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4530 2 . V I .1952

8101/7523 Sahabettin Alp 
Küçükpazar Hacı- 
kadın Cad. No. 91 
İstanbul.

(Dilekçe özeti : tş verilmesi hak
kında).

Dilekçi : işsiz kaldığından bahisle, otel kâtipliği, büro ve 
yazı işleri odacılık, ambar memurluğu gibi bir vazife teminini 
istemektedir.

Çalışma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçiye (100) li
ra aylıklı aççı yamaklığı teklif edilmiş ise de kaimi etmediği 
ve bakanlık teşkilâtında durumuna uygun başka bir iş bulun
madığı bildirilmektedir.

Oereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve bakanlık cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4531 2 . VI. 1952

8103/75/25 T. Erdik ve ar.
Çavıışköyü M uhtarı. 
Edincik Bucağı - 
Bandırma.

(Dilekçe özeli : Yol Yııjnlrna.si 
hakkında) .

Dilekçiler : Köylerine ait yolun inşasına karar verilip mesa
hası da yapıldığı halde bugüne kadar filiyata geçilmemiş oldu
ğundan bahsile yollarının biran evvel yapılmasını istemektedirler,
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Bayındırlık Bakanlığının cevabi yazısında : Tercihan yapıl
ması lâzımgelen Geibeçınar Köyü yolunun vilâyetçe proğrama 
ithal edildiği ve diğer köy yollarının müteakip senelerde ele 
alınabileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına kaıar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı re adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4532 2 . VI . 1952

8107/7529 İsmail Korkmaz.
Gazi Orman Çiftli
ğinde amele.
(Çubuk Dumlupınar 
Köyünde).
Ankara.

(Dilekçe özeti 
hakkında).

Toprak verilmesi

Dilekçi : 25 sene evvel Romanya’dan yurda geldiğinden ve 
şimdiye kadar iskân görmediğinden bahisle, toprak verilmesini 
istemektedir.

Devlet Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin 1329 yılında 
A nkara’da doğmuş, muhacirlik ve mültecilikle bir ilgisi bulun
mamış olmasına göre kendisine iskân voliyle toprak verilmesine 
imkân olmadığı ancak muhtaç çiftçilerden olduğu takdirdel 4753 
sayılı Kanun hükümleri dairesinde muameleye tâbi tutulması 
lüzumunun Ankara Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4533 2 . VI . 1952

8113/7536
8144/7565

Hayriye ve Meh
met Hamamcıoğlu 
Yeni Mah. Gad.
No. 82.
Sarı ver - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Mallarmvn ciheti 
askeri/yeden geriye alınması hak
kında).

Dilekçiler : Ciheti askeriye tarafından 25 senedir işaret istas
yonu tesis edilmek suretiyle işgal edilen voli mahalli hakkında 
Millî Savunma ile aralarında cereyan eden muamelenin bir komis
yon marifetiyle tetkik ettirilerek mülkiyet ve tasarruf haklarının 
korunmasını ve gayri kanuni işlemler sebebiyle düçar oldukları 
zararın da tazmin ettirilmesini istemektedirler.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçilerin 
müracaatı hakkında gerekli tetkikatın yapılarak sonucunun ar- 
zedileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciinc ait olduğun
dan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4534 2 . V I .1952
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DUakp
No.

8120/7541

8121/7542
10178/9459

8122/7543

Halit Erkanlı . 
örücüler Cad. de. 
Barakada Kuyumcu. 
Balıkesir.

Dilekçe aahibini»
adı, soyadı re adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Esnaf Vergisin* 
den şikâyet).

Dilekçi : Esnaf Vergisi Kanununun yürürlüğe girmesiyle çok 
ağır bir vergi ile teklif edilmiş olduğundan bahsile bu haksızlığın 
giderilmesini istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçi namına Esnaf 
Vergisi Kanununun 6 ve 7 nci maddelerine göre tesbit edilen 
miktarın, asgari haddın bile dununa düştüğü ve yapılan işlemde 
kanuna aykın bir cihet görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait olduğun
dan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4535 2 . V I . 1952

Abbas Hilmi Kuşa
nır.
Gaiplerde Bakkal 
Kandıra.

(Dilekçe özeti 
yet).

Üstle rinden si-kâ-

Dilekçi : Karasu Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abbas Yavuz’
un bir iğbirar neticesi kendisini başka yere naklettirmesi yüzün
den 15 senelik hizmetinden ayrılmak mecburiyetinde kaldığını 
ve bu suretle zarar görüp haksızlığa uğradığını beyanla, bu zat
tan şikâyet etmektedir.

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Kocaeli Jandarma Ko
mutanlığına yaptırılan tahkikata göre dilekçinin şikâyetinin yer
siz olduğu ve yüzbaşının görevini yaptığı ve bu itibarla mezkûr 
şikâyet hakkında muamele ifasına lüzum görülmediği ve keyfiye-», 
tin dilekçiye de tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına ve dilekçinin şahsi hak noktasından bir iddiası varsa 
bu bapta kaza merciine müracaat edebileceğine karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4536 2 . V I . 1952

İbrahim Ümit 
ve ar.
Bulanık Köyü Muh
tarı.
Hakkâri.

(Dilekçe özeti : Orman teşkilâtı
yım kaldırılması, hakkında).

Dilekçiler : Hakkâri ilinde orman mefhumuna giren saha bu
lunmadığından bahsile bu ildeki orman teşkilâtının kaldırılması
nı istemektedirler.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Hakkâri tliniıı Güney 
kısımlarının ormanlık olduğu cihetle buradaki teşkilâtın tama
men lâğvı hususunun bahse mevzu olanu.vacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı re adresi Kouıisyou kararı ve ne sebepten Yerildiğfi

göre bu bapta komisyonum uzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4537 2. VI . 1952

8123/7544 îsmail Sönmez 
Bayır Mah. de. 
ve ar.
Bayır Köyii - Rey
hanlı.

(Dilekçi özeti : Bataklık arazinin 
dağıtılması hakkında).

Dilekçiler : Aıııik - Gölü bataklığından hâsıl olan arazinin 
mahallî halka dağıtılmasını istemektedirler.

Tanın Bakanlığının cevabi yazısında : Amik-Gölü bataklığı
nın kuruyan kısımlarının en yakın köylerin hak sahibi çiftçi
lerine dağıtılmış ve dilekçilerin bulunduğu yere sıra gelmemiş 
olduğu bildirilmektedir.

(içreği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4538 2 . VI . 1952

fil25/7546 Emin Koloğhı. 
Sağlık Bakanlığı 
Memurlarından. 
Bakanlık emrinde. 
İlçede mukim. 
Balâ.

(Dilekçe özeti : Bakanlık emrine 
alınması hakkındaki tasarruflun 
iptali hakkında).

Dilekçi : Kastamonu Verem Hastanesi İdare Memura iken 
keyfî olarak Bakanlık emrine alındığından ve şimdiye kadar bir 
vazifeye tâyin edilmediğinden bahsile, bu tasarrufun iptalini is
lemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının cevabi yazısında : 
Dilekçinin .görülen lüzum üzerine Elâzığ Cüzam Hastanesi İda
re Memurluğuna nakledilmiş iken burada resmî muamelâta 
hatâ karıştırması, âmirlerine sert lisan kullanması ve cüzamlı 
hastalara fena muamele yapması ve Ayşe Adında bir çamaşırcı 
kadına sarkıfıtılık etmesi yüzünden müfettişliğin gösterdiği 
lüzum üzerine Bakanlık emrine alınmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait olduğun
dan bu hususta komisyonumuzca bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

4539 2 . VT . 1952

fil26/7547 Ziya Aktan.
Vakıflar İdaresi al
tında No. 55 dük
kânda.
Giresun.

(Dilekçe özeti : Verginin azaltıl
ması hakkında).

Dilekçi : Arzuinıleılıkla iştigal etmesi dolayısiyle namına 
147 lira (ielir Vergisi tarhedilıııiş olduğunu beyanla bıı verginin 
indirilmesini istemektedir.
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Dilekçe Dilek®* sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

8129/7550 Kadir Kumru. 
12477/115,92 Belcik Köyü. 

Muhtarı. 
Yıldızeli - Öivaa.

8131/7552 Enver Kandemir. 
12183/11320 Dereçine Köyü. 

İshaklı.
Afyon.

Komisyon k ararı ve ne sebepten verildiği

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Fazla tahakkuk etti
rildiği anlaşılan verginin ıslahı lüzumunun mahalline ve key
fiyetin de dilekçiye tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek yerine geti
rilmiş olduğundan komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4540 2 . VI . 1952

(Dilekçe özeti : K öy merasına vâ
ki tecavüzün m en’i hakkında).

Dilekçi : Köylerinin merasına Karakaya Köyü halkı tarafın
dan tecavüz edilerek bu meranın tarla haline getirildiğinden 
bahsile vâki müdahalenin men’ini istemektedir.

içişleri Bakanlığının cevabi yasısmda : Mezkûr meranın Köy 
Kanunu gereğince müştereken intifa edilmesi gereken mallardan 
olduğu ve mevcut ihtilâfın da kaza merciince halli lâzımgeldiği 
bildirilmektedir.
Gereğ düşünüldü : isteğin tetkiki kaza mercüne ait olduğundan 
bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4541 2 . VI 1952

(Dilekçe özeti : M ağduriyetinin g i
derilmesi hakkında).

Dilekçi: Toprak Mahsulleri Ofisi (Çilbah) ambar memuru 
iken kadro darlığı yüzünden haksız olarak açığa çıkarılmış ol
duğundan bahsile, kanunsuz ve yolsuz hareket edenler hakkında 
gereken takibatın icrasını ve mağduriyetinin giderilmesini iste
mektedir.

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçi
nin 1948 yılı kadro darlığı yüzünden açığa çıkarıldığı ve bah
settiği iddiaların hiçbir veçhile varit görülmediği yapılan tetki- 
kat neticesinden anlaşılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: îsteğin tetkiki kaza merciine ait olduğun
dan bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4542 2 . V I . 1952
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Dilekçe

No.

3132/7553
14626/13630

8137/7558

Enver Kanderair. 
Derince Köyünde 
îshaklı - Afyon.

Dilttkçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Kouüsyoıı kararı ve ne «sbepten verildiği

(Dilekçe özeti : P. T. T. İdaresin
de tavzifi hakkında)

Dilekçi: 1939 yılında P. T. T. İdaresinde açılan müsabaka 
imtihanında kazandığından ve sıhhi durumu dolayısiyle tavzif 
edilmemesi üzerine Damştaya müracaatla lehine karar aldığın
dan bahsile bu idarede tavzifini istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçinin Danış- 
taydan aldığı karar mutlaka idarece bir memuriyete tâyinini ta- 
zammun etmemekle beraber karar tarihinden sonra tavzifi hak
kında bir müracaatına da rastlanmadığı ve askerden dönen ve 
4379 sayılı Kanuna göre tercih hakkım haiz bulunan eski me
murların bile açıkta sıra beklemekte olduklarından müstedinin 
halen görevlendirilmesine imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin bahsettiği Danıştay ilâmı bihakkin ta
nınmasına mütedair olduğu takdirde bu ilâm hükmünü usulü 
dairesinde infaz ettirmekte muhtariyetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4543 2 . V I . 1952

Mustafa öztürk 
ve ar.
Aşağı Çinik Köyü 
ve mübadil göçmen
den.
Samsun.

(Dilekçe özeti : B ir gayrimenku
lun tescili hakkmda).

Dilekçiler : Mübadil muhacirlerden bulunduklarını ve Rum- 
lardan metrukeıı Hâzineye kalan 34 dekar miktarındaki arazi
nin borçlanma suretiyle tescil muamelesi yapılmak üzere iken 
ölü Hafız Mehmet veresesinden Fatma Kuru ve arkadaşları 
tarafından bu toprakların 25 seneden beri bilâfasıla tasarrufla
rında bulunduğu iddiasivle Samsun Hukuk Mahkemesinde a- 
leyhlerine açılmış olan dâvanın mahkemece ret ve temyi- 
zen de tasdik edilmiş ise de tashihi karar yoluna gidilmiş 
ve ikinci defa açılan dâvanın da fuzuli ve kanuni hakları
nı izrardan başka bir netice vermiveceği tabiî bulunmuş ol
duğunu beyanla, bu dâvanın ortadan kaldırılmasını ve 35 de
kar toprağa ait tescil işleminin yapılmasını istemektedirler.

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçilerin müba
dil muhacir sıfatiyle Samsun’un Aşağı Çinik Köyüne yerleşti
rilerek kendilerine iskân yoliyle gayrimenkul verilip alâka
lan  kesilmiş bulunduğu ve Maliye Mülga Tevzi Komisyonunca
1945 yılında borçlanma yoliyle tevzi edilen ve iskânla hiçbir 
alâkası bulunmıyan 34 dekar toprak hakkında ölü Hafız Meh
met mirasçıları tarafından aleyhlerine ikinci defa açılan dâ
vanın henüz bir karara bağlanmadığı ve bu bapta idareten 
bir muamele yapılmasına imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal eden bir husus-



Dilekç®
No.

8138/7559

8141/7562
9498/8841
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Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı vc ne sebupten verildiği

la ilgili istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılına 
sına mahal olmadığına karar verildi.1

Karar No. Karar tarihi

4544 2. V I . 1952

Mustafa Türk. 
Dodurga Okulu ö ğ 
retmeni.
Osmancık - Çorum.

( Dilekçe özeti : Durumu ile ilgili 
bir kavuv çıkarılması hakkında).

Dilekçi . Romanya Türk Azınlık Okullarında geçen hizme
tinin kıdemine katılması hakkında bir kanun çıkarılmasını is 
temektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin ve 
bu durumda bulunan öğretmenlerin yabancı memleketlerde 
İd Türk Azınlık Okullarında geçen hizmetlerinin göz önünde 
bulundurularak intibaklarının yapılması bir kanun mevzuu ol
duğundan müstedinin dileğinin yerine getirilmesine imkân 
görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile il
gili olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4545 2 . V I .1952

Mehmet Zırhlı ve 
Mehmet Santaş. 
Meşrutiyet Mah. 
Kabuz Cad. No. 126 
ve A/17. Evde. 
Zonguldak.

(Dilekçe özeti : Çocuk zammı ve
rilmesi hakkında).

Dilekçiler : Ereğli Kömürleri İşletmesinde çalıgaıı bek
çilere kayıtsız vc şartsız çocuk zammı verildiği halde kendile
rinden bu zammın bu kere işletmece kesilmiş olduğundan bah
sile eskisi gibi verilmesine devam edilmesi hususunun sağ
lanmasını istemektedirler.

işletmeler Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçilerin E- 
rcğli Kömür İşletmesinin kararına uygun hareket etmivorek 
çocuklarını köylerine yolladıkları için çocuk primleri kesil 
miş olduğu, ileride durumlarının işletme kararına uygun bir 
şekil aldığı takdirde bu haktan tekrar istifade ettirilecekleri 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve bakanlık cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4546 2 . V I. 1952
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8142/7563

Dilekçe
No.

Nuri Yal tırık. 
Merkez Ziraat Mü
cadele Teknisiyeni. 
Kastamonu.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Maaşının yüksel
tilmesi hakkında).

Dilekçi : İlkokul öğretmenliğinde geçen hizmetlerinin bu
günkü kıdemine katılmak ve yeniden intibakı yapılmak sure
tiyle maaşının yükseltilmesini ve köy enstitülerinde bir vazife 
verilmesini istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin öğretmen
likte geçen hizmetinden dolayı maaşının yükseltilmesine ka
nunen imkân bulunmadığı ve köy enstitülerinde tarım öğret
menlerine de ihtiyaç olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin maaşa mütaallik kısmının tetki
ki kaza merciine ait olduğundan bu hususta ve bakanlık ce
vabına göre de diğer kısım hakkında komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4547 2 . VI .1952

8143/7564 îrfan  özel.
Sakaldöken. 
Cad No. 60. 
Bursa,

(Dilekçe özeti : Emeklilik hakkı
nın zıyaa uğratılmamasına dair).

Dilekçi : P. T. T. İdaresinde geçen hizmetlerinin Tekel İda
resindeki hizmetlerine ilâve edilmek suretiyle emeklilik hakkının 
zıyaa uğratılmamasını istemektedir.

Gümrük ve Tekel Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
f\ T. T. İdaresinde geçen maaşlı hizmetine mukabil 3028 sayılı 
Kanun gereğince aldığı tazminatı 4222 sayılı Kanunla ödediğine 
dair bir kayda tesadüf olunamadığı, emekliye şevkinden sonra 
Tekel İdaresinde geçen 18 sene 3 ay 16 günlük fiilî hizmetine 
mukabil 1350 lira tazminat ile 473 lira 25 kuruş mevduatının 
kendisine ödenmiş olduğu ve bu itibarla mumaileyh hakkında 
yapılacak bir muamele bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4548 2 . VI . 1952

8147/7568 Mustafa Bosna. 
Kasımpaşa Hocaalı- 
met So. No. 26. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti: Fazla alman vapur 
ücretinin iadesi hakkında).

Dilekçi : Vapura yetişmek üzere bilet alamadığından ve müra
caatında yüzde yüz cezalı olarak bilet verildiğinden bahsile, 
Devlet Denizyolları tarifesinin tetkikini fazla alman ücretin iade
sini istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Biletlerin vapura 
binilmeden evvel acentelerden alınması şart olup biletsiz vapura 
binen yolcular koııtroldan evvel bilet almak için müracaat etmiş



olsalar bile vapur ücretini iki kat ödemeye mecbur oldukları ve 
ceza nispetinin yolcu lehine tahfifi hususuAun mümkün olup 
olmadığının da tetkik ettirilmekte bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin tetkiki kaza merciine ait oldn 
ğundan bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı- 

'i ğına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4549 2 . VI . 1952

(Dilekçe özeti : M emuriyetinin ia
desi hakkında).

Dilekçi : Kendisine isnat edilen bir suçtan dolayı Sivas As
liye Ceza Mahkemesince verilen mahkûmiyet kararının henü.-* 
kesinleşmediğinden uzun müddet açıkta kaldığından bahsile, 
Yargıtaydan evrakının celbi ile tetkikini ve memuriyetinin iade
sini istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin mahkûmi
yet kararı üzerine Bakanlık emrine ahnmış ve inzibati muamele
nin tâyini muhakeme sonuna bırakılmış ve mahkûmiyet kararı da 
hnüz kesinleşmemiş olduğundan hakkmda bir karar ittihaz edil
mediği gibi suçun mahiyeti itibariyle daha evvel işe başlattırıl- 
masına da imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4550 2 . VI . 1952

8148/7569 Reşat Saçlı.
Yeni Garaj Oto Ta
mir Evinde.
Adana.

Abdurrahman Erk- 
rîıen.
Vakıflar Başmüdür
lüğü Tahsildarı Ha
lil eliyle.
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Emlâkinin iadesi 
ve saire hakkmda).

Dilekçi: İstanbul Vakıflar İdaresinde tahsildarlık ve mahlû- 
lât memurluğu yapmış olduğunu, babasından kalan emlâkinin 
Vakıflar İdaresince zaptedilmesinin mağduriyetini mucip bulun
duğunu beyanla, kendisine emekli maaşı tahsisini, yahut tazmi
nat ve ikramiye verilmesini ve emlâkinin de iadesini istemektedir.

Başbakanlığın cevabi yazısında s Dilekçinin 35 lira ücretli tah
sildarlık kabul etmesinden dolayı ilmiye tertibinden muhassas 
maaşının kesildiği ve aynca maaşlı bir hizmeti scpketmemiş ol
duğu cihetle emekli aylığı ve tazminat veya ikramiye verilmesi
ne mevzuatın müsait olmadığı ve babasından kaldığını beyan et
tiği vakıf gayrimenkul üzerindeki mülkiyet iddiasının mesnetsiz 
bulunduğu ve fuzulen işgal ettiği tekke odalarını başkasına ki
raya vermesi üzerine de bu odaların kiralarına vnzıved edilmiş 
olduğu bildirilmektedir.
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Gereği düşünüldü: îsteğin tetkiki kaza merciine ait olduğun
dan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

4551 2. V I. 1952

8150/7571 Mehmet Ertuğrul, 
Hisaralan Köyü. 
Sındırgı.

(Dilekçe özeti : Eski vazifesine ia
desi hakkında)

Dilekçi: Balıkesir orman işletmesi bakım memuru iken çalış
kanlığı nazarı itibara alınmıyarak kadrosuzluk gibi bir bahane 
serdiyle haksız yere açığa çıkanldığından bahsile tekrar vazife
sine iade edilmesini istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçinin kadrosuzluk 
sebebiyle vazifesine son verilmesinde haksızlık olmadığı ve ye
niden vezifeye tâyin edilmesi de mümkün bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin tetkiki kaza merciine ait olduğun
dan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4552 2. V I. 1952

8152/7572 İbrahim Karadere. 
Kurşunlu ilcesine 
bağlı Doma Köyün
de.
Çankırı .

Dilekçe özeti 
şikâyet).

Köy hatibinden

Dilekçi : Pena hareketleri yüzünden 10 sene evvel köy muh
tarlığından atılmış olan ve bir buçuk senedir köylerinin kâtip
liğini yapmakta olan Mehmet Dere ismindeki şahsın lâyık ol
madığı halde şimdi de köylerine hatip tâyin edilmiş olmasının 
köy muhitinde umumi infiale sebep olmuş bulunluğundan bah
sile, gereğinin yapılmasını istemektelir.

Başbakanlığın cevabi yazısında : Müftülükçe verilmiş bir 
vesikayı hâmil olmıyan Mehmet Dere ismindeki şahsın üç ay 
kadar vazifeye devam etmiş ise de yapılan ihbar üzerine 27 . IV . 
1951 tarihinden itibaren işten menedilmiş olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Başbakanlığın, ce
vabına göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4553 2 . VT . 1952



Dilekçe
No.

• 8153/7573

8155/7575

47

Musa Er.
Atıfbey Mah. 579 
evin altında bilâ sa
yılı evde.
Yekbaş Köyü. 
Sungurlulu.
Ankara.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti: hakkının korunma
sına dair) ,

Dilekçi : Komşusu Mümin Soylu ile dört senedenberi davalı 
olduklarını ve C. Savcısının Mümin Soylu’nun eniştesi ve kız 
kardeşinin de mahkeme başkâtibi bulunmasından dolayı işinin 
halline imkân göremediğini beyanla gereğinin yapılmasını iste
mektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçi ile Mümin Soy
lu arasındaki hakaret ve tehdit dâvasının 3005 sayılı Kanuna tev
fikan Sulh Ceza Mahkemesince yapılan muhakemesi sonunda Mu
sa E rin beraetine ve Mümin Soylu’nun yedi gün hapis cezasiyle 
mahkûmiyetine ve cezasının teciline karar verilmiş olduğu ve 
bunlar arasındaki arsa dâvasının da tapuya müstenit olmaması 
sebebiyle reddine dair verilen hükmün Yargıtayca onanmak sure
tiyle kesinleşmiş bulunduğu ve C. Savcı yardımcısının Mümin 
ile hiçbir akrabalık ve dostluğu bulunmadığı cihetle bu baptaki 
ihbann da yersiz görüldüğü bildirilmektedir.

Oereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca 
yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4554 2 . V I . 1952

Osman Karabulut. (Dilekçe özeti : Tekrar vazifeye
Kemalpaşa Mah. alınması hakkında)

f  * Dilekçi : Devlet Orman İşletmesi bakım memuru iken kadro
da yapılan tasarruf sebebiyle kendisi gibi çalışkan, dürüst ve eh
liyetli kimselerin açıkta bırakılarak liyakatsiz ve bölge şeflerinin 
işine yarıyan şahısların vazifede alıkonulduğundan bahsile hak
sız olarak yapılan tasfiye işinin düzeltilmesini ve tekrar tavzifi
ni istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin kadrosuzluk 
sebebiyle vazifesine son verilmesinde haksızlık görülmediği ve 
açık kadro bulunmadığından yeniden tâyini cihetine de gidile- 
miyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ve 
dilekçinin isterse kaza merciine müracaat edebileceğine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

4555 2 . V I . 1952



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı vo ne sebepten verildiği

8157/7577 Ömer Lûtfi Seyhan. 
Hacıhasan Hatun 
Mah. Kuyulu So.
No. 4.
Üsküdar * İstanbul.

(Dilekçe özeti : Emekli aylığının
yükseltilmesi hakkında).

Dilekçi : Vazife malûlü olduğundan bahsile emekli aylığının 
bir üst dereceye yükseltilmesini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Binbaşı iken 
emekliye sevkedilen dilekçiye yarbaylık rütbesi üzerin
den emekli aylığı bağlanmasına ve vazife malûllerine de bir üst 
deroce maaşı tahsisine kanunen imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin tetkiki kaza merciine ait olduğun
dan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4556 2. V I .  1952

8159/7579 Mahmut N. Artaç 
Semercüer Mah. 
Çark Cad. No. 151. 
Adapazarı.

(Dilekçe özeti : Tekrar Jandarma
ya alınması hakkında).

Dilekçi : Jandarm a Birliği Komutan vekili ile bâzı sebebler- 
den aralarında çıkan geçimsizlikten dolayı kaydının silindiğin
den ve Askerî Yargıtaya yaptığı müracaatından henüz bir ne
tice çıkmadığını beyanla dâvasının bir an önce karara bağlanma
sını istemektedir.

îçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin jandar
mada erbaş olarak müstahdem iken serkeşlik yapmasından ve 
halka karşı da dürüst hareket etmemesinden, kadın ve içkiye 
düşkünlüğünden ve saireden dolayı jandarm adan kaydının silin
mesine karar verilmiş ve bu durumuna göre tekrar jandarmaya 
alınmasına imkân görülememiş olduğu ve her ne kadar Danış- 
taya müracaat etmiş ise de 1299/1792 sayılı kararı ile işlemin 
incelenmesi hususunun Askerî Yargıtaya bırakılmış olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş olan istek 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4557 2 VT . 1952

8160/7580 Mustafa Orhan.
Beypınar Köyünde. 
Üsküp - Kırklareli.

(Dilekçe özeti : Yetim maaşı bağ- 
lanmaı hakkında)

Dilekçi : Babası Mehmet’in şehitliği hakkında 1927 yılında 
ilâm aldığı halde bugüne kadar yetim aylığı bağlanmadığından 
bahsile, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
babası Mehmet'in şehit olduğuna dair resmî bir kayıt olmadığı 
ve mahkemeden de böyle bir ilâm verilmemiş olduğunun an-
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lası ldığı ve iddianın tevsiki halinde gerekli işlemin yapılacağı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bahsettiği ilâmı Bakanlığa 
ibrazla iktizasının ifasını her zaman isteyebileceği gibi kanu
nen muteber bir vesika ile de iddiasını ispat edebileceğine ve 
bu hususta ihtilâf vukuu halinde de kaza merciine baş vurabi
leceğine göre vâki istek hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe salıibinin
No. adı, soyadı ve adresi Koııdayon kararı v# ne sebepten verildiği

4558 2 . VI . 1952

8161/7581 Mustafa İhsan Aş- 
9405/8756 kın.

Keramet Köyünde. 
Orhangazi.

(Dilekçe özeti : Kesilen paranın 
iadesi hakkında).

Dilekçi : Eski memuriyetinden dolayı kanun mucibince itası 
Maliye Bakanlığınca emrolunaıı 1102 lira 50 kuruştan, Orhangazi 
Malmüdürlüğünce usulsüz kesilen 378 lira 32 kuruşun ret ve 
iadesini istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçi namına Te
kaüt Kaııunıı gereğince tahakkuk ettirilen 1102 lira 50 kuruş 
tazminattan, Gelir Vergisi Kanununun 26 nci maddesine aykırı 
olarak kesildiği arılaşılan 378 lira 32 kuruşun geri verilmesi lü
zumunun Orhangazi Mal müdürlüğüne tebliğ edildiği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek yerme ge
tirilmiş olduğundan artık  bu hususta komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4559 2 . V I .3952

8162/7582 Tahir Gökaya. 
Sağlık Bakanlığı 
Muhasebe Müdürlü
ğü Odacısı.
Ankara. *

(Dilekçe özeti: Reşat Demirel’den 
şikâyet).

Dilekçi: Saymanlık mümeyyizlerinden Reşat Demirel tarafın 
dan vazife esnasında hakarete uğradığını ileri sürerek bu mua
meleden şikâyet etme-ktedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçiye hakaret 
eden memurun. Memurin Muhakemat Komisyonunca Türk Ceza 
Kanununun 482 nci maddesi gereğince lüzumu muhakemesine 
karar verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş olan bir 
hâdise ile ilgili şikâyet hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4560 2 . VI 1952
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8163/7583

Dilekçe
No.

Zoğrafyon Rum Li
sesi Müdürü ve ar. 
Galatasaray - İstan
bul.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı re adresi

(Dilekçe özeti : Gelir Verginin o 
tâbi tutulmamalım hakkında).

Dilekçiler : Azınlık okullarında cüzi ücretle çalıştıklarını, 
mülga Kazanç Vergisi Kanunu zamanında Gelir Vergisine naza
ran daha az vergi ödediklerini beyanla Gelir Vergisi Kanununa, 
dul ve yetimler için olduğu gibi lehlerine bir hüküm konma
sının teminini istemektedirler.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Gelir Vergisi Kanu
nunun 32 nci maddesindeki esaslar dâhilinde en az geçim indi
rimi tatbik edildiğinden dilekçiler için ayrıca emeklilere kıya- 
seıı bir istisna haddi tanımaya imkân mevcut olmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

Koalisyon karan vo ne sebepten verildiği

4561 2 . VI . 1952

8170/7590 Mehmet ve ar
Uluyol Köyü İhtiyar 
Kurulu Üyelerinden. 
İnebolu.

(Dilekçe özeti 
den şikâyet).

Orman ldaresin-

Dilekçiler : 5653 sayılı Kanunun kendilerine bahşetmiş ol
duğu haklardan favdalanamadıklarından Orman idaresine ib
raz eyledikleri ilâmların da infaz, edilmediğinden bahsile gere
ğinin yapılmasını istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : 5653 sayılı Kanunun 
şümulü dâhiline giren tapulu yerler hakkında en kısa zaman
da muamele yapılacağı ve idareye tevdi edilmiş ilâmlardan 
bugüne kadar infaz edilmemiş ilâm bulunmadığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve bakanlık cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4562 2 . V I .1952

8171/7591 Ali Toğa ve ar. 
Kayabey Mah. 
Demirtaş So. Bak
kal Hilmi karşısı. 
Balıkesir.

(Dilekçe özeti : Vazifelerine iade
leri hakkında).

Dilekçiler : Balıkesir Orman İşletmesi bakmı memuru bu
lundukları sırada sicillerinin tetkikına lüzum görülmeden ve 
aile durumları nazara alınmadan kadrosuzluk sebebiyle açığa 
çıkarıldıklarından bahsile- vazifelerine iadelerini istemektedir
ler.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçilerin kadro
suzluk sebebiyle görevlerine son verildiği yeniden bir vazife-



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

ye tâyinleri ise mümkün bulunmadığı ve keyfiyetin kendileri
ne de tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına ve dilekçilerin isterlerse kaza merciine müra
caat. edebileceklerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4563 2 . V I . 1952

8172/7592 Ahmet Yürekli.
Sınırteke Köyü 
imamı.
Brboyli - Aydın hat

tı.

(Dilekçe Özeti : Terfih ettirilmesi 
hakkında).

Dilekçi : İstiklâl Savaşında başından yaralandığından bah
sile olbaptaki kanun gereğince terfih ettirilmesini istemek
tedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Yedek Teğ
men olarak İstiklâl Muharebesine iştirak eden dilekçinin düş
man süvarisi tarafından başından kılmç ile yaralanarak Anka
ra Hastanesinde, tedavi edildikten sonra kıtasına iltihak et
miş olduğundan başka özlük dosyasında raporu olmadığı gi
bi resmi hiçbir kaydı da bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tariki

4564 2 . V I . 1952

8173/7593 Mehmet Nuri Soy- 
türk.
Devlet. Demiryolları 
7 nci işletme memur
larından 36149 sicil 
No.lu. •
Gar - Afvon.

(Dilekçe özeti : Yedek subaylık 
hizmetinin kıdemine eklenmesi 
hakkında).

Dilekçi : Yedek subaylıkta geçen 27 aylık hizmetinden 
ancak üç ayının kıdemine eklenmiş olup bakiye 24 ayının ilâve 
edilmemesi mağduriyetini mucip olduğundan bahsile bu 24 
ayın da terfi müddetine eklenmesini istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin asgari 
terfi süresini 30 . VI . 1950 tarihinde ikıual edecek iken 10 . 
I I I  . 1950 tarihinde meriyete giren 5585 sayılı Kanun hük
münden istifade ederek 25 . I I I  . 1950 de 11 nci dereceye terfi 
ettirilmiş olup artan kıdemlerin mütaakıp terfide nazan iti
bara alınması hakkında yapılan teklif kanuniyet kesbettiği 
takdirde terfiinde hesaba katılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mezkûr teklif ile ilçili ola» istek bak*
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bilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4565 2 . V I .1952

’tfT?8/75î)9 Halil Dinler. (Dilekçe özeli: Tekrar tavzifi
Kozluk Mah. Meme hakkında).
lidere No. 28. 
İzmit.

Dilekçi : Sümerliaıık Seliloz Sanayii Müessesesinde itfaiyo 
eri olarak çalışmakta iken maiyetinde hizmet gören birkaç kişi
nin iftirasına uğramak suretiyle haksız yere işinden çıkarıldığın
dan bahsile tekrar tavzifini istemektedir.

işletmeler Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin iti'aiyj 
teşkilâtına alınmak istiyenler ile bu teşkilâtta çalışıp terfie 
müstahak olanlardan para ve hediye almak suretiyle vazifesini 
suiistimal eylediği için işinden çıkarıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : fsteğiıı tetkiki kaza merciine ait olduğun
dan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

456(5 2 . VI . 1952

Ankara.

8181/7601 Fatma Güney. (Dilekçe özeli: Yardımın divanı
Venidoğaıı Mah. ettirilmesi hakkında).

4 . ;; Küstemaga. So. No. Dilekçi : Oğullarının askerde olmasından dolayı yapılan yar
dımın kesildiğinden bahsile devam ettirilmesi hususunun temi
nini istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin arzusunun 
yerine getirilmiş olduğu bildirilmektedir.

(îereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek yerine geti- 
irlmiş olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4567 2 . VI . 1952

183/7603 Muhittin Aslanbav. (Dilekçe özeti: Askerlikte geçir-
ilk Öğretim Müfet- diği müddetin kıdemine ilâvesi
t işi. hal kında).
Eskisehir. Dilekçi : Öğretmen okulunu bitirdiği zaman bir memuriyete 

başlamadan İstiklâl Muharebesine iştirak ederek madalya ile de 
taltif olunduğu halde üç küsur senelik ordu hizmetinin şimdiye 
kadar nazara alınmamış ve terfi müddetine de sayılmamış oldu
ğundan bahsile, bu hakkının verilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : 4379 sayılı Ka
mın gereğince kısa hizmete tâbi olup da asli bir memuriyete tâ-
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yinden evvel veya sonra muvazzaf askerliğini yapan ve yedek su
bay olarak terhis edilenlerin terhislerinden itibaren üç sene zar
fında memurluk için müracaat etmeleri şartiyle edek Subay 
Okulunda ve subaylıkta geçirdikleri müddetin terfi müddetin.) 
ekleneceği ve durumu mezkûr kanuna uymıvan dilekçinin arzu
sunun yerine getirilmesine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan komisyonumuzca bu hususta bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği
bilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

156H 2 . VI . 1952

8185/700;') Reşat Bayer.
Maltepe Gazimusta- 
ia Kemal Bulvarı 
No. Bayer Eczanesi. 
Ankara.

(Dilekçe özet i:  Emekli  maaşı ke
seneği hakkında).

Dilekçi : Fiilî hizmet müddetleri beş yılı geçmiş olanlar.!, 
görevlerinden ayrılmaları halinde, 1 . T . 15)46 tarihinden sonraki 
kesenekleri iade edildiğinden bahsile, bu tarihten evvelki hizmet
lerin de ayııı hükme kıvasen yaş haddi ve maluliyete bakılınıya- 
rak tasfiye edilmesini istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Kesenek iadesini ge
rektiren duruma girenlerin 1 . 1 . 1946 tarihinden evvelki hiz
metlerine karşılık istihkaklarının ödenmesi için kanun hükmü
nün değiştirilmesine mahal olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4569 2 . V I . 1952

8186/7606 Lütfü Aydm.
D. D. Y. 2. İşletme
memurlarından.
Ankara.

(Dilekçe özeti: Yedek subaylık 
hizmetinin sayılması hakkında).

Dilekçi : Yedek subylıkta geçen hizmetinin terfi süresine 
sayılmasını temin için bu baptaki Kanunun 1929 yılının bida
yetinde teşmilini istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 1 Eylül 
1939 tarihinden önce yedek subaylık yapmış bulunduğu cihetle 
hakkında 4379 sayılı Kanun hükmünün uygulanarak terfiinin 
sağlanmasına imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun leklifi mevzuu ile ilgili 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal, ol
madığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4570 2 . V I . 1952
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Dilekçe
No.

8 1 8 7 /7 6 0 7

8 1 9 3 /7 6 1 3

Selim Hızal.
D. Demiryolları 
2. İşletmede memur. 
Ankara.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe ö ze ti: 5585 sayılı Kanu
na bir madde ilâvesi hakkında).

Dilekçi : 1939 Eylül ayından önce hizmeti askeriyelerini ye
dek subay olarak yapmış olup da Devlet Demiryolları idaresinde 
vazife almış bulunanların bu hizmetlerinin terfilerinde nazarı iti
bara alınması için 5585 sayılı Kanuna bir madde ilâve olunmasını 
istemektedirler.

Ulaştırma Bakanlığı cevabi yazısında : Gerek +379 ve gölek
se 5585 sayılı kanunların 1 Eylül 1939 tarihinden sonra muvaz
zaflık hizmetini yapmak üzere silâh altına alman yedek suba3rla- 
ınn hizmetlerini kabul etmiş bulunduğundan dilekçinin bu tarih
ten önce yapmış olduğu yedek subaylık hizmetinin nazarı itibara 
alınarak terfi ettirilmesine imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile ilgili bulunan 
talep hakkında Anayasanın 15 nci maddesine göre komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Koı.dsyoıı kararı ve ne sebepten verildiği

4571 2 . V I .1952

Arif Kurnaz. (Dilekçe özeti: Muhtar Halil ve
Darıyeri Mengencik üyeden Mehmet hakkında takibat-
Köyii. ta bulunulması ve müdahale edi-
Düzce. /(in arazisinin kendisine teslim e-

dilmesi hakkında).

Dilekçi : Vergi kayıtarı ile malik ve 14 yıldır zilyed bulun
duğu arazisinin ; köy muhtarı Halil Kahveci ve üyeden Mehmet 
Ocak tarafından mera olduğu hakkında yapılan hilâfı hakikat 
bir müracaat üzerine Düzce Kaymakamlığınca 2311 numaralı 
Kanunun şümulüne girmediği halde verilen bir kararla elinden 
alınmış olduğundan şikâyet ederek adları geçen m uhtar ve 
üye hakkında takibat yapılmasını ve arazisinin kendisine teslim 
olunmasını istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Köyden meraya ve 
ormana giden iki yol arasında kâin bulunan mezkûr yer üze
rinde dilekçinin eski bir zilyedlik hakkı bulunmadığı ve y eniden 
tarla haline getirmek maksadiyle teşebbüse geçer geçmez muh
tarlık tarafından vâki şikâyet üzerine kaymakamlıkça köy mera
sına ve ormana vâki müdahalesinin menedilmiş ve bu mevzuda 
esasen kendisinin mahkemeye de m üracaat etmiş olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup ilgili 
mahkemeye de intikal etmiş bulunduğu anlaşılan talep hakkın*
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı re adresi Koalisyon kararı ve 11e sebepten verildiği

da komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
ra r verildi.

K arar No. K arar tarihi

4572 2 . VI 1952

8194/7614 Avni Samyeli.
D. D. Yolları Yol 
Dairesi Kamulaşt 1 r- 
nıa Şubesinde Tek
niker.
Ankara.

(Dilekçe özeti: D. D. Yolları İda
resinde geçen 20 yıllık hizmetinin 
emekliliğine katılması hakkında).

Dilekçi : 1924 yılında ordudan emekliye ayrılarak Devlet 
Demiryolları İdaresine intisap ettiğini ve 1926 yılında da mez
kûr İdarenin Tasarruf Sandığına girdiğini ve 1941 yılında ya
yınlanan 4001 sayılı Kanunla da emekli aidtıııı «eri almak su
retiyle Emekli Sandığından ayrılmış ve halen bu İdarenin 27 
yıllık ıııüseccel ve daimî kadrolu bir vazifesinde bulunmakta ol
duğunu belirterek son defa çıkan 5434 sayılı Kanunun geçici 30 * 
ncu maddesinden faydalanmak maksadiyle aldığı aidatı % 5 fa 
izi ile iade etmeyi istediği halde kabul edilmediğinden bu İdare
de geçen ve emekliliğine katılması icabeden 20 yıllık bir hiz
metinin heder olmamasının temin buyurulmasını, mümkün olma
dığı takdirde kanuna bir madde eklenmesini istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Ekli olarak sunu
lan Emekli Sandığıa Genel Müdürlüğü yazısının tetkikından da 
istihraç buyurulacağı üzere : Dilekçinin 25 . V . 1942 tarihinden 
31 . XTT\ 1949 tarihine kadar İdarede geçen hizmetlerinin 5434 
sayılı Kanunun geçici 68 nci maddesine göre ve borçlanma su
retiyle hizmetine eklenmiş olduğu ve daha önceki hizmetlerinin 
hesaba katılmasına imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : thtilâfm  halli esas itibariyle kaza mer
ciine ait bulunmasına ve 5434 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
masını mütaallik bulunan isteğin incelenmesinin de Anayasanın
15 nci maddesi muvacehesine göre komisyonumuzun görevi dı
şında olduğuna göre yapılacak bir işlem olmadığına karar ve
rildi.

K arar No. K arar tarihi

4573 2 . VI 1952

8195/7615 Abdülâziz Kış. (Dilekçe özeti: Adana Ağır ('eza,
Ceza evinde mah- Mahkemesinde bulunan 1951/56
kûm. sayılı dosyasının mezkûr ile, ııil
Adana. adlî muamelenin bir müfettiş ma

rifetiyle inceletilme,si hakkında).

Dilekçi : Adana Adliyesiııiıı mefluç bir durumda olduğunu; 
ezcümle kanunların tatbikında varlıklılara müsamaha ve fa
kirlere şiddet gösterilmekte olduğunu ve buna bir misal ola
rak da Adana Ağır Ceza Başkanlığının 951/56 sayılı ve Yargı-
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Dilekçe

No.

8198/7618
9628/8960

Dilekçe sahibinin
adı, Boyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

1a,v«, gönderilmiş olan dosyasının incelenmesinin kâfi gele
ceğini belirterek bir müfettiş gönderilmesini istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : Arkadaşları ile birlik
te ırza geçmekten mahkûm olııp işbu bu mahkûmiyete ait ka
rarın Yargıtayca da tasdik olunmuş bulunduğu gibi ancak 
imzasını atmaya muktedir olan şikâyetçinin dilekçesini diğer 
bir mahkûma yazdırmış bulunduğu, kendisinin sadece mah
kemece müdafaasının diıılenmiyerek masum olduğu halde mah
kûm edilmiş olduğundan ve bir müfettiş geldiği vakit ıııüd- 
deiyatını ispat edebileceği yolunda mücerret iddiada bulun
masına binaen beyanının samimî olmadığı kanaatma varılmış 
bulunulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4574 2 . V I . 1952

(Dilekçe özeti: Üstteğmenlik ve 
yüzbaşılık nusıplannm düzeltil
mesi hakkında).

Dilekçi : Yüzbaşılık nasbinin 30 . V III . 1945 olarak dü
zeltilmesi için Askerî Yargıtay d a açmış olduğu dâvasının bir 
zühul olarak mezkûr rütbe nasbinin 30 . VIII . 1947 üzerin
den düzeltilmesi şeklinde bir karara bağlanmış ve tashihi ka
ra r talebinin de keza reddedilmiş bulunduğundan bahsile Af 
Kanunu dolayısiyle gerek 7 günlük bir mahkûmiyeti neticesin
de geciktirilmiş olan üsteğmenlik ve gerekse yüzbaşılık ııasp- 
larınm yüksek Meclisçe düzeltilerek vâki mağduriyetinin gi
derilmesini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin: As
kerî Yartavdaıı aldığı ilâm dairesinde yüzbaşılık nasbinin 
30 . V III . 1947 olarak düzeltilmiş bulunduğu ve 1945 ve 1 î)4f» 
yıllarında yükselememiş olmasının da 6 günlük cezası yüzün
den olmayıp müspet hükümlü sicil alamamış bulunduğundan 
ileri geldiği ve mumaileyhin 5677 sayılı Af Kanunundan fay
dalanarak üsteğmen ve yüzbaşılık ııasplarmın düzeltilmesi 
hakkında Askerî Yargıtaya dâva açmış ve bu dâvanın da he
nüz bir karara bağlanmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kısmen kaza merciince incelenip ka
rara bağlanmış ve kısmen de mezkûr mercilerde İncelenmekte 
bulunduğu anlaşılan talep hakkında Anayasanın 54 ncü mad
desi muvacehesinde komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4575 2 . V I. 1952

Haşan Atasay.
Tafta 18. Motorlu 
Topçu Alayı 1. Tb. 
Kh. Bl. K. Yzb. 
(937- 148).
Erzurum.
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Dilekçe
No.

8199/7619

8200/7620

Mustafa özdemir. 
ve ar.
Orman İşletmesi es
ki Bakım Memuru. 
Giresun.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Memuriyetinin ve 
emekli keseneklerinin iadesi esba
bının teinin buyurulmas\ hakkın
da) .

Dilekçiler : Kendüerinu meslek yapıp çalışmakta, bulun
dukları Giresun Orman İşletme memurluklarından kadro ha
rici çıkarılarak mağdur edildikleri ve ilâveten hizmetlerinin 
5 yılı bulmadığı için de emekli aidatlarının geri verilmediğin
den şikâyet ederek esbabının temin buyurulmasını istemek
tedirler.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : 1951 yılında orman ba
kım memurları kadrosunda yapılan tasarruf dolayısiyle ve 
kadroda alakonanlara nazaran daha dun vasıfta olan di
lekçilerin açığa çıkarılmış olmalarında bir kanunsuzluk ol
madığı emekliliğe esas hizmetlerinin de 5 yıla baliğ olmadığı 
için 5434 sayılı Kanunun 78 nci maddesine göre aidatının ge
ri verilmesine de imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4576 2 . V I . 1952

Ömer Şahin ve ar. (Dilekçe özeti : Avlanma muame- 
Belediye Civarında. lelerinin bir düzene konulması için 
Bakkal Mümtaz Sa- Maliye Müfettişi gönderilmesi hak
ka, eliyle. kında).

Dilekçiler : B afra ’dan geçmekte olan kızılırmak mansıbın
da havyarlı Morina Balığı avlama hakkını satmalan Şinasi 
E rtek in ’in kendilerini bu saha dşındaki avlanm alardan dahi 
menettiği gibi balık ve havyarlarım  da ucuz fiyatlarla al
makta olduğundan şikâyet ederek satılan sahanın krokisinin 
tesbit edilmemesinden doğan bu vaziyetten dolayı uğradıkları 
mağduriyetin giderilmesi için bir müfettiş izam buyurulma- 
sını istemektedirler.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Her ııekadar 5639 sa
yılı Kanunla su mahsulleri ile av derilerinden alınm akta bu
lunan resim kaldırılmış ise de mahfuz bulundurulan avlanma 
hakkının Hâzinece kiraya verilmesine devam edilmekte olduğu 
için öteden beri, teamülen malûm ve muayyen hudutlar üze
rinden adı geçen şahsa kiraya verilmekte olan saha dâhilinde 
avcılık yapmaya kalkışan dilekçilerin bu müdahalelerinin men- 
olunmuş bulunduğu alım satım işine Hâzinenin müdahaleye
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hakkı olmadığı ve dilekçilerin bu mçvznda.; Hazine aleyhime de 
Danıştayda dâva açmış bulundukları bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki, kaza, m ercide ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir i§leı# yapılmalına mahal oluıa- 
dığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne .»obfiptea. verildiği

4577 2 . VI . 1952

11210/10425 E tem Ateşoğlu. 
8205/7625 Avukat.

A nafartalar Cad 
Köklühan No. 11. 
Ankara.

(Dilekçe özeti : Yüzbaşılık nasbi
nin düzeltilmesi hakkında).

Dilekçi : Çeşitli suçlardan dolayı 912 sayılı Kanuna göre 
açığa çıkarılıp ve tahtı muhakemeye alındığını ve neticei mu
hakemede beraat etmiş olduğunu ve verilen 35 lira ağır para 
cezası mahkûmiyetinin de terfiine mâni olmadığı gibi beraat 
etmiş olmasına göre zikrolunan kanunla Terfi Kanununun 7 
nci maddesi hükmüne göre 1947 tarihinde emsali ile birlikte 
yüzbaşılığa terfi ettirilmesi icabederken ancak 1950 yılında 
yükseltilmiş bulunmasındaki açık kanunsuzluğa ve bu hususta 
açtığı dâvanın da ancak bir hatayi adlî ile vasıflandırılabilecek 
bir şekilde Askerî Yargıtayca reddedilmiş olduğundan bahsile 
mezkûr rütbe nasbinin 30 . VIII'. 1947 olarak düzeltilmesini 
istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında,. : Bidayeten 
açığa çıkarılarak beraat ettiğinden dolayı kıtaya alınan ve 
1943 nasplı üsteğmen olan dilekçinin görevini savsamak, sahte 
evrak tanzim etmek suçlarından dolayı 33 ncü Tümen Askerî 
Mahkemesince ihmal suçundan dolayı 35 lira ağır para cezasına 
mahkûm edilip, diğer suçundan beraatine karar verilerek 
30.. VIII . 1950 tarihinde de yüzbaşılığa terfi ettirilm iş bulun
duğu iddia ettiği gibi suçlarından temamen beraat etmemiş 
bulunduğundan Terfi Kanununun 7 nci maddesi hükmünden 
istifadesine imkân bulunmadığı keza bu mevzuda açtıği dâva
nın da Yargıtayca esastan reddedilmiş bulunduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciinden geçerek karara bağ
lanmış olan talep hakkında Anayasanın 54 ve İçtüzüğün 53 
nc,ü maddeleri sarahati karşısında komisyonumuzca yapılacak 
bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4578 2 . VI . 1952



Dilekçe
No.

8207/7627

8208/7628

Ahmet Arsten. 
Atıfbey Mah. 13. 
So. No. 6/A 
Ankara.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : Gazete fiyatları
nın yükseltilmesinden ve resmî 
ilânların mütaaddit gazetelerde 
ilân olunmak suretiyle vatandaşla
rın fazla masraf yapmalarına se
bebiyet verildiğinden şikâyet).

Dilekçi : Gazetecilerin; âmmenin okuma ihtiyacını ve memle 
ketin gelir seviyesini nazarı itibara alınmaksızın ve sadece kendi 
menfaatlerini gözeterek gazete fiyatlarını % 50 artırmış olmala
rından şikâyet ve ileride daha da artırm ıyacaklannı kimin temin 
edebileceğinden ve okumak ihtiyacında olan vatandaşların bu ih
tiyaçlarını nasıl ve ne suretle giderebileceklerinden ve sairedeu 
bahsile bu tarzı hareket karşısında resmî ilânın da münakaşaya 
konularak bir tek gazetede bu mümkün olmadığı takdirde resııu 
gazete hacminin artırılarak bu gazetede yayınlanmasını ve bu 
suretle mütaaddit gazetelerde yayınlanan ilânları okumak zorun
da kalan ilgili vatandaşların bu külfetten kurtarılmalarını iste
mektedir.

Başbakanlığın cevabi yazısında : Resmî ilânların muhtelif 
gazetelerle yayınlanması keyfiyetinin Artırma, Eksiltme ve İhale 
Kanunu hükümlerine dayanan ve bu hükümlere göre ilgililerin 
en geniş nazarı ıttılalanna arzı maksadına ıııâtuf bulunduğu ve 
dilekçinin umumi mahiyetteki fikir ve mütalâalarından dolayı 
Başbakanlıkça yapılacak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına kârar verildi.

« K arar No. K arar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4579 2 . V I . 1952

Mehmet Reşat Oğuz 
Basmahanede 1272 
So. No. 7 de.
İzmir.

(Dilekçe özeti: Askerî Fdbrikalar- 
larda tesviyecilikte geçen 8 yıllık 
hizmetinin borçlanma suretiyle 
müddeti hizmetine eklenmesi için 
bir kanun teklif olunması hakkın
da).

Dilekçi : 1927 yılından 1935 yılına kadar askerî fabrikalarda 
tesviyecilikte geçen 8 yıllık hizmetinin borçlanma suretiyle hah 
hazır müddeti hizmetine eklenmesini temin edecek olan bir kanun 
teklif edilmesini istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin mezkûr 
hizmetinin 4644 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin E fık
rasının şümulü haricinde ve yevmiyeli bir vazife olması bakımın
dan borçlanma suretiyle müddeti hizmetine eklenmesine imkân 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanun teklifi ile ilgili bulunan talep
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

hakkında Anayasanın 15 nci maddesi sarahati karşısında komi» 
yonumuzca ve bu sıfatla yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Dilekçi : İvrindi hâkimliğinin vâki bâzı dedikodular üzerine 
kendisinin nakli hakkında yaptığı müracaat dolayısiyle; Balıke
sir Adalet Komisyonunca ve Hâkimler Kanununun 122 nci mad
desine tevfikan ve bu maddenin tatbikim icabcttirir hiçbir fiil 
ve hareketi olmadığı halde sadece tahtı mahkemeye alınıp beraet 
etmiş bulunduğu bir hâdiseye dayanarak ve Adalet Bakanlığı İn
zibat Komisyonunun bozma kararma rağmen hakkında ikinci de
fa ve ısraren ittihaz etmiş bulunduğu azil kararının Yargıtay ve 
Danıştayca da vazife yönünden incelenmiyerek reddedilmiş bu
lunduğundan bahsile tamamen hissiyata dayanılarak verilmiş ol
duğundan ve bu kararlarla reddi mutazammın vazifesizlik ka
rarlarına müstenit olan mezkûr maddei kanuniyenin Anayasanın 
103 ncü maddesi ile vatandaşlara tanınan âmme haklarını ihlâl 
eder mahiyette bulunmasına binaen kanunsuz olarak yapılmış 
olan bu muamelenin kaldırılmasını işemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Müstedi zabıt kâtibi 
Kadir T ırapan’m Erdek Mahkemesinde bulunduğu sırada yap
tığı müteaddit yolsuz ve uygunsuz hareketlerinden dolayı Adalet 
Komisyonu karan ile Bigadiç ’e burada da ayni hareketlerde bu
lunduğu görülen adı geçenin müracaatı üzerine İvrind i’ye naklo
lunduğu burada ıslahıhal etmesi beklenirken itiyatlarından vaz- 
geçmiyerek aynı şekilde devam eden durumun mahkeme için en
dişe verici bir hal aldığı gibi Gönen Asliye Ceza Mahkemesince 
vazifeyi süiistimal, irtikâp ve sövme suçlanndan dolayı yapılan 
dunışması sonunda beraet etmiş ise de Erdek’te bulunduğu za
manlarda âmiri yargıç hakkındaki vâki iftiralanndan dolayı 
Bandırma Ağır Ceza Mahkemesinin Yargıtaycada onanmış bulu
nan 3 . I I . 1948 tarihli ilâmı ile 3 ay 15 gün hapsine karar verilip 
tecil edilmiş bulunduğu ve başka suretle tecziye olunsa dâhi islâh 
olmıyacağı kanaatine varılan ve aynı hal ve hareketleri tevali 
ederek halkın adlî cihaza olan emniyetini sarsan mumaileyhin ad- 
liyede çalıştırılmasının caiz olmıyacağı neticesine vanlarak H â
kimler Kanununun 122 nci maddesine tevfikan Adalet Encüme

Karar No. K arar tarihi

4580 2 . VI . 1952

8211/7631 Kadir Tırap.
Mahkeme eski Kâtibi 
İvrindi.

(Dilekçe özeti : Balıkesir Adalet 
Komisyonunca mesnetsiz olarak 
verilip Adalet Bakanlığı İnzibat 
Komisyonunca da bidayet en bo
zulup sonradan tasdik edilmiş bu- 
bulunan azil kararının kaldırıl
ması hakkında),



—  61 —

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

nince azline karar verilmiş olduğu ve vazifede alakonmasında en
dişe veren hallerin tesbiti için Adalet Bakanlığınca bozulan mez
kûr karar üzerine yapılan tetkikat ve tahkikat neticesinde mah
keme ile işi olan birçok kişilerle münasebet tesis ederek menfaat 
temin etme yoluna saptığı muhitte şayi olduğu ve maaşı ile ka
bili telif olmıyacak şekilde sarfiyatta ve nihayet mesai arkadaş- 
lanna vazifelerini ihmal ettirecek mahiyette fena telkinlerde bu
lunduğu tesbit olunarak verilen azil kararının Bakanlık inzibat 
Komisyonunca da onandığı ve yapılan muamelelerde bir kanun
suzluk olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 2556 sayılı Hâkimler Kanunu dairesinde 
ve derecattan geçmek suretiyle ve aynı kanunun 122 nci madde
sine göre katî bir mahiyet arzedeıı karar hakkında bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4581 2 . V I . 1952

(Dilekçe özeti : Taşköprü İlçesi
nin Koçanlı Köyü Muhtarı Hasip 
Şdhin’in zimmetinde kalan 870 
liranın köylülere iade olunman 
hakkında).

Dilekçi : 1946 yılında Hükümet tarafından köylüye ge
ri verilen mahsul bedeli tutarı olan 870 lirayı zimmetine ge
çirmiş bulunan Taşköprü ilçesi Koçanlı Köyü Muhtarı Hasip 
Şahin’den bu paranın alınarak köylüye iade olunmasını ve 
köy nef’ine çalışmıyan adı geçen hakkında gereken kanuni 
muamelenin yapılmasını istemektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Adı geçen muhtarın va
zifesinden doğma bir zimmet suçu olmayıp Türk Ceza Kanu
nunun 240 nci maddesine uyan ve vazifei memuriyetini suiis
timal suçundan dolayı hakkında: tanzim edilen evrakı talı- 
kikiyenin ilce idare kurulunca 5677 sayılı Af Kanununa gö
re mevkii muameleden kaldmlmasına karar verilmiş bulundu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

8212/7632 Ali Göksu.
Gureba Hastanesin
de Berber.
İstanbul.

4582 2 . VI . 1952
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Dilekçe

No.

2213/7633

8214/7634

Osman Batum. 
İzmir otelinde mi
safir.
Bozüyüklii
Adana.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve n«-sebepten ywikKği

(Dilekçe özeti : Teminatının geri 
verilmesi ve istihkak bakiyesinin 
ödenmesi hakkında).

Dilekçi : Adana Orman İşletmesi ile aralarında vâki ta
ahhüt mukavelesi gereğince naklini demlide ettiği telefon 
direklerini zamanında gösterilen mahalle nakil ve şevketmiş 
bulunduğu ve sevkiyattaıı öııee de masrafını tekabbül ede
rek malın istif yerlerinde ölçülmesi için müracaat ettiği 
halde; bilâhara istihkakının makta mahallinde kendileri tarafın
dan yapılmış olan ölçüye müsteniden ödenmek istendiğini vc 
vâki bir aylık uzatmanın da müdürün muvafakati tahtında 
yapılmasına rağmen keza kabul edilmiyerek kendisinden teeh
hür cezası alınmak istendiğinden şikâyetle bu kanunsuz mu
amelenin yetkili bir şahsa inceletilerek mağduriyetine son ve
rilmesini istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında Dilekçinin naklet
miş olduğu 881,30 metre küb tel direğine ait istihkakını tama
men almış bulunduğu gibi ölçü işi hakkında da daha önce 
hiçbir itirazda bulunmadığa vc vâki teehhürde de hüsnüniyet 
olduğunu belirterek teminatının geri verilmesi için yaptığı mü
racaat üzerine de teminatı reddedilerek mukavelenin tasfiye 
edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar bu
lunan dilekçinin talebi hakkında komisyonumuzca yapılacak 
bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4583 2 . V I . 1952

Haşan Emiroğlu. 
Boz Köyü Değirme
ninde makinist. 
Bergama.

(Dilekçe özeti: Cezalı Muamele 
Vergisinin kaldırılması hakkında)

Dilekçi : Kardeşi ile işletmekte oldukları yağhane için 1945 -
1946 yıllarında tarh olunan Ayni Muamele Vergisinden bakiye 
borcu olan 1050 kilo yağın kardeşinin vefatı dolayısiyle ve 
sair borçlarından dolayı fabrikaya haciz vazolunmuş ve ödeme 
kabiliyetini kaybetmiş bulunmasına binaen kaldırılmasını iste
mektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : O tarihte mer’i mev
zuat hükümleri dairesinde tarh olunan verginin 1945 ve 1946 
yıllarında tahakkuk ettirilmiş bulunduğundan dilekçinin 5124 
sayılı Kanundan faydalandırılmasına imkân olmadığı gibi tah
sili icap etmekte bulunduğu bildirilmektedir.

Hereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep
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Dilekçe

No.

8218/7638

822Î/7647 
12766/11867

hakkmda. komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar;verildi.

Karar No. K arar tarihi

Dilekçe sahibinin
adı^aoyadıveadresi Komisyon kararı ve ,ne sebeptea veriidiği

4584 2 . V I . 1952

ŞüJkrü Köse. (Dilekçe ö ze ti: 19 yaşını ikmal
eden çocukları için zam verilmeni 
hakkında).

Dilekçi : 1929 ve 1930 doğumlu olan büyük ve küçük oğullan 
için verilmekte olan çoycuk zamlarının 19 yaşlannı bitirmiş bu- 
lunduklanndan dolayı kesilmiş olduğunu, halbuki büyük oğlu
nun ekli olarak takdim ettiği raporundan da anlaşılacağı üzere 
malul bulunduğunu ve diğer çocuğunun d a ; daha önce bulundu
ğu memuriyet mahallerinde tahsilini yaptıram ıyarak imkân hu
sulünde mektebe geç vermiş olması hasebiyle ve 4598 sayılı Ka
nunun meskût bulunduğu bu mücbir sebeplere binaen kesilen 
çocuk zamlarının kesildiği tarihten itibaren ödemeye devam 
olunmasına karar verilmesini istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : 4598 sayılı Kanunun 
5049 sayılı Kanunla değişen 6 nci maddesinin B fıkrasına ve 
Danıştayca müttehaz ve ekli olarak takdim  kılınan emsal ka
rarlara göre; 19 yaşını ikmal etmiş bulunan dilekçinin çocukla
rı için zam verilmesine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine m üracaatta m uhtar olan 
dilekçinin talebi hakkında İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre ko
misyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına kara r verildi.

K arar No. K arar tarihi

4585 2 . VI . 1952

Gümrük Muhafaza 
Alayı Muamele Me 
m ucu. 
tznrâr.

Osman Keleş.* (Dilekçe özeti: Köyleri arazi ve
r' H*6«fhbur Köyün merasına mücavir köyler tarafm-
de Muhtar. dan yapılan tecavüzün önlenmesi
lılphv hakkında).

Düekçiler. : Köylerine hem hudut bulunan Ahpunus ve Pa- 
zakpun köylüleri tarafından kendi köy ve köylülerine ait olan 
arazi ve mera ile. keza Hâzineye ait 1000 dönümlük toprağa te
cavüz ve müdahale de bulunulduğundan ve bu yüzden birtakım 
vakaların, hâdis. olduğundan bahsile bir müfettiş marifetiyle 
dum m unun inceletilerek haklarının korunmasını istemektedirler.

İçişleri Bakanlığının, cevabi yazısında : Bu ihtilâfın Erzu- 
ram.ıve Gümüşane illerine taallûk eden b ir sınır ihtilâfı mahi
yetinde bulunduğu ve Bakanlığa akseden bu işin karara bağ
lanmak üzere sıraya alındığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : T etk ik i; kısmen kaza ve kısmen de idare 
makamlarına ait bulunan, talep hakkında İçtüzüğün 53 ncü



- 64 -

Dilekçe Dilekçe sahibin in
No. adı, soyadı Te adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

maddesine göre vazife cihetinden komisyonumuzca yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4586 2 . VI . 1952

8234/7652 Nâzım Durmuş. 
Eğitmen. 
Çamlıca Köyü.

(Dilekçe öze ti: Ücretlerinin artı
rılması hakkında).

Dilekçi: Kabul şartları meyanında arazi verileceği ve sair 
haklar tanınacağına dair kayıtlar bulunması itibariyle intisap 
edip 14 yıldır emek verdiği eğitmenlikte bu haklarının verilme
miş olduğu gibi ücretlerinin dahi kendi yetiştirdikleri öğretmen
lerden az bulunduğundan ve çok mağdur ve sefil kaldıklarından 
bahsile bu haklardan istifade etmeleri hususuna delâlet buyurul
masın! istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında: Kadro imkân
sızlığı dolayısiyle eğitmen ücretlerinin artırılmasına imkân ol
madığı gibi durumlarının ıslahı ve kendilerine memurlara ta 
nınan hakların verilmesi için de bir teşebbüse geçilmemiş oldu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4587 2 . V I . 1952

8235/7653 Bekir Şimşek. 
Boztepe Köyünde. 
Antalya.

(Dilekçe özeti : Arazi tevziatın
dan faydalandırılması hakkında).

Dilekçi: îııekhane arazisi ortasında kalan tarlasını bu durum 
dolayısiyle ve bizzarure satmış olduğu halde bundan dolayı ken
disinin arazi tevziatından faydalandırm adığından tazallümühal 
ederek köylerinde dağıtılması kararlaştırılan 980 dönümlük ara
ziden bir miktar da kendisine verilmesini istemektedir.

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında: înekhane sınırlan içe
risinde kalan arazisini kamulaştırmaya tâbi tutulmadan satmak 
mecburiyetinde kaldığı anlaşılan dilekçinin durumu Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanununun 43 ncü maddesi şümulü haricinde 
görülerek bu kanunun tâyin ettiği ihtiyaçlı sırasına girdiği tak
dirde topraklandmlması hususunun Antalya Valiliğine yazıldı
ğı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına göre komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4588 2 . V I . 1952
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Dilekçe
No.

8240/7658

8241/7659
10453/9708

Mestan Aydınlık. 
Saraçlar Cad. No. 
178.
Edirne.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe ö ze ti: Bir kısmı kenrli 
işgalinde bulunan Hazine arazile
rine tesahup etmek istiyen bâzı 
şahısların bu hareketlerinin ön
lenmesi hakkında).

Dilekçi : Sırbistan muhacirlerinden olup evvelce köy iken 
sonradan belediye hudutları içerisine alınmış olan Karaağaç ma
hallesinde yerleşerek mezkûr mahalde bulunan Hâzineye ait ara 
zilerinden 44 dönümlük bir kısmı işgal ederek zeriyat yapmak
ta iken bâzı mütegullibeler tarafından bu yerler üzerinde hakkı 
tesahup iddiasında bulunup mahkemelerden bir hak alama
yınca belediye encümenince mülkiyetinin belediyeye ve intifa
mın da bu şahıs adına ait olduğu hakkında b ir karar istihsal 
olunarak gerek kendi gibi topraksız çiftçilerin ve gerekse H a
zine hukukunun ihlâl olunduğundan bahsile bu muamelenin hu
kuki durumunun incelenmesini istemektedir.

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin aynı mevzu 
hakkında yaptığı müracaat üzerine durumunun incelenerek bir 
örneği eklice takdim kılınan yazı ile ve Belediye Kanununun 
159 ncu maddesinin tefsirine mütaallik Büyük Millet Meclisi 
ve Danıştay kararlan ile mülkiyet konusu olamıyacağı ve tescili 
cihetine gidilemiyeceği belirtilen arazilerden bulunan mezkûr 
yerlerin Belediye Meclisi karan veçhile tescili ile intifa hakkının 
bu mahalleye ait olduğunu kütüğe şerh verilmesinin mümkün 
olmadığı ve 5618 sayıb Kanuna göre mera ihtiyacı olan kısım 
tefrik ve tahsis olunup artan kısmının şehir halkının müşterek 
istifadesine tahsis muamelesi yapılıncaya kadar bu yerlerden 
müesses teamüllere göre istifadeye devam olunması icabettiği ve 
bu sebeplere binaen işgalindeki yerin dilekçiye verilemiyeceğinin 
Edirne Valiliğine bildirilmiş olduğu belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4589 2 . VI . 1952

Yasin Gelincikdalı. 
Taksi civannda 
Benzinci Mehmel 
Pişkin eliyle. 
Adana.

(Dilekçe ö ze ti: Çermik İlçesinin 
Elif uşağı Köyünde bulunan arazi
lerine vâki müdahalenin menolun 
ması hakkında).

Dilekçi : Murisinden müntekil olup Çermik’in Elifuşağı Kö
yünde bulunan arazileri üzerinde köy muhtarlığından aldıkları 
hilâfı hakikat bir ilmühabere müsteniden fuzulen müdahalede 
bulunan şahıslann bu tecavüzlerinin men’i için adı geçen Kay
makamlığa katî emir verilmesini istemektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında: Şikâyet konusu olan yer
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Dilekçe
No.

8242/7660

8243/7661

lerin tarihten 30 yıl önce dilekçinin babası tarafından satılmış 
olup bu tarihten beri yerler üzerinde tasarrufta bulunmadıkları 
için dilekçinin mahkemeye müracaatla ihkakı hak eylemesi icab- 
ettiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince halli icap eden talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

4590 2 . VI . 1952

Neslihan Karaca. 
Acıdere Köyünde 
Denizli.

Dilekçi : Kendisine ait olduğu halde zühulen veraset beyan
namesine ithal olunan 135 keçiden dolayı tarh olunan fazla Ve
raset Vergisi matrahından bunların tenzil olunarak mağduriye
tinin giderilmesini istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında • Murisinden müntekil 
mallar meyamnda vc 796 sayılı Kanunun 6 nci maddesinde tâyin 
olunan müddet geçtikten sonra diğer verese ile birlikte dilek
çinin vermiş oldukları beyannameye dâhil ve daha önce yapı
lan hayvan yoklamalarında da murisi adına mukeyyet bulunan 
keçilerin dilekçinin kendisine ait olduğu iddiasının varit olma
dığı gibi taslıihen yapılan cezalı tarhiyatta da bir kanunsuz
luk olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 5432 sayılı Vergi Usul Kanununa tevfi
kan tetkiki âletderacat İtiraz ve Temyiz komisyonları ile nihai 
olarak Danıştaya ait olan talep hakkında komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4591 2 . V I . 1952

(Dilekçe özeti: Tahakkuk ettiri
len Veraset Vergisi matrahından 
kendine ait bulunan 135 keçinin 
tenzili için emir verilmesi hakkın
da).

Saniye Karakaşlı. 
Edirnekapı Avcıbev 
Mah. Kâni Efendi 
So. No. 21.
İstanbul.

(Dilekçe özeti: Müktese-p hakkı 
olan iskân hakkının iptali dolayı- 
.siyle zaman aşımından reddedil
miş bulunan dâvasına ait Danış- 
tayın 51/394 saydı kararın ince
lenerek hakkının ziyama mahal 
bırakılmaması hakkında).

Dilekçi : 1340 yılında Selânik’ten yurda gelen göçmenlerden 
olup âdi iskân yoliyle İstanbul’a yerleştirilip Edirnekapı semtin
de kendisine verilmiş olan bir ev ve dükkânın adına tapulandırıl- 
mış olduğu halde gûya iskân hakkı talebinde bulunmadığından balı-
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Dilekçe

No.

8244/7662

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

sile bu muamelenin iptali yolunda verilmiş bulunan karar aleyhi
ne açtığı idari dâvanın her hangi bir suretle zaman aşımı mev
cut olmadığı halde Danıştayca reddedilmiş bulunduğunu bclirte- 
rd î 1935 yılından 1951 yılma kadar tahtı işgalinde bulunan ve 
hakkı müktesebi olan bu gayrimenkuller üzerindeki hukukunun 
zıyaına mahal kalmamak üzere Danıştayın 51/394 sayılı K ararı
nın incelenmesini istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Balkan muhacirlerin
den olan dilekçinin; 885 sayılı Kanunun muvakkat 12 nci mad
desi ile konulan müddet içerisinde iskân dileğinde bulunmadığı 
için iskân hakkını kaybetmiş olduğu ve namına tahsis ve işgalin
de bulunan evin geri alınması hakkında ittihaz olunan 10. X I I . 
1936 gün ve 78 sayılı K ararın iptali dileği ile açtığı idari dâva
nın süre aşımından reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan talep hakkında komisyonumuzca b ir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4592 2 . V I . 1952

(Dilekçe özeti : 25 yıldır tasarruf
ları atlında bulundurdukları göl 
metrükâtı olan arazinin 19 numa
ralı toprak tevzii komisyonunca 
ellerinden alındığından şikâyet).

Dilekçiler : Toprağa muhtaç çiftçilerden bulunmalarına bi
naen tarihten 27 yıl önce imar ve ihya etmek suretiyle tasarruf 
etmekte bulundukları göl metrukâtınm bu kere ilçeye gelen 19 
numaralı toprak tevzi komisyonunca ellerinden alınarak baş
kalarına verilmiş olduğundan şikâyetle bu muamelenin bir 
müfettiş tarafından incelenerek muhtaç oldukları bu arazilerin 
kendilerine bırakılmasını istemektedirler.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : Hamamlı köyü sınırı için
de bulunup Hâzinenin özel mülkiyetine geçen topraklardan olan 
mezkûr arazinin dilekçilerin bulundukları Samur Köyü çift
çilerine dağıtılmasına imkân bulunmadığı ve 19 numaralı ko
misyonun toprak dağıtımı işinde mevzuata aykırılık olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine m üraiaatta m uhtar bulu
nan dilekçilerin talebinin te tk ik i; komisyonumuzun görevi dışın
da bulunduğundan yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Kâmil Gürler ve ar. 
Şevketiye Bucağı 
Sular Köyü halkın
dan.
Manyas.

4593 2 . VI 1952
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Dilekçe
No.

8248/7666

8251/7669

Muammer Manfirat. 
D. D. Yollan Hay
darpaşa Liman Mü
dürlüğünde Ambar 
Müdürü.
İstanbul.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Emekli muamele
sinin düzeltilmesi ve hizmet müd
detlerinin eklenmesi hakkında).

Dilekçi : Denizyolları Mersin maaşlı Acentalığında çalışmak
ta iken mezkûr kadronun aidatlı yapılması üzerine ve 1 . V I I .
1947 tarihinde 29 küsür yıllık hizmetinden ikramiye müddetini 
dahi doldurmasına imkân bırakılmadan açığa çıkarıldığı ve bu 
haksız muamelenin telâfisi kabil olduğu takdirde emeklilik 
muamelesinin ifası için İdareye m üracaatta bulunduğu gibi Mü
nakalât vekâletine yaptığı şikâyet üzerine 24 . VII . 1943 ta r i
hinde mezkûr vekâlette 30 lira asli maaşlı Kabotaj Şubesi 
memurluğuna tâyin olunduğunu ve o tarihten beri de bu İdare 
emrinde çalışmakta olduğunu belirterek sepkeden hizmetlerinin 
emeklilik hizmetlerine eklenmesi için vâki müracaatına karşılık 
kendisinin 1 . V III . 1943 ten itibaren emekliye sevkedilmiş ol
duğunun bildirildiğinden bu gayrikanunı muamelenin düzeltil
mesini ve Denizyollarında geçen hizmetlerinin son müddeti hiz
metine eklenmesini istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin vâki emek
lilik talebi üzerine gerekli muamelenin yapılarak kendisine emek
li aylığı bağlanmışı olduğu ancak emekliliğe esas olan başka 
vazifelerde bulunmasına binaen ve 4222 sayılı Kanunun 21 nci 
maddesine göre tahsis olunan emekli aylığının kendisine öden
memiş olduğu ve bu hale göre yapılan muamelede b ir kanun
suzluk olmadığından talebinin is ’afına kanuni mesağ bulunmadı
ğı bildirilmetedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karaı- No. K arar tarihi

4594 2 . VI . 1952

Mustafa Şakir Yö- (Dilekçe özeti : İcrayi vekalet et-
rük ve ar. melerine müsaade olunması hak-
Dâvavekllerinden kında).
Dikili - İzmir.

Dilekçiler : Hukuk Usul Muhakemeleri Kanununun 61 nci 
maddesine göre 10 senedir yapmakta oldukları icrayi vekâlet
ten kanuni ve ticari ikam etgâhlan Bergam a’da olduğu halde 
D ikili’de sadece kendilerini ızrar maksadı ile ve muvakkaten 
bir levha asmak suretiyle kiralamış oldukları yazıhanelerde 
icrayi sanat eder gibi görünen Avukat Sacit özsoy, Orhan 
Sunar ve Hami K ural’m  bu tarzı hareketlerinden dolayı mah
rum ve mağdur kalmış olduklarını beyanla kanuna aykırı olan 
bu halin önlenmesini ve işlerine devam etmelerine müsaade 
olunmasını istemektedirler.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında ; Ahiren yaptırılan
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

tahkikata nazaran; adı geçen avukatlardan birinin dükkânını 
kapamış olduğu diğer ikisinin de devamlı olarak D ikili’de 
avukatlık etmedikleri ve bir başkasının da esasen tzm ir Ba
rosuna kayıtlı olmadığı anlaşıldığından arzuhalcılıkla iştigal 
eden dilekçilerin eskisi gibi mezkûr maddei kanuniyeden fay
dalanmaları icabettiğinin Bergama Savcılığına tebliğ olunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek yerine 
gelmiş olduğundan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına k ara r verild i

K arar No. K arar tarihi

4595 2 . VI . 1952

8252/7670 Cavit Şeaı,
D. D. Ticaret ve 
Hasrlat Müfettişi. 
Ankara.

<Dilekçe özeti : İstiklâl Madalyası 
verilmesi hakkında).

Dilekçi : Millî Mücadeleye iştirak edip yara almış bir kimse 
olduğu halde Ayvalık Askerlik Şubesinde kayıtlarının bulun 
maması yüzünden kendisine İstiklâl Madalyası verilememiş ol 
duğunu ve açtığı dâvanın da Askerî Yargıtayca müruruza 
mandan reddedilmiş bulunduğunu belirterek böyle bir hâdise 
de müruruzaman mevzuubahis edilmemesi icap ederken bu 
yolda bir zarar verilmesinin doğru olamıyacağından bahsile 
Yüksek Meclisçe hakkının yerine getirilmesini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Aynı mevzu 
üzerinde dilekçinin daha önce vâki müracaatı dolayısiyle Ay
valık Şubesinden alınan malûmattan kendisinin İstiklâl Ma
dalyası ile taltifini icabeden bir durumu görülemediğinin an
laşıldığı ve Askerî Y argıtayda açtığı dâvanın da reddedilmiş 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip karara bağ
lanmış olan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4596 2 . VI . 1952

8255/7673 Mehmet Kayalarlı. 
9585/8923 ve eşi.

10341/9604 Kocakapı Mah. 1079 
12359/11479 So No. 11.

İzmir.

(Dilekçe özeti : Asker ailelerine 
yapılmakta olan yardımdan fay
dalandırılması hakkında).

Dilekçi: Askerde bulunan oğlundan dolayı ve muhtacı mua
venet ve alil bir durumda bulunmasına binaen verilmesi icabeden 
asker ailesi yardımının Belediye Encümeni ve Vilâyet İdare He
yetince kabul edilmediğinden bahsile kanuni hakkının verilmesi 
için ilgililere emir buyurulmasını istemektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında: Askere sevkolunan oğlu
nun dilekçi ile beraber oturmadığı ve yapılan tahkikata naza
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ran da dilekçinin muhtacı muavenet bir durumda olmadığı tesbit 
edilerek talebinin Belediye Encümenince reddolunup II îdare Ku
rulunca da tasdik edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Asker ailelerinden muhtaç olanlara yar
dım yapılmasına mütaallik olan 4109 sayılı Kanunun 3 ve 7 nci 
maddesi; bu mevzuda yapılacak taleplerin Belediye Encümenleri 
ve îdare Kurullarınca incelenip ve kesin olarak karara bağlan
masını âmir bulunduğundan mezkûr kanuni mercilere baş vur
duğu anlaşılan dilekçinin talebi hakkında komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karar ve ne sebepten verildiği

4597 2 . V I. 1952

8256/7674 Mustafa Ateş. 
Trabzon Cad. 
Yeniotelde. 
Malatyalı. 
Erzincan

(Dilekçe özeti : Askerlik hizmeti
ni yapmakta bulunan kardeşine 
izin verilmesi hakkında).

Dilekçi: 8 nci Tayyare Alayı Muhafız Bölüğünde askerliğini 
yapmakta olan kardeşine validesinin ağır hasta olmasına binaen 
izin verilmesi için yapmış olduğu müracaatı evvelâ bölük komu
tanına yapmış olduğundan dolayı kızarak reddeden tabur komu
tanı hakkmda icabeden kanuni muamelenin yapümasını ve kar
deşine izin verilmesini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında: Bu ere 24.11.1950 
ve 30 . IV . 1950 tarihlerinde ve 15 şer gün olmak üzere iki de
fa izin verildiği ve verilen .1 aylık izinden henüz bir sene geç
mediği için Askerlik Kanununun 77 nci maddesine göre isteğin 
yerine getirilmesine imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre ta
lep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

K aıar No. Karar tarihi

4598 2 . V I . 1952

8261/7679 Mehmet özen. 
GevreE Köyünde. 
Hafik.
Sivas.

(Dilekçe özeti : Ermeni emvali 
metrukesi üzerine verilen tescil 
kararmtn durdurulması hakkmda)

Dilekçi : Sivas ilinin Hafik îlcesine bağlı Gevre Göydün ve 
Tuzhisar köylerinin Ermeni metruk emvalinden olup Hâzineye 
intikal etmiş bulunduğu ve 1926 yılında bu köylerden Şark mu
hacirlerine yeteri kadar arazi verilip iskân edilmiş bulundukları 
halde diğer arazi üzerinde de bunların hakkı tesahup iddia ede
rek Medeni Kanunun 639 ncu maddesine dayanarak mahkemeden 
tescil hükmü istihsal etmiş ve dolayısiyle kendilerinin mağdur 
edilmiş olduklarından bahsile bu muamelenin durdurulmasını 
istemektedir.
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İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Zikrolunan köylerden 
hiç biri adına mahkemece henüz bir tescil kararı verilmemiş ol
duğu gibi bu kabîl dâvalara Mâliyenin de müdahil olarak katıl
dığı idareten yapılacak bir muamele bulunmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Mahkemelerden sâdır olan kararlar hak
kında Anayasanın 54 ncü maddesi muvacehesinde yapılacak bi.- 
işlem olmadığından tetkiki kabiliyeti görülmiyen talebin reddine 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adi, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4599 2 . VI . 1952

(Dilekçe özeti : A ylık  ücretle çalı
şanların istifade etmekte olduk
ları vergi muaflığından faydalan
dırılmaları hakkında).

Dilekçi : Kendileri gibi saatli ücret veya gündelikle çalışan 
işçilerin 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesi ih 
aylık ücretlilere tanınan asgari geçim haddine tekabül eden vergi 
muaflığından istifade hususunda mağdur edildiklerini belirterex 
kendilerinin de faydalanmaları esbabının temin buyurulmasını 
istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Gelir Vergisi Kanu
nunun 91 nci maddesi gereğince ve gündelik esasına göre vergi 
ile teklif edilmiş bulunan dilekçiye ait vergiden zikrolunan 32 nci 
maddeye göre muayyen indirme payı tenzil olunduğu gibi so:' 
defa çıkarılan 5837 sayılı Kanunla da sair aylıklı işçiler gibi 
asgari geçim haddinden tam olarak istifade etmekte bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4600 S . VI . 1952

(Dilekçe özeti : Haricen satınalıp 
30 yıldır tasarruf etmekte bulun
duğu arazilerin kendileri adına 
tesciline karar alan öncel ailesi
nin tagallübünden şikâyet).

Dilekçi : Y an hissesi Enneni metruk emvalinden olan 
Girik Köyü arazisinden haricen satmalıp 30 yıldan beri ta 
sarruf edegelmekte bulunduğu toprakların koy heyeti ihtiya- 
riyesiııden temin ettiği sahte ilmühabere müsteniden kendi
si adına tesciline hüküm alan öncel ailesinden Ömer Bakır ve

8273/7686 İsmail Şahin.
Nusretiye Bucağı. 
Girik Köyünde. 
Aşkale.

8267/7685 Vahdettin Durmaz 
Cibali Tütün ve Sa
nayii İşçileri Sendi
kası Başkanı . 
İstanbul.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve no sebepten verildiği

kardeşi erinin kendileri' üzerindeki tegallüp ve zülınüııden ve 
nahiye müdürü, karakol komutanı üzerinde tesiri nüfuz ede
rek kendilerine fena muamele yapılmasına sebebiyet verdikle
rinden şikâyet etmektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin; hissedarlar
dan Mehmet Bakır’dan kiralamış olduğu mezkûr yerlerden; a- 
leyhine ikame olunan dâva neticesinde ve istihsal olunan ka
rar üzerine icra marifetiyle çıkarılmış olduğu ve bu kanuni 
muameleyi dinlememesi yüzünden ikinci defa mahkemeye ve
rilmiş olduğu gibi kendisinin Hazine adına kayıtlı araziyi sa- 
tmaldığı veya icar ettiği yolundaki iddiasının teyid ve tev
sik edilemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanun yollarına müracaatta muhtar 
bulunan dilekçinin tetkik ve halli ilgili kaza ve idare makam
larına ait bulunan talebi hakkında komisyonumuzca yapıla
cak bir muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4601 2 . V I . 1952

(Dilekçe özeti : Vazifei memuri
yetini suiistimal ettiğinden dolayı 
eski emniyet âmiri hakkında tan
zim olunan evrakı tahkikiyenin 
mevkii muameleye konulmadığın
dan şikâyet).

Dilekçi : Tarihten iki ay önce emekliye çıkarılmış olan em
niyet âmiri İbrahim ü k ten ’in kanuni bir sebebe dayanmaksı
zın şahısların hürriyetini tahdit etmek, dövmek ve saire gibi 
nüfuzu memuriyetini suiistimal etmek suçlarından hakkında 
kaymakamlıkça tanzim olunan evrakı tahkikiyenin Urfa Vali
liği ve Emniyet Müdürlüğünce bu zatın himayesi maksadı ile 
mevkii muameleye konulmamasından şikâyet etmektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : İsnat olunan suçlar
dan hakaret ve hürriyeti tahdit suçlarının vukuu sabit görü
lerek il idare kurulunca verilen lüzumu muhakeme kararı 
üzerine adı geçen emniyet âmiri hakkındaki muhakemenin de
vam etmekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanuni icabı yapıldığı anlaşılan talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

8274/7687 Bedir Bakkal.
Akçakale İlçesinde.

4602 2 . V I . 1952
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Dilskçs

No.

8275/7688

8278/7691

Nuri Alan 
Sabık Muhafaza Me
muru.
Nusaybin.

Dilakys »akArni*
adı, soyadı re adresi Komisyon kararı re ue sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Gümrük Muhafa
za memurlarının durumlarının ıs
lahı hakkında).

Dilekçi : Gümrük Muhafaza memurlarının görmekte oldu
ğu ağır hizmetlere rağmen polise tanınan maaş fiili hizmet 
zammı ve terfi ve yaş haddi imkânları ve saire şjibi birçok hak
lardan mahrum edilmesindeki adaletsizliğe temas ederek 
bunların durumlarının düzeltilmesini istemektedir.

Gümrük ve Tekel Bakanlığı cevabi yazısında : Gümrük Mu
hafaza Memurluğuna alınan ortaokul mezunlarına 15 lira asli 
maaş verilmekte olup bunun Teadül Kanununa uyguıı bulun
duğu ve bu memurlara polisler^gibi yıpranma zammı verilme
sini sağhvacak olan kanun tasarısının hazırlanmış olup yük
sek Meclise sunulmak üzere Başbakanlığa gönderildiği ve bu 
memurlardan sicili müspet olanların 4598 sayılı Kamından 
faydalanmakta bulundukları ve 50 yaşında emekliye sevk edil
melerinin de 3!)44 ve 5434 sayılı Kanunun icabı bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kaııuıı teklifi ile ilgili bu- 
hınan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4603 2 . V I . 1952

İbrahim Sezer ve 
a r . .
Çatalkeli Köyünde. 
Tarsus.

(Dilekçe özeti: Malmüdürünün 
şahsi menfaat düşüncesi ile bâzı 
şahısların fuzuli işgallerine te r l
etmiş bulunduğu Hazine arazile
rinin kendilerine icar e verilmesi 
hakkında).

Dilekçiler : Vaktiyle ellerinde bulunan bir miktar arazilerinin 
hükümetçe istimlâk olunduğundan ve halen toprağa muhtaç çift
çilerden olduklarını belirterek köyleri civarındaki Aynaz ınııı- 
takasıııda bulunan 25 - 30 bin dekarlık Hazine arazilerinin Tar
sus Malmüdürünün özel Köyünden Yasin Şeker vasıtasiyle temin 
ettiği menfaat mukabili bâzı şahısların fuzuli işgaline terketmiş 
bulunduğundan şikâyetle mezkûr yerlerin bunların elinden alı
narak Toprak Kanunu tatbikatına başlanıncaya kadar i çaren 
kendilerine verilmesini istemektedirler.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Bahis mevzuu arazinin 
bir kısmının Aynaz Bataklığından kuruyan ve 4753 sayılı Kanun 
gereğince muhtaç çiftçilere dağıtılması için tahsisi kaldırılan 
Hazine yerleri olduğu ve malmüdürü hakkındaki şikâyetin d ■ 
Mili! Emlâk memurluğundan gelir memurluğuna alınıp oradnn 
açıkta kalan ve Silifkeye tâyin olunduğu halde oraya da gitmiye- 
rek malmüdürüne iğbirar besliyen Murteza Çalışlar adındaki



T>ilekç«
No.

8283/7696

8284/7697

yahsuı tahrik ve teşviki ile yapılmış olduğu bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Kaııuııi muktezasınm tâyin ve ifası ilgili 

Hakanlıklara ait olup talep hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi
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Dilekçe sahibinin

adı, soyadı ve adresi Ko.u.isyon kurun vb ne aebeptöu verildiği

4604 2 . VJ . 1952

(Dilekçe öze ti: Trenden eşyasının 
çalınmasına sebebiyet verenler 
hakkında takibat yapılmasına ve 
bedelinin tazmin ettirilmesine da
ir).

Dilekçi : 27 . X II . 1950 gecesi seyahat etmekte olduğu Er* 
/.urum katarındaki yolcu vagonunda bulunan 672 küsur lira de
ğerindeki valizinin çalınmış olduğunu ve kondüktör tarafından 
alındığına şüphe ettiği halde şeftrenin bulunacağı hakkında sa
dece teminat verilmekle iktifa ederek ısrarına rağmen şikâyet 
defterini dalıi vermediği gibi yaptığı müracaatlara da yapılan 
soruşturmalarda bulunamadığı ve personele bir mesuliyet teret
tüp etmiyeceği şeklinde cevap verildiğinden şikâyetle bunlar 
hakkında icabeden tahkikatın yapılmasını ve eşya bedelinin taz
min ettirilmesini istemektedir.

l'laştırma Bakanlığı cevabi yazısında : İncelenen dosyasına 
nazaran gerek Devlet Demiryolları idare memurları ve gerekse 
emniyet tarafından tren içerisinde ve dışında yapılan soruştur
madan bir netice alınamadığı ve halen mer’i olan işletme tüzüğü
nün yolcu ağırlıkları hakkındaki 27 nci maddesine göre bu gibi
lerin kendi muhafaza ve nezaretleri altında bulunduracakları 
eşyanın ziyamdan Demiryolu İdaresine hiç bir mesuliyet terettüp 
etmiyeceği ve bu itibarla dilekçinin talep ettiği tazminatın veril
mesine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4605 2 . VI . 1952

(Dilekçe özeti: Şehit edilen koca
sından maaş bağlanması hakkın
da).

Dilekçi: 1946 senesinde bir talim esnasında erler tarafından 
ve kasten arkasından atılan bir kurşunla yaralanıp Mareşal Çak
mak Hastanesinde ölen kocası gedikli başçavuş 883 numaralı Ra
sim Akay’dan kendisine ve 3 yetimine maaş bağlanmasını iste
mektedir.

Dürüye Akay. 
Dumlu Bucağında 
Merhum Gedikli 
Başçavuş eşi. 
Erzurum.

Mehmet özgüdek. 
Alipaşa Mah. I. T ur
han So. No. 5. 
Erzurum. /



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

8287/7700

8288/7701

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında: Adı geçenin ölü
münün vazife ile ilgili bulunmaması ve fiilî hizmetinin 20 yılı 
bulmadığı için 1683 sayılı Kanunun 19 ve 45 nci maddelerine 
göre yetimlerine maaş verilmesine imkân bulunmadığı gibi müd
deti hizmetinin 9 küsür seneden ibaret bulunması itibariyle de 
3779 sayılı Kanuna tevfikan dilekçiye ikramiye verilmesinin de 
mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4606 2 . V I . 1952

İsmail Hakkı Kara- 
arslan.
Akviran - Çumra.

(Dilekçe özeti: Muamele Vergisin
den dolayı haczolunan tâsir maki
nesinin satışının durdurulması 
hakkında).

Dilekçi: 1943 yılı beyannamesinde mal dairesine verilmek su
retiyle kurmuş olduğu nebati yağ tâsir makinesinden dolayı tarh 
olunan 4 yıllık müterakim Muamele Vergisini peyderpey ödemek 
istediği halde yegâne geçim vasıtası olan bu makinesinin haczo- 
lunup ve satılmış bulunduğundan şikâyetle dosyasının tetkik 
buyurulup hakkının korunmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında: Dilekçinin açmış bulundu
ğu tâsirhane için kanunen vermesi ve tutması icabeden beyanna
me ve defteri tanzim ve mal dairesine vermemiş olması itibariyle 
3843 sayılı Muamele Vergisi Kanununa göre re ’sen takdir yolu 
ile adına salınan ve itirazı üzerine komisyonca da tasdik edilen 
vergiyi ödemediğinden dolayı haczedilen makinesinin yediemine 
bırakıldığı ve kendisinin bu borcunu ödeyerek makinesini alıp 
satmış bulunduğu ve yapılan muamelede bir kanunsuzluk olma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Tetkiki vazifeli itiraz ve temyiz komisyon
ları ile Danıştaya ait bulunan talep hakkında komisyonumuzca 
İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre yapılacak bir işlem olmadığı
na karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4607 2 . V I . 1952

Osman Özkaya. 
Tepecik Mah. İstik
lâl Cad. No. 210 
aşçı.
İzmir.

(Dilekçe özeti: Adına tarholunan 
Esnaf Vergisinin haddi lâyikına 
indirilmesi hakkında).

Dilekçi : 5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanununun iş yerlerinin 
gayrisâfi iradı üzerinden kabul ettiği karine esasının gayriâ- 
dil olduğunu ve ezcümle cüzi bir sermaye ile yapmakta oldu*
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Dilekçe

No.

8290/7703

8294/7707

ğn işinden dolayı kendisinden kat kat fazla sermaye ile iş ya
panlara nazaran ve iş yerinin senelik icarı olan 600 lira 
üzerinden ve 360 lira gibi ödemeye muktedir olmadığı yük
sek bir vergi ile teklif olunmasındaki adaletsizlikten bahsile 
vergisinin haddi lâyikına indirilmesini ve bu durumun ön
lenmesi için bina tahriri yapılmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Yerdiği beyannameye 
müsteniden ve 5423 sayılı Kanunun 6 nci maddesine tevfikan 
dilekçi adına salman vergide bir kanunsuzluk olmadığı ve 
5432 sayılı Kanunun geçici 6 nci maddesi karşısında da genel 
bina tahriri yapılmasına imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki; vazifeli itiraz ve temyiz ko
misyonları ile nihai olarak Danıştaya ait bulunan talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve nc sebepten verildiği

4608 2 . V I . 1952

F aik  A ltay .
Tekel yaprak tütün 
aınbar memuru.
A rtv in .

Dilekçi : Radyo yayınlarına akseden telgraf morslarının 
muhaberatın masuniyeti bakımından bu neşriyata aksetme
mesi için icap eden tedbirlerin alınmasını istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığı cevabi yazısında : Filhakika telgraf 
muhaberesinin alıcılara aksettiği anlaşılarak Artvin P . T . T. 
Merkezinin toprak telinin değiştirilmesi ve telgraf tellerine 
yakın ve muvazi bulunan radyo antenlerinin uzaklaştırılma
sı suretiyle bu halin hafifletilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4609 2 . V I . 1952

(Dilekçe ö ze ti: Telgraf keşidele
rinde radyo yayınlarına akseden 
morsların bu neşriyata aksetme
ni esinin temin buyurulmast hal 
kında) .

Turan Gülaydın. 
Toı-os Matbaasında 
çırak.
Adana.

(Dilekçe özeti : Vergisinin kanuni 
haddine indirilmesi hakkında).

Dilekçi : Çırak olarak çalışmakta olduğu Toros Matbaasın
da ayda 30 lira aldığı halde vergi dairesince kendisine 75 li
ra üzerinden vergi tarh olunduğunu ve yaptığı müracaatlar
dan da bir netice alamadığını belirterek vergisinin kanuni 
hadde indirilmesini ve hukukunun korunmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : 5421 sayılı Gelir Ver-



bilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ye adresi

—  fî —

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

gisi Kanununun 48 nci maddesine göre il takdir komisyonun
ca tespit olunan götürü» kazam; hadleri dairesinde vergi ile 
teklif edilmiş bulunan dilekçinin itiraz komisyonuna müra
caat etmiş bulunmasına binaen bu mevzuda idarece yapıla
cak bir işlem kalmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşnüldü : Tetkiki, ilgili itiraz ve temyiz komis
yonları ile Damştaya ait bulunan talep hakkmda İçtüzüğün 
53 ncü maddesine göre komisyonumuzca yapılacak bir muame
le olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarih i

4610 2 . V I . 1952

8296/7709 Abdülkadir Omay. 
10260/9532 Tepeibaşı Malı.

Kızıltepe - Mardin.

(Dilekçe özeti : Vakıflar Kanunu
nun 39 ncu maddesinin tadil olun
ması hakkında).

Dilekçi : M ardin’de kâin Sadıkağa Vakfından Vakıflar Daire
since evlâdı vakfa ^yerilmekte oln cüzi aylıkların geçimlerini te
mine medar olmadığı gibi şartı vâkıfa da mugayir olduğunu be
lirterek haksız olarak mazbuta vakıfları meyanma alınmış olan 
bu vakfın mevkuf akaratım ıı Vakıflar Kanununun 39 n«?.u mad
desinde yapılacak bir değişiklikle kendilerine iade edilmesini 
istemektedir.

Başbakanlık cevabi yazısında : 2762 sayılı Vakıflar Kanunu
nun 39 ncu maddesine göre ve 10 yıl mütevellisi/ kalmış bulunan 
ıuezkûr vakfın mazbut vakıflar meyanma alınmış olduğundan 
başkasına tevcihine imkân olmadığı vakıf gelirinin evlâda meş
rut bulunmasına binaen ve Tüzük hükümleri dairesinde vakıfın 
ahfadından olan 23 kişiye intifa haklarının her ay ödenmekte 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile ilgili bulunan 
talep hakkında Anayasanın 15 nci maddesine göre komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarih i

4611 2 . VI . 1952

8303/7716 Hurşit Koçsoy. 
Yortan Köyünden. 
Oruç Oğullarından. 
Yozgad.

(Dilekçe özeti: Maluliyet aylığı 
bağla n ması hak km da) .

Dilekçi : İştirak ettiği birinci büyük harbde sol el ve ko
lundan mâlûl kaldığını ve bunu müeyyit bulunan raporunda 
Yozgad Askerlik Şubesine gönderilmiş olduğu kaydetı sabit 
bulunduğu halde raporun bulunamaması yüzünden maaş bağla- 
namadığım dolayısiyle mağdur edildiğini belirterek kanuni 
hakkının yerine getirilmesini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : künye »kaydında 
mevcut olan 249 sayılı raporunun bulunamamağına binaen ye-
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Dilekçe Dilekçe •* bibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

niden muayeneye sevakolunan dilekçinin sakatlık durumunun 
55J sayılı Kanuna bağlı emraz cetvellerinden birine girmesi ve 
bu durumunu tevsika medar olabilecek vesaik temin olunması 
halinde emsali gibi kendisine maaş bağlanabileceği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup icabı ka
nunisine tevessül olunduğu bildirilen talep hakkında içtüzüğün 
53 ncü maddesine göre komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4612 2 . VI . 1952

8306/7718 Mustafa Özmat.
Fatih îskenderpaşa 
Malı. Feyzullah E- 
feııdi So. No. 25/.1. 
İstanbul.

( Dilekçe özeti : Emekli muamele
sinin ıslahı ve ikramiye verilmeni 
hakkında).

Dilekçi : Babaeski .Jandarma Komutanı bulunduğu sırada 
1927 yılında Kararname ile Hizaıı Kaymakamlığına naklolunup 
aradan 3 vıl geçtikten sonra Jandarma Genel Komutanlığınca 
tekaütlük muamelesinin icra kılındığı ve kaymakamlık vazifesine 
devam etmesinin bildirilmiş olduğunu ve bu suretle 1941 yılın,ı 
kadar bu vazifesinde kaldıktan sonra bu lıizmctden de tekaüde 
sevkolunması üzerine vâki müracaatına karşılık mütekaideıı 
müstahdem bulunduğu bu son hizmetinden dolayı ancak kendi
sine hizmeti ahire zammı verilebileceğinin bildirilmiş olmasından 
şikâyetle yapılan bu gayrikanuııi muamelenin düzeltilerek emek
li muamelesinin kaymakamlık maaşı üzerinden yapılmasını zam
ları ile birlikte 45 yıla baliğ olaıı müddeti hizmetine göre ikra
miye verilmesini istemektedir.

içişleri Bakanlığı cevabî yazısında : Jandarma ön yüzbaşısı 
iken ve yaş haddinden dolayı emekliye çıkarılan ve bu tarihe ka
dar olan hizmeti 30 yıla baliğ olmadığı içiıı ikramiye verilemiyeu 
dilekçinin bağlanan emekli maaşına kaymakamlıkta geçen son 
hizmetinden dolayı hizmeti ahire zammı yapıldığı ve açtığı idari 
dâvanın da Danıştayca reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin aynı mevzu hakkında daha 
önce vâki müracaatı üzerine selef komisyonca 31. I I I . 1943 ta ri
hinde ve münderecatı bakımından idari bir dâva mevzuu olabile
cek olaıı ve Danıştavcada salâhiyet yönünden reddedilmiş ise va- 
zifedar mahkemeye ve kanun yollarına baş vurulması icabeden 
iş hakkında bir muamele ifasına mahal olmadığına dair 16 sayılı 
bir karar verilmiş bulunmasına binaen komisyonumuzca yeniden 
yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4613 2 . V I .1952
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8310/7719

Dilekge
No.

Azmi öoalır. 
Üsküdar Doğancılar 
Viransferay So, No. 
15.
İs tan b u l.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı re adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özet : Devlet iktisadi Te
şekküllerinde geçen 5,5 yıllık hiz
metinin müddeti içerisinde yap
mış olduğu müracaata rağmen ka
bul edilmemesinden şikâyet).

Dilekçi : Devlet Ekonomi Kurumlan Memurları Emekli San
dığından geri almış olduğu 233 küsur lira aidatı 5434 sayılı yeni 
Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tevfikan ve bu sandıktan 
talep ettiği borçla karşılıvarak iade edip mezkûr meblâğa teka
bül eden 5,5 yıllık hizmetinin emekli hizmetine eklenmesi için 
yaptığı müracaatı bir taraftan vâki borçlanma muam^lgsi cere
yan ederken diğer taraftan da bu müddetinin paranın kanuni 
müddeti içerisinde yatırılmamış olduğundan dolayı emeklilik 
hizmetine eklenemiyeceğiııin bildirilmiş olduğundan şikâyetle zik
rolunan kanunun 122 nci maddesi hilâfına yapılan bu muamele
nin düzeltilmesini istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : 5434 sayılı Kanunun 122 
ııci maddesine göre bu kuram larda geçen hizmetlerin kabul olu
nabilmesi için bu kanunun yürürlüğe girdiği 1 .1 .1950  tarihin
den 31. X II . 1950 tarihine kadar ve bir yıl içerisinde bu kuram
lara ait ve mülga emekli sandıklarından geri alman paranın san
dığa yatırılmış bulunması icabetmekte olduğundan dilekçinin 
mücerret sandığa müracaat etmiş olmasının kanunun bu açık 
hükmü karşısında Sandığa para yatırmış sayılmasına sebep te,şkil 
edemiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4614 2 . V I . 1952

8314/7723 Hüsnü Ulus*avâ§.
Beyköy Durağmda 
Muhallere Memuru. 
Eğridir.

(Dilekçe özeti : Memuriyetinin 
tescil olunması hakkında).

Dilekçi : İdareye intisabından bir yıl sonra ve stajyer bu
lunduğu bir sırada ve vazifesi babında bir kaza neticesinde 
avağmı kaybetmiş olduğunu memuriyetinin tescili için yaptığı 
talebinin mevzuata müsait olmadığından bahsile is 'a f olunma
dığından tazallümü hal ederek kendisinin de bu alil durumu 
ile meslekin terfi ve tefeyyüzünden faydalanabilmesi için bu 
hususta emir buyurulmasını istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığı cevabi yazısında : Vazife esnasında 
geçirdiği kazada sağ ayağım kaybetmiş olan dilekçiye tahsi
satlar nizamnamesine tevfikan tazminat verilmekle beraber 
suni bir ayak da yaptırılmış bulunduğu m er’i beden kabiliyet 
talimatnamesine göre de vazifesinin tesciline imkân bulunma
dığı ancak yeni hasırlanm akta olan talimatnamenin neşrini
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Dilekçe

No.

773.')

S326/7736

mütaakıp istek hakkında bir işlem yapılıp yapılamıyacağımn 
anlaşılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca I>ir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
tar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve nc sebepten verildiği

4615 2 . VI . 1952

(Dilekçe özeti : Kendilerine karşı 
hiçtik teşhir eden samlıların ser
best bırakılma mala rmdan şikâ
yet).

Dilekçiler : Yapılan bir düğün esnasında kendilerine ha
karet edip ve bıçak teşhir eden şahısların serbest bırakılmasından 
ve ikinci hâdisenin vukuu ihtimalinden üzüntü duyduklarını 
belirterek haklarında gerekli kanuni muamelenin yapılmasını 
istemektedirler.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : Cereyanı vakıa aynen 
izah olunduktan sonra sanıklardan birisi hakkında âmme dâ
vası açılıp serbest bırakılmış olduğu diğer sanıkların bu suçu 
işlediklerine dair her hangi bir delil olmadığı için haklarında 
takipsizlik kararı verilmiş olduğu sanığın tevkifi işi hâkimin 
takdirine taallûk eden bir keyfiyet olmakla duruşmanın ser
best olarak yapılmasında bir kanunsuzluk olmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir* işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4616 2 . VI . 1952

( Dilekçe özeti : Kocasından aylık, 
bağlanması hakkmda).

Dilekçi : •!(> - 37 senelik bir Devlet hizmetinden sonra 
Dörtyol Hapisaııe Müdürü iken vefat eden kocasından kendi
sine aylık bağlanması için istenilen vesaikin Hatay Savcılığına 
gönderilmiş olmasına rağmen temini kendisi için müşkül olan 
bu vesaikin gönderilmedikçe maaş bağlanaınıyacağının bildiril
miş olduğundan teessür duyduğunu ifade ile mezkûr vesaikin 
ikmal ve intacının kendisine ait olmadığı ımitalâsında bulun
duğundan 2 yıldır sürüncemede bırakııılaıı bu isinin intacını 
istemektedir.

Adalet Hakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin komisyona 
daha önce vâki müracaatı dolayısiyle Hakanlıktan yazılmış 
olan 15. VIII . 1950 gün ve 2730 sayılı yazı ile de bildirilmiş

Nuriye Göçer. 
Abidinpaşa Cad. 
Diştabibi Zeki Ün- 
ver yanında. 
Döı-tyol.

Ali Uylıı ve ar. 
Demirci Mah. de. 
Kızılcabölük Bucağı.



Öilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı* soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

I ulım.duğu gibi mumaileyhanın tahsis işlemine esas olacak ev
rakı Ivalen vermeıaiş olmasından dolayı bu husustaki mu ıntele- 
siuiu ikmal edilememiş bulunduğu, tekemmül ettiği zaman 
derhal gereği yapılarak dilekçiye tebliğ olunacağı bildirilmek
tedir.

Geçeği düşünüldü : Bu mevzuda yapılması icabeden mııa 
melenip ifası ilgili bakanlıklarla Emekli Sandığı (îeııel .Mü
dürlüğüne ait bulunmasına ve ihtilâf vukuu halinde de işııı te t
kikinin kaza merciini ilgilendirmesine binaen komisyonumu
zun vazifesi dışında kalan talep hakkında yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4(117 2 . V I. 1 »52

8328/7737 Mehmet Karakurum 
ve ar.
Orman Bakım Me
muru.
Bakkal Mehmet E r
den eliyle 
Montaj - Trabzon.

(Dilekçe özeti: İkramiyelerinin ve 
emekli keseneklerinin geri veril
mesi hakkında).

Dilekçiler : Çalışmakta oldukları Maçka Orman İşletmesi ba
kım memurluklarından açığa çıkarılıp mağdur edilmiş oldukla
rını belirterek kanuni hakları olan ikramiyeleri ile kendilerinden 
kesilmiş olan emekli aidatlarının geri verilmesini istemektedirler

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : 1951 yılında yapılan 
kadro tasaruf dolayısiyle açığa çıkarılmış olan dilekçilere üc
retli müstahdemlere açığa çıkarılmaları halinde ikramiye verile
ceğine dair kanunda bir kayit mevcut olmaması keza Emekli San
dığı Kanununun 87 nci maddesine göre müddeti hizmetlerinin de 
5 yıldan az bulunması balonundan ikramiye ve aidatlarının geri 
verilmesine imkân- bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar bulu
nan dilekçilerin talepleri hakkında Bakanlık cevabına göre yapı 
lacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4618 2 . VI . 1952

8329/7738. Mehmet Turgut, 
ve kardç§i, 
Susujsahşap Köyün
den*
Cevizlik - Akseki.

(Dilekçe özeti : Bakım memurlu
ğuna tâyini için yaptıkları nıü- 
racaati kanunsuz olarak is ’af etmi- 
yen Akseki İlçesi Bademli Orman 
Bölge Şefinden şikâyet).

Dilekçiler : Bademli Orman Bölge Şefliğinde açılan bakım 
memurluğu kadrolarına tâyin olunmaları için 2 kardeş mezkır 
şeİliğe yapmış, oldukları müracaatlarına karşılık mezkûr şeflikçe 
müdüriyetten alman bir emre atfen kendi köylerinden memur 
alınamıyacağının bildirildiğini ve b ir taraftan da Cevizlik bucağı 
Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Mehmet Özkan’ın tesiri ’le
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Dilekçe

No.

8237/7742
14854/13835

yeğeninin bu vazifeye tâyin edilmiş bulunduğundan şikâyet edo- 
rek gayrikanuni olan bu durumun tahkik ve tetkik ettirilerek 
icabedenlerin cezalandırılmasını ve dilekçelerine cevap veril
mesi esbabının bildirilmesini istemektedirler.

Tarım Bakanlığı cevabi yazılarında : Dilekçilerin vâki müra
caatları esnasında daha ehil bir memurun inha olunarak tâyin 
edilmiş bulunması itibariyle kendilerinin tâyinine imkân olma
dığının tebliğ edilmiş bulunduğu, keza yapılan tesir ile vazifeye 
alındığı bildirilen şahsın da tâyininin yapılmamış bulunduğu 
gibi kendilerine de iddia ettikleri şekilde her hangi bir ifadede 
bulunulmadığı bu itibarla mesnetsiz olan müracaat üzerine ya
pılacak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

4619 2 . VI . 1952

Müfit Sunman. (Dilekçe özeti : Açıkta kaldığı
müddetin emeklilik ve terfi müd
detlerine eklenmesi hakkında).

Dilekçi: Geyve Tütün inhisar Müdürü bulunduğu bir sırada 
işten el çektirilmek suretiyle açığa çıkanlıp hüküm istihsal etti
ği açık maaşlanndan bidayeten emekli aidatı kesilmiş ve bu müd
det emeklilik süresine eklenmiş iken bilâhara Danıştayın bir ka
rarından bahsile aidatının kendisine geri verilerek bu hakkının 
tanınmadığından bahsile 22 Mayıs 1932 den 9 Nisan 1936 ta ri
hine kadar geçen ve 1683 sayılı Kanunun 11 nci maddesine göre 
emeklilik hizmetine katılması icabeden bu müddetin gerek fiilî 
hizmetinde ve gerekse terfi müddetinde nazan itibara alınmasını 
istemektedir.

Gümrük ve Tekel Bakanlığı cevabi yazısında : Mülga 2921 
sayılı Kanuna göre zikrolunan müddet zarfında kendisinden 
emekli aidatı kesilmekte iken Sayıştay Genel Kurulunca 4.XI. 
1948 tarihli açık maaşından tekaütlük aidatı kesilmesine sebep ve 
mesnet olmadığı yolunda verilen karar üzerine; yapılan tevki- 
fa t kendisine reddedilmiş bulunan dilekçinin bu açık müddetinin 
emeklilik hizmetine keza 4598 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine 
göre de terfi müddetine eklenmesine kanuni imkân bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verild i

K arar No. K arar tarihi

Tekel Genel Müd. 
Merkez Ayniyat 
Âmiri
Kabataş - İstanbul

4620 2 . V I . 1952
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Dilekçe
No.

8342/7746

8344/7748

Abdullah Güven, 
ve ar.
Kozan - Seyhan.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti: Eczane tahdidatım  
kaldıracak olan kanunun bir an 
önce çıkarılması hakkında).

Dilekçiler: Sağlık Bakanlığı emirleri ile Kozan’da açılmış 
olan ikinci eczahane sayesinde ilâç fiyatlarının normal hale av
det etmesinden büyük bir memnunluk duymaktalarken bu ecza
nenin Şûrayı Devlet karariyle kapatılmış olmasından müteessir 
olduklarını beyanla hazırlanmış olan ve eczane tahdidatını kal
dıracak olan kanunun bir an önce çıkarılmasını istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı cevabi yazısında: Birinci 
eczane sahibi tarafından açılan idari dâva üzerine Danıştayca; 
Bakanlıkça verilen müsaadeye mütaallik muamelenin kaldırılma
sına karar verildiğinden bu karar gereğince eczanenin kapatıl
masının Seyhan Valiliğine yazıldığı ve bu durum karşısında 
Bakanlıkça yapılacak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin; İçtüzüğün 50 ve 53 ncü mad
delerine tevfikan bahis konusu edilen tasarıyı incelemekte olan 
Sağlık Komisyonuna gönderilmesine karar verildi.

K arar No K arar tarihi

4621 2 . V I .1952

Şevket Diren. (Dilekçe özeti : Nasp tashihi hak-
Binbaşı. kmda).

Zonguldak. Dilekçi : İstanbul Komutanlığı Askerî Mahkemesince 1939
yılında hakkında verilmiş olan 8 günlük göz hapsi cezası do- 
layısiyle; mezkûr tarihte m er’i olan mevzuatta bu cezanın kı
demden indirileceğine dair her hangi bir hüküm olmadığı 
halde muahhar bir tefsir kararına dayanılarak ve kıdemin
den tenzil olunmak suretiyle emsaline nazaran terfiinin bir 
yıl geri bırakılmış olduğunu belirterek binbaşılık nasbinin
1947 olarak düzeltilmesini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin mez
kûr cezasının hükmolunduğu tarihte m er’i olan 863 sayılı 
Terfi Kanununun 8 nci maddesi dairesinde yapılan bu mu
amelenin tamamen kanuni olduğu ve iddianın vârit olma
dığı; açılan idari dâvanın da 2948 sayılı Askerî Yargıtay Ka
rarı ile reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince tetkik ve karara bağ
lanmış olan talep hakkında Anayasanın 54 ncü maddesi muva
cehesinde komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına ka
rar verildi.

K arar No. K arar tarihi 

4622 2 . V I . 1952
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8345/7749

Dilekçe
No.

A. Rıza Yurdaor.
8 : 3 Sivil Hesap. 
Memuru.
Uçuş Okulları Mey
dan Hizmet Tabıı- 
runda.
Esûşehir.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti E r tayın bedeli 
nin kesildiği tarihten itibaren ve
rilmesi hakkmda).

Dilekçi : 1946 yılından beri çalışmakta olduğu Hava O- 
knlıı Levazım Müdürlüğü maaşlı sivil hesap memurluğunda 
4367 sayılı Kanuna göre er tayın bedeli almakta iken 1951 yı
lında kesilmiş olduğundan ve vâki müracaatlarına karşılık 
da verrlemiyeceğiniıı bildirildiğinden bahsile Dilekçe Komis
yonunun 1949 tarih ve 2834 ve 2835 sayılı kararları ile keza 
Askerî Yargıtayın kendisi ile ayııı durumda bulunan sivil he
sap memuru Ahmet Şener hakkında ve bu hakkı tanıyan 50/1010 
sayılı kararları dairesinde kendisinin de bu kanuni haktan fay
dalandırılmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : 4367 sayılı Ka
nunu değiştiren 4684 sayılı Kanun şümulü içine girmiyen di
lekçiye 1 Mart 1951 tarihinden itibaren tayın bedeli verile
mediği ve filhakika mezkûr kararlarla; kendisi ile aynı dunun
da olan sivil memurlar için bu hakkın tanınmış bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre komisyonumuzca 
b ir işlem 'yapılmasına malıal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4623 2 . VI . 1952

8349/7751 Halil îbrahinı Tü
mör.
9688 C. Savcısı. 
Kızılcahamam.

(Dilekçe özeti : Askerlikte geçir
diği halde mütaakıp terfilerinde 
nazarı itibara altnmıyan müddet
lerinin ziyama mahal bırakılma
ması için 5585 sayılı Kanuna bir 
fıkra eklenmesi hakkında).

Dilekçi : 5585 sayılı Kanunun muvakkat 7 ve 8 nci madde
lerine göre ve askerlikte geçen müddeti hizmetinden aııeak 
8 ayı nazarı itibara alınmak suretiyle terfi ettirilmiş ise de 
mezkûr müddetten artan kısmın dahi mütaakıp terfiinde na
zarı itibara alınabilmesi için bu kanunda gerekli tadilâtın ya
pılmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : 2 yıllık terfi süresini
16 . III . 1951 tarihinde bitirmesi lâzımgelen dilekçinin; mu
vazzaf askerlik hizmeti kıdemine ilâve olunmak suretiyle 
ayırma meclisince 15 . VI . 1950 tarihinde terfi ettirilmesi
ne karar verilip, 30 . VT . 1950 tarihinde maaşının 50 liraya 
yükseltilmiş olduğu ve Aralık 1950 tarihine kadar yükselme 
sürelerini bitirenlere ait listede adını göremeyince keza mez
kûr hizmetinden bahsile yaptığı müracaat üzerine de bu hiz
metten artan kısmının tekrar terfi süresine ekleneceğine da-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve n» sebepten verildiği

ir 5585 sayılı Kanunda bir hüküm bulunmadığından 2 numa
ralı ayırma meclisince vâki itirazmın reddedilmiş bulundu
ğu ve salâhiyetli kurullai’ca incelenip karara bağlanmış olan 
talep hakkında yapılacak başka bir muamele olmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanun teklifinde bulunmak komis
yonumuzun vazifesi dışında olduğundan talep hakkında; bu 
cihetten yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4624 2 . VT .1952

8351/7753 Reşat Babacan. 
Lâlebey So. No. 12. 
do 6 nci Sınıf Hesap 
memu rluğundan 
emekli.
Diyarbakır.

(Dilekçe özeti : Emekli muamele
sinin kaldırılarak iadei memuri
yet ettirilmesi hakkında).

Dilekçi : 1945 Aralık ayından 3360 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin H fıkrasına göre emekliye sevkolunduğu tarihe kadar 
hastanede ve hava değişimli olarak istirahatte iken kendileri 
ile ancak 2 - 4 ay gibi ve mevzuat bakımından sicil doldurma
ya müsait olmıyan cüzi bir müddet tebriki mesai ettiği halde 
Sarıkamış 9 ncu Topçu Alay Komutanı tarafından hiçbir ka
nuni mesnede dayanmaksızın sadece şahsi kin ve garez üzerine 
.yapılmış olan ve bu sılıhi mazereti dolayısiyle de müddeti içe
risinde müracaat edemediğinden Askerî Y arkıtayca reddedilmi 
bulunan emeklilik muamelesinin kaldırılarak iadei memuriye 
ettirilmesine karar veralmesini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Yetkili sicil üst 
leri tarafından ve Ordu Sicil Yönetmeliği hükümlerine göre 
(Orduda kalması caiz değildir şelinde) düzenlenen 1946 sicili 
üzerine ve 3300 sayılı K anunun 1 nci maddesinin H fıkrasına 
göre emekliye sevkedilmiş bulunan dilekçinin her ne kadar bir 
sicil süresi içerisinde 3 aydan fazla hava değişimi almış olduğu 
ancak bu yönetmeliğin 33 ncü maddesine göre bir sicil süresi 
daha bekletilmesi uygun görülmediği ve esasen 3410 sayılı Ka
nuna göre açtığı dâvanın da zaman aşımından Yargıtayca 
reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup Askeri 
Yargıtayca da incelenerek karara bağlanmış olan talep hak 
kında Anayasanın 54 ncü maddesi sarahati karşısında komisyo
numuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4625 2 . VT.1952
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Dilekçe
No.

8352/775,4

8355/7757

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Çiftçi mallan ko
ruma ücretlerinin fazlalığından 
şikâyet).

Dilekçiler : Manisa şehir merkezinde oturup ve sürücülük
le de iştigal etmekte olduklarını ve konuna meclisince beher 
koyun ve keçi başından 5 kuruştan nihayet 40 kuruşa kadar 
yükseltilerek alınmakta olan koruma bedelinden şikâyetçi iken 
değişen yeni meclis tarafından 100 kuııış gibi fahiş bir mikta
ra çıkarılıp ve usulüne tevfikan da ilân edilmiyerek mağdur 
edildiklerini beyanla icabeden kanuni muamelenin yapılması
nı istemektedirler.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Murakabe heyetince 
4081 sayılı Kanunun 8 nci maddesine tevfikan tanzim edilmiş 
bulunan koruma tarifesinin ilgililer tarafından itiraz olunma
ması sebebi ile katiyet kesbetmiş olduğu, ancak sürü sahiple
rinin hayvanları; kendi meralarında veyahut kiraladıkları me
ralarda otlatmak zaruretinde bulunduklan göz önüne alınarak 
koruma parasından muaf tutuldukları ve bu suretle şikâyet 
mevzuu kalmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre yerine getiril
miş olan istek hakkında komisyonumuzca yapılacak başkaca 
bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4626 2 . V I. 1952

(Dilekçe özeti : Askerlik hizmeti
nin terfiinde ve ,emekliliğinde he
saba katılmadığından şikâyet).

Dilekçi : Devlet Demiryollarının müseccel bir memuru iken 
1941 yılında Millî Savunma Bakanlığı emirleri ile keza vazi-» 
fesi başında 2 yıl müddetle yapmış olduğu askerlik hizmetinin 
terfiinde ve emekliliğinde nazarı itibara alınmadığından şikâ
yetle vâki mağduriyetinin giderilmesini istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin Dev
let Demiryolları idaresinin hangi işletmesi emrinde ve kaç 
sicil sayılı ile hizmet ifa etmekte olduğunu belirtmemiş olması 
itibariyle durumunun tetkik olunabilmesi için adresinden bu 
malûmat, istenilmiş olduğu halde bugüne kadar cevap verme
miş bulunması itibariyle iddialarının tetkik ve tahkikinin 
mümkün olamadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ıait olan talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Mustafa Gürkan,
D. D. Yollarında 
istasyon Şefi. 
Köprübaşı Akar 
So. No. 18.
Ortaköy - İstanbul.

Basim Orhan ve ar. 
D. P. Mensupları. 
Karaköy - Manisa.

4627 2 . V I .1952



Dilekçe
No.

8359/7761

8361/7763

Mecıt Gezici 
v© ar.
Azbeder.
Suşehri • Sivas.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

87 —

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : İskânlarının ta
mamlanması hakkında).

Dilekçiler: Mensup oldukları 45 hanelik gezginci Türkmen- 
lerden 23 hanesinin Abana Köyünde yerleştirilip nısıf istihkak
larının verilmiş olduğunu 1948 den beri devamlı müracaatlarına 
rağmen kendilerinin iskân istihkaklarının tamamen verilmemiş 
olduğundan şikâyetle Kuruköprü Kıraç köylerindeki arazüerin 
tamamen Hâzineye ait bulunmasına binaen kendilerinin yerleş
tirilmesini istemektedirler.

Tanm  Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçüerin mensup ol
dukları göçebe topluluğunun 38 haneden ibaret olup bunlardan 
22 sinin Suşehri ilçesinin muhtelif köylerine yerleştirilerek ken
dilerine iskân haddi dâhilinde toprak verüip adlarına tapuya tes
cil ettirilmiş bulunduğu gibi ihtiyaçlı olan aüelere de iaşe ve 
ibate yardımında bulunulduğu iskân yerlerinden uzakta bulunan 
diğer ailelerin de buraya gelmeleri halinde bunlara da toprak 
verileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre ta 
lep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal' ol
madığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4628 2 . V I . 1952

Yusuf Mamak, 
ve ar.
Uzunsırt - Yumur
talık.
Ceyhan.

(Dilekçe özeti : Vzerine ev yap: 
nıış oldukları orman bakiyesinden 
çıkmaları için kendilerine yapılan 
tazyikin önlenmesi hakkında).

Dilekçiler: Yerleşmek maksadiyle işgal etmiş bulundukları 
orman bakiyesinden çıkmaları için kendilerine baskı yapılmama
sının temin buyurulmasını istemektedirler.

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçilerin bahis mev
zuu ettikleri yerlerin sahibi tarafından yapılan m üracaat üze
rine hazırlanan tahkikat evrakının adliyeye tevdi olunduğu ve 
mezkûr yerde Hâzineye ait arazi bulunmadığı bu aşiretin de di
ğer göçebeler gibi iskânları işinin ehemmiyeti aşikâr olmakla be
raber bir müddet tehiri zaruri bulunduğu; iskân hakkına sahip 
oldukları takdirde toprağa bağlanmaları cihetine gidilmek üzere 
kendilerine münasip m iktar Hazine arazisinin pazarlıkla kiraya 
verilmesi lüzumunun valiliğe yazıldığı büdirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre ta 
lep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4629 2 . V I . 1952
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Dilekçe
No.

8362/7764

8365/7766

Dilekçe sahibinin
ad}, soyadı ve adresi Komtyfon karan vc nc sebepten verildiği

(Bilekçe özeti : Toptan ödeme yo? 
ptlarak emekli aylıkları kesilenle
re aylıklarının tekrar bağlanılma
dı için kanunda değişiklik yapıl
ması hakkında).

Dilekçi : 1683 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre 10 se
neliği toptan ödenerek kesilmiş olan emekli aylığının kesildiği ta
rihten itibaren tekrar bağlanması için kanunda gerekli değişik
lik yapılmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabı yazısında : Dilekçinin 5434 sayılı 
Kanunun muvakkat 76 nci maddesine göre bu kanundan fayda
landırılmasına, dolayısiyle talebinin is’afına imkân bulunma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile ilgili buluna/ı 
talep hakkında Anayasanın 15 nci maddesine göre komisyonu
muzca, yapılacak bir işlenı olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4630 2 . VI . 1952

(Bilekçe özeti : Ticaret ve Sanayi 
Odası veznedarlığında geçen 2 se
ne 11 aylık hizmetinin emeklilik 
hizmetine eklenmediğinden .şikâ
yet).

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin K fıkrası 
ıun açık hükmüne rağmen Ticaret ve Sanayi Odası Veznedarlı 
ğında geçen 2 sene 11 aylık müddetinin bu kanuna göre borçlan
ma sureciyle, kabul ve emeklilik müddetine katılmadığından şikâ 
yet etmektedir.

Maliye. Bakanlığı cevabi yazısında : 5434 sayılı Kanunun g< 
çici 65 nci maddesinin 2 işaretli fıkrasının J  bendi ile; ticaret 
sanayi odaları ile t ica re t ve zahire borsalarmm tâyinleri Ticaret 
Bakanlığınca yapılan aylık - ücretli ve sürekli kadrolardaki me
muriyetlerde geçen hizmetlerin borçlanma suretiyle fiilî hizmet
lere eklenmesi kabul edilmiş olduğundan tâyinleri mezkûr Ba
kanlıkça yapılmıyan veznedarların bu madde hükmüne göre borç
landırılmalarına imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca yapılacak bir işlem bulunmadığına ka
rar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Falın  Kaplan. 
Belediye Saymanı. 
Siyerek.

Feride Berkma. 
Bayazıt Soğanağa 
Mah. Tavşantaşı Sp. 
No. 16 
îıstanbul.

4631 2 . VI . 1952



—  89 —

Dilekçe Dilekçe sahibinim
No. adı, soyadı ve adrou Kom isyon kararı ve ne sebepten verildiği

8367/7768 Ahmet Uygun.
Dervişaii Mah.
Dilmaç So. No. 43.
Karagiimrük - Istan-

•

Dilekçi : 1949 da yurda gelen Bulgaristan göçmenlerinden 
olup 1935 yılında İş Bankasına yatırmış olduğu mevduatını bul- 
gar mezalimi yüzünden takip ve adresine de her hangi bir haber 
ulaştırılması mümkün olamadığından olayı adı geçen bankadan 
Merkez Bankasına oradan da 2999 sayılı Bankalar Kanununun 
41 nci maddesine göre Hâzineye intikal ettirilerek kendisine ia
desinin mümkün olmadığının bildirilmiş olduğundan bahsile 
yaladığı ağır şartların nazarı itibara alınarak mezkûr ınaddei 
kanuniyenin hakkında tatbik edilmemesi icabettiğiııi belirterek 
iade buyurulmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Zikrolunan maddei kanu- 
ııiyeye göre 10 yıllık müruru zaman ve ilân müddeti içerisinde 
mevduatını aramadığından dolayı Hazine Amortisman Sandığına 
intikâl eden bu mevduatının iadesine imkân bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre komisyonumuzca yapıla
cak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4632 2 . V I . 1952

(Dilekçe özeti : Hazine namına 
Amortismanı Sandığına intikal et
tirilen bankadaki mevduatının ia
de olunması hakkında).

8368/7769 Saffet Kalaycı. 
Altındağ Mah. Sığı
naklar karşısında. 
No. 86.
Ankara.

(Dilekçe özeti : Binası için takdir 
olunan iradı gayrisâfi miktarının 
fazlalığından şikâyet)m

Dilekçi : Binası için takdir olunan 504 lira iradı gayrisâfi 
m iktarının emsallerine nazaran çok yüksek tutulduğundan ve 
vâki itirazının komisyonca nazarı itibara alınmadığından bah
sile haddi lâyikına indirilmesi için ilgililere emir verilmesini 
istemektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Vergi Usul Kanununun 
takdire ait ilgili hükümleri dairesinde dilekçiye ait bina için 
takdir olunan 504 liralık gayrisâfi irada mumaileyh tarafından 
yapılan itirazın komisyonda İncelenmekte bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki: ilgili komisyonlarla nihai olarak 
Danıştaya ait olan talep hakkında İçtüzüğün 53 ncü maddesine 
göre komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar ve
rildi.

K arar No. K arar tarihi

4633 2 . V I . 1952
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8369/7770 Tevfik Ünal ve ar ' (Dilekçe özeti: Gelir Vergin Ka-
Cihanbevli, nununun kazanç takdirine müta-

allik olan hükümlerinin âdilâne 
bir şekilde değiştirilmesi haklan- 

' da).

Dilekçiler : Gelir Vergisi Kanununa göre, Konya İli takdir 
komisyonunca iştigal etmekte oldukları arzuhalcilikten dolayı 
kendileri için 3000 lira gibi fahiş bir kazanç takdir olunduğu 
halde hakiki bir dâvavekili için 1300 lira takdir olunmasındaki 
bariz adaletsizlikten şikâyet ederek bu kanunun gayriâdil olan 
hükümleri değiştirilmek suretiyle kazanç üzerinden adlarına 
tarholunan 500 lira verginin; ödemeye muktedir Alabilecekleri 
bir hadde indirilmesini istemektedirler.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : 5421 sayılı Gelir Vergini 
Kanununun 53 ncü maddesine göre götürü vergi ile teklif olu
nan dilekçilerin (Arzuhalcilerin) durumlarına göre ve Takdir 
Komisjronunca 3 derece üzerinden tesbit olunan kazanç derece
lerinden birine ithal olunmak suretiyle ve asgari geçim hadleri de 
indirilerek adlarına vergi tahakkuk ettirilmiş ve Takdir Komis
yonunun tesbit ettiği bu derecelere ait kararlar aleyhine 15 gü.ı 
içinde Belediye, Ticaret Odası ve Esnaf teşekkülleri tarafından 
itiraz olunabileceği ve bu itibarla Bakanlıkça yapılacak bir mua
mele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifini ve vergi mikta
rının haddi lâyıkına indirilmesini mutazammın bulunan talep 
hakkında Anayasanın 15 ve İçtüzüğün 53 ncü maddeleri muva
cehesinde komisyonumuzca vazife cihetinden yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe DilAge sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karacı ve ue sebepten verildiği

4634 2 . VI . 1952

8371/7772 Mehmet Boğaz.
Muhtar.
Tekkeyaylak Köyün
de.
Birgi - ödemiş.

Dilekçi : Köy orta malı iken heyeti ihtiyariye tarafından 
1933 - 1934 yıllarında köylü arasında taksim edilen ve bu tarih
ten beri köy halkının istifade etmekte oldukları arazilerin top
rak tevzi komisyonunca ellerinden alınarak güya sadece muhtaç 
çiftçiye dağıtılmasına karar verilmiş olduğundan şikâyet ederek 
kanuna aykırı olan bu muamelenin iptali ile bu arazilerin yine 
kendilerine bırakılmasını istemektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : Bu muameleden dolayı 
köy halkından 25 kişinin Bakanlık aleyhine açmış oldukları 
idari dâva sonunda ve dâvanın müşterek açılmış olması bakmun-

(Dilekçe özeti: Zilyedi bulunduk
ları arazilerin başkalarına dağıtıl
masına karar vereyi toprak tevzi 
komisyonunun bu kararının iptal 
olunması hakkında).
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dan Danıştayın 6 nci dairesince reddedilmiş bulunduğu gibi
1948 yılında, dağıtılıp tapuları verilmiş olan bu topraklar hak
kında Bakanlıkça ve idareten yapılacak bir muamele olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre komisyonumuzca ya
pılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

bilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, Boyadı v  adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

4635 2 . VI . 1952

(Dilekçe özeti: 5237 sayılı Kanu
nun 27 nci maddesinin değiştiril
mesi ve sinema ücretlerinin ser
best bırakılması hakkında).

Dilekçi : Anadolu sinemaları ile büyük şehir sinemalarının 
ayııı telâkki olunup ve 1938 yıluıdan beri fiyatlarında hiçbir 
zam yapılmamış olduğu halde belediye resminin gayrisâfi ha- 
sılâtııı °/c 40 ı üzerinden alınmasının Anadolu sinemalarının 
yaşamasını zorlaştırdığından şikâyet ederek 5237 sayılı Bele
diye Gelirleri Kanununun 27 nci maddesinin âdil bir şekilde 
değiştirilmesini ve ücretlerin serbest birakılmasnı ve resmin 
tâyini için belediyelere tanınan salâhiyetin kaldırılarak resmin 
% 10 indirilmesini istemektedir.

îçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin 5237 sayılı 
Kanunun 27 nci maddesinde değişiklik yapılması talebini ihti
va eden müracaatının daha ziyade Belediye Kanununun tadi
lini istihdaf ettiği için Yüksek Meclise sunulmuş olan yeni 
Belediye kanunu tasarısının kanuniyet kesbetmesine kadar 
talep hakkında bir işlem yapılmasına imkân görülemediği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile ilgili bulunan 
talep hakkında komisyonumuzca bu sıfatla yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4636 2 .. VI . 1952

(Dilekçe öze ti:, Orman bölge şefi 
hakkında takibat yapılması re 
kendisinin iadei memuriyet etti
rilmesi hakkında).

Dilekçi : 1944 yılından beri çalışmakta olduğu Bakım me
murluğundan Delikkaya Orman Bölge Şefi Fahri Y üksel’in 
gayrikanuııi bir muamelesini yakaladığından dolayı ve kendi
sine olan iğbirarı neticesinde; kadro fazlası olarak açığa çıka
rılmış olduğundan şikâyetle mumaileyh hakkında İdabeden

8373/7774 Ali Aralan.
Keçaşlı Köyü.
Gülnar. \

8372/7773 Haşan Tozman.
Yenilâle ve Asri si- 
nemalan adına. 
Eskişehir.
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Dilekçe

No.

8374/7775

takibatın yapılmasını ve kendisinin de iadei memuriyet e ttiril
mesini istemektedir.

Tarım Hakanlığının cevabi yazısında : Kadro tasarrufu 
dolayısiyle açığa çıkarılmış olan dilekçinin tekrar bir işe alın
ması maksadiyle m üracaatta bulunduğu kendi beyanı ile .sabit 
olduğundan ortada takibatı gerektirir bir cihet bulunmadığı 
ve açık kadro bulunmamasına binaen kendisinin bir vazifeye 
tâyininin mümkün görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanbk cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

K arar No. Karar tarihi' 

46:!7 2 . VI . 1952

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Kamisyotı kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti: Maaşının yüksel
tilmeni ve kızı Fahriye’ye emlâki 
mil liyeden bir er 1 ah sis olunması 
hakkında).

Dilekçi : Halen 90 yaşında cephelerde m ütaaddit yaralar al
mış mâlûl bir subay olduğunu ve ordu hayatının 17 senesini Ab- 
dülham it’in istipdadı ile menfalarda geçirdiğini ve 19 sene 
de yüzbaşılıkta bekletildiğini ve bundan mustarip bir durumda 
olduğunu belirterek maaşının yükseltilmesini ve ölümü halinde 
kimsesiz olan kızı F ahriye’nin sokak ortasında kalmaması için 
kendisine Emlâki Milliyeden bir ev tahsis olunmasını istemek
tedir.

Maliye Hakanlığı cevabi yazısında : Talebin is ’afına kanuni 
imkân bulunmadığı bildirilmektediar.

Millî Savunma Hakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin 
emekliye sevkolunduğu tarihte m er’i olan 1325 tarihli Tekaüt Ka
nununun 21 nci maddesinde bir rütbede 20 sene kalanların te
kaütlüklerinde ancak bir üst rütbe üzerinden maaş alabilecek
leri yazılı bulunduğundan bu itibarla kendisine bir zam yapılma
sına imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine m üracaatta muhtar bulu
nan dilekçinin talebi hakkında İçtüzüğün 53 ncü maddesine 
göre komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verlildi.

K arar No. K arar tarihi

H a m d i  K a r a b i n a .  

C e v i z l i k  M u h a s e l> e c i  

S o .  N o .  I (i.

Bakırköy - İstanbul.

4638 2 . VI , 1952
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8378/7770 
11125/10352

bilekçe
No.

8379/7780

ShIili Rifat Bingöl. 
Değirmen Çavı 
No. 328.
Ilıca - Em m im .

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı Te adresi Komisyon kararı v* n* sebepten yerildifi

(Dilekçe öze ti: Tekel idaresinde 
geçen hizmetlerinden dolayı son 
hizmet zammı verilmesi hakkında)

Dilekçi : 1927 yılında ordudan emekliye ayrılarak bu tarih
ten itibaren 14 küsur yıl Tekel İdaresinde çalıştıktan sonra tek
rar orduya alınarak istihdam olunduğunu her ne kadar bu ikin
ci devresi içinde konuni lıakkı tanınmış ise de Tekelde geçen mez
kûr hizmetinden dolayı son hizmet zammı verilmediğinden şikâ
yet ederek 5434 sayılı Kanunun 100 ncü maddesiyle sarih hakkı 
olduğu halde verilmiyen bu hakkın .Yüksek Meclisçe tanınmasını 
istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : 15 Nisan 1340 y ı
lında emekliye sevkolunup bilâhara celp suretiyle ve tekrar t i . 
X I I . 1940 tarihinde hizmete alınarak yaş haddinden dolayı 20 .
II  . 1945 tarihinde emekliye ircaeıı terhis edilen dilekçinin ordu
da geçen bu hizmetlerinden dolayı ilk aylığına son hizmet zammı 
ypaılnıış olduğu Tekel idaresinde bulunduğu müddetçe 4222 sa
yılı Kanunun 8 ııci maddesine göre bu îdare Tekaüt Sandığı ili' 
alâkasını kesmiş olaıı mumaileyhe mezkûr hizmetinden dolayı 
ve makable teşmili mümkün olmıvan 5434 sayılı Kanunun 100 
ncü maddecime dayanılarak hizmet zammı verilmesine imkân bu
lunmadığı bildirilmektedir.

< »ereği düşünüldü : Tetkiki kaaz merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar ve
rildi.

K arar No. K arar tarihi

4639 2 . V I .1952

Didar Ergün. 
Büyük Camii Malı. 
No. 33 te.
Osmaneli îlceai.

(Dilekçe özeti: Emekli olmasına 
binaen ücretli hizmetlerinin emek
lilik hizmetine katılmadığından şi
kâyet).

Dilekçi : 1946 yılında ebelikten emekliye ayrılmış olduğunu 
ve emeklilik hizmetinin sadece maaşlı hizmetine göre hesaplan.^ 
rak 1340 yılından 1928 yılına kadar ücrette geçen hizmetleri için 
4644 sayılı Kanun hükümlerine tebaan borçlanmamış olduğun
dan bu müddetin nazarı itibara almmıyarak mağdur edilmiş bu 
lunduğunu keza açtığı idari dâvanın da bu sebepten katî olarak 
lehine neticelenmemiş olduğunu belirterek 5434 sayılı Kanunla 
tanınan haktan emekli durumunda olanların istifade edemivecek- 
lerine dair bu kanunda sarih bir hüküm olmadığına göre zayi 
olnn bu hakkın tanınmasını istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı cevabi yazısında : Osman
eli özel îdare ebeliğinden 65 yaşını doldurduğundan dolayı 17 
senelik fiilî hizmetine göre ve 1020 lira ödenmek suretiyle emek
liye »evkedilmiş olaıı dilekçinin ücretli hizmetleri için 4644 sa



Dilekçe
No.

8380/7781

8383/7782

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

yılı Kanunla tâyin olunan müddet içerisinde müracaat etmemiş 
olduğundan keza 5434 sayılı Kanunun geçici 76 nci maddesine 
göre de bu kanundan faydalanmak suretiyle bu ücretli hizmet 
müddetinin emekliliğinde nazarı itibara alınmasına da imkân bu
lunmadığı ve mumailayhamn bu mevzuda açtığı idari dâvanın 
da Danıştayca reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan talep hakkında Anayasanın 54 ncü maddesine göre 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4640 2 . V I . 1952

R uşen G üngen.
H ava K uvvetleri K 
t s. lıış. G r. B aşk an 
lığ ında sivil m uam e
le m em uru.
A n k a r a .

(Dilekçe özeti: Verilmiyen er ta
yın bedellerinin ödenmesi hakkın
da).

Dilekçi: Mülga H ara Müsteşarlığında askeri muamele memu-' 
ru yerine ve sivil muamele memuru olarak hizmet gördüğü 27.V.
1948 tarihinden 1 . VII . 1949 tarihine kadar er tayın bedelinin 
verilmemiş olduğunu belirterek aynı durumda olan 6 arkadaşı ile 
Harb Okulu sivil muamele memuru Ahmet Şener hakkında; Di
lekçe Komisyonu ve Askerî Yargıtay kararları ile tanınan bu 
hakkının kendisine de ödenmesini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Sivil muamele 
memuru olan dilekçiye 4684 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
A fıkrası şümulüne girmediği için 27 . V . 1948 tarihinden
1 . V II . 1949 tarihine kadar tayın bedeli verilememiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre komisyonumuzca yapı
lacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4641 2 . V I . 1952

(Dilekçe ö ze ti: Avukatlık ve H u
kuk Usulü Muhakemeleri kanunla
rının bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında).

Dilekçi: Müddeabih 500 lira değerinde olan bir izalei şuyu 
dâvası için avukatın dâvalılar lehine hareket etmesi neticesinde 
450 lirayı mütecaviz bir masraf yaptığını ve dâvanın da e l’an 
görülmekte olduğunu ve buna âmil olarak da; Avukatlık Kanu
nunun karı, koca, kardeş, usul ve füruun vekdiğerinden vekâlet 
etmelerine mâni bulunması keza avukat ücretlerinin hududunun 
tâyin edilememiş ve vazifesini suiistimal eden avukatlar hakkın
da umumi hükümler dairesinde cereyan etmemiş olması gibi

Ali Bayatlı.
Yenice Mah. Kaya 
ardı Cad. No. 21 de. 
Niğde.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı re adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

hepleri zikrederek vatandaş hak ve hürriyetleri ile kabili telif 
olmıyan ve bu mâni hükümleri ihtiva eden Avukatlık Kanunu
nun 23 - 128 nci ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
61 nci maddelerinin tadil olunmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında: Avukatlık ve Hukuk Usu
lü Muhakemeleri kanunlarının tadilini mutazammın bulunan lâ
yihaların hazırlanarak Yüksek Meclise sunulmuş olduğu, kendi
sinden şikâyet olunan avukat hakkında Baro îdare Heyetince 
de inzibati yönden bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına 
karar verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Yeni bir kanun teklifi ile ilgili bulunan 
talep hakkında Anayasanın 15 nci maddesine göre komisyonu
muzca bu sıfatla yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Dilekçi : Doğu Yollan 10 ncu Bölge memurlarından Şakir 
ö n e r’le, Kemal Baysal ve Taşaroıı Ömer Şen taraflarından ya
pılan 10 bin liralık bir evrak sahtekâlrlığıııda adı geçenleri hi
maye ederek kendisini haksız yere tevkif ettiren Cumhuriyet 
Savcı Yardımcısı Fahrettin F alay ’ııı bu hareketinden şikâyet 
ederek bıuıa ait dosyasının bir müfettişe inceletilmesi için ica- 
bedeıılere emir verilmesini istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : Yapılan inceleme ve so
ruşturmaya nazaran; evrakta sahtekârlık yapmak suretiyle 
istihkakından 10 lira fazla almaktan sanık bulunan dilekçi ve 
arkadaşlarından Ahmet Aksov’dan maadasının tevkif olunmala
rına sulh yargıçlığınca karar verilip son tahkikatın açılması 
hakkında verilen karar üzerine de duruşmalarının Trabzon Ağır 
Ceza Mahkemesinde devam etmekte olduğu ve yapılan işlemler
de bir yolsuzluk bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahkemelerde görülmekte olan bir dâ
vaya her hangi bir suretle müdahale olunmasına imkân bulun
madığına, keza bakanlık cevabına göre talep hakkında komisyo
numuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tafthi

4642 2 . VT . 1952

8384/7783 Sait Akçay.
.Ceza evinde tutuklu 
Gümüşane’niıı Yağ- 
murdere Bucağına 
bağlı Bendamil Kö
yünden.
Trabzon.

(Dilekçe öze ti: Doğu Yollan 10 
ncu Bölgesinde yapılan bir sahte
kârlığa ait dâva dosyasının bir 
müfettişe inceletilmesi ve Cumhu
riyet Savcı Yardımcısı Fahrettin 
Falay hakkında takibat ifası tale
bine dair).

Karar No. Karar tarihi

4643 2 . V I. 1952



—  96 —
Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. acb, soyadı ve adr«i

8385/7784 Hüsnü Yıknaztürk. 
13885/12980 Baıhçebaşı Malı is

tiklâl So. No. 5. 
Kayseri.

8388/7787 Halil Akyol ve ar.
Abacılarba§ı esnaf
tan Berber.
Edime.

Komisyon kuran ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Terhis olunan oğ
lunun tekrar gedikli çavuşluğa 
alınması ve ailesini tedavi ettire
bilmesi için kendisine yardim ya
pılması hakkında).

(Dilekçi : Tarihî bir kıymet ta§ıyaıı merhum pederi şelıit Mi
ralay Mustafa Kemal’den bahsile omııı efradı ailesinin mağdur 
ve perişan bırakılmasına mahal bırakılmaması için ordudan ter
his olunan oğlunun tekrar gedikli çavuşluğa alınmasını ve te
davisine lüzum görülen ailesinin tedavisi için de kendisine var
dım yapılmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : 1932 de gedikli 
çavuş olup 1937 yılında terhis edidmiş olan Hayri Yılmaztürk'- 
üı i ;  1 Nisan 1941 tarihinden 1 Haziran 1947 tarihine kadar ih
tiyat olarak celp ve tavzif olunup bu tarihte tekrar terhis olun
duğu ve 5619 sayılı Kanuna göre; muvazzaf olarak tekrar hiz
mete alınmasına imkân bulunmadığı, ancak kadro ihtiyaç du
rumuna göre bakanlıkça yedek olarak alınması mümkün ise de 
yedek gedikli celbolunmadığındaıı talebinin yerine getirilemi- 
yeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta •muhtar bulu
nulmasına ve bakanlık cevabına göre talep hakkında komisyonu
muzca yapılacak bir muamele olmcadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4644 2 . VI . 1952

(Dilekçe özeti : Dükkânlarının is
timlâki htıkkında verilen belediye 
kararından şikâyet)m

Dilekçiler : Yeniden inşa olunacak Ziraat Bankasına devro- 
luıımak üzere ve bu hakiki maksat gizlenerek belediye namına 
temin olunan ufak bir menfaat karşılığı Avrupa asfaltı geçece
ğinden bahsile belediye tarafından dükkânlarının istimlâkine ka
rar verilmiş olduğundan, halbuki ise bu asfaltın yapılmasının 
tehir edilmiş bulunduğunu ve belediyece yapılan bu muameleden 
duydukları teessürü ifade ederek dükkânlarının yıktırılmaması- 
nı bu mümkün olmadığı takdirde evvelâ kendilerine dükkân te
min olunduktan sonra icabının yapılması hususunda ilgililere 
emir verilmesini istemektedirler.

içişleri Bakanlığı cevabi yazısında : fmar plânı tatbikatı do-
1 ay isiyle ve 3710 sayılı Kanuna tevfikan istimlâki kararlaştırıl
mış olan bu yerlerin icrayi ticaret eden esnafa dükkân temin 
edilinceye kadar yıkımına girişilmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak-
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Dilekçe

No.

8391/7790

8392/7791

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Kouıisyon kararı ve ne sebepten verildiği

kında içtüzüğün 53 ncü maddesine g'öre komisyonumuzca yapıla
cak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4645 2 . V I . 1952

Hilmi' Demirci. (Dilekçe özeti : Hayvanını çalan
Yanpar Köyünde. hısızın yakalanmam ve mağduri-
Mersin. yetine nihayet verilmeni'hakkın

da).

Dilekçi : 10 yıldır köylerine dadanan hayvan hırsızları tara
fından çalınarak izleri Tarsus’ta son bulan bu vaka faillerinin 
bir türlü yakalanamadığından ve bu defada kendisine ait olup 
çalınan hayvanının failleri sabıkalılar defterinden tesbit ve teş
his olunduğu halde keza tutulmadığından şikâyet ederek icabeden 
muamelenin yapılmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : Gerek suç faillerinin ve 
geı-ekse çalınan atın henüz bulunamamış olup soruşturmaya devam 
edilmekte bulunduğu bildirilmektedir.

Hereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

4646 2 . V I .1952

Kadri Değer. (Dilekçe özeti : Tazminat ve kefa-
Alftancak Mesudiye let aidatının geri verilmesi hakkm-
Cad. No. 9. da).
İzmir. Dilekçi : Çalışmakta olduğu Sümerbank Ege Bölgesi Pamıık 

Satınalma Bürosu Veznedarlığından 1950 yılında emekliye çı
karıldığını ve kendisine her hangi bir maaş lığlanm adığı gi
bi her hizmet senesine mukabil verilmesi icap eden tazmi
natın ve kefalet aidatının dahi verilmiyerek mağdur edil
diğini ifade ile bu mağduriyetinin giderilmesini istemekte
dir.

işletmeler Bakanlığı cevabi yazısında Devlet miiessesele- 
rinde gecen 11 küsur yıllık hizmetinden dolayı kendisine ay
lık bağlanamıyacağı bildirilen dilekçiye kefalet aidatının ia
de olunabilmesi için 1951 Martından sonra müracaatta bulun
ması tebliğ edildiği halde ikinci bir müracaatta bulunmadı
ğı ve talebi veçhile bir tazminat verileceği hakkında da per
sonel talimatnamesinde her hangi bit- hüküm bulunmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında İçtüzüğün 5^ ncü maddesine göre komisyonumuzca



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı re adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

8393/7792

/

8396/7795

yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.
Karar No. K arar >aıihi

Niğde.

4647 2 . VI . 1952

Tevfik Hepşen. (Dilekçe özeti : Maluliyet derece-
Çayır Mah. sirvin yeniden tesbit ve değiştiril-
328 B - 292. mesi hakkında).

Dilekçi : Maluliyet derecesinin artması dolayısiyle ve 1947 
yılında Millî Savunma Bakanlığına yaptığı müracaat üzerine; 
Mevki Hastanesinde yaptırılan muayenesi sonunda tanzim o- 
lunan raporunun sağlık dairesince maluliyetinin arttığı ve de
recesinin de 4 olarak şerh ve tasdik edildiğini, halbuki ken
disinin mâlûliyet derecesinin 551 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine tekabül ettiğini belirterek aldığı yaralardan dolayı 
zamanla yürüyemiyecek bir hale gelmiş olduğundan ve ken
disine nazaran sakatlıkları hiç mesabesinde bulunanların de
recelerinin daha yüksek olarak tanındığından ekli olarak tak
dim ettiği rapor ve yazıların tetkik buyrularak mâlûli
yet derecesinin tesbit olunmasını ve bu suretle bir malûlün 
hakkının itasına delâlet buyurulmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Filhakika mâ- 
lûliyet derecesinin 3 e çıkarılması için yaptığı müracaat üze
rine zikrolunan hastanede yeniden muayene ettirilip hakkın
da da dilekçesinde belirttiği şekilde tasdikli bir rapor tanzim 
edilmiş olan dilekçiye ait bu raporun sağlık dairesindeki dos
yasında eski raporun mevcut bulunmamasına binaen (ârızası 
artm ıştır 3771/1 ile terfih derecesi 4 dır.) şeklinde tasdik edil
miş olduğu ve mâlûliyetiııin kendisinin bahis ettiği arıza dere
celerine uymadığından ınâlııliyet derecesinin artırılmasına im- 
ljân olamıyacağı ve yapılan muamelede kanuna aykırılık bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre komisyonumuzca 
yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4648 2 . V I . 1952

Haşan Cihat ve ar. (Dilekçe özeti : Maliki bulunduk-
Boyalca Köyünde. lan arazileri üzerinde hakkı tasar-
Çankırı. rufundan menohınduklanndan şi

kâyet).

Dilekçiler : Tapulu mülkleri içerisinde bulunan ve şim
diye kadar tesahup etmekte oldukları arazileri hakkında 
Bovalca, Kavra, Aşağı Pelitözü ve Siirmenli köyleri muhtarları 
(»rafından müşterek mera .olduğuna dair yapılan bir ıııüraca-
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No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

at üzerine ve aleyhlerine verilen bir kararla hakkı tasarruf
larının selbolunduğundan şikâyet ederek haklarının ziyama 
mahal bırakılmamasını istemektedirler.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Çankırı Valiliğince ya
pılan tahkikat ve tetkikata atfen; mezkûr 15000 dekarlık yer
den 40 yıldır adları geçen köylere ait mera olarak müştereken 
istifade edilmekte iken müracaatçıların bu veri Mehmet De
mirci adındaki bir şahıstan aldıkları 92 dekarlık tapulu bir 
yer hudutları içerisine almak suretiyle vâki müdahaleleri dola- 
yısiyle adı geçen köy muhtarlıklarınca yapılan müracaat üze
rine tecavüzden men olundukları ve yapılan muamelede bir 
vazife suiistimali bahis mevzuu olmadığı gibi bu ihtilâfın 
mahkemeye intikal etmiş.bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup vazifeli 
mahkemeye de intikal etmiş bulunduğu anlaşılan talep hakkın
da Anayasanın 54 ncü maddesi muvacehesinde komisyonumuzca 
yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4649 2 . V I . 1952

8401/7799 Mustafa Karakaya. 
Bozdoğan îleesi. 
Haydara Köyünde. 
Avdın.

(Dilekçe özeti : Açtığı İdarî dâva
nın Danıştayca lehine neticelen- 
dirilmesi hususuna tavassut buyu
rulmam hakkında).

Dilekçi : Bidayeten köy eğitmen hakkı olarak bilâhara da pa
zar yeri için istimlâk olunan 4 dönümlük arazisi hakkındaki bu 
muamele aleyhine Danıştayda açtığı idari dâvanın bir an ön
ce ve lehine olarak neticelendirilmesine tavassut buyurulmasını 
istemektedir.

içişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Zikrolunan dâvanın Da
nıştay 6 neı Dairesinin 7 . II  . 1951 gün ve 50/372 sayılı k a ran  
ile reddedilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince karara bağlanmış olduğu 
anlaşılan talep hakkında Anayasanın 54 ncü maddesi sarahati 
karşısında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4650 2 . VI . 1952

8402/7800 Dadı Küşat. 
Meşrutiyet Cad. 
Ömer Lûtfi Ap. 3. 
Kat.
Milletvekili Ahmet 
yanında.
Anforo.

(Dilekçe özeti : Maaş tahsisi hak
kında ).

Dilekçi : Muzıka Gedikli Başçavuşu iken bir manevra esna
sında aldığı hastalık dolayısiyle ve 1935 yılında Haydarpaşa 
Hastanesinde ölen kocası I la y ri’den kendisine maaş bağlanma
sını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Adı geçeniu



Dilekçe
No.

8412/7810

8415/7813

ölümü tarihinde ıııer’i olaıı 1683 sayılı Kanıımın 19 ncu mad
desine göre 16 sene küsur aydan ibaret bir hizmeti bulunmasına 
binaen yetimlerine maaş tahsisine imkân .olmadığı gibi 1940 
yılında yürürlüğe giren 3779 sayılı Kanundan da keza fayda
landırılmalarının mümkün bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine m üracaatta m uhtar olan 
dilekçinin talebi hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

—  10 0  -

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

4651 2 VI . 1952

Kâmil Barka. 
.Selamiye Hayvan 
Sağlık Memuru 
Okulu Türkçe Ö ğ 

retmeni.
İstanbul.

( Dilekçe özeti : Zayi olom 2 sene 
7 ay i günlük hizmetinin almakta 
olduğu maaş derecesindeki terfi 
süresim eklenerek 40 liraya yük
se I ti! m rsi h akkın da).

Dilekçi : 3656 sayılı Kanunun 14 ncü maddesine göre tâyin 
edilip 35 lira maaşla 2 kiisur sene çalışmış olduğu İskenderun 
Elektrik İşletmesindeki bu hizmetinin Tarım Bakanlığınca; yapı
lan bu tâyinin kanunsuz olduğu beyanı ile kalnıl edilmiverek 
kendisinin vaktiyle ve fiilen 3 yıldan fazla almış olduğu 25 lira 
maaşla vazifeye alınmasındaki ve 30 liraya terfiinde 5 ay 18 gün 
geciktirilerek yapılmasındaki kanuni isabetsizliği izah ederek bu 
suretle zayi olan 2 seııc 7 ay 4 günlük hizmetinin almakta olduğu 
35 lira maaştaki terfi süresine eklenerek 14.VTT.1950 tarihin
den itibaren 40 liraya yükseltilmesini istemektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : 29 . IX  . 1939 tarihinden
30 . IX . 1942 tarihine kadar ve 3 sene 1 gün 25 lira maaşla çalış
mış olduğu İskenderun ortaokul öğretmenliğinden U rfa’va nakli 
dolayısiyle bu tarihte istifaen aynlıp mezkûr ilce elektrik işlet
mesinde vazife alan dilekçiye bu idarede 30 lira karşılığı 85 lira 
ücret verilmesi icabederken 100 lira ücret verilmiş olmasının ken
disi için bir lıakkı müktesep teşkil edemiveceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre komisyonumuzca yapı
lacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4652 2 . V I .1952

Kâzım önray. 
Kozluk Mah. Askerî 
Hastanesi altında 
64/1.
İzmit.

( Dilekçe özeti : Emeklilik muame
lesinin müddeti hizmetine göre 
d incitilmesi hakkında).

Dilekçi : Devlet Demiryolları İdaresindeki hizmetinin 30 kü
sur yıl olmasına rağmen 4 sene 2 ay 6 günlük bir kısıntı yapıl
mak suretiyle ve 7 nüfuslu efradı ailesinin geçimine kâfi gelmi-



bilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

8419/7817

yecek bir aylıkla emekliye çıkarılmış olduğunu ve bu talısis mu
amelesinde bir hata olduğunu ve bu tahsis muamelesinde bir 
hata olduğu hakkındaki vâki müracaatına da tatminkâr bir ce
vap verilemediğini belirterek bir hesap yanlışlığı varsa düzeltile
rek mağduriyetten vikaye olunmasını istemektedir.

Ulaştırana Bakanlığı cevabi yazısında : Kendi işleği ii/erine 
gerek idarede ve »erekse Anadolu - Bağdat Demiryolları Şirketin
de geçen ve 4640 sayılı Kanunla kabul edilen 10 yıllık hizmet 
müddeti mecmuu olan 26 sene üzerinden 31 . V . 1050 tarihinde 
vc 5434 sayılı Kanununun 31 nci maddesine göre emekliye çıka
rılan dilekçinin Sandık dışında geçen hizmetlerinin 10 yıldan 
fazlasının emeklilik hizmetine katılmasına kanuni imkan bulun
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında içtüzüğün 53 ııcü maddesine göre komisyonumuzca yapıla
cak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4653 2. V I. 1952

(Dilekçe ö ze t i : Diğer 3 kardeşi 
ile validesinin kendi yanma nak
li dilmesi hakkında).

Dilekçiler : Bulgaristan mültecilerinden olup bir zühul neti
cesi olarak valideleri ile diğer kardeşlerinin Mardin İlinin Kı
zıltepe İlcesine iskân olunduklarından bahsile burasının iklimine 
intibak etmeleri mümkün olmadığından bunların da kendi iskân 
mahalleri olan Siird'in Beşiri İlcesine nakil ve iskân olunma
larını istemektedirler.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : 1950 yılında malûm şart
lar altında yurda gelen göçmen soydaşlarımızın halen bulun
dukları mahallere muvakkaten yerleştirilmiş olup bunlardan 
ilıtiyaçlı durumda olanların iskânlı göçmen muamelesine tâbi 
tutulmaları Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmış olduğundun 
ve esasen Mardin ili iskân mıntakası dışında olduğundan ikliı.ı 
şartları meslek ve saııat durumlarına göre iskân olunmaları mu
karrer bulunan göçmenlerin bu meyanda dilekçilerin valide 
ve kardeşlerinin kendi istekleri veçhile Beşiriye vcrleşt irilme -

* nin temini için Siird ve Mardin Valiliklerine yazıldığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre yerine getirilmiş 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mu
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

Ali Abil ve ar. 
Barınç Bucağı Ko
ruk Köyünde.
Beşiri İlçesi - Siird.

4654 2 . VI . 1952
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Dilekçe
No.

8421/7819

8422/7820

Faik Turaman.
Özel saymanlık me
muru.
Pütürge.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe öze ti: Vali Turgut Ba- 
baoğlu’nun memurlar üzerind# 
ı/aphği baskıdan şikâyet).

Dilekçi : 28 yıllık namuskâr bir devlet memuru olup çalış 
makta bulunduğu Malatya özel idare Köy Bürosu mümeyyizle 
rinden sair 100 lerce memur ve efradı ailesine reva görüldüğü 
gibi kendisinin de Vâli Turgut Babaoğlu tarafından ve sınıf ten
zili suretiyle Pütürge Özel idare memurluğuna nakil olunmuş* 
bulunduğundan şikâyet ederek memura verilen bu elem ve ıstı
raba nihayet verilmesini ve gereken tahkikatın yapılmasını iste
mektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin; makamın 
verdiği kanuni emirleri yerine getirmediğinden dolayı ve il ma
kamınca görülen lüzumu idariye mehni ve İller idaresi Kanunu 
gereğince kadrosu ile Pütürge ilcesine nakledilmiş bulunmasında 
bir kanunsuzluk olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar bulu
nan dilekçinin talebi hakkında komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4655 2 . VI . 1952

Mehmet Kutlu.
P. T. T. Muhabere 
memuru.
Anadoluhisar - İs
tanbul.

( Dilekçe özeti : Tekaütlüğünün 60 
lira üzerinden icram, mümkün ol
madığı takdirde vatani hizmet ter
tibinden terfihi esbabının temini 
hakkında).

Dilekçi : İstanbul ’un işgali sırasında ve halen bulunduğu 
Anadoluhisar P. T. T. merkezindeki vazifesinde sepkeden vatani 
hizmetlerinden bahsile ve 35 yıllık memur olarak almakta ol
duğu 40 lira maaşla tekaüd olunduğu takdirde tekaüt maaşının 
geçimlerine medar olamıyacağı gibi çocuğunun tahsiline de 
imkân bırakmıyacağından muztarip bulunduğunu ifade ederek 
tekaütlük muamelesinin 2 üst derece üzerinden icrasını müm
kün olmadığı takdirde buna tekabül edecek bir terfih sağlya- 
eak miktarda vatani hizmet tertibinden yardım yapılmasını 
istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : D ilekçinin; 2 
üst dereceye yükseltilmesine mevcut kanunlarımız müsait ol
madığı gibi vatani hizmet tertibinden her hangi bir tahsiste 
bulunulmasının da özel bir kanunla mümkün bulunduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile ilgili bulu
nan her iki talep hakkında; Anayasanın 15 nci maddesine görç



— 103 —

Dilekçe
No.

8423/7821

8430/7827

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

komisyonumuzca ve bu sıfatla yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4656 2 . VI . 1952

l«met Ardıç. 
Göztepe Kayışdağı 
Cad. No. 268. 
Erenköy - İstanbul.

(Dilekçe özeti: İstiklâl Madalyası 
verilmesi hakkında).

Dilekçi : İstiklâl Savaşında ve bilhassa istirdatta sepke- 
deıı hizmetlerine karşılık Yüksek Meclisçe durumunun tetkik 
olunup kendisinin İstiklâl Madalyası ile ta ltif olunmasını iste
mektedir.

Millî Savunma Bakanlğı cevabi yazısında : Emekli Piyade 
Kurmay Yüzbaşısı olan dilekçinin tstiklâl savaşma fiilen işti
rak ettiği hakkında her hangi bir kayda tesadüf edilemediği 
gibi bulunsa dahi 977 sayılı Kanununda inha, istida ve müra
caatların 1 Kasım 1926 tarihinden sonra kabul olunamıyacağı 
yazılı bulunduğundan Bakanlıkça madalya verilmesine imkân 
bulunmadığı bildirilmektedir.

(«ereği düşünüldü : Zikroluııan kanunun açık hükmü k a r^  
şısıııda talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4657 2 . YI . 1952

Akörü Köyü Muhtar 
ve ar.
Kaş İlçesi.

(Dilekçe ö ze ti: Orman tahdit ko
misyonu kararının bozulması re, 
tahdidi yapılmıyan 6 mahallenin 
tahdit muamelesinin kanun re 
adalet dairesinde ikmal olunması 
hakkında ).

Dilekçiler: Köylerinin bâzı mahallerinde vapılan orman tah
didinin Orman Kanununun; 1, 5 ve 7 nci maddelerine aykırı bir 
şekilde vc kanunen bir kısım arazisi maki sahası olup dolayısiyle 
orman siimulü haricinde kalması icabeden yerlerin orman sahası 
içerisine alınmak suretiyle yapılmış olduğundan şikâyet ederek 
bu tahdidin bozulmasını ve ikmal edilmiyen 6 mahallenin tah
didi ile birlikte yeniden kanun ve adalet dairesinde bu işin ik
mal olunmasını istemektedirler.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında: Orman tahdit komisyonu 
kararları alevhine mahallî mahkemelere baş vurulması ieahettiği, 
orman savılmıyan maki sahalarının tesbit ve tefriki için orman 
başmüdürlüğüne emir verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
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Dilekçe

No.

8432/7829

ı

8435/7832

8436/7833

8434/7831

8433/7830

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

kında Anayasanın 54 ncü maddesi muvacehesinde komisyonu
muzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4658 2 . V I .1952

Ahmet Çanı.
Borasit madeni anı-t 
lesi (588) No. lı. 
Susurluk.

(Dilekçe özeti: Eski işine iade 
olunması, tazminat ve yevmiyele
rinin verilmesi hakkında).

Dilekçi: 1934 yılından beri namuskâraııe bir şekilde çalışmak
ta olduğu Susurluk Borasit maden işletmesindeki işine kendisi
ne kastı mahsusla isnat olunan bir barut suiistimalinden dolayı 
son verilmiş olduğunu ve bu haksız muamele dolayısiyle yaptığı 
müracaatlardan bir netice alamadığı gibi şahitlarinin dahi diıı- 
lenıııeyip ve mağdur edildiğini belirterek suçlu ise suçunun mey
dana çıkarılmasını değilse bu isnadı yapanlar hakkında takibat 
yapılarak açıkta kaldığı müddete ait müterakim yevmiyeleri ile 
tazminatının verilmesini ve işine tekrar alınmasını istemektedir.

Çalışma Bakanlığı cevabi yazısında: Vazifesini ifa sırasında 
bir top barut yerine toprak doldurmak suretiyle verilen barutu 
istimal etmeyip vazifesini kötüye kul 1,'tndığındaıı dolayı maden 
idaresince vazifesine son verilmiş olduğu ve tatbik olunan bu 
muamelede bir kanunsuzluk bulunmadığı bildirilmektedir.

Oereği düşünüldü: Tetkiki kaza merciine *ait olan talep hak
kında İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre komisyonumuzca yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karaı No. Karar tarihi

4659 2 . V I .1952

Fatma Direk.
Karapiirçek Kövü11 

de.
Susurluk - Balıkesir.

Ali Direk. 
Karapürçek Köyün
de.
Susurluk - Balıkesir.

Mehmet Sezer.
Ka rap ii rçek K öy ün
de.
Susurluk - Balıkesir.

Mehmet (Jök. 
Karapürçek Köyün 
de.
Susurluk - Balıkesir.

(Dilekçe öze ti: Münasip bir ma
halde bir an önce iskân olunma
ları hakkında).

Dilekçiler : 1950 yılında vıırda iltica eden Bulgaristan göç
menlerinden olup muvakkaten yerleştirilmiş bulundukları Susur
luk İlçesinin Karapürçek Köyünde geçim bakımından müşkül 
bir duruma düştüklerini belirterek bir an önce müstahsil hale 
gelebilmeleri için miktarı kati arazi verilmek suretiyle münasip 
bir mahalde iskân olunmalarını istemektedirler.

Tarım Bakanlığı cevabi yazışımla : Malımı şartlar altında 
Bulgaristan'dan serbest göçmen olarak yurda gelmiş olanlardan 
muhtaç, bulunanların Bakanlar Kurulunca: iskânlı göçmen mu
amelesine tâbi tutulmaları kararlaştırılıp tatbiki için hazırlanıp 
valiliklere tebliğ olunmuş bulunduğundan bunlar meyalımda 
dilekçilerin de yurdun münasip bölgelerinde iskân olunmaları 
işiııe başlandığı bildirilmektedir.

(Jereği düşünüldü : Mahiyetine ve bakanlık cevabına göre

ı
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D O * *  DiUfefe «akümün
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne aebeptoıı varıldığı

talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olma
dığımı karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

+ 6 6 0 2 . VI .1952

8439/7836 Hakkı Çakır. (Dilekçe öze ti: Tekrar vazifeye
Vanazit Köyünde. alınması ve emekli keseneklerinin
Keşap. geri verilmesi hakkında).

Dilekçi : Kursa ve mecburi hizmete tâbi tutulup muvaffak 
olmuş bir bakım memuru olduğu halde yapılan kadro tensikatı 
dolayısiyle açığa çıkarılmış olduğundan ve bu münasebetle ken
dilerine hiçbir hak tanınmadığı gibi' emekli aidatlarının dalıi 
geri verilmediğinden tazallümü hal ederek vazifesinin ve ınez 
kûr keseneklerinin iade olunmasını istemektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : 1951 yılında yapılan kad 
ro tasarrufatı dolayısiyle vazifede alıkonaulara nazaran daha 
dun evsafta bulunanlar meyamnda dilekçinin de açığa çıkarılmış 
bulunduğu ve bu muamelede bir 'kanunsuzluk olmadığı bildiri! 
inektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine mürcaatta muhtar olan 
dilekçinin talebi hakkında İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre 
komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4661 2  . V I  . 19.V2

8440/7837 Sainı Kalay.
Yağlıca Köyünde. 
Küre.

(Dilekçe özeti : Haksız olarak kay
dının silinmiş bulunduğu köy en
stitülerinden birine tekrar alınma 
.ti hakkında).

Dilekçi : Mezunen ayrılıp köyünde rahatsızlanarak devam 
etmekte bulunduğu Gölköy Enstitüsüne gidemediğinden dolayı 
ve bu mazeretini mütaaddit defalar enstitü müdürlüğüne bil
dirmiş olmasına rağmen okuldan kaydının silinmiş olduğun 
dan ve kabulü istirhamı ile yaptığı müracaatlardan da bir net’- 
ce alamadığını belirterek her hangi bir enstitüye alınması için 
emir buyurulmasını istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı cevabi yazısında : 25 Aralık 1950 ta 
rihinde okuldan kaçarak ve velisine vâki tebliğata rağmen 
muayyen müddet içerisinde okula devam etmediğinden dolayı 
ve Köy Enstitüleri Talimatnamesinin 101 nci maddesine göre 
okulla ilişiği kesilen dilekçinin tekrar alınmasına imkân bulun
madığı bildirilmektedir

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre komisyonumuzc t
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Dilekçe
No.

8441/7838

8452/7849

Dilekçe sahibinin
adı, »oyadı ▼« adreaı Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

yapdaeak bir muamele olmadığına karar verildi
Karar No. Karar tarihi

4662 2 .VI . 1952

Celâl Dündar. (Dilekçe m eti ı Pangalh Ermeni
Bayazıt Saraç îshak {Asesindeki 10 yıllık hizmetinin
Mah. Uysal So. kıdemine eklenerek buna mukabil
No. 15. ,'S derece terfi ettirilmesi hakkın-
îstanbul. da).

Dilekçi : Mülkiye Mektebi mezunu olup 32 senelik devlet me
muriyetine rağmen halen 50 lira almakta ve dolayısiyle mağdur 
edilmiş bulunduğunu buna ilâveten Ermeni Lisesi Türkçe öğret
menliğinde geçen 10 yıllık müddeti hizmetinin de kıdemine ka- 
tılmıyarak Danıştayca da bir hatayı adlî neticesi bu kanuni hak
kı tanınmamak suretiyle hu mağduriyetinin artmış bulunduğunu 
beyanla mezkûr senesine mukabil 3 derece birden terfi e ttiril
mesine emir buyurulmasını istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı cevabi yazısında : 4598 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesine göre buna imkân olmadığı gibi açtığı diı 
vanın da Danrçtav 5 nci Dairesince reddedilmiş bulunduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup Danışta,y- 
ca da karara bağlanmış olan talep hakkında Anayasanın 54 ncü 
maddesine göre komisyonumuzca yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4663 2 . VI 1952

(Dilekçe özeti : Hacıosmanoğlu 
Mehmet ağa Vakfı Mütevellisi Sâ~ 
ni öğücü ’nün mü ellilikten az
li hakkında).

Dilekçiler : Diğer evlâda hiçbir hak vermiyerek mütevelli- 
lik sıfatını şahsi menfaatine kullanıp hasılatı zimmetine geçi
ren Hacı Osman oğlu Mehmet Ağa Vakfı mütevellisi Sâni öğü 
cü ’nün bu vazifeden azlolunmasını istemektedirler.

Başbakanlığın cevabi yazısında : Hatay Vakıflar Müdürü 
^asıtasiyle yapılan tahkikata nazaran 1800 küsur lira iradı o- 
lan mezkûr vakıf iradının adı geçen mütevelli tarafından 1133 
evlâda taksim edildiği ancak bu evlâttan ikisi müstesna di
ğerlerinde nesep ilâmı bulunmadığı halde kendilerine para 
dağıtılması uygun göriilmiyerek mütevelli bu vazifeden azle
dilmiş ise de Danıştayca bu azil karannın iptal edilmiş bulun
duğu ve zimmetine geçirdiği tesbit edilen paralar için de hak-

Mustafa Düdcibeşı 
ve ar.
Kavak Çarşısı No. 
22.
Gazianteb.



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

kında mahkemeye baş vurulmuş olduğu bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü Kaza merciinece incelenip karara bağ

lanmış olan talep hakkında bu sebebe binaen komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4664 2 . VI . 1952

8453/7850 Esat Karataş (Dilekçe özeti : Eski eserlerden
Uzunyol Cad. No. * olup Millî Eğitim Bakanlığınca
113/4. 2000 liraya satmalınması karar-
Çankırı. taştırılmış iken bilâhara sarfına

zar olunan harap bina tavanının 
satmalınması hakkında).

, Dilekçi : Vıkılan bina tavanının Millî Eğitim Bakanlığınca
gönderilen Arkeolog mütehassısı tarafından takdir olunan 2 000 
lira bedelle satmalınması kararlaştırılmış iken kendisinin bu 
miktara 500 lira daha ilâve olunması için yaptığı müracaat ü- 
zerine satıııalınmasına lüzum ve zaruret olmadığının bildiril 
diğinden bahsile bu muamelenin canlandırılarak fakrü halle
rine medar olunmasını istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçi Esat Ka- 
rataş’a ait evin eski tavanı için takdir olunan kıymetin ar
tırılması hususunda, ev sahibi tarafından yapılan müracaat 
üzerine değerinin artırılması mümkün olmadığı gibi bütçe dar
lığı dolayısiyle satmahnmasına da şimdilik imkân görülemedi
ği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4665 2 . VI . 1952

8459/7856 Cemil Erturan. 
12132/11274 Mühürdar Rızapa-

§a So. No. 26/1 
Kadıköy - İstanbul.

(Dilekçe ö ze ti: İtibari hizmet 
zammı hakkında) .

Dilekçi : Birinci Cihan -Harbinde ve istiklâl Savaşında kü
çük zâbit olarak geçen hizmetlerinden dolayı istediği itiba
ri zammın, 788 sayılı Kanunun müzeyyel maddesinde küçük 
zabitler hakkında bir kayıt, bulunmadığı ileri sürülerek veril
mediğini beyanla, bir hakkının tanınmasını t em inen mezkûr 
maddemin tefsirini istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : itibari zamdan 
dilekçinin istifade etmesine kanunen imkân olmadığı bildiril
mektedir

Gereği düşünüldü : Dilekçinin kendi hakkında da tatbiki
ni talep ettiği kanun maddesinin tefsirini istemek yetkisi
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Dilekçe
No.

8462/7859
8854/8236

8463/7860

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

komisyonumuza verilmemiş olmasına ve gereğinin Anayasa
nın 15 nci maddesi delâletiyle milletvekilleri veya Bakanlar 
Kurulu tarafından yapılması lâzım gelmesine binaen vâki is
tek hakkında bu bakımdan bir muamele ifasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4666 2 . V I. 1952

Emin Doğanay 
Talisin Tarlabaşı 
Şehit Muhtar Malı. 
Yağhane So. No. 
21/1 de.
Beyoğlu - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Emeklilik işlemi 
nin kaldırılması hakkında).

Dilekçi : Haksız olarak emekliye sevkedildiğiııi beyanla, 
bu baptaki muamele ve kararın kaldırılmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
3360 sayılı Kanunun (H) fıkrasına tevfikan sicille» emekliye 
ayrıldığı ve Askerî Yargıtayda *bu muamele aleyhinde açmış 
olduğu dâvanın da buraca reddedilmiş bulunduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi hakkındaki emeklilik işleminin 
mevzuata uygun olup olmadığı hoktasından Askerî Yargıtayca 
incelenerek bu baptaki dâvanın reddedildiği anlaşımasına
31 . 3 . 1952 tarihinde ve 55 nci Birleşimde Büyük Millet Mec
lisince ittihaz olunan bir kararla da askerî silcil müessesesinin 
takdir hakkına teşrii murakabenin teşmil edilmemesi uygun gö
rülmüş bulunmasına binaen, vâki istek hakkında bu sebeplerle 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi. <

Karar No. Karar tarihi

4667 2 . VI . 1952

Mevlût Atlı. 
Yeni Mah. de. 
Çay Bucağı.

(Düekçe özeti : A fyon bedelinin 
verilmesi veya aynının iadesi hak
kında).

Dilekçi : 1950 yılı mahsulünden 23 kilo 600 gram afyonun 
bedeli, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından şimdiye kadar veril
memiş olduğundan bahsile, bu miktar afyonun ya aynınm iade
sini yahut o tarihteki kıymeti üzerinden bedelinin tediyesi husu
sunun teminini istemektedir.

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının cevabi yazısında : Yapılan 
muayenesi neticesinde mezkûr afyonların tamamen mağşuş oldu
ğu anlaşıldığından bedelinin verilmesine veya aynının iadesine 
kanunen imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen
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istek hakkmda komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mah»! 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adreai Komisyon koran ve ne sebepten verildiği

4668 2 . VI . 1952

8466/7863 Kâmil Erginol. (Dilekçe özeti : Emeklilik aylığı
bağlanması hakktnda).

Dilekçi : Kırk küsur senelik hizmetinin nazara alınarak 
kendisine emekli maaşı bağlanmasını istemektedir.

Başbakanlığın cevabi yazısında . Vakıflar İdaresi tahsildan 
iken sin tahdidinden dolayı emekliye ayrılan dilekçinin teka
üde tâbi hizmet müddeti yirmi seneden aşağı olduğu için kendi
sine emekli aylığı bağlanamadığı ve tazminat verildiği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Hizmet müddetine mütaallik olarak di
lekçi ile Bakanlık arasında mevcut ihtilâfın halli kaza merciine 
ait bulunduğundan vâki istek hakkında komisyonumuzca yapı
lacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4669 2 . VI . 1952

Cağaloğhı Şeref So. 
Servilimescit karşı
sında. No. 4. de. 
İstanbul.

8467/7864 Osman Dinler
Çarşı Mah. Tüccar 
Yusuf Yavuz eliyle. 
ArtvinL

8471/7868 Remzi Turhal. 
9810/9135 İstiklâl Okulu. 

12701/11805 karşısında No. 82. 
14371/13384 Adana.

(Dilekçe özeti : Toprak verilmesi 
hakkında) ,

Dilekçi : Muş İlinin Ziyaret Bucağında yerleştirilerek bu
rada kendisine toprak verildiği halde sonradan bu toprağın ge
ri alındığını beyanla, müktesep hakkının tanınmasını istemek
tedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında . Dilekçinin Ziyaret 
Bucağı Toprak Tevzi Komisyonunda kaydı bulunamadığı ve bu 
yerde kimseye arazi verilmemiş olduğu vc bununla beraber di
lekçiye durumuna göre toprak verilmesi hususunun ilgili valiliğe 
yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cecabma 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4670 2 . VI . 1952

(Dilekçe özeti : Durumunun ince
lenmesi ve gereğinin yapılması 
hakkında).

Dilekçi: Adana Belediyesindeki görevine 1939 yılında haksız 
yere nihayet verildiğinden ve o tarihten beri mütaaddit makam 
ve mercilere yaptığı müracaatlann bir semere ve netice verme-
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D iiek çe  D ü ek çe  sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

diğinden bahsile, durumunun incelenmesini ve gereğinin yapıl
masını istemektedir.

. t İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçinin Adana Be
lediye Encümenince 1580 sayılı Belediye Kanununun 83 ncü 
maddesi mucibince 31 . X . 1939 tarihinde kaydı terkin edilmiş 
vo artık bu konuda Bakanlıkça yapılacak bir muamele kalmamış 
olduğu vc mamafih bu terkin kararının dilekçiyi, belediyeden 
gayrı her hangi bir yerde iş istemekten meneder mahiyette bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Sözü geçen terkin karan aleyhinde dilek
çinin kanun yoluna baş vurması lâzımgelirken vaktinde bu lü
zumu yerine getirmediği anlaşılmasına ve bu gibi hususların tet
kiki komisyonumuzun görevi dışında bulunmasına ve Bakanlık 
cevabına göre vâki istek hakkında bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4671 2 . V I . 1952

8472/7869 İbrahim Güleç. 
Malitağa ve Reşadi 
ye Köyü adına De
mokrat parti 
kam.
Tarsus.

(Dilekçe özeti : Kredinin artırd
ın ası ve arazi verilmesi hakkında).

Dilekçi: Varlıklı kimselerin işgalleri altında bulunan Hazine 
topraklarının muhtaç çiftçilere dağıtılmasını vo köylerine tahsis 
edilen kredinin de artmlmasını istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında: Toprak talebi hakkın
da 46 numaralı komisyona talimat verildiği, kredi hususunda da 
Ziraat Bankasına yazı yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4672 2 . V I . 1952

8476/7873- Neeakir Edizer (Bilekçe özeti : Tekrar tavzifi
11090/10320 Aslanlı Köyünde. hakkında).

Nazilli
Dilekçi : Devlet Demiryolları 8 nci İşletmesinde lokomotif 

ateşçisi olarak çalışmakta iken midesinden rahatsızlanması üze
rine muayeneye sevkedildiğini ve kendisi bu suretle istifa etme
miş bulunduğu halde, istifa ettiğinden bahsile, görevine de
vam ettirilmemekte olduğunu bildirerek, hakkının korunmasını 
ve mağduriyetten vikâyesini istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin vâki 
istifası kabul edilerek görevine son verilmiş olduğu ve halen mez
kûr işletmede münhal bulunmadığından tekrar tavzifine imkân 
görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin m ahiyetle ve Bakanlık cevabın*
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göre bu hususta komisyonumuzca bir ıştam yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin istifa etmemkj iken etmiş gibi gösteril
diği iddiasında ısrar eylediği takdirde bundan dolayı da kaza 
merciine müracaat edebileceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. tdı, soyadı ve adresi Komisyon karan v« n* sebepten verildiği

4673 2 . VI .1952

8493/7890 Kemal Çaylan.
D. D. Denizyolları 
ve Limanlan îş. 01. 
Md. îst. Liman îş. 
Taşıtları S. Kaleni 
Âmiri.
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Bâzı 
i adili hakkında).

kanunların

Dilekçi : Devlet Denizyolan İdaresinde ücretle çalışanları i l 
gilendiren kanunların tadilini ve bu suretle bu gibilerin durum 
larının ıslahım istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçi ve emsali
nin durumları. Büyük Millet Meclisi komisyonlarında İncelen
mekte olan teklifin kabulü halinde ıslah edilmiş olacağından, bu 
bapta bankaca muamele ifasına lüzum görü lejrı ediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünldü : Bakanlık cevabımı göne yeni bir kanuıı 
mevzuu ittihaz edilmiş olan b ir husus hakkında komisyonumuzca 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4674 2 . VI . 1952

8494/7891 Bahattin Karanfil. 
Boğaziçi îstinye es
ki Batmanlar So. 
No. 5.
Istan!mi.

(Dilekçe özeti : Vatani hizmet ter
tibinden maaş bağlanması hak
kında).

Dilekçi : Damat F erid ’e suikasitte bulunacağı iddiasiyle 
tevkif edilerek sonradan idam olunan babası Mehmet A li’den 
kendisine vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasını iste
mektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
babası Mehmet A li’nin askerî bir şahıs olmadğı ve esasen 
bu hususta Bakanlıkça yapılacak bir muamele bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanması talebi ancak bu hususta teklif edilecek kanuna mev
zuu olabileceğine ve komisyonumuz ise kanun teklif etmek 
yetkisine sahip bulunmamasına binaen mezkûr talep hakkında 
bu bakımdan bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

4675 2 . VI . 1952
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8495/7892

Dilekçe
No.

Kadir Çakır. 
Kasımlar Köyü. 
Karadeniz Ereğlisi. 
Alapb.

Dilekçe sahibini*
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Para cezasının ve 
tazminatın terkini hakkmda).

Dilekçi : Zatî ihtiyacı için Devlet ormanından kanunim 
müsaadesi nispetinde kestiği odunluk açağlann kendisine taz
min ettirilmesi ve para cezasına da mahkûm edilmesi doğru 
olmadığından bahsile, bu hususta terkin kararı verilmesini 
istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçi hakkında 
mahkemece verilen hükmün Y argıtayca onanmak suretiyle 
kesinleştiği ve bu itibarla talebe dair idareten yapılacak bir 
muamele bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca 
işlem yapılmasına, mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4676 2 . VI . 1952

8497/7893 Yusuf Gürcan. 
D. D. Yollan 
Revizörlüğünde 
43248 numaralı. 
Bandırma.

(Dilekçe özeti : D. D. Yollan İda
resi hakkında) .

Dilekti : Devlet Demiryolları İzmir ııııntakasında bâzı suiis
timaller yapılmakta olduğunu bildirmekte ve keyfiyetin tahki 
kiyle neticesine göre muamele ifasını istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin muhte
lif tarihlerde muhtelif makamlara da aynı şekilde ihbarda bulun
ması üzerine yaptırılan tahkikat neticesinde, İzmir mmtakasıncj# 
personelin yolculara bilet kesmeleri usulüne devam ettirilmesinin 
suiistimale müsait olduğu anlaşılarak bu usule son verilmesi 
cihetine gidildiği ve Bandırma depo memurlanndaıı Mehmet 
Varlık’ın yalnız tatil zamanlarında akrabasından bir terzise 
yardım ettiğinin tesbit olunduğu bildirilmektedir;

Gereği düşünüldü : Vâki ihbar münasebetiyle ilgili ve so 
ıumlu Bakanlık tarafından iktizası yapılmış bulunmasına göre 
bu hususta komisyonumuzca başkaca muamele ifasına mahal ol
madığına karar yerildi.

K arar No. K arar tarihi

4677 2 . VT . 1952

85,02/7898 Burhan Turhan. (Dilekçe özeti : Vakıflar Kanunu^
9268/8633 Atıfbey Mah. nun mülhak vakıflara mütaallik

9 ncu So. No: 15. hükümlerinin ilgası ve saire hak-
Ankara. kında).

Dilekçi : Mütevellisi bulunduğu vakfın gelir fazlası yalnız 
birinci batındaki evlâda tahsis edilerek ikinci batindakilere bir 
şey verilmediğinden ve Vakıflar Kanununun mülhak vakıflara
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taallûk eden hükümlerinin kaldırılması lâzımgeldiğinden, kendi 
siyle vakfın hademei hayratına verilen ücretlerin azlığından 
bahsile, bu hususlar hakkında bir karar ittihazını istemektedir.

Başbakanlığın cevabi yazısında : Hayrat hademesinin ve mü
tevellinin ücretleri vakıf gelirlerine göre tâyin ve takdir edil
diği, gelir fazlası yalnız birinci batındaki evlâda meşrut oldu
ğundan ikinci batindakilere bir şey verilemiyeceği ve dilekçinin 
kendisine mevdu vazifeyi hakkiyle ifa etmediği anlaşıldığından 
tevliyetten azledilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Hereği düşünüldü : Dilekçinin talebi kısmen yeni bir kanun 
teklifi mevzuu ile ilgili olmasına ve sair cihetlere mütaallik Ba
kanlık cevabına göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyada ve adresi Komisyon kararı vc ne sebepten verildiği

\ 4678 2 . VI . 1952

8509/7901 A rif Akkurt. 
Aksaray Mesihpaşa 
Mah. Ceylan So No. 
7. de.
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Emekli işleminin 
kaldırılması hakkında).

Dilekçi : Emekliye ayrılması hakkında hiçbir talebi sepket- 
memişken etmiş: gibi gösterilerek tekaüde sevkedilmiş olduğunu 
ve bu baptaki muamelenin haksız ve kanunsuz olarak cereyan 
ettiğinin dosyası üzerinde yapılacak tetk ikat neticesinde anla
şılacağını beyanla, iktizamın ifasını ve emeklilik işleminin kal
dırılmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
bilgi kifayetsizliği yüzünden emekliye ayrılması kararlaştırı
larak arzusiyle tekaütlüğünü istemidiği takdirde re'sen emek
liye ayrılacağının kendisine tebliği üzerine tekaüde sevkını ta 
lep etmesi hasebiyle hakkında bu yolda muamele yapılmış ol
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen is
tek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4679 2 . VI . 1952

8510/7902 Rahime Oflas. 
Ceyhan’ın Tatlar 
Köyünden Mirzaçe- 
beli Mah. Mukim. 
Adana.

(Dilekçe Özeti : Kocasının çürüğe 
çıkarılması hakkında).

Dilekçi : Kocası 1340 doğumlu M urat Oflas’ın kulaklarında 
mevcut ve tedavisi gayrikabil ârıza dolayısiyle ağır olduğunu 
ve bu haliyle çürüğe çıkarılmasını icabedeceğini beyanla, gereği
nin yapılmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
eşi Murat Oflas’m yaptırılan mayenesi neticesinde verilen ra 
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

pora göre hakkında çürük işlemi yapılamıyacağı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Komisyon karan ve ııe sebepten -verildiği

4680 . VI . 1952

5813/7905 Ahmet Uyar 
Ulugazi Mah. Yavuz 
So. No. 5.
Samsun.

(Dilekçe, özeti: iskân edilmesi hak
kında ).

Dilekçi : Sarışabaıı mübadillerinden olduğunu, önce mevzu
at dairesinde kendisine verilen gayrimenkullerin sonradan elin
den alındığını beyanla, kanun dairesinde iskânınım istemek
tedir. t

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin mürettep 
yerini terketmiş olmasından dolayı kanuni hakkım zayi ettiği ve 
İm sebeple iskânına imkân görülemediği bildirihnektedif.

(iereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait olduğun
dan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4681 2 . VI . 1952

8514/7906 Mehmet Kara. 
Keşap tlcesi. 
Taflancık Köyünde. 
Giresun.

(Dilekçe özeti : Kanuni hakkının 
verilmsine dair).

Dilekçi: Kadrosuzluk yüzünden açığa çıkarılmak suretiyle 
mağdur edildiğini ve emeklilik keseneklerinin de iade olunma- 
makta bulunduğunu beyanla, bu hakkın verilmesi hususunun 
karar altına alınmasını ve tekrar tavzifini istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçinin kadrosuzluk 
sebebiyle açığa çıkanlmasmda bir haksızlık bulunmadığı tve hiz
met müddeti beş seneden az olduğu için de keseneklerin kanu
nen iadesine imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: isteğin mahiyetine, Bakanlık cevabına ve 
mevcut kanun hükümlerine göre bu hususta komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4682 2 . V I . 1952

8516/7908 Haşan Asar.
Çalıbahçe Köyünde. 
Bergama.

<Dilekçe özeti : Muamele Vergisi
nin affı hakkında).

Dilekçi: Namına tahakkuk ettirilen Muamele Vergisinin mat
rahına taallûk eden takdirde isabet bulunmadığından ve saire- 
den bahsileı bu verginin affını istemektedir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi ' Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında: Kanuna uygun olarak 
tarh ve tahakkuk ettirilen bu verginin ödenmesi icabedeceği ve 
af talebinin ise mükellefler arasındaki eşitlik kaidesini ihlâl ey- 
liyeccği cihetle kabili terviç görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: isteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4683 2 . V I . 1952

8517/7909 Kemal Sinanoğlu. 
Posta Gümrüğü M d. 
Muamelât Servisi 
Şefi.
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Terfiinin evmle 
ircaı hakkında].

Dilekçi 1945 yılında yapılan terfi muamelesinin, yedek 
subaylığının başladığı 1 . Vr . 1!)42 tarihine ircaını ve icra kılın
mış olan mütaakıp terfilerinin do bu esasa «öre tadil ve tashi
hini istemektedir.

Gümrük ve Tekel Bakanlığının cevabi yazısında : Dileğin 
kanunen kabili terviç olmadığı ve esasen bu konuda dilekçinin 
açmış olduğu dâvanın Danıştayca reddedilmiş bulunduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Evrak arasında bulunan 20 . 111 . 1950 
tarihli ve 715 sayılı Danıştay İlâmı münderecatına nazaran di
lekçinin talebi, daha evvel idari kaza merciince incelenerek 
karara bağlanmış olan bir hususa taallûk etmekte bulunması
na ve esasen bu gibi taleplerin tetkiki komisyonumuzun gö
revi dışında olmasına binaen, vâki istek hakkında bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4684 2. VI . 1952

8520/7911 Ahmet Yaşar Okay 
Demiryolları îkinci 
İşletme Meesul Say
manlığında Tetkik 
Memuru.
Ali Ekrem Akıeke 
eliyle.
Ankara.

(Dilekçe özeti : Mâliden emekliye 
sevkı hakkında).

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun 44 ncü maddesi mucibince 
malûlen emekliye sevkını istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Devlet Demiryol
ları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü Maliye ve Muha
sebat Dairesi Samsun sorumlu Savmanı iken görülen idari 
lüzuma binaen kavdı terkin edilen dilekçinin vâki talebinden 
şimdilik kaydiyle feragat etmiş ve idare aleyhine de tazmi
nat dâvası ikame eylemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabı
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. Kar&ı- tarihi

4685 2 . VrI . 1952

8523/7914 Mücevher Cevher. 
11174/10307 Mahmudiye Mah.

Suyolu Cad. de. 
Kavak Çıkmazında, 
tnegöl

(Dilekle özeti : Tütün ikramiye
sinin verilmesi hakkında).

Dilekçi : Şehit oğlundan kendisine bağlanan maaşla bir
likte senelerden beri almakta olduğu tütün ikramiyesinin son 
/amanda kesildiğini beyanla eskisi gibi, verilmesine devanı e- 
dilmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
oğlu H alil’in varalı olarak yatırıldığı hastanede ölmüş ol
duğu cihetle 927 sayılı Tefsir Kararına göre şehit sayılannyacağı 
ve bu itibarla annesi dilekçiye verilmekte olan tütün ikrami
yesinin kesildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımge- 
gelen istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Kurar No. Karar tarihi

4686 ,2 . VI . 1952

8528/7919 Satılmış Yağar. 
Kuyuyazısı mevki
inde No. 37.
Etlik - Ankara.

(Dilekçe özeti 
kında).

Bina Vergisi hak-

Dilekçi : Kendisinden haksız olarak Bina Vergisi alındı
ğından bahsile, durumunun incelenmesini ve lehinde bir karar 
verilmesini istemektedir.

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin mütera
kim vergilerine taalluk eden muamelede bir yolsuzluk bulun
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 
istek hakkkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4687 2 . V I . 1952

8529/7920 Artan Şenel ve ar.
Genel Ceza ve Tev
kif Evinde tutuklu. 
Cebeci - Ankara.

(Dilekçe özeti : Serbest bırakılma
ları hakktnda).

Dilekçiler : Tevkifleri tarihinden itibaren yüz beş gün geç
tiği halde henüz mahkemeye sevkedilmediklerini beyanla, bir an 
evvel muhakeme edilmelri ve serbest bırakılmaları hususunun 
sağlanmasını istemektedirler.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçiler hakkında- 
ki tahkikatın kanuni mecrasında cerevnn ederek 9 . V . 1951 ta-
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rihinde ikmal olunmuş ve cümlesinin men’i muhakemesine karar 
verilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre bu hususta ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4688 2 . V I . 1952

8532/7921 Yakup Eyüpoğlu. 
Ceza Eevinde. 
Maçka.

(Dilekçe özeti : Dosyasının 
den incelenmesi hakkında).

yem-

Dilekçi : Müdafaası lâyıkiyle tetkik edilmeksizin mahkûmiye
ti cihetine gidildiğini ve mâsum bulunduğunu ileri sürerek dos
yasının yeniden tetkikini istemektedir. ' ,  

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Yargıtaym bozma ka
rarma uyularak verilmiş ve yine Yargıtaym tasdikma iktiran 
etmek suretiyle kesinleşmiş vc tashihi karar talebi üzerine de bir 
kere daha incelenmiş olan hükümde bir isabetsizlik görülemedi
ği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanun yollarından geçmek suretiyle ke
sinleşmiş olan bir hükme matuf istek hakkında komisyonumuzca 
yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4689 2 . V I . 1952

8535/7924 Ahmet Yuka. 
ve ar.
Kân Köyünde. 
Erzurum.

(Dilekçe özeti 
hakkında).

Toprak verilmesi

Dilekçiler : Toprağa muhtaç çiftçilerden olduklarını beyan
la. kendilerine de arazi verilmesini istemektedirler.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçilerin bulun
dukları yerde Toprak Tevzi Komisyonu faaliyete başladığı za
man unuIü dairesinde bu komisyona müracaat etmeleri lâzımgele- 
ceği ve müstehak iseler kendilerine de arazi verileceğinin tabiî 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
Köre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4690 2 . V I . 1952

85,36/7925 Haşan Donar ve ar 
Hüseyinler Mah. de 
mukim.
Çal İlçesi.

(Dilekçe özeti : Verginin azaltıl^ 
mast hakkında).

Dilekçiler: Kendilerinin kırk ikişer lira vergi ile teklif edile
ceklerini öğrendiklerini ve bu miktarı ödeyecek durumda olma
dıklarını beyanla, bu verginin lâyık hadde indirilmesini istemek
tedirler.



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı vc 1x2 sebepten verildiği

*8537/7926 Abdullah Uslu.
Devlet Denizyolları 
ve Limanları İşlet
me Genel Müd. İş 
letme Malzeme Seer 
visi Memuru. 
Trabzon.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçilerin mahallî 
mâliyesine müracaatla vergi karnesi aldıktan ve bu suretle mü
kellefiyet tesis ettikten sonra adlarına tarhedilecek miktardan 
dolayı merciine müracaatla itiraz edebilecekleri bildirilmektedir.

(iereği düşünüldü: Dilekçilerin namlarına tarhedilecek ver
dilerin miktarına karşı olan itirazlarını vaktinde vergi itiraz ko
misyonuna karşı serdedebileceklerine göre vâki istekleri hakkın-, 
da komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4691 2 . V I . 1952

(Dilekçe özeti: İlâç paralarını taz
minle mükellef tutulmaması hak
kında ).

Dilekçi: Devlet Demiryolları ve Limanları Genel Müdürlüğü 
Trabzon İşletmesinin hasta memurlarına 1946 yılında verilen 
ilâç paralarının kanunsuz ödendiği beyaııiyle kendisinden tahsi
line dair Sayıştaydan ilâm sâdır olduğunu, halbuki bu tediye
nin işletmeye ait Tüzüğün 72 nci ve 4598 sayılı Kanunun da
0 ncu maddelerine tevfikan yapılmış bulunduğunu bildirmekte 
vo tazminle mükellef tutulmamağım istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında: Bahismevzuu ilâç 
paralarından tahakkuk memuru sıfatiyle dilekçiye isabet eden 
miktarın tazminine m ütaallik ' Sayıştay ilâmının mumaileyh, ta
rafından temyiz edilmiş olması hasebiyle henüz katiyet kesbet- 
mediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçi tarafından Sayıştay ilâmı aley
hinde kanun yoluna müracaat edilmiş vc esasen meselenin bu 
yoldan halli lâzım "elmiş olmasına göre vâki istek hakkında ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına ka
rar verildi.

Karnı- No. K arar turibi

4692 2 . V I . 1952

8538/7927 Hâki Saylık. (Dilekçe özeti : Gayrimenkulun
Sebze Hali. No. 11. iadesi hakkında).
Adaşa.

Dilekçi : Adana ’daki gayrimenkulünün menafii umumiye 
namına istimlâk edildiği halde sonradan maksada tahsis edil- 
ıııiyerek on beş bin lira bedelle bir tüccara satılmış olduğunu 
beyanla, tekrar kendisine iadesi hususunun teminini istemek
tedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : 2497 sayılı Kanuna 
istinat eden Adana Belediye Encümeninin istimlâk ettiği 
mezkûr gayrimenkulun bulunduğu sahanın imar plânına göre
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tanzimi neticesinde Aziz Naci adındaki şahsın 38 metre karelik 
yeri ile mübadele edildiği ve bu işlemin 2290 sayılı Kanunun 
7 nci ve 3710 sayılı Kanunun da beşinci maddelerine uygun 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait bulun
duğundan komisyonumuzca bu hususta bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. *dı,«oyadı veadresi Komisyon kararı ve nc sebepten verildiği

4693 2 . VT . 1952

8542/7931 Veli Yüksel.
Eyüp 'Çömlekçiler 
arka So .No. 20/1. 
İstanbul.

(Dilekçi  öze t i :  
hakkında).

Prim verilmeni

Dilekçi : 1 numaralı Dikimevi müstahdemlerinden olduğunu 
beyanla kendisine de diğer askerî müesseseler müstahdemle
rine olduğu gibi çocuk ve aile primi verilmesini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlğının cevabi yazısında : İş Kanunu
nun 29 ncu maddesi gereğince hazırlanan yeni yönetmeliğin 
Çalışma Bakanlığınca tasdikm dan sonra dilekçi ve emsaline 
de bahis mevzuu primin verilmesi mümkün olacağı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık ceva
bına göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4694 2 . VI . 1952

8543/7932 Ziya Topçu.
Ahiska İlçesi Saray 
önü Bucağı Gözlü 
Devlet Üretme Çift
liğinde.
Konya.

(Dilekçe özeti: İskân edilmesi hak
kında).

Dilekçi : 1941 yılında T iflis’ten yurda geldiğini ve şimdiye 
kadar hiçbir yardım görmediğini beyanla, iskân edilmesini is
temektedir.

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin iki yıl 
müddet içinde müracaatta bulunmamasından dolay 2510 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesi mucibince iskân istemek hakkını kay
betmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin incelenmesi kaza merciine ait ol
duğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4695 2 . VI 1952



—  120 - -

8544/7933

Dilekçe
No.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Hacer Oy al. 
Yenişehir Şerif Top 
evinde.
Besni.

(Dilekçe özeti: Yetim maaşı bağ
lanması hakkında).

Dilekçi : Şehit kocasından bağlanmış ve tekrar evelenmesi 
üzerine kesilmiş olan maaşın, ikinci kocasının da vefat etmiş ol
ması hasebiyle iadeten tahsisini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dileğin kanu
nen kabili terviç olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine, Bakanlık cevabına ve 
mevcut kanun hükümlerine göre bu hususta komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4696 2 . VI . 1952

8550/7939 Mustafa Demiirören. 
Zafer So. Şeref 
Oteli.
Ankara.

(Dilekçe özeti: İkramiyesinin ve
rilmesi hakkında).

Dilekçi : Bir eroin fabrikasının basılmasında ve imalâtçıla
rının tutulmasında muhbir sıfatiyle hizmeti sepkettiğini beyan
la, kanunen verilmesi lâzımgelen. ikramiyesinin itası hususunun 
karar altına alınmasını istemektedir.

Gümrük ve Tekel Bakanlığının cevabi yazısında : Sözü geçen 
ikramiyenin, tahsil edilmekte olduğu anlaşılan para cezasından 
Adalet Bakanlığınca verilmesi icabedeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Bakanlık cvabuıa 
göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
ve dilekçinin ait olduğu makam veya mercie müracaatta muhta
riyetine karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4697 2 . VI . 1952

8551/7940 Ali Yiğit ve ar. 
Ardil Köyünde. 
Pazarcık İlçesi.

(Dilekçe özeti : 
kında).

Su ihtilâfı hak-

Dilekçiler : Pazarcık İlçesinin Ardıl Köyü ile Gazianteb'in 
Azezi Köyü arasındaki su ihtilâfının muslihane bir şekilde halli
ni istemektedirler.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : bahis mevzuu su ihti
lâfının teamüle, örf ve âdete ve mâdelete uygun bir şekilde halli 
lüzumuna alâkalı valiliklere yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine. Bakanlık cevabına 
ve mezkûr ihtilâfın idareten halli mümkün olmadığı takdirde 
bu hususta kaza merciine müracaat edilmesi lâzımgeleceğine göre 
mezkûr istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4698 2 . VI . 1952
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Dilekçe
No.

8552/79^1

8553/7942

8554/7943
9821/9144

11385/10582
12551/11665

Rifat Ersan.
Selâm i Ali Mah. 
Bağlarbaşı Selâmsız 
Cad. No. 308/1 dük 
kân.
Üsküdar - İstanbul.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon Jkaran ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Esnaf Vergisi ye
rine Gelir Vergisine tâbi tutulma
sı hakkında).

Dilekçi : Vermekte olduğu icar miktarına göre Gelir Vergi
sine tâbi tutulması lâzımgelirken, namına 240 lira Esnaf Vergisi 
tarhedilmiş bulunduğunu beyanla, Gelir Vergisine tâbi tu tu l
ması hususunun teminini istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Ulayın malî kaza mer
cilerin den itiraz komisyonunun tetkikmdan geçmek suretiyle ke
sinleşmiş olduğu ve bu sebeple idarece ifası gereken bir muamele 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4699 2 . VI . 1952

Recep Yanlı.
19 Mayıs Mah. Met; 
So. No. 22.
Samsun.

( Dilekçe ö ze ti: Posta müvezziliği- 
ne tâyini hakkında).

Dilekçi : Daha evvel, bir müddet çalışmış olduğu P. T. T. 
İdaresinde bir ıııüvezziliğe tâyinini istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Açık yer bulun
madığı için dileğin tervici cihetine gidilemiveceği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4700 2 . VI . 1952

Hadiye Teknecioğlu. 
Akpmar Mah.
Şehit Muhtar So. 
No. 33. te.
Bolu.

(Dilekçe özeti : Yetim maaşı bağ
lanması hakkmda).

Dilekçi: Babası marangoz ustası ölü Halil İbrahim’den ken
disine yetim maaşı bağlanmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında: Babasının ve
fatı tarihinde dul ve yirmi beş yaşından büyük olduğu için o ta
rihte mer’i 1683 sayılı Kanun mucibince kendisine yetim maaşı 
bağlanamamış olan dilekçinin sonradan yaptırılan muayenesinde 
hayatım kazanamıyacak derecede mâlûl olmadığının anlaşılması 
üzerine hakkında yine kanuni bir işlem icra edilemediği ve 5434 
sayılı Kanunun evvele şâmil olmaması hasebiyle de bu kanunun 
muvakkat 76 nci maddesi mucibince maaş bağlanamıyacağı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçi ve emsalinin de 5434 sayılı Kanun
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Dilekçe
No.

8555/7944

8556/7945

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne aebepten verildiği

hükümlerinden istifade ettirilmeleri hakkındaki teklifin ait ol
duğu komisyonca İncelenmekte olduğu anlaşılmasına ve vâki is
tek de bu teklif ile ilgili bulunmasına binaen bu hususta komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4701 2 . V I . 1952

(Dilekçe özeti: Terfi ettirilmesi 
hakkında).

Dilekçi: Orduda geçen hizmetlerinin sayılmamış olmasından 
dolayı iki terfi kaybettiğini beyanla, durumunun incelenerek bu 
hakkının tanınmasını istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında: 3656 sayılı Ka
nunu göre yedek subaylıkta alman son maaşın, sivil memuriyete 
tâyinde nazara alınamıyacağı ve 4379 sayılı Kanunda yalnız mu
vazzaf askerliğini yapanlara münhasır bulunduğu cihetle dilek
çinin bu kanundan da faydalanamayacağı ve kendisine de bu 
yolda tebligat icra kılındığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin talebinde ısrar ettiği takdirde kaza 
merciine müracaatta bulunabileceğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4702 2 . V I . 1952

Cemal özer. 
Karacaöreıı Okulu 
Başöğretmeni. 
Boyabat.

Ahmet Göltekiıı. 
Bulak Mah. eski 
Başkale P. T. T. Me
muru.
Hakkâri.

< Dilekçe özeti : Açık maaşlarının 
ödenmesi, memuriyetinin iadesi 
hakkında).

Dilekçi : Açık maaşlarının verilmesini, sair bilcümle hakla
rının tanınmasını ve memuriyetinin de iadesini istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Başkale P. T. T. 
Merkezi eski memuru olan dilekçinin yirmi beş bin liralık bir 
posta grupunu çalmak suçundan 2919 sayılı Kanuna göre tev
kif edilerek genel müdürlük emrine alındığı ve yapılan mu
hakemesi sırasında 5677 sayılı Af Kanununun neşri üzerine 
bu kanundan istifade ettirilerek serbest bırakıldığı ve tekrar 
tavzifi için hakkında inzibat komisyonundan bir karar sâdır 
olması icap cdeceği ve açık maaşlarının ödenmesi hususunun 
mahalline yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4703 2 . V I . 1952
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Dilekçe

No.

8558/7947

8563/7951

7954/8566

Haindi Ayyıldız. 
Şarkın Bakkal. 
Kdkarpmar No 38. 
Erenköy - İstanbul.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı re adraıi

Mehmet Yücel, 
ö lü  Haorveloğlu 
Çeşme Ilıcalarında 
müstahdem.
İzmir.

(Dilekçe özeti : Bakanlık emrine 
alınması hakkındaki tasarrufun 
kaldınlmasına dair).

Dilekçi : Haksız ve kanunsuz olarak bakanlık -emrine alın
dığını bildirmekte ve bu baptaki işlemin ref'i ile görevine ia
desini vc bakanlık emri inaaşiyle asıl memuriyet aylığı ara
sındaki farkın ödenmesini ve kıdem tenzili cezasının da kaldı
rılmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin bakanlık 
emrinin kaldırılması hakkındaki dâvasının zaman aşımından, 
kıdem tenzili cezasının re f’i hakkındaki dâvasının da varit bu
lunmamış olmasından dolayı reddedildiği ve memur bulun
duğu sıradaki hareket tarzına göre hakkında tatbik edilen mu
amelede bir isabetsizlik bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca 
muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4704 2 . V I .1952

( Dilekçe özeti : Ferağ 
verilmesi hakkında).

takririnin

Dilekçi : Hâzineden satınaldığı gayrimenkule ait ferağ 
takririnin malmüdürlüğünce verilmemekte olduğunu beyanla, 
bu baptaki muamelenin intacı hususunun teminini istemekte
dir.

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında : Hâzinenin müzaye
deye çıkararak dilekçi adına ihale ettiği gayrimenkulün Avus
turya uyruklu Riko mirasçılarına ait olduğunun sonradan an
laşılması üzerine bahis mevzuu ihalenin feshedilerek satış be
delinin iade olunduğu ve bu sebeple ferağın icra edilemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına ve dilekçinin fesihten mütevellit bir zararı 
varsa bundan dolayı kaza merciine müracaatta muhtariyetine 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4705 2 . V I .1952

Osman Potuk ve ar. (Dilekçe özeti : Köylerine ait su-
Muhtar. yun başka köye verilmemesi hak-
Kuruçay Köyü. kında).

Dilekçiler. : Köylerine ait suyun kaymakamlıkça civar üç 
köye verilmek üzere olduğundan bahsile. bu hareketin önlen-



Dilekçe
No.

8569/795(7

8771/7959

124

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

meşini ve sözü geçen nuyun eskisi gibi köylerine terkini iste
mektedirler.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Kuruçay Köyünün 
mütaaddit sulara malik olması ve bahis mevzuu suyun da ihti
yaçtan fazla bulunması hasebiyle, lıiç. suyıı bulunmıyan üç 
köye akıtılmak iizero bedeli mukabilinde istimlâk edildiği bil 
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabı 
na göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına vo dilekçilerin isterlerse kaza merciine müracaat ede
bileceklerine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4706 2 . VI .1952

Edip Ünsal Erzen 
Asliye Ceza Yargıcı. 
5916.
Bursa

(Dilekçe özeti : Kadrosunun ve 
yargıçlık derecesinin yükseltilmesi 
hakkında).

Dilekçi . 1944 yılından beri ayni kadroyu muhafaza etmek
te olduğunu ileri sürerek bu kadronun ve Yargıçlık derece
sinin yükseltilmesini istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Kadro elde edilip 
sırası gelince dilekçinin de bir üst derece kadro tahsisi sure
tiyle terfiinin temin edileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Bakanlık ceva
bına göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4707 2 . VI . 1952

Abdürrahman Can. 
Yukarımumcu Mah. 
Selim So. No. 9. 
Erzurum.

(Dilekçe özeti : Tekrar 
alınması hakkında),

orduya

Dilekçi : Terhis işleminin iptaliyle Orduya tekrar muvaz
zaf Gedikli Başçavuş olarak alııımasnı istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Terhise tâbi 
umum erbaşlar arasında terhis edilmiş olan dilekçinin tekrar 
tavzifi mümkün olmadığı ve esasen bu babtaki dâvasının As
kerî Yargıtayca kabule şayan göriilmiyerek reddedilmiş bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca 
işlem yanılmasına mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4708 2 . VT . 1952
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8573/7961

Dilekçe
No.

Abdöl Tmaz 
Hacıhızır Mah. 
K ertir Tekke So 
No. 24. 
tzmit.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : Tapu senedi veril
mesi hakkında).

Dilekçi : Kendisine tahsis edilen gayrimenkul hakkında son
radan çıkan mülkiyet ihtilâfının henüz mahkemece halledilme
diğini beyanla, bu baptaki muhakemenin bir an evvel intacını 
ve mezkûr gayrimenkule ait tapu senedinin de verilmesi hususu
nun sağlanmasını istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Bahis mevzuu muha
kemenin devam etmekte okluğu ve bu sebeple de dilekçiye henüz 
tapu senedi verilmediği ve neticeye intizar lâzımgeldiği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş olaıı bir hu
susla ilgili istek hakkında komisyonumuzca işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4709 2 . VI . 1952

8574/7962 Şaban Uzun.
Maçka Taşlık No. 1. 
İstanbul.

(Dilekç özeti : Emekli kesenekle
rinin iadesi hakkında).

Dilekçi : Emekli keseneklerinin kendisine iade edilm'emekto 
olduğunu beyanla, geri verilmesi hususunun sağlanmasını iste
mektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin hizmet 
müddeti beş seneden az olduğundan emekli keseneklerinin ken
disine iadesine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine, Bakanlık cevabına 
ve mevcut kanun hükümlerine göre bu hususta komisyonumuzca 
yapılacak bir işlem olmadığına ve dilekçinin talebinde İsrar e t
tiği takdirde kaza merciine müracaatta muhtariyetine kartı r 
verildi.

K arar No. Karar tarihi

4710 2 . VI . 1952

8575/7963 Sadi Turgut ve ar.
Küçükcincorop Kö
yünden.
Ardahan.

(Dilekçe özeti : Bir kısım arazi
nin yeniden teveie tâbi tutulması 

^  hakkında).

Dilekçiler : Ardahan ilçesinin Küçükcincirop Köyünde 1936 
.yılında arazi tevzi komisyonu tarafından dağıtılan topraklara 
mütaallik tescilin iptaliyle bu toprakların yeniden tevzie tâbi 
tutulmasını istemektedirler.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Dileğin tervicine Ka
nunen imkân görülemediği ve mamafih Devlete ait toprakların 
hak sahibi çiftçilere dağıtılması sırasında dilekçilerin durum u
nun da inceleneceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

8576/7964 T«vfik Baygül.
Sinaııağa Malı. Zey 
reik Cad. No. 12. 
Fatih - İstanbul.

«•■öre l)iı hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karur tarihi

4711 2 . V I .  1952

(Dilekçe özeti : Emekli 
bağlanması hakkında).

aylığı

Dilekçi: Bilfiil hizmeti 19 sene, 10 ay, 3 gün olduğunu ve bu
na* göre kendisine emekli maaşı bağlanması lâzımgeleceğini be
yanla, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında: Beykoz Sulh Mahkeme
si zabıt kâtipliğinden emekliye ayrılmış olan dilekçinin hizmet, 
müddeti 20 seneye baliğ olmadığı için kendisine tekaüt maaşı
I lağlanamadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: isteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin talebinde ısrar ettiği takdirde kaza 
merciine müracaat edebileceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4712 2 . V I . 1952

8577/7965 Ahmet Yoleri. (Dilekçe özeti: İskân yoliyle ve-
Humlar Köyünde. rilen gayrimenkütlerin satışına
Tercan. müsaade edilmesi hakkında).

Dilekçi: 5098 sayılı Kanunla serbest bırakılmış olmasından 
dolayı eski yerlerine döneceğini beyanla, Tercan îleesi dâhilin
de kendisine iskân mevzuatına göre verilmiş bulunan gayrimen
kul lerin satılmasına müsaade edilmesini istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında: 2510 sayılı Kanunun 
30 ncu maddesinde gösterilen on senelik müddet dolmadıkça bu 
kabil gayrimenkullerin serbestçe tasarrufuna imkân bulunmadı
ğı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: isteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4713 2 . V I . 1952

8578/7966 Muzaffer Güleşçi. 
13347/12441 Dindoğru Mah.

Ekiner So. No. 26. 
Babaeski.

( Dilekçe öze ti: Oturmakta olduğu 
evin kendisine verilmesine dair).

Dilekçi: 1939 yılında Bulgaristan’dan yurda geldiğini, Baba
eski îlce merkezinde 26 numaralı evde oturmakta olduğunu ve
fakat kaymakamlıkça bu evin tahliyesi cihetine gidilmiş bulun-



— 127 —

duğunu beyanla, sözü geçen hanenin kendisine verilmesini iste
mektedir.

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçinin fuzulen iş
gal etmekte olduğu evin kendisine iskân yoliyle verilmesine im
kân olmadığı bildirilmektedir.

C4ereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe DîiAçe sahibinin
No. adı, soyadı re adr*i Komisyon kurarı ve ne sebepten verildiği

4714 2 . V I . 1952

8579/7967 Şaban Kamerli ve 
a r .

Karaağaç Mah. 
İğdır.

(Dilekçe özeti : Toprak verilmesi 
hakkında).

Dilekçiler : Erivan muhacirlerinden olduklarını ve şimdiye 
kadar hiçbir yardım görmediklerini beyanla, kendilerine ya is
kân yoliyle yahut borçlanma suretiyle toprak verilmesini iste
mektedirler.

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında : Iskâıı yoliyle nüfus
ları nispetinde geyrimenkul almak suretiyle alâkalarını kesmiş 
olan dilekçilere bu yolla artık bir şey verilmiyeceği ancak kendi
lerinin 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hükümleri
ne göre muameleye tâbi tutulabileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Bakanlık cvabma 
göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4715 2 . VI . 1952

8580/7968 Ali Zar Aı-slan ve 
ar.
Selim Bucağı eski 
Gazi Köyünde m u
kim.
Sarıkamış

( Dilekçe özeti: Müdahalemin men 'i 
re mire hakkında).

Dilekçiler : Yedi sene evvel yerleştikleri köyde satınalmış 
oldukları araziye bu köy halkı tarafından müdahale ve tecavüz 
edilmekle olduğunu beyanla, işbu müdahale ve tecavüzün önlenme
sini veya ellerindeki topraklara mukabil başka bir yerden arazi ve
rilmesini istemektedirler.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçilerin iskân 
mevzuatiyle bir alâkaları olmadığı için kendilerine bu yolla, ve 
ellerindeki toprağa karşılık başka yerden arazi verilmesine ve 
bulundukları yerde Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu henüz uy
gulanmadığı için de bu kanuna tevfikan topraklandm lm alanna 
ijmkân olmadığı, ancak vukuunu iddia etmekte bulundukları mü
dahale ve tecavüzün önlenmesi hususunun Kars Valiliğine ya
zılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

olmadığına ve dilekçilerin vukuunu iddia ettikleri müdahale ve 
tecavüzden dolayı icabında kaza merciine müracaat edebilecek
lerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4716 2 . VI . 1952

8581/7969 Ömer Lütfi Alevli. 
Sirkeci Vezir Ca
mii çıkmazı So. F i
libe Otelinde No. 4. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti 
si hakkında).

Hukukunun iade-

Dilekçi : Orduda kıdemli küçük zabitlik ve birinci mülazım
lıkla hizmet ettiğini ve bu hizmetlerinin tanınmamakta olduğunu 
beyanla, durumunun incelenmesini ve bilcümle hukukunun iade
sini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçini-, 
bahsettiği hizmet hakkında bir neticeye varılamamış olduğu b!1 
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin usulü dairesinde sözü geçen mercie mü
racaatta muhtariyetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4717 2 . VI . 1952

8583/7971 Müslüm Kutlu. 
Keferkap Köyü 
Halfeti Bucağı. 
Birecik - Urfa.

(Dilekçe özeti: Maluliyet maaşı 
bağlanması hakkında).

Dilekçi : Jandarma eri bulunduğu sırada mâlûl kaldığından 
bahsile kendisine aylık bağlanmasını istemektedir.

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin mâlûliyet 
iddiasını tovsik edemediği için kendisine aylık bağlanmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen bu 
husus hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmdaığma karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4718 2 . VI . 1952

8584/7972 Mehmet Bozca ve ar. 
Boğacık Köyü. 
Elmalı - Antalya.

(Dilekçe özeti : Akçay Bucak mer
kezine getirilecek su hakkında).

Dilekçiler : Arazilerini sulamakta oldukları bir suyun Akçay 
Bucak merkezine isale edilmek istenmesinden şikâyet etmekte
dirler.

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Akçay Bucak merke
zi ihtiyacını karşılamak üzere isale iişııe başlanmış olduğu ve ih
tilâf konusu olan arazinin de satmalındığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyetin mahiyetine ve ihtilâf mevzu-
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unun bertaraf edildiğine mütedair olan Bakanlık cevabına göre 
bu hususta 'komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, «oyadı ve adreai Komisyon karan ve tıc sebepten verildiği

4719 2 . VI . 1952

(Dilekçe özeti: Yetim aylığının 
iadeten tahsisi hakkında).

Dilekçi : Kocasının şehit olması üzerine bağlanan vc on se
neliği toptan verilen maaşının, bu müddetin' bitmiş bulunma
sından dolayı tekrar tahsisini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi .yazısında : Talebin tervi
cine kanunen imkân olmadığı bildirilmektedir.

Oereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine, bakanlık cvabıııa ve 
mevcut kamın hükümlerine «■öre bu hususta komisyonumuzca 
yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4720 2 . V I. 1952

(Dilekçe özeti : Yetim maaşı bağ
lanması hakkında).

Dilekçi : Kocası ölü Sakıp Alban’dan kendisine yetim aylığı 
bağlanmasını istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Vardım Bakanlığının cevabi yazısında : 
Dilekçiye bağlanması icabeden aylığın belediye bütçesinden mi 
yoksa Mâliyeden mi verileceği hususunda yapılmakta olan 
muhaberenin neticelenmesini mütaakıp iktizasının ifa edileceği 
bildirilmektedir.

Oereği düşünüldü : Bu duruma göre vâki istek hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4721 2 . V I. 1952

(Dilekçe özeti: Türk Hava Ku
rumanda geçen hizmetinin, mec
buri hizmetine sayılması hakkın
da.)*

Dilekçi : Yüksek tahsilini Millî Eğitim Bakanlığı hesabına * 
yapmış bir tayyare mühendisi olduğunu, adı geçen bakanlığın 
1944 yılında 3467 sayılı Kanuna dayanarak kendisini Türk 
Hava Kurumu emrine verdiği halde burada geçen hizmetini, 
mecburi hizmetine savmadığını beyanla, gereğinin yapılması
nı istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin ay-

8590/7978 Muhittin Gürbüz.
Yük. Müh. Akav So. 
No. 16/4.
Yenişehir - Ankara.

8588/7976 Dudu Albay.
Cumhuriyet Mah. 
Çengiz Cad. No. 15 
de.
Antakya (Hatay)

8585/7973 Fatma Korkmaz.
K ürt oğullarından 
Çakmak Köyü. 
Denizli.
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m konu hakkında Danıştay da açmış olduğu dâvanın, karar 
tashüıi yoliyle İncelenmekte bulunduğu ve mamafih bu du
rumda olan yüksek mühendislerin vaziyetleri kül halinde mü
talâa edilerek bir karara bağlanmak üzere keyfiyetin müdür
ler encümenine tevdi edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi ile bakanlık arasındaki ihti
lâf kaza merciine intikal etmiş olmasına göre bu hususta ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilakğ» Diltkft s&hibiai»
No. adı, soyadı ▼« adrari Komisyon karan re ne sebeptaa verildiği

4722 2 . V I .1952

(Dilekçe özeti : ŞüyuUmdvrma iş
leminden şikâyet).

Dilekçi : Ankara Belediyesince yapılan şüyulandırma iş
leminden şikâyet etmektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Bu baptaki ihtilâ
fın mahkemeye intikal ederek karara bağlanmış olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bir hususla ilgili şikâyet hakkında komisyonumuz
ca işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4723 2 . V I . 1952

(Dilekçe özeti ; Askerlikte geçirdi
ği müddetin terfi sürelerine ek
lenmesi hakkında).

Dilekçi : Askerlikte geçirdiği müddetin terfi sürelerine 
eklenmemiş olduğundan bahsile, 5585 sayılı Kanun gereğince 
iktizasının yapılmasını istemektedir.

Gümrük ve Tekel Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçi
nin askerlikte geçirdiği müddet terhisinden sonra ilk terfi 
süresine eklenmiş bulunduğundan bu hizmetinin halen almak
ta olduğu ücretteki kıdemine tekrar ilâve edilmesine kanunen 
imkân görülememekte bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına ve dilekçinin talebinde ısrar ettiği takdirde usulen kaza 
merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

8599/7987 M, Ali Açıkel.
Tekel Genel Müdür
lüğü Muhasebe Mü
dürlüğü Tdtkik me
muru.
Ankara.

8591/7979 izzet Ertürk.
Sayıştay Başdenet- 
çisi.
Ankara.

4724 2 . V I. 1952



8600/7988 Mustafa Emiroğlu. 
8953/8335 ve ar.

P. T. T. Memuru. 
Sivas.

Dilekç* Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı v* adimi

(Dilekçe ö ze ti: Uluborlu tice mer
kezi hakkında).

Dilekçiler : Uluborlu tice Merkezinin yerinde bırakılması
nı istemektedirler.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Mevzu ile ilgil» ta 
sarının Başbakanlığa sunulmuş olduğu bildirilmektedir. „

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifine mevzu itti
haz edilmiş olan bu husus hakkında komisyonumuzca yapılacak 
bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4725 2 . V I .1952

8605/7992, Nazâme Al bayrak.
Urfa Cad. Lâlebey 
So. No. 4. 
Divarbakır.

(Dilekçe özeti 
hakkında).

A yhk bağl/ınması

Dilekçi : Kendisiyle çocuklarına yetim aylığı bağlanmak lâ- 
zımgelirken Hâzinece bin yedivüz lira verilmek suretiyle alâkala
rının kesildiğinden vc bu muamelede isabet bulunmadığından 
bahsile, maaş tahsisini istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçi ile çocukları
na bağlanmış olan aylığın üçer yüz kuruştan az olması hasebiyle 
mülga 1683 sayılı Kanunun 50 nci maddesi mucibince on senelik 
tutarının toptan verilerek bunların Hazine ile olan alâkalarının 
kesildiği ve bu suretle hesabı kapatılan maaşın tekrar tahsisine 
kanunen imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istek mahiyetine, bakanlık cevabına ve 
mevcut kanun hükümlerine göre bu hususta komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi. v

Karar No. Karar tarihi

4726 2 . V I .1952

8606/7993 Satılmış Kısaboyun. 
ve ar.
Devreğin Bakacak 
Kadı'köyünden Tefc.ı 
Bucak merkezinde 
bakkal Kâmil eliyle. 
Tefen.

(Dilekçe özeti: Tren seferlerinin 
Tefen istasyonuna kadar temdidi 
hakkında).

Dilekçiler : Zonguldak tren seferinin Tefen istasyonuna ka
dar uzatılmasını istemektedirler.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Bu talebin bugün 
için tervicine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca b ir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4727 2 . V I . 1952
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8608/7905

Dilekçe
No.

Köy ih tiyar Heyeti. 
Alaçam Köyü. 
Dursunbev.

Dilekçe takibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı re 11e sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Köy halkı aleyhin
deki dâvadan vazgeçilmesi hususu
nun temini hakkında).

Dilekçiler : Alaçam Köyü halkı tarafından civarlarındaki 
Devlet ormanlarından açılan ve tarla haline getirilen yerler hak
kında Dursunbey İlçesi Mal müdürlüğünün ikame etmiş olduğu 
meni müdahale ve ecrimisil dâvasından vazgeçilmesi hususunun 
teminini istemektedirler.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Haznece yapılan mu
amelenin kanuna uygun olduğu ve dilekçe sahiplerine de bu yol
da tebligat yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4728 2 .VI . 1952

8609/7996 Hulusi Anman. 
Polit Köyü. 
Burhaniye.

(Dilekçe özeti: Müşterek gayri- 
menkuldeki Hazine hissesinin mü
vekkillerine teffizi hakkında).

Müvekkilinin müştereken ım ıtasam f bulundukları 
gavrimenkuldeki Hazine hissesinin 2644 sayılı Kanunun

Dilekçi _ ^
7 nci

maddesine göre kendilerine teffizini istemektedir.
Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin müvekkille

rinden başka bir hissedar daha bulunduğu ve yapılacak tebligat 
üzerine bu hissedarın bahis mevzuu Hazine hissesine talip olma
dığı takdirde mezkûr hissesinin isteklilere teffizinde bir mahzur 
görülemediğinin mahalline bildirildiği beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına ve dilekçinin bu işi yerinde takibetmesi lâzımgeleceğine 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi
------------------- '

4729 2 . V I .1952

8610/7997 İbrahim Tan.
D. D. Yolları Derin
ce Travers Fabrika
sı Md. Bekçilerin
den 26300 S. No. lı. 
Derince - İzmit. 

8629/8016 Osman Akdoğan.
D. D. Y. Travers 
Fab. Md. Bekçile 
riııden S. No. 26297. 
Derince - İzmit.

(Dilektç özeti: Terfi ettirilmeleri 
hakkında).

Dilekçiler : Derince Travers Febrikasinm Nafıa Vekâletin
den alınarak Devlet Demiryolları idaresine devredilmesi üze
rine terfi hakkından mahram kaldıklarını beyanla, bu husus
ların gözetilmesini ve binaenaleyh terfi ettirilmeleri imkânının 
sağlanmasını istemektedirler.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçilerin 
daimî işçi olarak (D) cetveline alındıkları ve bu cetvelin üc
retini karşılıyacak kadroya geçirilinceye kadar muvakkaten
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Dilekçe
'  No.

8611/7998
11231/10439
13900/12949

8000/8613

5616 sayılı Barem Kanununun :î sayılı cetvelinde gösterilen 
hizmetlerde kullanılmakta oldukları bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık ceva
bına göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe sahibinin 4
adı, soyadı ve airesi Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

4730 2 . VI . 1952

(Dilekçe özeti: Emeklilik işlemi
nin kaldırılması hakkında).

Dilekçi : Hakkında hakikata uygun olmıyarak tanzim 
kılınan bir sicile müsteniden emekliye sevkedildiğini, gerek 
Askerî Yargıtayın gerekse Dilekçe Komisyonunun, bu bapta 
daha evvel .vâki olan müracaatını lâyıkiyle incelemeden 
aleyhine karar vermiş bulunduklarım beyanla , keyfiyetin yeni 
baştan tetkikini ve emeklilik işleminin kaldırılmasını iste
mektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Bahis mev
zuu kararlar karşısında dilekçiye mütaallik olarak yapılacak 
bir muamele kalmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Selef Dilekçe Komisyonu, dilekçinin 
evvelki müracaatı hakkında, kesinleşmiş Askerî Yargıtay ka
rarı karşısında bir işlem yapamıyacağını 19 . 1 . 1945 gün ve 
1889 sayılı kararında beyan etmiş olmasına ve bu suretle daha 
evvel kaza merciince ve komisyonca! incelenmiş ve karara  bağ
lanmış olan bu işe mütaallik olarak tek rar tetk ikat icrası caiz 
bulunmamasına binaen, vâki son talep hakkında da bu bakım
lardan bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4731 2 . IV . 1952

Himmet Uçar ve ar. (Dilekçe özeti: Tapulu arazileri
Müskirat bâyii. içindeki ağaçlardan faydalanma-
Karaman. < larmın temini hakkmda).

Dilekçiler: Ormanla bir ilgisi bulunmıyan tapulu arazileri 
içindeki ağaçlardan mevzuat dairesinde faydalanmalarına Orman 
İdaresince mümanaat edilmekte olduğundan bahsile, istifadeleri 
hususunun teminini istemektedirler.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında: Mahallinde yapılan ta
pu tatbikatı neticesinde dilekçilerin iddiayı tasarruf ettikleri 
ağaçlık yerlerin kendilerine taallûku bulunmayıp Devlet ormanı 
olduğu anlaşıldığı ve bu itibarla bu yerlerden faydalanmalarına 
imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin tetkiki merciine ait olduğundan

Celâl Çakııı. 
Saraçlar So. No. 
29 Kat 3.
Adapazarı.



Dilekçe Dilekçe sahibinin 
No. adı, soyadı t« adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

<$■

bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4732 2 . V I . 1952

8622/8009 Faruk Mirgün. 
Bağlarbaşı Tramvay 
Cad. No. 29. 
Kuzguncuk - İstan
bul.

(Dilekçe özeti : Durumunun ince
lenerek haklarının iadesine dair).

Dilekçi: Ataşemiliter olarak A tina’da bulunduğu bir sırada 
bâzı isnatlara mâruz kaldığını ve bundan dolayı askerlikten ih- 
nu; ve tekaütlük hakkından da mahrum edilmiş olduğunu beyan
la, durumunun incelenmesini ve haklarının iadesini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında: A tina’da A ta
şemiliter olarak bulunmakta iken ecnebi bir kadınla evlendiğin
den 1278 sayılı Kanuna göre 21 . X . 1928 tarihinde müstafi ad
dedilmesi yüksek tasdika iktiran elmiş ve bu suretle tekaütlük 
ve yedek subaylık haklarını da kaybeylemiş olan dilekçinin ay
rıca kanunen suç teşkil,-eden haysiyet ve şerefi muhil ve itimadı 
sarsan birçok fiil ve hareketlerinden dolayı askerî mahkemeye 
de verilmiş ise de o tarihte 2330 sayılı Af Kanunundan fayda
landığı ve bu baptaki ilâmın müstedi hakkındaki 4 Şubat 1947 
gün ve 181 sayılı diğer bir yazıya eklenerek gönderildiğinin an
laşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin aynı mealde daha evvel vâki 
müracaatı hakkında selef komisyonca 8 . XTI . 1947 gün ve 719 
sayı ile karar verilmiş ve bu kararın da kesinleşmiş olduğu an
laşıldığından bu hususta tekrar tetkikat icrasına mahal bulun
madığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4733 2 . V I . 1952

8010/8623 Fazilet Serin.
I. Yurtiçi Uç. Sğ. 
Alay Emir Subayı 
Topçu Yzb. Sami 
Serin eliyle.
Ortaköy - İstanbul.

(Dilekçe özeti : İstanbul’a tâyini 
hakkında).

Dilekçi: Öğretmen Okulu mezunu ve ilk Öğretim üyesi oldu
ğunu, eşinin Erzurum ’dan İstanbul’a tâyini üzerine kendisinin 
de buraya nakli hakkında mütaaddit defalar Bakanlığa müra
caat etmiş ise de nazara alınmadığını beyanla, eşiyle bir arada 
bulunmak için İstanbul’a naklini istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçinin sıra 
dışı İstanbul’a nakline imkân olmadığı ve beklemesi lâzımgele- 
ceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına
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Diltkçe
No.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı re adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4734 2 . V I . 1952

8624/8011 Fatma Kılınç, 
Kızılca Mah. Asım- 
oğlu Mehmet ailesi. 
Şibin Karahisar.

(Dilekçe özeti : Aylığının iadeten 
tahsisi hakkında).

'Dilekçi : Kocası Mehmet’in şehit olması üzerine bağlanan 
ve ikinci kocaya varnuasiyle kesilen aylığının, üç sene evvel 
tekrar dul kalmış bulunmasından dolayı iadeten tahsisini iste
mektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dileğin ka
nunen tervici mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına ve dilekçinin kaza merciine müracaat edebileceğine ka
ra r verildi.

K arar No. K arar tarihi

4735 2 . VI .1952

8627/8014 Ilalil AİSagöz ve ar. 
Sivrihisar - Eskişe
hir

(Dilekçe özeti : Köylerine ait su
yun başka*bir köye verilmiş olma
sından şikâyet)..

Dilekçiler : Köylerine ait suyun, katî bir lüzum olmadığı 
halde başka bir köye verilmiş olduğundan bahsile. bu baptaki 
muamelenin iptalini istemektedirler.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : M ütaaddit suya sa
hip olan Paşakadın Köyündeki çeşme suyundan ihtiyaçtan 
artan kısmının Yaverviran Köyüne verilmesinde kanuna aykırı 
bir cihet görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanması lâzımgelen istek hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. • K arar tarihi

4736 2 . VT.1952

8628/8015 Muzaffer Yenen. 
Feke Kabası Asker
lik Şubesi Kıdemli 
6. Sf. Mİ. Me.
(941 - 22)
Adana.

(Dilekçe özeti : Nasbinin düzeltil
mesi hakkında).

geçen l>oş aylık miidde- 
buna göre düzeltilmesini

Dilekçi : Yedek Subay Okuıılunda 
1iıı kıdemine tesir ettirilerek nasbinin 
istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Talebin tervi
cine kanunen imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

ğ u ı ıd a n  b u  h u s u s t a  k o m is y o n u m u z c a  b i r  iş lem y a p ı l m a s ı n a  m a 
hal. o lm a d ığ ın a  k a r a r  ve r i ld i .

K arar No. K arar tarihi

47:57 2 . VI .1952

8631/8018 Ferhat Ragıp ve ar. 
Tabaklar Mah. Bö
rekçiler So. No 14. 
Bolu.

(Dilekçe özeti : İcra muamelesin
den şikâyet).

Dilekçi : Bolu icra memurunun yolsuz muameleler yaptığını 
beyanla, iktizasının ifasını istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin bahis mev
z u u  icra muamelesinden vâki şikâyeti üzerine mahallî icra hâkim- 
liğince keyfiyetin tetkik edilerek karara bağlanmış olduğu ve 
dilekçi tarafından bu karara karşı kanun yoluna müracaat edi
lebileceği cihetle bu bapta Bakanlıkça yapılacak bir işlem bulun
madığı bildirilmektedir.

(.1 ereği düşünüldü : Dilekçinin icra muamelesinden vâki şikâ
yeti hakkında mahallî icra tetkik mercii tarafından verilen ka
rara kanaat etmediği takdirde usulen Yargıtaya müracaat ede
bileceğine göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4738 2 . VI . 1952

8019/8632 Adem Ali Pozarı. 
Fethiye Cad. No. 28. 
Çarşamba - Fatih 
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Türkiye’de ika
metine müsaade edilmesi hakkın
da).

Dilekçi : Serbest göçmen veya Yugoslav mültecisi» sıfatiyle 
Türkiye'de daimî .olarak ikametine müsaade edilmesini istemek
tedir.

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Keyfiyetin Bakanlar 
Kuruluna arzedildiği ve verilecek karara göre dilekçi hakkında 
muamele yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi. »

K arar No. K arar tarihi

4739 2 . VI . 1952

8634/8021 Cemal Bursa 1. 
Rasimaşa Mah. 
Yeldeğirmeni So. 
No. 20.
Kadıköy - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Albaylığa yüksel
tilmesi hakkında).

Dilekçi : 30 . 8 . 1048 tarihinden itibaren Albaylığa yüksel
tilmesini ve kanuni haklarının da buna göre verilmesini istemek
tedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi' yazısında : Dilekçinin
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Dilekçe
No.

8676/8063

• 8785/8170 
14339/13354

aynı konu hakkında açmış olduğu dâvanın Askerî Yargıtayca 
reddedildiği gibi karar tashihi talebinin de kabul edilmemiş bu
lunduğu ve mumaileyhin 9 Nisan 1!)50 tarihinde emekliye ayrıl
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adr««i Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği»

4740 2 . VI . 11)52

(Dilekçe özeti : Toprak verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Toprağa muhtaç çiftçilerden olduğunu beyanla, 
kendisine de arazi verilmesini istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanununun Yozgad İli dâhilinde uygulanmasına başlan
mak üzere olduğu ve dilekçinin mahallî tevzi komisyonuna usu i i 
dairesinde müracaat etmesi lâzııııgeleccği ve hak sahibi ise ken
disine de toprak verileceğinin tabiî bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre komisyonumuzca bu hususta bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4741 2 . VI . 31)52

Hidayet Çetin. 
Akdağmadeni. 
özer Köyü halktan. 
Akdağmadeni.

Mehmet Muharrem. 
KaramızraJk.
11 köğrotinı Müfettisi 
Millî Eğitim Mü
dürlüğü eliyle. 
İstanbul.

(Dilekçe zeti : Maaşının yükseltil
mesi hakkında).

Dilekçi : Danıştay 5 ııci Dairesinin hakkında vermiş olduğu 
25 . III .1940 tarihli karar hükmünün yerine getirilmesini ve bu 
suretle maaşının 1 . IX . 1939 da altmış liraya yükseltilmesini ve 
bu tarihten sonraki terfilerinin de bu esasa göre düzeltilmesini 
ve 1. IX . 1949 tarihinden itibaren de doksan liraya çıkarılmış 
sayılmasının teminini ve arada geçen zamana ait farkların les- 
viyesi hususunun karar altına alınmasını istemektedir.

Millî Eğitini Bakanlığının cevabi yazısında : 1 . IX . .1936 ta 
rihinde kırk lira maaş almakta bulunan dilekçinin 30. V . 1938 
tarih ve 3407 savdı Kanunla maaşı kırk beş liraya çıkarılmış, 
3656 sayılı Kanunla da 1 . IX . 1939 tarihinden itibaren 50 lira
ya yükseltilmiş ve bu suretle mezkûr kanunun neşri tarihinde, 
kaybetmiş olduğu maaş farklarını kazanmış olduğu ve bu tarih
ten sonra da maaşı 31 . V . 1944 te 60, 31 . V . 1947 de 70 vo 31 
V . 1950 tarihinde de 80 liraya iblâğ edilmiş bulunduğu vo bu 
duruma göre zayi ollnıuş bir hakkı olmamak lâzım geleceği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Danıştay ilâmlarının umumi hükümler
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dairesinde icrası lâzımgeleceği bu baptaki kanunda açı'fclamnej 
olmasına ve dilekçede bahsi geçen ilâmın suduru tarihinden son
ra Bakanlıkça müstedi hakkında tatbik edilen (muamelede bir yol
suzluk bulunup bulunmadığının tetkiki de yine kaza merciinin 
vazifeleri cümlesinden görülmesine ve bu gibi hususların ince
lenmesi, İçtüzüğün 53 ncü maddesinin 1 nci fıkrasına göre ko
misyonumuzun görevi dışında bulunmasına mebni, vâki istek 
hakkında bu sebeplerden dolayı bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dil«kga ûilckge sahibinin
No. adı, soyadı re adrasi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4742 2. V 1.11)52

8788/8173 Şücaettin Akın. 
Ordu Donatımda. 
Yarbay.
Ankara.

(Dilekçe özeti : Maaş farklanm n  
verilmesi hakkında).

Dilekçi : Nasbinin düzeltilmiş olmasından dolayı verilmesi 
lâzmıgelen maaş farklarının tesviyesi hususunun teminini iste
mektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
aynı konu hakkında açmış olduğu dâvanın Askerî Yargıtayca 7 . 
IV . 1949 gün ve 296/452 sayılı ilâmla esastan reddedilmiş bu
lunduğu bildirilmektedir.

■Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal bulunmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4743 2 . I V .1952

8790/8175-, Yusuf Aydın.
Elaldı Köyünde. 
Vezirköprü.

(Dilekçe özeti : Aleyhindeki hük
mün kaldırılması ve dâvanın da 
nakli hakkında).

Dilekçi : Haksız yere hapse mahkûm edildiğinden bahsile, 
aleyhindeki hükmün kaldırılması sebeplerinin istikmâlini ve 
dâvanın da başka bir mahkemeye naklini istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : öldürmeye teşebbüs 
suçundan dolayı dört yıl ağır hapse mahkûm edilmiş olan di
lekçi hakkındaki bu hükmün Yargıtayca onanmış ve vâki tas
hihi karar talebinin de reddedilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bir hâdise ile ilgili istek hakkında komisyonumuz
ca işlem yapılmasına mahal bulunmadığına karar verildi.

. K arar No. K arar tarihi

4744 2 . V I . 1952



ÎHlekçe Dilekçe sahibinin
Ne. adı, soyadı re adresi Komisyea karar ve »e sebeptaa rerildiği

8792/8177 Vasfi Süerden. 
înönü Malı. 15. 
So. No. 17. 
Akhisar.

(Dilekçe özeti : Askeri Yargıtay 
ilâmlarındaki mübaye'netin telifi 
hakkında).

Dilekçi : Askerî Yargıtayca hakkında verilmiş olan iki 
ilâmm yekdiğerine mübayin olduğundan bahsile, işbu müba- 
yenetin telifini vc hakkının meydana çıkarılmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Bahis mev
zuu ilâmlardan birinin, dilekçinin almış olduğu rütbe maaşı 
farkının istirdadına mahal olmadığına, diğerinin de sonradan 
hizmete alındığı dokuz gün için kendisine maaş verilmesi hak- 
kındaki talebinin reddine ancak ikamet yevmiyesi ile yolluk 
talebinin kabulüne mütedair olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Askerî Yargı taydan yekdiğerine mü
bayin olarak sâdır olduğu iddia edilen ilâmlar üzerinde 
tetkikat icrası ve mevcut ise bahis mevzuu mübavenetin refi ve 
izalesi komisyonumuzun görevi dışında bulunmasına binaen, 
bu bapta vâki istek hakkında bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

K arar No. Karaı- tariki

4745 2 . V I . 1952

9793/8178 Temel özen ve ar. 
Terakki Mah. 
Beyoğlu So. 
Zonguldak.

8798/8183

(Dilekçe özeti : Üzerine bina inşa 
ettikleri arsalar hakkında).

Dilekçiler : Üzerlerine bina inşa etmiş oldukları Hazine a r
salarının bedeli mukabilinde kendilerine temlikini istemekte
dirler.

İçişleri Bakanlığının eevabi yazısında : Dilekçilerin 5431 
sayılı Kanundan evvel ve sonra olmak üzere muameleye tâbi tu 
tulmuş oldukları bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına ve dilekçilerin işi merciinde takip etmeleri lü
zumuna karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4746 2 . VI .1952

Abdullah Şinasi 
Adak .
Ulus Basımevi 
Bayan İrfan nezdin
de mukim.
A n k ara .

(Dilekçe öseti : Evvelki Komisyon 
hararının kaldırılması ve zararı
nın tazmini hakkında).

Dilekçi : Haksız yere emekliye ayrılmış olduğu iddiasiv- 
le daha evvel vâki olan müracaatının reddine dair Dilekçe Ko
misyonunca 5 . III . 1928 tarihinde verilen 282 sayılı Kararın 
kaldırılmasını ve bahis mevzuu tekaütlüğünden dolayı kendi
sine tazminat verilmesini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Adı geçe-
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Dilekçe
No.

8805/8188

8807/8190

ııin emeklilik durumunda ıslahı mucip bir cihet bulunmadığı 
ve keyfiyetin komisyonca 1928 tarihinde karara bağlanmış ol
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bahsettiği komisyon kararı 
kesinleşmiş olmasına ve bu gibi kararlar, katileşmeden önce, İç
tüzüğün 57 nci maddesinde kendilerine itiraz hakkı tanınmış 
bulunan milletvekilleri tarafından bir müracaat vukubulduğu 
ve sebep de mevcut olduğu takdirde ancak Kamutayca kaldı
rılabileceğine vc 'tazminat isteğinin tetkiki da komisyonumu
zun görevi dışında bulunmasına binaen, vâki talep hakkında 
bu bakımlardan bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4747 2 . V I. 1952

(Dilekçe iizeti : Millî Mücadele sı- 
rtısında geçen hizmetlerinin tanın
ması hakkında).

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunda bâzı lüzumlu tadilâtın yapı
lacağını istihbar etmiş olduğundan bahsile, Millî Mücadele sıra
sında Devlet Demiryollarında geçen hizmetlerinin de bu tadil 
sırasında tanınmasını istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin bahis 
mevzuu hizmetlerinin maaşlı Devlet memuriyetinden olmadığı 
için kıdemine eklenmesine veya itibarî zamma tâbi tutulmasına 
imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilkçiııin isteği yeni bir kaııu’i teklifi 
mevzuu ile ilgili olduğundan komisyonumuzca bu hususta bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

-  4?48 2 . VI . 1952

Eşref Demirağ. 
Tokaloğlu So. No 
2(i/4 de.
.Şişli - İstanbul.

Ayşe Ceylânlar. ( Dilekçe özeti : Yelim maaşından
Durak Mah. Sebzeci kcesilen miktar hakkında).
So. No. 79, 
Uşak. Dilekçi : Kendisiyle üç çocuğuna verilmekte jfa.n yetim ma

aşından yirmi yedi lira noksan ödenmekte ıldug '.ııda ı ve bu i a- 
liıı maişetlerini fazlasiyle tazyik ettiğinden bahsile, maaşları
nın tam olarak verilmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Devlet Demiryolları İşçileri Emekli Sandığının cevabi ya
zısında : Bahis mevzuu yetim maaşından iu; ayda bir kesilen 27 
liranın Gelir Vergisi olduğu bildirilmektedir.'

Gereği düşünüldü : Dilekçi ile çocuklarına bağlanan yetim 
aylığının en az geçini indirimine tâbi tutularak vergiden istisna 
edilmesi lâzımgelip gelıııiveceğinin tetkiki kaza merciine ait ol
duğundan vâki istk hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl-
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bilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

masına mahal bulunmadığına ve dilekçinin usulü dairesinde 
mezkûr mercie müracaatta muhtariyetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4749 2 . V I . 1952

8808/8191 Nezihe Alton 
Tekel Genel Müdür
lüğü özlük işleri - 
Şubesinde Memur. 
İstanbul - Beşiktaş.

(Dilekçe özeti : Tiitün ikramiyesi 
verilmesi hakkında).

Dilekçi : Şehit babasından dolayı almakta olduğu tütün ik
ramiyesinden 1945 yılma ait 51 lira 58 kuruşun şimdiye kadar 
verilmediğini beyanla, tesviyesi hususunun sağlanmasını istemek
tedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Sık sık yer de
ğiştirmekte olmasından dolayı bulunup kendisine vetrîlmemiş 
olan mezkûr tütün ikramiyesini müracaatla alınası hakkında 
dilekçiye tebligat yapıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek yerine geti
rilmiş oduğundaıı bu hususta komisyonumuzca yapılaca bir iş
lem bulunmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4750 2 . VI . 1952

8194/8811 Recep Pelit. 
Çömlekçi Mah. 
Yan So. No. 2. 
Trabzooı.

(Dilekçe özeti: İskân edilmesi hak
kında).

Dilekçi : On beş sene evvel Yugoslavya’dan yurda geldiğini, 
kendisine emlâk ve arazi verilmesi hakkında icabedenlere emir 
verildiği halde şimdiye kadar iskân edilmediğini beyanla, iskânı 
hususunun teminini istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin iskân edi
leceği köye gitmediği için bilcümle haklarını iskat etmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4751 2 . V I .1952

8813/8196 Galip Maasuroğlu 
D. D. Yolları 6. iş
letme Gar Amba
rında Memur 34433. 
Adana.

(Dilekçe özeti : İlk re son ücret
leri arasındaki farkın keesihneme- 
si hakkında).

Dilekçi : Son defa yapılan intibakı neticesinde, evvelki ücre
tiyle şimdiki ücreti arasındaki farkın istirdadı cihetine gidilmek
le olduğundan bahsile, bunun önlenmesini istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin en son 
olarak 212 liraya terfi ettirildiği ve bahis mevzuu farkın istirda



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

dı hakkındaki yazının kendisiyle bir alâkası bulunmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre mucibi tetkik bir 
muamele bulunmadığından vâki istek hakkında komisyonumuzca 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4752 2 . V I .1952

8218/8835 Mustafa Çetinkaya. 
Eşrefpaşa Atillâ 
Mah. 474 So. No, 16. 
İzmir.

( Dilekçe özeti : İskân yoliyle gay
rimenkul verilmesi hakkında).

Dilekçi : (tirit mübadillerinden olduğunu ve burada pek çok 
ve kıymetli emlâk terkettiğini beyanla, bunlara mukabil bağ, ta r
la, zeytinlik ve ev verilmesini istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Kendisine iskân yo
liyle kanuni istihkakının fevkinde mal verilmiş ve bu suretle is
kânla alâkası kesilmiş olaıı dilekçinin başkaca talepte bulunma
ya hakkı olmadığı ve esasen 4796 sayılı Kesin "Tasfiye Kanunu 
karşısında bu konuda artık bir muamele yapılaınıyacağı bildiril
mekledir.

(içreği-düşünüldü : isteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin isterse kaza merciine müracaat edebile
ceğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4753 2 .V I . 1952

8844/8227 Ali Kırbaç. (Dilekçe özeti: liakıye istihkak>-
9.180/8549 Vefa Kâtipçelobi nrn verdirilmesi ve saire hakkın-

Mah. No. Tl. da).
İstanbul. Dilekçi: Millî Eğitim Basımevinde çalışmakta, iken evvelâ 

haksız yere işinden çıkarılmış ve tekrar tavzifinden sonra da 
zorla istifa ettirilmiş olduğu gibi yirmi sekiz liradan ibaret ba
kiye istihkakının da verilmediğini beyanla, gereğinin yapılmasını 
istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin ilk 
defa işinden çıkarılmasına, müessesede sigara içmek yasağına ri
ayet etmemiş olmasının sebep olduğu, sonra da arzusiyle istifa 
ettiği ve on iki günlük istihkakının hemen verilmesi lüzumunun 
Basimevi Müdürlüğüne emredildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakiye istihkakının tesviyesi lüzumu Ba
kanlıkça mahalline bildirilmiş olmasına ve dilekçi, haksız yere 
işinden çıkarıldığı ve zorla istifa ettirildiği iddiasında ısrar ey
lediği takdirde, bu hususlardan dolayı da usulü dairesinde kaza 
merciine müracaatla hakkını arayabileceğine göre vâki istek hak-
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kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4754 2 . V I . 1952

(Dilekçe, özeti: Tayın zammı ve
rilmesi hakkında).

Dilekçi: B ir er tayın zammı almaya kanunen müstahak oldu
ğu halde bu hakkının tanınmamakta bulunduğunu beyanla gere
ğinin yapılmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında: Talebin tervi
cine kanunen imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin tetkiki kaza merciine ait olduğun
dan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi. ı

K ararN o . K arar, tarihi

8846/8229 Ümit As Um Utku.
M. S. Bakanlığı 
Emekli Şubesinde 
Muamelât memuru. 
Ankara.

4755 2 . V I . 1952

8850/8233 Yakup Oral. 
12172/11309 Gökmen

Korulum Köyü. 
Kırık Bucağı. 
İspir.

(Dilekçe özeti: Arazisine vâki 
müdahalenin men’i hakkında).

Dilekçi: Tapulu arazisine bâzı şahıslar tarafından müdahale 
edilmekte ve bunların da himaye görmekte olduğunu beyanla, 
vâki müdahalenin önlenmesini ve arazisinin kendisine teslimini 
istemektedir.

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında : Bahis mevzuu arazi 
hakkındaki dâvaya, Yargıtaym bozma kararından sonra mahallî 
mahkemesince tekrar bakılmakta olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciine intikal eden bir hâdise ile 
ilgili istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4756 2 . V I . 1952

8234/8851 Rıza Küçükoğlu. 
Tüccardan Abbas 
Mah.
Karaman.

(Dilekçe özeti: 
Şefi hakkında).

Karaman Gelir

Dilekçi : Karaman Gelir Şefi Fehmi Bayramoğlu’nuıı iki yüz 
bin liradan fazla Hafine zararına sebebiyet verdiğinden bahsile, 
keyfiyetin müfettiş 'marifetiyle tahkik ettirilmesini ve gereğinin 
yapılmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin çok ihti
yar ve akli muvazenesinin de bozuk olmasından dolayı l>u gibi 
hiçbir esasa dayanmıyan ihbarlarda bulunmayı itiyat edinmiş 
ve ahiren dc vefat etmiş olduğu bildirilmektedir.
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Gereği düşünüldü : Mesul Bakanlığın yukarıya alınmış olan 
cevabına göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4757 2 . VI . 1952

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

8852/8235 Mustafa Eren.
Yenice Bucağı Gii- 
ııey Köyünde.
1 )evrek.

(Dilekçe özeli: A ylık huylanması , 
re saire hakkında).

Dilekçi : Ereğli İşletmesi eski işçilerinden olduğunu, hastala
narak işinden ayrıldığı sırada hizmet yıllarının noksan hesaplan
dığını. Amele Birliğinin verdiği yaıdıııı parasının yüz lira eksik 
ödendiğini, hastalığının meslek hastalığı olarak tanınması . ve 
kendisine aylık bağlanması icabedcrken bu lüzumun da yerine 
getirilmediğini beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedir.

İşletmeler Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin hizmet 
müddetinin hesabında bir yanlışlık bulunmadığı, kıdem tazıııi 
nalının 360 kuruş yevmiye üzerinden tahakkuk ettirildiği, yar
dım parasından yüz liranın fazla hesap edilmiş olmasından do
layı kesildiği ve bahis mevzuu hastalığın meslek hastalığı olup 
olmadığının tâyini hususunun da İşçi Sigortaları Kuruntuna ait 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine vc Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahi.l 
olmadığına ve dilekçinin iddiasında ısrar ettiği takdirde .kaza 
merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4758 2 . VI . 1952

8860/8242 Ali Tütüncü.
Muhtar.
Köy halkı adıııa
Karagevezit Köyü.

Sebiıı Kaıahisaı. Dilekçi : Köyleri hududu dâhilinde bulunup yüzyıllardır zil
yedi bulundukları Sorhuıı yaylasından burasının ormanlık ol
duğu iddiası üzerine kaymakamlık tarafından çıkarılıp tasarruf
larına mümanaat olunduğundan şikâyet ederek haklarının korun
masını istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Sorhuıı yaylasında 
Devlet ormanlarını tahrip ettikleri anlaşılan ve dilekçinin temsil 
ettiği Karagevezit, Manastır ve Balcana köyleri arasında ve bu 
yüzden çıkan ihtilâf dolayısiyle kaymakamlıkça buraya müdaha
leden meni olundukları ve İni muamelenin gerek İçişleri ve ge
rekse Tarım Bakanlığınca tasvip edilmiş bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep lıak-

( Dilekçe özeti: Kendi köylerine, 
ait olan Sorhon yaylasının tasar
ruftan ııınıolunduklarnıdan şikâ
yet).
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Dilekge Dilekle sahibinin
No. adı,Myodl «dimi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

kında İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre komisyonumuzca yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarih i

475!) 2 . VI . 1952

8861/8243 Süleyman Mert. (Dilekçe özeti: Huzmeye ait oln/>
G-ürgenbunar Malı. 2 yıldır üzerinde zeriyat yapma!;-
Taflan - Samsun. t« olduğu araziden ve yaptığı

meskenini de yıkarak çıkmaya 
icbar olunduğundan şikâyet)

Dilekti : 0 nüfuslu ve toprağa mulıtaç bir kimse olduğun
dan dolayı Hâzineye ;ıit 10 dekarlık hâli bir araziyi1 ihya ederek 
2 yıldır üzerin zeriyat yapmakta iken Orıııaıı idaresince bu ara
ziyi ve gerekse yaptırmış olduğu evini 10 gün içinde yıkarak 
burasım terketmeye icbar olunduğundan şikâyet ederek mezkûr 
yerin Toprak Kanununa tevfikan kendisine temlik olunmasını 
ve bu muamele yapılıncaya kadar da Maliye Bakanlığının bu 
baptaki emirlerine tevfikan icareıı yedinde bırakılmasını ve 
kanunsuz olaıı böyle bir müdahalede bulunulmaması için Orman 
İdaresine katî olarak emir veril incesin i istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazlısında : 5653 sayılı Kanunun 
25 nci maddesine muhalif hareket ederek ormanlardan tarla aç
lıkları ve ağaç kestikleri anlaşılan dilekçi ve oğluna ıııezkûr yeri 
15 güıı içerisinde terketmeleri lüzumunun tebliğ olunmasının 
kantin hükümlerine uygun bulunduğu gibi adalete tevdi olun
muş bulunduklarından neticei muhakemeye intizar etmeleri 
icabettiği biİdiri[inektedir.

Oereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş bulunan bir 
meseleye taallûkuna binaen ve Anayasanın 54 ncü maddesi mu
vacehesinde talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir mu
amele olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4760 2 . VI . 11)52

8878/8260 Rabia Ceylan. 
Yeldeğirmeni Kara
kol Cad. No. 136. 
Kadıköy - İstanbul.

(Dilekçe özeti: Dul maaşı bağ
lanması hakkında).

Dilekçi : 11)23 yılında Devlet Demiryollarına intisap edip 
ve bu tarihten öncede Şark Demiryollarında hizmet görmüş olan 
kocıtsmın 0 Mayıs 11)47 olan tarihi vefatından 3 gün önce idare 
tarafından yapılan bir tebliğatla; eski hizmetlerinin tekaütlü
ğüne sayılması için müracaat, etmesi bildirilmiş ise de bııııa 
imkân bulunamadığı gibi kendisinin müracaatının da kabul edü- 
miyerek müddeti hizmeti 25 seneyi bulmadığından dolayı ken
disine aylık bağlanamadığmdan şikâyet ederek dosyasının ince
lenerek maaş bağlanmasını istemektedir.
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Dilekçe
No.

8884/8266

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve no sebepten verildiği

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : 4640 saydı Kanu
na göre ve imtiyazlı şirketlerde geçen hizmetlerinin 10 yılının 
kabul olunabilmesi için müracaat etmesi lüzumu 3 . IV . 1947 ve
1 . V . 1947 tarihleri arasında kendisine tebliğ edilmiş bulunan 
müteveffanın borçlanma talebinde bulunmamış olduğu için mez
kûr müddeti hizmetinin oşi olan dilekçi tarafından 7 . VIII . 1947 
tarihinde yapılan müracaatı üzerine emekli müddetine eklenme
sine imkân bulunmadığı gibi hizmetinin de 15 yılı bulmadığı 
için 2!KJ4 sayılı Kanuna tevfikan dul ve yetimlerine maaş bağ- 
lanamıyaeağı bildirilmektedir.

(iereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak 
kında İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre komisyonumuzca yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4761 2. VI . 1952

Cevdet Sezer.
İnönü Cad. Nur So. 
No. 9.
İskenderun.

(Dilekçe özeti: Uşak ve İskende
run Toprak Ofisi ambarlarında 
yapılan suiistimallerin tahkik et
tirilerek ve yolsuzlukları bizzat 
ketmeden Ofis müfettişleri hak
kında gerekli takibatın yapılması 
ve kendine verilen ihtar cezasının 
kaldırılması hakkında).

Dilekçi : Uşak ve İskenderun ambarlarında ve ambar şef
leri ve işletme müdürleri tarafından muhtelif suretlerle ya
pılan sunstimal ve irtikâplardan bahsile vâki mütaaddit ihbar
larından, müdellel bulunmasına rağmen tahkikat yapan Ofis 
Müfettişi Kemal Onan, Rahmi Dedeoğlu’nun vazife ve vicdan
larını kötüye kullandıklarından dolayı her hangi bir netice 
alınmadığından ve kendisinin takdir yerine ihtarla tecziye 
olunduğundan şikâyet ederek Hazine zararına işlenen ve Türk 
Ceza Kanunu ile 1918 sayılı Kaçakçılık Kanunu hükümlerine 
göre suç teşkil eden ihbar mevzuları ile ve adı geçen müfet
tişler ve bunlarla iştiraki bulunan sair rüesa hakkında Yüksek 
Meclisce icabeden tahkikat ve takibatın yaptırılmasını ve 
kendine verilen ihtar cezasının kaldırılmasını istemektedir.

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçi 
tarafından yapılan ilibarat üzerine müfettişlerce tanzim olu
nup İnzibat Komisyonunca incelenen tahkikat evrakına naza
ran vâki isnadat sabit görülmiyerek kendisi hakkında da 
Toprak Ofisi Memurları Talimatnamesinin 35 nci maddesine 
göre tevbih cezası verildiği ve vâki itirazı üzerine de tekrar 
yaptırılan tetkikat neticesinde ihbarlar sabit görülmemekle 
beraber ihbar ve isnatların hedefi olan ambar şefi ÎHulftsi Ta- 
ne l’iıı bâzı kusurlu hareketleri görülerek kendisinin dikkat 
nazarının çekilmesine ve verilen cezanın değiştirilmesine ma
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Dilekçe

No.

8885/8267

8887/8269

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı re adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

hal görülemediğine karar verildiği bu dilekçesi ile de muma
ileyhin yeniden bâzı ihbarda bulunması dolayısiyle bu hususa- 
tm  da keza tahkik ettirilip sabit olmadığı anlaşılmakla bera
ber mezkûr komisyona sevkolunmuş bulunduğu ve kesinleşmiş 
olan ceza hakkında ofis mevzuatına göre yapılacak b ir mua
mele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4762 2 . VI . 1952

(Dilekçe özeti: Bir yıldan az ku
lan ikramiye müddetini doldu > - 
masına müsaade buyurulmast hak. 
kında).

Dilekiç : 29 yıl 12 gün çalışmış olduğu P. T. T. hal bakıcıb- 
ğından yeni Emekli Kanununa göre ve 55 yaşını doldurmuş bu
lunduğundan dolayı 30 yılın doldurulması için ve kanunun balı 
şettiği salâhiyete müsteniden kendisine müsade olunması hakkın
da daha öııce müracaatta bulunmasına rağmen emekliye şevke- 
dilmiş bulunduğundan tazallümülıal ederek mezkûr ikramiye 
müddetini doldurmasına müsaade olunmasını istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : 5434 sayılı Kanu
nun 40 nci maddesi ile tesbit olunan yaş haddinden dolayı 13 
Temmuz 1950 yılında emekliye sevkedilmiş bulunan dilekçinin 
filhakika istihdamının uzatılmasına dair 7 . IV . 1950 tarihinde 
yapmış olduğu müracaatının bu durumda olanların istihdamına 
lüzum ve ihtiyaç görülmediğinden nazarı itibara alınmadığı ve 
kendisine 28 sene 11 ay 25 günden ibaret olan fiilî ve itibari hiz
metine göre emekli aylığı bağlanmış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta m uhtar olan 
dilekçinin talebi hakkında Bakanlık cevabına göre komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4763 2 . VI . 1952

Muhilbbullah Cengiz. 
Yıldırım Mah. No. 
28.
Akşehir,

İsmail Korkmaz.
D. D. Yolları Tra
vers Fabrikası Bek
çilerinden.
S. No. 26302 
Derince - İzmit.

( Dilekçe özeti : 14 ncü dereceden 
terfi ettirilmesi hakkında).

Dilekçi : 11 yıldır çalışmakta olduğu travers fabrikasında he
nüz 16 nci derece üzerinden 110 lira almaikta olduğunu, dolayı- 
siyle mağdur edildiğini beyan ederek 5616 sayılı Demiryolları 
Baremine göre verilmesi icabeden 16 nci derece ücretine terli 
ettirilmesini istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığı cevabi yazısında ; Bekçi ve hademe gibi 
personelin bu idarenin D cetveline dâhil daimî hizmetlilerinden
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten v«riidi#i

bulundukları ancak bu cetvelde ücretlerini karşılıyacak kadro 
bulunmıyanlarm muvakkaten 5616 sayılı Barem Kanununun 3 
.sayılı cetvelindeki hizmetlere geçirildiği bu durumda olan dilek
çinin de ücretine tekabül etmek şartiyle ve açılacak kadroya ge
çirilmesinin mümkün olabileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 1042 sayılı Kanunun 6 ııci maddesine 
göre kaza merciine müracaatta muhtar olan dilekçinin talebi hak
kında içtüzüğün 53 ncii maddesine tevfikan komisyonumuzca 
yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4764 2 . VI . 1952

8951/8333 Hâmı Sunman. (Dilekçe özeti : 1085 sayılı Kanu-
E. T. T Genel Mü- nun 32 nci maddesi ile tanınam
dürlüğü Levazım . haktan 1683 sayılı Kanuna tâbi
Haricî Satmalına müessesat memurlarının da fay-
Memuru. d alandı rtlması esbabının temin
İstanbul. buyurulması hakkında).

Dilekçi : 11 yıllık ordu hizmetinden sonra istifacıı ayrılıp 
memleketine gittiğini ve bu sırada 347 sayılı Kanuna göre hak
sız vc mesnetsnz olarak nispeti askeriyesiııiıı kesilmiş olduğunu 
ve 1520 sayılı Kanuna tevfikan da 1932 yılında Millî Savunma 
Bakanlığınca tekaüt aidatının geri verilmiş olduğunu ve mez
kûr aidatı 40K5 sayılı Kanunun 32 ııci maddesine müsteniden 
% 5 faizi ile o tarihte bağlı bulunduğu İller Bankası Tekaüt 
Sandığına yatırmak istemiş ise de 1683 sayılı Kanunda kendi 
durumunda olanların durumu derpiş olunmamış bulunduğun
dan dolayı kabul edilmediğini ve bu mevzuda Danıştaya açtığı 
idari dâvanın da husumet yönünden reddedilerek mezkûr hiz
met müddetinin emeklilik müddetine eklenmediğinden bahsi
le vâki mağduriyetinin telâfisi içiıı. 1683 sayılı Kanuna tâbi 
müesseseler memurlaruıın da zikrolunan 4085 sayılı Kanunun 
bahşettiği luıktaıı faydalandırılmalarını istemektedir.

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü cevabi yazısında : 5431 
sayılı Kanunun geçici 30 ve 102 nci maddelerinin ancak kanun
la kurulan sandıklardan mevduatı kendisine iade edilenlerin 
mezkûr meblâğı defaten vo faizi ile birlikte Emekli Sandığı
na yatırmış olanların hizmetlerinin nazarı itibara alınmasını 
âmir bulunduğu. Hizmet karşılığı ödenmiş olan tazminatların 
geri alınacağı hakkında kanunda bir hüküm bulunmadığından 
bu durumda olanların geçici 36 nci madde gereğince muamele
ye tâbi tutulacakları bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Zikrolunan kanunlar 5434 sayılı yeni 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile kaldırılmış ve 
mezkûr Kanunun 9 ncu maddesine göre bu mevzuda doğacak ih
tilâfların halli de kaza merciine ait bulunmasına binaen gerek
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bu cihetten ve gerekse yeni bir kanun teklif olunmak suretiy
le is’af olunmasını mutazammın bulunan talep hakkında vazi
fe noktasından komisyonumuzca yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi

K arar No. K arar tarihi

4765 2 . V I . 1952

8952/8334 Mustafa Şişman. 
Akpmar Köyünde. 
Çay ili Gündoğdu. 
Bucağı.

(Bilekçe özeti : Bafra Keresteciler 
Köyü okul inşaatından alacaklı 
bulunduğu 5 bin lira zararın 
öden mest hakkında).

Dilekçi : Üzerine ihale edilmiş olup bilâhara okul parala
rını irtikâp eden kaymakam, millî eğitim müdürü ve köy 
heyeti tarafından kendisi 5 000 lira zarara sokulduktan sonra 
ve mukavelesi feshedilmek suretiyle lıaşkasma devredilmiş bu
lunan B afra İlçesi Keresteciler Köyü okulu inşaatından alacak
lı bulunduğu 5 000 liraamın müteaddit müracaatlarına rağmen 
ödenmediği ve bu kişilerin suiistimallerinin kapatıldığından 
şikâyet ederek mezkûr miktardaki zarar vo ziyanın tazminini 
istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı cevabi yazısında : 1946 yılında mez
kur köy okul inşaatını 3 600 lira bedelle taahhüt eden dilekçi
nin yaptığı 1105 lirabk işe mukabil 2 105 lira alarak inşaatı ya
rıda bıraktığı ve vâki protestoya rağmen işe başlamadığından do
layı da mezkûr taahhüdün kanuni formaliteler dairesinde bir 
bankasına devredildiği mumaileyhin bu mevzuda yaptığı müra
caatlar üaerine İçişleri Bakanlığı tarafından ve mülkiye müfet
tişi marifetiyle yaptırılan tahkikatta bu işte hiçbir suiistimal 
bulunmadığı ve her hangi bir hak iddiasının vârit olmadığı ne
ticesine varılmış olduğu gibi Adalet Bakanlığınca da aynı so
nuca varılarak kendisine de duyurulmuş bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre komisyonumuzca 
yapılacak bir muamele olmadığına kanır verildi.

 ̂ Karar No. Kurar Iariik

4766 2 . V I .1952

8955/8337 İsmail öztürk. 
Piyade Okulu. 
Daire Müdürlüğün
de .
Çardan.

(Bilekçe özeti : Askerlikten terhis 
olunması hakkında).

Dilekçi: Heyeti Sıhhiye karariyle sakata ayrılmış olup Millî 
Savunma Bakanlığının 5673 sayılı Kanuna müsteniden vermiş 
olduğu 3 Kasım 1950 tarihli emirle 6 aylık fiilî hizmetinden 
sonra izinli mahiyette terhis olunmaiı icabederken vâki müraca
atlarının Birlik Komutanlığınca nazara ahnmıyarak 5 aydır faz
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la hizmet gördürüldüğünden şikâyet ederek mevzuat dairesinde 
terhis olunması için emir verilmesini istemektedir..

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında: Yüksek Meclise 
vâki müracaatından önce; kıtada sakatlanmış bulunan dilekçinin 
terhis olunup olunamıyacağı İncelenmekte iken 7 Mayıs 1951 ta 
rihli bu müracaatını yapmış ve kendisinin de 1 Haziran 1951 
tarihinde terhis edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına göre yerine getirilmiş 
olan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele ol
madığına karar verildi.

K arar No. Kaı ar tarihi

4767 2 . V I . 1952

8956/8338 Rifat Türkeş. 
Kuyucak Bucağında 
Nazilli.

(Dilekçe özeti : ter onun durdurul
ması hakkında).

Dilekçi: Nazilli Hukuk Hâkiminin iltizamkâr hareketi neti
cesinde Temyiz Mahkemesi tarafından satılmasına karar verilip 
icraca vaziyed olunan 40 senelik tarlası hakkındaki bu icra mu
amelesinin durdurulmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : Münazaalı gayrimenku- 
lün satılması suretiyle şüyuun izalesine dair ittihaz olunan ka
rarın Yargıtayca onanması üzerine dâvacmın mezkûr ilâmı usu
lü dairesinde icraya müracaatla satış talebinde bulunmak sure
tiyle infaz ettirmesinde bir yolsuzluk olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan talep hakkında Anayasanın 54 ncü maddesine göre 
komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

4768 2 . V I . 1952

8960/8339 Ekrem Büyükdere.. 
Kisha Bucak Mer
kezinde.
Tortum İlçesi.

(Dilekçe özeti : İkramiye verilme
si veya vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanması hakkında.) .

Dilekçi : Şark Cephesinde sepkeden hizmetlerinden ve mil is 
binbaşısı olduğundan bahsile, 408 sayılı Kanuna göre iktisap e t
tiği bu rütbesine mukabil ikramiye verilmesini veya vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Milis subayları 
arasında dilekçinin adına tesadüf edilemediği ve 408 sayılı Ka
nuna göre; emekli maaşı tahsis olunabilmesi için milis subayının 
mâlûl bulunması meşrut olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile ilgili olan ta-
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8962/8341 Emine Mesçi
Kurtuluş Mah. de 
Kırıkhan - Hatay.

lop hakkmda Anayasanın 15 nci maddesine göre komisyonumuz 
oa ve bu sıfatla yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4769 2 . VI . 1952

(Dilekçe özeti : Verem Musabı 
olan oğlunun çürüğe çıkarılması 
hakkında).

Dilekçi : Akciğer veremi olan oğlunun sıhhi muayenesine lâ 
yıkı veçhile ehemmiyet atfolunmadığından daimî çürüğe çıkarıl- 
mıyarak askerlik yaptırılmakta bulunduğundan tazallümü hal 
ederek Ankara’da muayenesi yaptırılıp hayatına mal olacak bu
lunan mağduriyetine son verilmesini istemektedir.

Millî Savunma Hakanlığının cevabi yazısında : Bu kişinin 
hastane sıhhi kurulunda yaptırılan muayenesinde verilen 319S 
sayılı raporunda yazılı sağlık durumuna göro kendisine 6 ay ha
va değişimi verimiş bulunduğu ve durumunun kabiliyeti bedeni
ye talimatnamesine göre çürüğe çıkarılmasını ioabettirmediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine vo Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında, komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4770 2 . VI . 1952

8963/8342 Haydar Dadaş, 
ve ar.
Güvenç Bucağı.
A sananlar Köyünde. 
Hassa - Hatay.

(Dilekçe özeti : Hazine toprak
larının tesbit ettirilerek kendile
rine dağıtılması hakkında)

Dilekçiler : Şimdiye kadar yarıcılık ve ortakçılıkla geçinen 
ve toprağa muhtaç çiftçilerden olduklarını belirterek bâzı şahıs
lar tarafından mahdut miktardaki tapulu arazilerine katılmak 
suretiyle fuzulen tesahüp olunan Hazine topraklarının tesbit et
tirilip kendilerine verilmesini istemektedirler.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : Adı geçen köyde fuzulen 
işgal edilmiş Hazine toprakları mevcut olduğu takdirde Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanunu hükümleri dairesinde hak sahibi çiftçi
lere dağıtılması lüzumunun Hatay İlinde çalışan 18 numaralı 
Toprak Komisyonu Başkanlığına yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İcabeden muamelenin ifası ilgili Bakan
lıklara ait olduğundan talep hakkında İçtüzüğün 53 ncü madde
sine göre komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi



8965/8344

Dilekçe
No.

8970/8349

Halil Kerkük.
İzmir Cad. No. 22 
de.
Torbalı.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adr*si

152

Komisyon kararı ve ne sebepten vfcrikHği

(Dilekçe özeti : 
hakkında).

Arazi verilmeni

Dilekçi : 10 nüfuslu ve toprağa muhtaç bir çiftçi olup Torba
lI 'y a  ait (Nohut, Gümüş ve Pancar) gölleri metrükatından ara/.i 
verilmesi için yaptığı müracaattan bir netice alamadığı Kozpınar 
Köyündeki Hazine arazisinden kendisine verilmesi için bildiril
diği halde Toprak Komisyonunca işinin sürüncemede bırakıldı
ğından tazallümü hal ederek mezkûr mahalde hali araziden yete
ri kadarının kendisine verilmesini istemektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : Bahis konusu arazinin 
Toprak Komisyonunun 1951 çalışma programına alınmış olup bu 
köye el konulduğu vakit ve dilekçinin de hak sahibi çiftçilerden 
bulunduğu takdirde mevzuat dairesinde topraklandıribıcağı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : icabeden muamelenin ifası ilgili bakanlığa 
ait bulunmasına binaen talep hakkında İçtüzüğün 53 ncü mad
desine göre komisyonumuzca yapılacak bir muamele bulunmadı
ğına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4772 2 . VI . 1952

Petro Andoniyadis. 
Abdisubaşı Mah. 
încebel 'So. No. 68. 
Haliçfeneri - İstan
bul.

(Dilekçe özeti: Daimî olarak Tür
kiye’de ikametine müsaade olun
manı hakkında).

Dilekçi : 2 aylık mübadil vizesi ile gelmiş bulunduğu Türki
ye’de oturan ihtiyar ve hasta validesini yalnız bırakmasına im
kân olmadığı için daimî surette oturmasına müsaade buyıırulma- 
sını istemektedir.

îçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : 2 aylık oturma vizesi
ni hâvi Yunan pasaportu ile ve refakatindeki kızı ile birlikte 
Türkiye’ye gelmiş olaıı dilekçinin babasından vefat suretiyle 
intikal eden gayriıııenkule tehasup etmek maksadiyle memleke
timizde yerleşmek istediği anlaşılmakta bulunduğundan 21 . IX . 
1950 gün ve 11857 sayılı Bakanlar Kurulu kararma ek bir mad
deyi ihtiva eden kararname-, ruhuna aykırı görülen talebinin isa’- 
fının uygun görîilmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Anayasanın 82 nci ve İçtüzüğün 50 nci 
maddelerine göre Yüksek Meclise müracaat hakkı ancak Türkle
re tanınan bir hak bulunmasına binaen; bu bakımdan tetkik ka
biliyeti görülmiyen talep hakkında komisyonumuzca yapılacak 
bir muamele ohndığlna karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4773 2 . V I . 1952
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8971/8350 Na/lıit Erer ve ar.
Muhtar. 
Sarılı Köyü. 
Hınıs.

(Dilekçe özeti: 1944 yılında ya
pılan iskân tevziatı dairesinde 
arazilerinin kendilerine bırakılma
sı hakkında).

Dilekçiler : 1923 - 1937 yılları arasında Hükümetin emri ila 
gölerek Yerköy ’o yerleşmiş bulunan topraksız çiftçilerden bu
lunduklarını ifade ile 1942 yılında köylerinde iskâıı komisyonu 
tarafından yapılan tevziatta kendilerine tefrik olunup tapu mu
amelesi derdest bulunan ve 30 yıldır zilyedi bulundukları arazi
lerinin bu kere gelen 23 Numaralı Toprak Tevzi Komisyonunca 
nazarı itibara alınmıyarak istirdadı cihetine gidilmiş olduğundan 
şikâyet ederek mezkûr komisyonca eski komisyon dağıtımına gö
re muamele yapılması için emir buyurubnasıııı istemektedirler.

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçilerin Sarılar 
Mahallesinde dağıtıma tâbi başkaca arazi var ise burada veya
hut Kayabaşı Mahallesindeki arazilerin tnı mahalle çiftçilerine 
dağıtıl diktan sonra arttığı takdirde bu topraklardan birer miktar 
daha, arazi verilmek suretiyle tatmin edilmeleri lüzumunun zik
rolunan Toprak Komisyonuna yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadı
ğına karar verildi.

Dilekçi : Bey t uşşebab ’ta askerlik hizmetini yapmakta iken 
eşkıiya ve kaçakçılarla yapılan bir müsademe ve âmirinden aldığı 
emir üzerine birisini vuran oğlu hakkında 8 ay sonra tevkif ka
rarı verilerek kendisinin 14 aydan beri mevkuf bulunduruldu
ğundan tazallümühal ederek serbest bırakılmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : Jandarma tarafından 
yapılan bir arama, srıasında toplu bir hayvan sürüsü yanından 
kaçmakta olan bir şahsa verilen dur emrine rağmen kaçmaya de
vam etmesi üzerine dilekçinin oğlıı Mehmet Demirkan tarafın
dan, açılan bir ateş neticesinde; Zeyrek adındaki bir sürü çobanı
nın ölümüne sebebiyet verildiği anlaşıldığı ve halen adı geçenin 
gayrimevkuf olarak Van Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanılır
sın m yapılmakta olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikâl etmiş ve tetkiki 
esasen bu mercie ait bulunan talep hakkında Anayasanın 54 ncü

K arar No. K arar tarihi

4774 2 . V I . 1952

8972/8351 Fatma Demiı'kan.
Martin Köyünde. 
Çubuk - Ankara.

(Dilekçe özeti: Oğlunun serbest 
bırakılması hakkında).
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maddesine göre komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadı
ğına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4775 2 . VI . 1952

(Dilekçe ö ze li: Emekli aidatının 
yeri verilmesi hakkmda).

Dilekçi : 6 yıl çalışmış olduğu Ilgın Belediyesi Fidanlığı bek
riliğinden haksız olarak çıkarıldığı gibi vâki müracaatlarına 
rağmen devamı memuriyetince kesilmiş olan emekli aidatının da 
geri verilmediğinden şikâyet ederek icabeden muamelenin yapıl
masını istemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ce
vabi yazısında : 4923 sayılı Kanunla, 1 . VI . 1946 tarihinden 
itibaren tanınmış olan ve 9 . X I . 1950 tarihine kadar geçen cmek- 

. li'lik hizmetinin 5 yıldan az bulunmasına bhıaen dilekçiye; bu hiz
metinden dolayı kesilen aidatın (5434 sayılı Kanunun 87 nci 
maddesine göre) geri verilmesine imkân bulunmadığı bildiril
mektedir.

'Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar olan 
dilekçinin talebi hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4776 2 . V I. 1952

(Dilekçe özeti: Elbistan Ceza E- 
vi müdürünün mahkûmlara fena 
muamelede bulunduğundan şikâ
yet).

Dilekçi : Mahkûm olduğu cezayı çekmekte bulunduğu Elbis
tan Ceza Evi Müdürünün mahkûmlara dayak attığından ve sair 
suretlerle fena muamelelerde bulunduğundan, yiyeceklerini 
muntazaman ve vaktinde vermediğinden, ziyaretçileri ile ken
dilerini görüştürmediğinden şikâyet ederek durumun tahkik ve 
tetkik ettirilmesini istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : Yaptırılan tahkikata na
zaran ifadesine müracaat olunan müştekinin; ceza evine izin
siz olarak saz sokması üzerine ceza evi müdürü tarafından ken
disine verilen inzibati cezadan müteessir olarak şikâyette bu
lunulmuş olduğu ve iddialarını ispat edecek malûmat ve delili 
bulunmadığını beyan etmiş olduğu, ceza evi müdürünün dü
rüst ve vazifesine bağlı olup mevzuat haricinde keyfî bir mu
amelede bulunmadığı anlaşıldığından hakkında bir muamele ya
pılmasına yer olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında

8975/8354 Sadettin Aykurt.
Ceza evinde tutuklu 
Elbistan.

8974/8353 Haşan Kavak]ıbel.
Ilg ın ’ın Pehlübcy 
Mah.
Konya.
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komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi. ✓

K arar No. . Karar tarihi

4777 2 . V I .1952

8981/8359 Mazhaı- Aydın ve 
ar.
Tıllo Köyü Demok
rat Parti Başkanı. 
Siird.

(Dilekçe özeti: ladesi kararlaştı
rılan arazilerinin geri verilmeni 
hakkında).

Dilekçiler : Haksız olarak ellerinden alınıp bilâhara iadesi 
kararlaştırılmış olan Barnes Bucağı mevkiindeki arazileri hak- 
kındaki bu kararın tatbik olunmak suretiyle gasbolunaıı yer
lerinin iade olunmasını istemektedirler.

içişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Mezkûr arazinin hakiki 
sahipleri malûm olmadığından dolayı 5519 sayılı Kanun dai
resinde özel idare adına tescili için hukuk mahkemesine mü
racaat olunduğu, 14 yıldır ve binlerce lira sarfı suretiyle ve 
âmme menfaatine yararlı bir hale konularak ıııeva fidanlığı 
yapılmış olan bu yerler üzerinde dilekçi ve arkadaşları vera
setlerini hükmen isbat ettikleri takdirde Ziraat. Bankasına 
yatırılmış olan arazi bedelinin kendilerine ödenebileceği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre komisyonumuzca 
yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4778 2 . V I .1952

8982/8360 Haşan Koçan ve ar. 
9147/8518 Maden Köyünden. 

İmranlı.

(Dilekçe özeti: Sivas Valiliği em
ri ile arazilerinin ellerinden alı
narak başkalarına verilmek iste
nildiğinden dolayı bir muhakkik 
gönderilmesi hakkında).

Dilekçiler : Birkaç isyan hâdisesinin âmili ve şekavetleri 
ile şöhret bulmuş iken İ312 yılında arazilerini murislerine sa
tarak naklihaııe etmiş bulunan kimselerin valilik emri ve za
bıta kuvveti ile tekrar köylerinde iskân edilerek arazilerinin 
de ellerinden alınıp bunlara verilmek istenildiğinden bahsile 
bu haksız ve fena muamelenin mahallen tahkiki için bir mu
hakkik gönderilmesini istemektedirler.

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Hâdise hakkında kay
makamlık vasıtasiyle yaptırılan tahkikatta; tarihten 12 yıl 
önce ve bir katil hâdisesinden dolayı köyü terke mecbur edi
len ve dilekçi Haşatı Koçan’ın korkusundan köylerine döne- 
medikleri anlaşılan ve adları yazılı kişilerin bu vaziyetten balı- 
silo valiliğe yaptıkları müracaat neticesinde gerekli mâni ted-



Dilekçe
No.

8984/8362

8988/8366

birler alınarak köylerine dönmelerinin temin olunduğu ve ba
his konusu edilen ve murisleri adına tapuda kayıtlı bulunan 
arazilerine de tesalıüp etmiş bulundukları, dilekçilerin iddia 
ettikleri hususatm tamamen asılsız olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre komisyonumuzca 
yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi
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4779 2 . V I. 1952

(Dilekçe özeti: Terfi durumunun 
ıslahı hakkında).

Dilekçi : 4620 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi üzerine 
ve bu kanuna göre yapılan terfilerde: nazarı itibara alınması 
lâzımgelen terfi süresine ve Dilekçe Komisyonunun 1104 ve 
2885 sayılı kararlarına itibar olunmiyarak mağdur edildiğin
den tazallümühal ederek terfi durumunun ıslah olunmasını is
temektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : 4620 sayılı Ka
nunun yürürlüğe girmesi üzerine otomatikman 84 liraya yük
seltilmiş ve mütaakıp terfileri de buna göre yapılmış bulunan 
dilekçinin durumunun bahis mevzuu kararlarla alâkası olma
dığı, bilâkis üst derecede bulunması hasebiyle Sayıştayın 2406 
sayılı kararından istifade ederek emsalini bir derece de geçmiş 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 1042 sayılı Devlet Demiryolları ve Li
manları Umum Müdürlüğü Teşkilât Kanununun 6 nci madde
sine göre tetkiki kaza merciine ait olan talep hakkında Ana
yasanın 54 ncü maddesine tevfikan komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4780 2 . VI . 1952

Ahmet Bozkurt.
I). I). Yolları 6. İş
letme Müdürlüğü İs
tasyon Şefi S. No. 
35411.
Hacıkın - Adana.

Ahmet Çetiner. 
Ali Dede Mah. 
84. So. No. 91. 
Adana.

(Dilekçe özeti: Haksız olarak işin
den çıkarıldığından şikâyet).

Dilekçi : Cezayi nüistelzim hiçbir suçu olmadığı ekli olarak 
takdim ettiği savcılık karam dan da anlaşıldığı halde Devlet 
Demiryolları İnzibat Komisyonunca haksız olarak işine son 
verilmiş olduğundan şikâyet ederek icabeden tetkikatm  yapı
lıp vâki mağduriyetinin önlenmesini istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : Devlet Demiryolları 
aski memurlarından iken 1944 senesinde hırsızlık suçundan 
sanık olarak hakkında yapılan takibat sonunda İnzibat Ko
misyonunca vazifesine nihayet verildiği anlaşılan dilekçinin 
her hangi bir adlî işten şikâyeti bulunmadığına göre Bakan-
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lıkça hakkmda yapılacak bir muamele olmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkmda komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına 
karar verildi.

Dilekçi : 1340 yılında intisap ettiği Devlet Demiryolları İda
resinin 27 yıllık emektar bir memuru iken gardıfren olarak ça
lışmakta olduğu 62 sayılı katarda geçirdiği bir kaza neticesin
de ayağını kaybetmiş bulunduğunu, verilen 300 lira tazminatın 
azlığından, sonradan istihdam olunduğu yatakhane hizmetin
den keyfî olarak çıkarılmış bulunduğundan ve saireden bahis ve 
tazallümü hal ederek uğradığı bu kaza dolayısiyle tazminat ve- 
rihnesini ve kesilen sigorta paralarının Sandığa devroluııarak 
son hizmetlerinin de önceki hizmetlerine eklenmesini' ve daha 
önce Yüksek Meclise sunmuş olduğu dilekçesinin bir an önce ka
rara bağlanmasını istemektedir.

Ulaştırma (Bakanlığının cevabi yazısında : Şahsi kusuru ne
ticesinde uğradığı kaza dolayısiyle âdi mâlûl olarak vazifesine 
son verilip hizmet müddetine göre 477 lira tazminat ile Sandık
ta müterakim 313 lira 52 kuruşu kendisine ödenmiş olan dilek
çinin mâlûliyet ve ai'le nüfusu nazarı itibara alınarak alınmış 
olduğu 2 nci sınıf hademelikte de kendisine gösterilen bu ilgiyi 
istismar edip vazifesinde kayıtsızlık, serkeşlik ve geçimsizlik 
gibi hareketlerde bulunduğu için yine Eskişehir'de naklolundu
ğu yol atelyesi emrindeki hizmetine gitmediği için İnzibat Ko
misyonu kararı ile kaydının terkin edilmiş bulunduğu ve talep
lerinin de is’afm a kanuni imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin daha önce vâki ve emekli ay
lığı bağlanmasına dair olan müracaatı üzerine selef komisyon 
tarafından yapılacak bir işlem olmadığı hakkmda ve 456 sayılı 
bir karar verilmiş bulunduğu anlaşılmasına ve yeni talepleri ih
tiva eden bu kereki müracaat mevzularının da tetkiki kaza mer
ciine ait bulunmasına binaen vazife noktasından komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4781 2 . VI . 1952

8989/8367 İsmail Etken. 
13821/12869 Eskibağlar.

Duman So No. 11. 
Eskişehir.

(Dilekçe özeti : Sigorta İdaresin
deki paralarının Emekli Sandığı
na devrölunması ve son hizmetle
rinin bu Sandıkla ve Memurin 
Yardımlaşma Derneği ile ilgilen
dirilm esiçocuk zammının ve taz
minatının verilmesi hakkında).

K arar No. K arar tarihi

4782 2 . V I. 1952
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8990/8368

Dilekçe
No.

Celâl Yalçıner. 
Çemberi i taş. 
Eminsinaıı Mah. 
Piverloti Cad.
No. 46. 
fstanbul.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi K om isyon  k a ra r ı  vc n e  seb e p te n  v e rild iğ i

(Dilekçe özeti : 3360 sayılı K anu
nun II  fıkkrasm a yöre yapılsın 
emekli muamelesinin iptal olun
ması lıal kında).

Dilekçi : 1946 yılında Gelibolu Koruna bağlı Keşan İlçesinde 
vazifeli iken alay komutanı olan şalısın a ila iffetine tecavüze 
yeltendiğinden dolayı aleyhine açtığı dâva sonunda mahkûm 
edilmiş bulunmasından muğber olarak vermiş olduğu menfi sicil 
yüzünden 3360 sayılı Kanunun II fıkrasına »öre1 yüzbaşılıktan 
emekliye sevkcdilmiş bulunduğunu bu konuda açtığı idari dâ
vanın da Askerî Yargıtayca reddedilmiş bulunduğundan bahsile 
çoluk çocuğunun uğradığı bu haksız ve elînı mağduriyetten kurta
rılması için Yargıtaydaki dosyasının incelenerek bu muamele
nin iptal olunmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin açtığı 
dâvanın Askerî Yargıtayca esastan reddedilmiş bulunduğu gibi 
ayııı konudaki müracaatı üzerine Dilekçe Komisyonunun 21 . X I .
1949 gün ve 2916 sayılı Kararı ile de reddolıınduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup Askerî Yar
gıtay ve komisyonca da incelenerek karara bağlanmış olan talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

4783 2 . VI 2952

8991/8369 Cumalı Kaya ve ar. (Dilekçe özeti : Zirai krediden
Yaramış Köyü. faydalandırılmaları hakkında).
Tarsus

Dilekçiler : Toprak tevziatından faydalandırılan krediye 
muhtaç çiftçilerden olup Ziraat Bankasından verilmekte olan 
kredi ihtiyaçlı listesine adlarının yazılmamış olduğundan dola
yı bu haktan faydalanamadıklanm belirterek esbabının istikıııa-
I ini dilemektedirler.

Devlet Bakanlığı cevabi yazısında : İlgililerin ihtiyaçlı bulun
dukları kredilerin ödenmesi hususunun 14 . VII . 1951 tarihinde 
Ziraat Banka-sı Genel Müdürlüğüne yazıldığı ve dilekçilerin; adı 
geçen bankanın mahalli şubesine müracaat etmesi lüzumunun 
da toprak komisyonu vasıtasiyle kendilerine tebliğ edildiği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre, 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4784 2 . VI . 1952
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8992/8370 Cumalı Ünal 
ve ar.
Çöplü Köyü hal
kından.
Tarsus.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : Kredi verilmesi 
hakkında).

Dilekçiler: 4753 sayılı Kanundan bilistifade toprağa kavuşan 
kimselerden olduklarını ancak bir kısmının öküzü olduğu ve bir 
kısmının da talepde bulunmadığı için Ziraat Bankasınca yapıl
makta olan kredi yardımından faydalandırümadıklanndan tazal
lüm iihal ederek Ziraat Bankası ile 21 numaralı Toprak komisyo
nuna bu bapta gereken emrin verilmesini istemektedirler.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında: Çöplü Köyünde topraklan
dırılan çiftçilerin kredilerinin ödenmesi lüzumunun 19.VII.1951 
tarihinde Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne ve ilgililerin adı 
geçen bankanın mahallî şubesine müracaat etmeleri icabettiğinin 
kendilerine duyurulması için İçel Toprak Komisyonuna yazılmış 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre ta
lep hakkmda komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığı
na karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Komisyon kararı ve 11e sebepten verildiği

4785  2 . V I . 1952

8093/8371 Mehmet Atalay Ol. 
cay tu.
Yargıtay 3 ncü Hu
kuk Dairesi memur
larından 69 diılekçi

^ j j ^ p ‘ Dilekçi: Y urt Eğitim ve öğretiminin fedakâr unsurları olan
öğretmenler için çıkarılan bir kanunla nasıl ki bu zümrenin 
haklı ve isabetli olarak terfi ve terfihleri temin olunmuş ise; 
âmme hizmeti gören küçük sınıf memurlardan da kadrosuzluk 
yüzünden aylıkları hizmet müddetleri ile mütenasip olmıvanla- 
rın kâffesinin bugünkü ağır ve ezici hayat şartları altında çek
mekte oldukları sıkıntının giderilmesini ve 4598 sayılı Kanunun 
da ihtiyaca cevap vermemekte bulunduğundan adalet esaslarına 
uygun bulunan bu haklı talebinin Yüksek Meclis kürsüsünden 
müdafaa ve esbabının istikmal olunmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında: 1927 yılından 1936 yılı
na kadar muhtelif öğretmenliklerde bulunduktan sonra bu tarih
te Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi kâtipliğine geçerek 1938 ta 
rihine kadar bu vazifede 14 lira maaşla çalışıp mezkûr tarihte 
20 liraya terfi ettirilmiş bulunan dilekçinin halen kadrosuna 
nazaran 4598 sayılı Kanunla almakta olduğu 35 lira maaşa ka
dar olan terfi tarihleri belirtilerek terfiini mümkün kılacak kad
ro açıldığında dairesince emsali arasında gereken işlemin yapı
lacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Yeni bir kanun teklifi ile ilgili olan talep 
hakkında Anayasanın 15 nci maddesine göre komisyonumuzca ve

(Dilekçe özeti : Kadrosuzluk yü
zünden aylıkları hizmet süreleri 
ile mütenasip olmıyan bütün me- 
murlann mağduriyetlerinin gide
rilmesi hakkında).
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bu sıfatla yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.
K arar No. K arar tarihi

4786 2 . V I . 1952

8996/8373 Emine Yıldıran. (Dilekçe özeti: Kay den evli bulutla
Yerlisu Köyünde. duklarından dolayı evlenmeleri
Keşan İlçesi memnu olan ana ' babadan doğan

çocukların bunlar adına tescilini 
temin eden bir kamın çıkarılması 
hakkında).

Dilekçi : Geniş bir vatandaş zümresini alâkalandırmakta olan 
•4727 ve 5524 sayılı kanunlarda durumları derpiş olunmamış 
bulunan ve Medeni Kanun hükümlerine göre evli bulundukların
dan dolayı geçimsizlik ve sair sebeplerle birbirlerinden ayrı ya
şayıp ayrı karı koca ile nikâhsız olarak aile yuvası kurmuş olan
lardan doğan,çocukların kendilerinin hakiki anası olmıyan 
kimseler üzerine kayıt ettirilmekte bulunduğundan tazallümü- 
hal ederek bu kabil evlenmelerden doğanların hakiki ana ve 
babaları üzerine nüfusa tescil olunması esbabının temin buyurul- 
masını istemektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçi Emine Yıldırım’- 
ın babası Mehmet Yıldırım’ın fihakika iddia ettiği gibi Ayşe 
adında biri ile evli olup kendisinin 2576 sayılı Kanuna göre 
bunlar adına nüfusa kayıt edildiği, öz anası olduğunu ifade e t
tiği Hatice adındaki kadının Mustafa Halat ile evli olup bu bağ 
çözülmeden ölmüş olduğu bu duruma göre yapılan işlemde bir 
kanunsuzluk bulunmamakla beraber işin mahiyeti itibariyle Me
deni Kanun hükümleri gereğince dilekçinin H atice’nin kızı oldu
ğuna dair mahkemeden alacağı kararla kaydını anası adına 
tashih ettirmesi icabettiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olaıı talep hak
kında İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre komisyonumuzca yapı
lacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4787 2 . VI . 1952

8998/8375 Salâhattin Toker. (Dilekçe özeti : Askerlikten döne-
OrtaollSa.1 Cad. U üç y ıl •olduğu halde ve vâki nıü-
No. 16. racaatlanna rağmen P. T. T. 1da-
Sivas. resinde tekrar vazifeye alınmadı-'

ğmdan şikâyet).

Dilekçi : Askerlik dolayısiyle ayrılmış olduğu P. T. T. muha
bere memurluğuna-ve bu teşkilâttaki sair bir hizmete ve Ulaş
tırma Bakanlığının emirleri dairesinde Devlet Demiryolları ve 
Havayolları Genel Müdürlüklerinde bir vazifeye alınmsı için



Dilekçe Dilekçe rahibinin
No. adı, *oy*dı v« adresi Ksmisyon kararı ve ne sebepten verildiği

terhis olunduğu tarihten beri ve 3 yıldır yapmakta olduğu mü
racaatlardan bir netice alamadığını vc yoksul bir duruma düştü
ğünü belirterek bir an önce tâyin buyurul ması için emir verilme
sini istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığı cevabi yazısında : Kadrolarda yapıl
makta olan devamlı tasarruflar dolayısiyle terhisini mütaakıp 
bir vazifeye tâyin edilememiş bulunan dilekçinin ahiren h â s .  I 
olan ihtiyaç üzerine vekâleten Kangal P. T. T. merkezi muhabe- 
reciliğine tâyin edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

V
, . , K arar No. K arar tarihi

4788 2 . VI . 1952

(Dilekçe özeti : Tekeli Köyünün 
müstakil muhtarlık haline konul - 
ması hakkında).

Dilekçi : Kaymakamlığın iltizamkâı- hareketi neticesinde 
Hacıaraplar Köyüne bağlanmış olan Tekeliyeni Köyünün müs
takil bir muhtarlık haline konulmasını istemektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Mezkûr mahalle nüfu
sunun 150 kişiden ibaret olup ancak diğer sakinlerinin bura nü
fusuna kayıt ve kabul olunmaları halinde bağımsız bir hale 
getirilmesinin düşünüleceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : tcap eden muamelenin ifası İçişleri Ba
kanlığına ait olduğundan talep hakkında İçtüzüğün 53 ncü 
maddesine göre komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına- 
karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4789 ' 2 . V I. 1952

(Dilekçe özeti : Yargıç yardımcısı 
Salim Leblebicioğlu’nun İUizam- 
kâr hareketi ile ve davacının sah
te, bir tapu senedine "■müsteniden 
kendisini tapulu mülkünden me- 
nedenler hakkında takibat yapıl
masına dair).

Dilekçi : Tapulu mülkü üzerinde imar ve ihya iddiasında 
bulunarak hileli yollarla elde ettikleri sahte tapu senedine 
müsteniden ve mütaaddit defalar açtıkları men’i müdahale 
ve tedbiri ihtiyati dâvaları mahkemece reddedilmiş ve kay
makamlıkça da lehine alarak men’i müdahale karan  ittihaz o-

9003/8379 Halil Tekeli. 
12384/11468 Tdkeli Yeni Köyün

de.
Karadsalı.
Adana. \

9002/8378 Halil Tekeli..
Teikeiiyeni Köyünde 
Karaisaılı.
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lunmuş bulunduğu halde Mustafa adındaki şahıs tarafından 
üçüncü defa ikame olunan dâva neticesinde ve yargıç yardım
cısı Salim Leblebici’nin yaptığı keşifte iltizamkâr hareket et
mesi dolayısiyle mezkûr arazisinden menedilmiş bulunduğun
dan ve icra memurunun dahi mahalline gitmeksizin yeri da
vacıya teslim etmiş olduğundan şikâyet ederek hakkının ko
runmasını ve bir müfettiş marifetiyle müsebbipleri hakkında 
gereken takibat ve tahkikatta bulunulmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : Davacı Mustafa tara
fından şikâyetçi aleyhine Karaisalı Asliye Hukuk Mahkeme
sinde açılan meıı’i müdahale dâvası sonunda; dâva konusunu teş
kil eden gayrimenkule dâvâlının vukubulan müdahalesinin ıueıı 
ine dair karar verilip Yargıtayca da tasdik ve tashihi karar 
talebinin de keza reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercilerince incelenip karara bağ
lanmış vc kanuıı yollarından da geçmek suretiyle kesinleşmiş 
olan bir gayrimenkul ihtilâfı üzerine Anayasanın 54 ncü mad
desine göre yapılacak bir işlem olmadığı gibi hâdisede vazifei 
memuriyetlerini kötüye kullandıkları bildirilen adalet, me
murları hakkında da gereken tahkikat ve takibatın yapılması Hâ
kimler Kanununa tevfikan; yetkili kılman Adalet Bakanlığı
na ait bulunmasına binaen bu cihetten de keza İçtüzüğün 53 
ncü maddesine göre talep hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4790 2 . V I .1952

9004/8380 Mehmet KayaaLp.
Eski Orman Mesaha 
Memuru.
Beşikdüzü.

(Dilekçe özeti : İstifaen ayrıldığı 
orman idaresinde tekrar bir vazi
feye alınması hakkında).

Dilekçi : 22 yıllık bir Devlet hizmetinde bulunduktan sonra 
adının politika ihtiraslarına alet edilmesinden duyduğu teessürle 
ve müktesep hakları baki kalmak şartiyle vazifesinden istifa e l
liğini, bugün duçar kaldığı geçim müşkülâtı dolayısiyle tekrar 
memuriyete alınması için vâki müracaatlarına sudan cevaplar 
verilmekte olduğundan şikâyet ederek Orman İdaresindç bulu
nan 768 sayılı sicil dosyasının celp ve tetkik olunarak âdil bir 
kararla hakkı müktesebinin tanınmasını istemektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında: 3 . V II . 1948 taıih’li ve 
Vakfıkebir’e nakline dair olan emri tebellüğ etmiyerek ticaretle 
iştigale ba’şlıyan ve ancak 9 . IX  . 1948 tarihinde kendisine teb
liği mümkün olan bn emirle 10. IX . 1948 de mezkûr mahaldeki 
vazifesine buşlıyan dilekçin in bu vazifeden de istif aen ayrılmış 
bulunduğu belirtilerek tekrar vazife verilmesi hakkındaki mü- 
racatlarma menfi cevap verilmiş olduğu gibi Danıştaya atığı dâ-
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Bilekçe

No.

9007/8383

9008/8384
10442/9697
12958/12063
14108/13144

vanın da 50/1765 ve 51/709 sayılı kararla reddedilmiş bulundu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan talep hakkında Anayasanın 54 ncü maddesine göre 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

t>rTrlnfa ad»8biafe
adı, soyadı veaârari Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

4791 2 . VI . 1952

(Dilekçe özeti : Noksan verilen in
kârı haklarının tamamlanması 
hakkında).

Dilekçiler : 1341 yılnıda mübadeleten yurda gelerek kısmen 
iskân gördüklerini ve bakiyei iskân istihkaklarının verilmesi için 
27 yıldır vâki müracatlarmm halen neticelendirilmediğindeıı şi
kâyetle İskân Genel Müdürlüğünde bulunan 3603/150/5655 sa
yılı dosyalarının tetkik buyıîrülarak mağduriyetlerine nihayet 
verilmesini istemektedirler.

Devlet Bakanlığı cevabi yazısında : Filhakika istihkakları 
noksan verildiği anlaşılan dilekçilerin kanuni istihkaklarının 
tamamlanması hususu bu kere ve ehemmiyetle Samsun Valiliği
ne yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gerfeği düşünüldü : İcabeden muamelenin ifası vazifeli Ba
kanlığa ait bırhınmasma binaen talep hakkında İçtüzüğün 53 
ncü maddesine göre komisyonumuzca vpaılacak bir muamele ol
madığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4792 2 . V I . 1952

(Dilekçe özeti: Savaşlarda ve s i
vil. memuriyette sebkeden hizmet
lerine . karşılık tekaüdiye bağlan
ması veya ikramiye verilmesi ve
yahut ya$ haddine kadar memu
riyette çalıştırılması hakkında).

Dilekçi : Balkan, Birinci Cihan ve İstiklâl savaşlarının sonu
na kadar 12 yıl askerlikte ve 1928 yılından 1938 yılma kadar ad
liye zâbıta kâtipliğinde 1944 yılından 1946 yılma kadar orman kâ-

Tevfik Kaan. 
Şarkiye Mah. Ünlü 
So. No. 20/A. 
Eskişehir.

Yahya Özden ve ar. 
72 hane mübadiller 
adına.
Vezirköprü.



Dilekçe
No.

9012/8387

tipliğinde hizmet ettikten sonra istifaen ayrılmış olduğunu ve ha
len 6 nüfuslu efradı ailesi ile aç ve perişan kaldığını ve kendisine 
bir hak tanınması için vâki müracaatlarından da bir netice alama
dığını belirterek mezkûr hizmetlerine karşılık tekaüdiye bağlaıı- 
mesi veya ikramiye verilmesi veyahut yaş haddine kadar bir 
memuriyette çalıştırılmasını istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : 10 . V . 1946 tarihinde 
istifaen ayrılmış olan dilekçinin emekli muamelesinin yapıla
bilmesi için 1683 sayılı Kanun hükmüne göre 65 yaşını doldur
ması icabettiği ve kadro tasarrufu dolaysiyle 2500 memur açığa 
çıkarılmış bulunduğundan tâyinine de imkân olmadığı bildiril
mektedir.

Oereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar olan 
dilekçinin talebi hakkında İçtüzüğün 53 ncü maddesine göı e 
komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar ve
rildi.

K arar No. K arar tarihi
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Dilekçe sahibinin
adı, soyadı t# adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4793 2 . VI . 1952

(Dilekçe özeti : Reyhanlı Kayma
kamı hakkında takibat ypaılması- 
nı ne aleyhlerine vermiş olduğu 38 
ftayılı meni müdahale kararının 
kaldırılması hakkında).

Dilekçiler : Tarihten 8 ay önce Amik mevkiinde ve hiçbir 
kimseye ait olmıyan ve 300 dönümlük bataklık bir sahadan ku
rutmak ve masraf ihtiyar etmek suretiyle meydana gelen arazi 
üzerinde bina inşa edip 35 hanelik efradı ailelerinin geçilmi için 
burada ziraat yapmaktalarken bu yer üzerinde hiçbir gûna hak
kı bulunmıyan Talât adındaki bir şahsın vâki müracaatı üzeri
ne ve tecavüz tarihi daha sonraya alınmak suretiyle vazifei me
muriyetini suiistimal ederek aleyhlerine 38 sayılı bir meni mü
dahale kararı vermiş olan Reyhanlı Kaymakamından şikâyet 
ederek hakkında gereken takibatın yapılmasını ve mağduriyet
lerine mahal bırakılmamasını istemektedirler.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Şikâyet konusu arazinin 
Reyhanlı İlçesinin .Saçaklı Köyü hudutları dâhilinde kâin 300 
dönüm kadar ve Hazine ile Talât Anlar adındaki bir vatandaş 
arasında ihtilaflı bulunduğu ve müştekiler tarafından karşı
lıklı olarak yapılan müracaat üzerine kaymakam tarafından biz
zat. yapılan tahkikatta bu yer zilyedliğinün adı geçene ait ol
duğu tesbit olunup müştekilerle arkadaşlarının tecavüzlerinin

Mustafa Duran ve 
ar.
Köprü başında bak 
kal Salâhattin Bo
yacı eliyle.
Antakya.
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men'ine karar verilmiş olduğu ve şikâyetçilerin iddialarının ta
mamen yersiz olduğu bildirilmektedir.

(»ereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep mev
zuu üzerinde Anayasanın 54 ııcü maddesi gereğince komisyonu
muzca yapılacak bir muamele olmadığı gibi kaymakam hak-

* kında da Memurini Muhakemat Kanununa göre ve usulen ya
pılması icabeden tahkikatın ifası ilgili idare üstlerine ait bu
lunduğundan İçtüzüğün 53 ncü maddesine tevfikan komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, so y a d ıa d resi Komisyon kararı t* ne sebepte» rerildiğı

4704 2 .V I . 1952

9013/8388 Siyameütin Saner, 
Yüksek Mühendis 
Susam So. No. 14/6. 
Cihangir - İstanbul. ‘

(Dilekçe özeti: Kendisinin haysi
yetini rencide eden Fatih Kayma
kamından şikâyet).

Dilekçi : 7 Mayıs 1951 tarihinde ve bir şikâvetni arz maksa- 
diyle baş vurduğu Fatih Kaymakamı tarafından «Bırak kuru 
lâfları dolambaçlı yolları» demek suretiyle söz söylemesine müsa
ade olunmadığından ve kendisinin makam jandarması vasıta- 
siyle dışarı attırıldığından şikâyet ederek rencide olunan hay
siyetinin tamir olunmasını istemektedir.

Içşleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin vâki şikâ
yeti dolayısiyle yaptırılan tahkikat neticesinde tanzim olunan ev
rakı tahkikiye üzerine sanık vc halen Orhangazi Kaymakamı 
blunan Ali Kıza ve arkadaşları hakkında; İstanbul İl İdare Ku
rulunun bir örneği ekli kanarı ile b ir kısım suçlarından meni ve 
bir kısım suçlarından da lüzumu muhakemesine karar verilmiş 
olduğu ve tebligat safhasını mütaakıp evrakın Danıştaya gön
derileceği bildirilmektedir.

Gereği dkşünüldü : Bakanlık cevabına göre kanuni icabı ya
pıldığı anlaşılan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4795 2 . V I . 1952

10786/10027 Fatma Artunç. 
11335/10583 Gureba Hüaeyin- 

ağa Mah. İmam Mu
rat So. No. 6. 
Aiksaray - İstanbul.

(Dilekçe ö ze ti: Refah vapuru ka
zasında şehit otan oğlundan maaş 
bttglmmam hakktnda). 

Dilekçi K Deniz gedikli erbaşı iken Refah vapuru kazasında 
şehit olan oğlundan dolayı kendilerine verilen 1400 lira ikramiye
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bilekçe Dilekçe sahibisin
No. adı, soyadı re adresi

11O67/102Ö8 Rasinı Pasinler. 
13921/12963 Boğazkesen Cad.

Birinci Set No. 28. 
Tophane - İstanbul.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

ile bugüne kadar geçimlerini mehmaimkân sağlamış iseler de 
kocasının 70 lik ve alil b ir ihtiyar bulunması bakımından halen 
çok sefil bir duruma düştüklerini belirterek kanundan kendisi
nin de faydalandırılarak emsalleri gibi şehit maaşı bağlanmasını 
istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Oğlunun şe
hit olduğu 23 Haziran 1941 tarihinde evli olan dilekçiye 1683 
sayılı Kanunun 48 nci maddesine göre aylık bağlanamamış oldu
ğu gibi 1 .1 .1 9 5 0  tarihinde yürürlüğe giren 5434 sayılı-Kanu
nun 76 nci maddesine göre de bu kanundan faydalandırılması
nın da mümkün bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar olaa 
dilekçinin talebi hakkında Bakanlık cevabına göre komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4796 2 . VI . 1952

(Dilekçe cxzeti : Emekli ayhğtna 
esas tutulan maa§ derecesinin dü
zeltilerek mağduriyetten kurtarıl
ması talebine dair).

Dilekçi ; Birinci dereceden ve vazife malûlü olarak Tekel 
İdaresi posta memurluğundan emekliye ayrılmış olup Sayıştay 
Genel Kurulunun; aynı durumda bulunan bir arkadaşının lehi
ne olarak ittihaz etmiş bulunduğu ve gene ekli olarak sunduğu 
mezkûr daire başkanlığı yazısı ile de teyit buyurulan kararına 
rağmen kendisine noksan bağlanan emekli aylığının düzeltilmesi 
için yaptığı müracaatların Emekli Sandığı idare Kurulunca ve 
Danıştayoa kabul olunmadığından ve binnetice 3 küçük yavrusu 
ve ihtiyar b ir annesi ile ve iki gözden mahrum bir şekilde fakru 
sefalete düçar kaldığnıı belirterek kanuni olan Sayıştay karan 
veçhile emekli muamelesinin düzeltilmesini istemektedir.

Dilekçeye bağlı Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Emekli San
dığı İdare Kurulu sağlık raporu örneklerine ve fakrü hal kâğıt
ları dilekçinin beyanını müeyyit bulunmaktadır.

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü cevabi yazısında : Sandık 
Yönetim Kurulunca dilekçinin durumu incelenerek Sayıştay Ge
nel Kurulu kararının şahsa muzaf -Oİıtp emsal teşkil ettniyece- 
ğinden dolayı 4988 sayılı Kanuna ve buna tirit izafonatne dle Ma
liye Bakanlığı noktai nazarına uygun olarak ve mülga Tekel 
Emeldi Sandığınca bağlanmış olan emekli muamelesinin tadili
ne mahal olmadığına karar verilmiş olduğu »gibi kendisinin 543*4



Dildcçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı re adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

sayılı Kamunun 9 ncu maddesine göre Maliye Bakanlığına ve 
Danıştaya vâki müracatınm da reddedilmiş bulunduğu ve kazi
yeyi muhkeme halini alan karar muvacehesinde yeniden bir mu
amele yapı lasmıyac,ağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Kaza merciince incelenip karara bağ
lanmışı olan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4797 2 . V I . 1952

Başkan Sözcü Kâtip
Maraş Çorum Balıkesir Çankırı

Abdullah Ayterniz Ahmet Ba.şıbüyük Mücteba Iştın Kâzım Arar

Elâzığ Gümüşane Kayseri Malatya
lfâm it A li Yöney Cevdet Baybura Yusuf Ziya Turgut Nuri Ocakcıoğlu

Malatya Seyhan Tokad Trabzon
Abdnlkadir Özbay Salim Serçe Nuri T. Topcoğlu Salih, Esad Alper en

Urfa
jReşit K. Timuroğlu

(Dilekçe sayısı : 395)
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Toplantı: 3
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I . X I . 1952 Cumartesi
Dilekle Dilekça sahihinin 

No. adı, soyadı ve adroBİ

464/427
3472/2814
1110/1036
1346/1254
4843/5̂ 121
9865/9184
9909/9025

12100/11242
12193/11328

Baki Saltık.
Eski Sorgu Yargıcı. 
Palu

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Tekrar tavzifi hak- 
C kında).

Dilekçi : Hâkimler Kanununun 45 nci maddesine uyularuk 
hakkında ittihaz edilen hizmetten af kararında isaibet bulunma - 
dığmı beyanla, bu kararın iptalini ve tekrar bir göreve tâyinini 
istemektedir-.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin sicil vo 

siret varakaları münderecatına nazaran artık vücudundan mes
lekte istifade imkânı kalmamış olduğuna kanaat getirilerek Hâ
kimler Kanununun 45 nci maddesi mucibince hizmetten affına
1 Numaralı Ayırma Meclisince 24 . XI . 1949 tarihinde karar ve
rilmiş ve itirazı üzerine bu karam ı Ayırma Meclisi Genel Ku
rulunca 23. II . 1950 tarihinde tasdik edilmiş olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Bahsi geçen kurallar tarafından haiz ol
dukları yetkiye binaen dilekçi hakkımda ittihaz edilen kararlar 
maddi ve kanuni delillere ve takdire müstenit olup mumailey
hin bu kararlara matuf iptal talebi yerinde görülmediğinden 
bu bapta komisyonumuzca bir işlenı yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4798 9 . V I .1952

7143/6662 5emi Gerçek.
Çayaşn Malı. Abban 
So. No. 59.
Denizli.

(Dilekçe özeti: Tekrar tavzifi hak
kında).

Dilekçi : Hâkimler Kanununun 45 nci maddesine uyularak 
hakkında verilmiş olan hikmetten af kararında isabet bulunma
dığını beyanla, bu kararın iptalini ve yeniden bir göreıve tâyi
nini istemektedir.

Adalet Bakanlığının cwabi yazısında : Dilekçinin sicil ve 
siret varakaları münderecatına gön' vücudundan artık meslekte 
istifade edilem iveceğine kati kanaat getirilmiş olmasından dola
yı hizmetten affına Ayırma Meclisi Geneil Kurulunca 6 . IV . 1941 
tarihinde kanır verilmiş olduğu bildirilmekledir.
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Gereği düşünüldü : Bahsi geçeli Kurul tarafından, haiz ol
duğu yetkiye binaen, dilekçi Şenıi Gerçek hakkında ittihaz <hîi- 
leıı karar, maddi ve kanuni delillere müstenit olup, mumailey
hin mezkûr karara mâtuf iptal talebi yerinde görülmediğinden, 
bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal bulun
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyafiı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4799 9 . V I . 1952

11571/10759 Turgut Kamer. (Dilekçe özeti : Yüzbaşı tbrahim
Diştabibd. Eser ile Kadıoğullartndan şikâ-
Maraş. ı1 et).

Dilekçi : Ma ra ş ’ta oturan Kadı oğullarının nüfuz ve tesi
ri altında kalan İl Jandarma Komutanı Yüzbaşı İbrahim Eser’- 
in kanunen suç teşkil ve ayın zamanda Kadı oğullan aile
sinin tegallüplerini temin ve teshil eden hareketlerinden do
layı idari makamlara vâki müracaat ve şikâyetinin semeresiz 
kaldığını, gerek adı geçen ailenin gerekse jandarma komuta
nının kendisini maddeten ve mânen ızrar ve pamuk mahsulü
nü de gasbet tiki erini beyanla, hukukunun korunmasını ve ica
bının da icrasını istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin iddiası
nın vârit olmadığı ve şikâyet ettiği jandarma komutanı hak- 
kındaki men’i muhakeme karannın Danıştayca onandığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin mevcudiyetini iddia ettiği 
maddi ve mânevi zararlarından dolayı usulü dairesinde kaza 
merciine müracaat etmesi ve gasbedildiğini ileriye sürdüğü 
pamuk mahsulünden dolayı da aynı yola baş vurması icap e- 
deceğine ve sair hususlara mütaallik bakanlık cevabına göre 
vâki istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4800 9 . V I. 1952

11885/11046 Mustafa Ersoy. 
ve ar. ■
Intilli Köyünden. 
Islâhive.

(Dilekçe özetti : İlçelerine bir Ha
zine avukatı gönderilmesine dair).

Dilekçiler : Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu gereğince 
bâzı kimselere verilen arazi hakkında, fazla toprağa sahip şa
hıslar tarafından men’i müdahale dâvası açılmak suretiyle sözü 
geçen kimselerin ve binnetice Hâzinenin hukuku ihlâl edil
mekte ve malmüdürünün de bu gibi işlerden anlamadığı için 
lâyıkiyle müdafaada bulunamamakta olduğunu beyanla; ka
za merkezine bir Hazine avukatı gönderilmesini istemektedir
ler.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı v»adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Bahsedilen dâvala
rın il Hazine avukatı tarafından ehemmiyetle takip edilmekte 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

K ararN o. K arar tarihi

4801 9 . V I . 1952

(Dilekçe özeti : Hastaneye yatırıl
ması hakkında;.

Dilekçi : İstanbul’daki Mafsal ve Kemik veremi Hastane
sine, yahut tedavi görebileceği başka bir şifa yurduna yatı
rılmasını istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının cevabi yazısında : Di
lekçinin müracaatında Eğridir Kemik ve Mafsal Veremi Hasta
nesine hemen yatırılması lüzumunun İsparta Valiliğine yazıl
dığı ve keyfiyetten dilekçiye de malûmat verildiği bildirilmekte
dir

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4802 9 . V I . 1952

3337/11914 Hamdi Ulus. ( Dilekçe özeti \Maaş bağlanması
hakkında:.

Dilekçi : tki gözünden mahrum bulunduğunu, kendisine ge
lir temini hakkındaki müracaatının belediye ve vilâyetçe na
zara alınmadığını beyanla, daimî surette bir maaş bağlanma
sını istemektedir.

Sağlık ve Sosyal. Yardım Bakanlığının cevabi yazısında: 
Mahallî kaynaktan mümkün olan yardımın sağlanması husu
sunun Ankara Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık ceva
bına göre bu bapta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

Samaaıpazarı Posta
ne karşısı Arfca So. 
No. 7/11.
Hami diye Bayoıaz 
yanında.
Ankara.

11905/11062 Salih Turhan.
Narhdore Köyünden. 
Kızılbaıhçe - tamir.

4808 9 . V I . 1952
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon koraıı ve ne sebepten verildiği

10990/10225 Yusuf Binvat.lı.
O. Savcısı. 
Silifke.

( Dilekçe özeti : Aleyhindeki ka
rarların iptali ve 80 lira maaşa 
yükseltilmesi hakkında)

Dilekçi : 1949 yılında mücerret bir darp hâdisesinden mu
hakeme altına alınmış olmasından dolayı geri bırakılan tefrii- 
nin, aynı yıl içinde vâki olan beraeti üzerine hemen yapılması 
ico hederken, kendisine şâmil olmaması lâzımgelen kanun mad
delerine dayanılarak iki .sene müddetle ayırma tetkikatıııa tâbi 
tutulmaması hususunda verilmiş bulunan kararda isabet göre
mediğini beyanla, İni kararın kaldırılmasını ve halen emsalle
rinin almakta olduğu W lira maaşa yükseltilmesini istemek
tedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin iki yıllık 
terfi süresini bitirdiği 1948 yılında ayırma tetkikatıııa tâbi 
tutulduğu, takat o tarihte bir darp hâdisesinden dolayı muha
keme edilmekte bulunduğu için terfie lâyık sürülmediği, be
raet etmesi üzerine tekrar hakkında inceleme yapılmış is ^ d e  
bu sefer de Hâkimler Kanununun 39 ve 45 nci maddelerine 
«öre iki sene müddetle ayırma tetkikatıııa tâbi tutulamıyaca- 
ğına karar verildiği ve bu karara karşı vâki itirazın Genel 
Kurulca reddolunduğıı ve dilekçinin 1950 yılında 70 lira maaşa 
yükseltildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bahsi geçen kurullar tarafından haiz 
bulundukları yetkiye binaen dilekçiye mâtuf olarak ittihaz 
edilmiş olan kararlarda bir isabetsizlik görülemediğinden vâki 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahul 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4804 9 . VT . 1952

1402/1309 Lûtfı Topkaç. (Dilekçe özeti : Sayıştayca hiik-
C. Savcısı. molunan tazminat karannm kal-
Üaküdar - İstanbul dınlması ve ikamet yevmiyeleri'

nin kabul olunması talebine dair),

Dilekçi: 1948 yılı Haziranından 1946 yılı Mayıs ayına ka
dar İmralı yeni ceza evi müdürüne yardımcı olarak gördüğü 
vazifeden dolayı Yüksek Meclisin 431 sayılı kararm a müsteni
den Maliye ve Adalet bakanlıklarının ekli emirleri dairesinde 
kendisine ödenmiş bulunan ikamet yevmiyelerinin Sayıştayca 
mezkûr mahallin bir vilâyet ve kaza merkezi olmamasına bi
naen kendisine ancak seyahat yevmiyesi verilebileceğinden ara
daki farkın tazminine dair olarak vermiş olduğu karardan do
layı hakkında icra takibatına tevessül edilmiş bulunduğundan 
bahsile Sayıştayın Yüksek Meclisin mezkûr kararı hilâfına it
tihaz etmiş bulunduğu bu kararının kaldırılmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında: Büyük Millet Meclisin-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı re adreai Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

ee 26 Ocak 1951 tarihinde ittihaz edilmiş bulunan 1710 sayılı 
kararla 431 sayılı Büyük Millet Meclisi kararının 1 numaralı 
bendindeki (ve emsali idareler) şümulüne Imralı yeni ceza evi
nin de ithal edilmiş bulunmasına göre dilekçinin mezkûr mu
vakkat hizmetinden dolayı talep ettiği gündelikler hakkmda 
da bu karar dairesinde muamele ifasının tabiî olduğu bildiril
mektedir.

Görülen lüzum üzerine Sayıştay Başkanlığından istenilen 
malûmatı muhtevi cevabi yazıda : Hükmolunan zimmetlerin 
ahiren ittihaz buyurulan 1710 sayılı Meclis kararı dairesinde 
ref’olunarak buna ait ilâmların m uhataplarına gönderilmiş ve 
dolayısiyle şikâyet konusunun da ortadan kalkmış bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Sayıştay Başkanlığı yazısına göre istek 
yerine getirilmiş olduğundan komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4805 9 . V I . 1952

3350/3153 Mustafa Akalın. (Dilekçe özeti : Hakkındaki kara-
Hukuk Hâkimi. nn kaldırılmasına dair).

Bingöl. Dilekçi: Yükselmeye lâyık olmadığına dair olan kararın
kaldırılmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçinin hâkimlik 
vakar ve haysiyetiyle telif kabul etmiyen bâzı hal ve hareket
lerinden dolayı 7 . V II . 1929 tarihinden itibaren iki sene müd
detle ayırma tetkikatına tâbi tutulmamasına ve binaenaleyh 
bu müddet zarfında terfie lâyık görülmediğine m ütedair olan
1 numaralı Meclis kararının itiraz üzerine Genel Kurulca da 
tasdik edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bahsi geçen kurullar tarafından haiz ol
dukları yetkiye binaen dilekçi hakkında ittihaz edilen kararlar 
maddi ve kanuni delillere müstenit olup mumaileyhin bu ka
rarlara m âtuf iptal talebi yerinde görülmediğinden bu bapta 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4809 9 . V I . 1952
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7648/7081 İsmail Başaran.
Bahçelievler Tasar 
ruf Mah. VI. Cad. 
No. 38 de.
Enver Başar eliyle. 
Ankara.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adi, soyadı ▼© adresi

1216ûi/11298 Şükrü Büyiikeır.
Hacıyahya Mah. 
No. 14.
Afyon

(Dilekçe (keti: Müktesep hakkinin 
tanınmasına dair).

Dilekçi : Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde dekanın mü
saadesiyle dördüncü defa girdiği ve kazandığı imtihanın mute
ber sayılmaması hakkrndaki muamelenin iptaline Danıştayea 
karar verilmiş olduğu halde fakültece yine bu muamelede ısrar 
edilerek müktesep hakkı ihlâl olunmuş bulunduğundan bahsile, 
gereğinin yaprlmasııır istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısına bağlı dekanlt-c 
tezkeresinde ezcümle : Dilekçinin girmiş olduğu mezkûr imti
handa kazanamadığı ve bu hususun profesörler meclisi ve yöne
tim kurulunca da karara bağlanmış olduğu bildirilmektedir.

(îereği düşünüldü : Evrak arasında mevcut 27 . IV . 194.J 
gün ve 016/2262 sayılı Danıştay ilâmında : «Dakanın emriyle 
imtihana girmiş ve muvaffak olmuş bulunan davacı İsmail Başa
ran ’rn bilhassa fiilî vaziyeti nazara alınmaksızın talimatnaııme- 
nin tadili şeklinde karar ittihazı hukuk esaslarına olduğu gibi 
hakkaniyet kaidelerine de tevafuk edemiyeceğindeıı, adı geçenin 
verdiği imtihanın kabul edilmemesi suretinde müesses muame
lenin iptaline karar verildi.» denilmekte olmasına ve muhkem 
kaziye halini almış olaıı bu ilâmın aynen infazı lâzım ve zaruri 
iken fakültece işbu muhkem kaziyeyi ihlâl ve ilâm hükmünü de 
cerh ve tâlil eder mahiyette birtakım muameleler yapılmış ve 
kararlar ittihaz edilmiş olması yolsuz bulunmasuıa ve dinlenen 
mümessilin vermiş olduğu izahat da bu neticeye müessir görü- 
lememesine binaen, mezkûr ilâma mugayir olan ve şikâyetin de 
mevzuunu teşkil eden bilcümle muamele ve kararların iptaline 
ve dilekçinin girmiş olduğu imtihanı kazanmış bulunduğuna 
mütedair olaıı Danıştay ilâmının aynen infazı lüzumuna, üye
den Salim Serçe’nin muhalefetine karşı mevcudun mutlak ekse
riyetiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Komisyon k a ran  ve< tt» sebepte» veısidiği

4807 9 . VI . 1952

(Dilekçe özeti: Dâva vekâleti ruh
satnamesinin verilmesi hakkında).

Dilekçi : Maddi ve mânevi şartları haiz bulunduğunu beyaiL- 
la. hilâfına yapıları muamelenin iptalini ve müktesep hakkı 
olan dâva vekâleti rahsattıanıosiııiu verilmesini istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Bolvadin Adalet Ku
rulunca, dilekçinin maddi ve mânevi şartları haiz olduğuna dair 
evvelce karar verilmiş ise de sonradan yapılan tetkikat netice
sinde mumaileyhin suişöhretle müştehiı- olduğu anlaşılarak ken
disine dâva vekâleti ruhsatnamesi verilmemesi yolunda karar i t - * 
t i haz edildiği ve bu karar aleyhinde Danıştaya açmış olduğu dâ
van m esastan ve tashihi karar ve iadei muhakeme taleplerinin
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. «d^aoyadıye adresi

9881/9109 Fehmi Bilgin.
Çan km  1 nci Bölge 
ilköğretim Müfettişi 

Ankara.

8862/8244 Abbas Hilmi Binici. 
11246/10452 D. D. Y. 7. Bölge 

Atelyesin.de Mamur 
Gar - Afyon

K«nu»yun kararı ve ne »cbeptan varilliğ i

de vârit buluıunanuısıudan dolayı m idi cihetine gidilmiş bulun
duğu vo ahiren neşredilen 3499 sayılı Avukatlık Kanuniyle ta 
dillerinde de dilek<;i ve emsaline ayrıca bir hak bahşedilmekliği 
vo bu itibarla dileğin tervicine imkân olmadığı bildiri [inektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza nıerciinee incelenerek karara bağ
lanmış oiaıı bir hususla ilgili istek hakkında Anayasanın 54 ncü 
maddesi sarahatine göre komisyonumuzca başkaca bir işlem ya- 
juLamıyacağına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4 SOS 9 . V I. 1952

/ Dilekçe özeti : Maaş derecesinitt 
yükseltilmesi, farklarının ödenme
si hakkmda).

Dilekçi : Danıştay 5 nci Dairesince hakkında verilmiş oiaıı 
2S . VII . 1941 gün ve 53S sayılı Karara göre aylığının 1 . IN . 
1939 talihinden itibaren 35 liraya yük^ltilmeHİni ve nnitatfkrp 
derer o ve maaşlarının bu esasa göıx' ayarlanmasını, arada ge
çen zamana ait farkların da ödenmesini istemektedir.

Millî Kğitinı Bakanlığının cevabi vazvsında : Danıştay ka
ran  üzerine maaşı «tu/, beş liraya çıkarılmış olan dilekçinin id 
diasında haklı bulunduğu, ancak mevcut mevzuat dileğinin ter
vicini mümkün kılacak mahiyette görülmediğinden durumunun 
mümasil işlerde olduğu gibi komisyonca ıslahı cihetine gidil
mesinin takdire terkediidiği bildirilmektedir.

(iereği düşünüldü : Dilekçede ve bakanlık yazısında bahsi 
H’eşen Danıştay ilâmının mütaakıp -derece ve aylıklara da teş
mili caiz olduğu takdirde iktizasının yine hakanlıkça yapılması 
lâzımgeleceğine, aksi halde dilekçinin şimdiki iddiası yeni bir 
dâva mevzuu ittihaz olunmak icabedeeeğine ve benzeri işlerde 
selef komisyonlarca verildiği beyan olunan kararlar da komis
yonumuzu takyit edemiyeoeğine binaen, vâki talep hakkında 
bu sebeplerle bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

4809 9 . VI . 1952

(Dilekçe özeti : 330 yılından 1939 
yılına kadar orduda geçen kıdemli 
küçük zabitlik hizmetinin emek
lilik müddetine katılması hakkın
da).

Dilekçi : 1330 yılında mektepten çıkarak kıdemli küçük za
bit (gedikli erbaş) olarak intisap ettiği ordu ve dolayısiyle sa
vaşlarda geçen 9 yıllık hizmetinin emeklilik hizmetine katılma-
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Dilekçe

No.

8863/8245

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adreai Komisyon karuı-ı ve ne sebepten verildiği

dığmdan şikâyet ederek kayıtlarının buldurulmak sureliyle vtt 
5434 sayılı Kanunun 12 ve 36 nci maddelerine tevfikan bu hak
kının tanınması için bir karar verilmesini istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığı cevabi yazısında : Adı geçen kanunuıı 
geçici 14 ncü maddesinin B fıkrasına göre hakkında muamele 
ifasını istiyen dilekçinin oıdu emrinde gedikli çavuş olarak y ı
lıştığına dair her hangi bir kaydı bulunamadığından Devlet De
miryolları İdaresince yapılacak bir muamele olmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre komisyonumuzca yapı
lacak biı- işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4810 !). VI . 1952

( Dilekçe özeti : Sair işçilere tanı
nan haklardan faydalandırılmala
rı için bir karar verilmesi hakkın
da).

Dilekçiler : Çalışmakta oldukları Devlet Demiryolları Tarım 
Bölge Şefliği emrinde her gün 1,5 saat fazla çalıştıkları halde 
beiediyc rayiç fazlasının kendilerine ödenmediğinden istirahat 
ve tatillerden faydalanmadıkları gibi 8 saat çalışan diğer işçiler 
den fazla olarak mevsimin bâzı aylarında 8.5, bâzı avlarında d« 
9 - 9,5 saat çalıştırıldıklarından keza tedavi ve sigorta hakların
dan faydal adamadıklarından şikâyet ederek iş mevzuatı ile, sair 
işçiler giıbi müstefit olmaları icabeden mezkûr haklarının bir ka 
narla tanınmasını istemektedirler.

Ulaştırma Bakanlığı cevabi yazısında : Muvakkat amele kad
rosunda çalışan dilekçilerin İş Kanununun şümulü dışında kal
dıkları vc mesailerinin de ziraat erbabı m isi Hû gün doğma vc 
batma saatleri ile ilgili bulunduğu ve cumartesi saat 13 te bnş- 
Uyan hafta tatilinden ancak ücretsiz olarak faydalanabilecekleri 
gîbi iş kazası geçirmeleri veya ölümleri halinde tahsisatlar ni
zamnamesine göre kendilerine veya ailelerine tazminat veril 
medete olduğu ve memurin talimatnamesi hükümleri dâhilinde 
sağlık yardımından da istifade etmekte bulundukları bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercime miiracatta muhtar olan 
dilekçilerin talepleri hakkında komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Abdülmecit ve ar. 
Aydemir Cad. No.
45 Kahveci Mustafa 
Güler eliyte. 
Eskişehir.

4811 9 . VI . 1952
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Dilekçe
No.

8864/8246
9102/8473,

8868/8250

Kâzıııı Tombullar. 
Yüksekdolap Mah 
45 So. No. 07. 
Adaııa.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : İskânca kendisine 
verilmiş olduğu halde başkaları 
tarafından işgal olunan gayrimen- 
kullerinin kendine teslim olunma
sı hakkında).

Dilekçi : Alasoııya mübadillerinden olup iskân dairesince 
7 nüfusa tahsis olunup 2 odası kendisine ait bulunan evdeki bu 
hissesi ile 40 dönümlük tarlasının Alasonyalı diğer mübadille!’ 
tarafından fuzulen işgal edildiğinden ve mahkemeden tahliye 
kararı almış olmasına rağmen kendisine teslim edilmediğinden 
şikâyet ederek gayrimcnkullerinin kendisine teslim olunmasını 
istemektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : İskânı âdi. suretiyle müş
tereken tahsis olunan evin mübadil hakkı olarak adlarına tef fi/ 
olunmasını talep etmeleri üzerine il teffiz komisyonunca dilekçi 
ve diğer 2 şahıs namına teffiziııç ve bir mübadile hem teffiz ve 
hem de iskân yoliyle mal verilmesine iskân mevzuatının müsait 
olmadığından dolayısiyle de dilekçiye verilmiş olan tarlanın 
istirdadına karar verildiği.

Evin tamamının kendisine ait olduğundan bahsile dilekçi 
tarafından Adana Birinci Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan 
dâvanın da aleyhine neticelenmiş olduğu gibi hissesini de baş
kasına satmış bulunduğu, 4796 sayılı Kanunla mübadil istihkak
ları kesin olarak tasfiye edilmiş bulunduğundan dilekçi hakkın
da yapılacak bir iş olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kısmen kaza merciince incelenip karara 
bağlanmış olan ve kısmen de bu mercice incelenmesi icabeden 
talep hakkında Anayasanın 54 ncü maddesine göre komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4812 9 . VI . 1952

* .
Osman Aktaş. (Dilekçe özeti : İskân hakkı olan
Hırt. Köyünden. • toprağın bu mevzuata göre veril-
Hınıs. mesi hakkında).

Dilekçi : 1942 - 1950 yılları arasında 30 hane Tortum 'dan 
muhacir olarak gelip H ınıs’ın H ırt Köyüne yerleşmiş olduk
larını, kendilerine gösterilen yerleri ekmekte iseler de adlarına 
tapulandırılmadığından bahsile Toprak Kanununa tevfikan ve 
borçlanma suretiyle değil de İskân Kanununun 12 nci madde
sine göre ve kanuni hakları olan bu toprağın parasız olarak ve
rilmesini istemektedir.

Devlet Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçilerin; naklen iskâıı 
edilmeyip bu köye kendiliklerinden gelmiş olmaları itibarı ile 
5298 sayılı Kanunla kaldırılmış olan 2510 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesine tevfikan iskânlarına kanuni imkân bulunmadığı ve



Dilak^ Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

8869/8251

8870/8252

toprağa muhtaç çiftçi olduklarına köre haklarında 4753 sayılı 
Kanun hükümleri dairesinde işlem yapılması hususunun valiliği 
yazıldığı bildirilmektedir.

(îereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre komisyonumuzca yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4813 9 . VI . 1952

(Dilekçe özeti : Terfi tarihlerinin 
Danıştay dan istihsal ettiği karar 
dairesinde düzeltilmesi ve müte
rakim farkı maaşlarının ödenme
si hakkında).

D ilekçi: .Danıştay 5 nci Dairesinden istihsal etmiş bulundu
ğu 25 . III . 1940 tarih  ve 39-3226/379 sayılı kararı dairesinde 
35 liraya ve mütaakıp derecelere yükseliş tarihlerinin 1 Eylül 
1939 dan itibaren düzeltilmesini ve emsalleri hakkında Yüksek 
Meclîsçe ittihaz buyurulan 122 sayılı karara müşabih bir ka
rarla müterakim farkı maaşlarının da verilmesinin temin buyu
rulmasın! istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı cevabi yazısında: Danıştay kararına 
göro 1 . IX  . 1939 dan itibaren 35 liraya yükseltilmesi icabeden 
dilekçinin kadrosuzluk yüzünden mezkûr tarihte bu dereceye 
yükseltilemediği ve halen de kadrosunun iki üst derecesini al
makta olduğundan dolayı terfi ettirilmesine imkân görüleme
diği belirtilerek bu durum da olan ilköğretim müfettişlerinin 
evvelce verilmiyen maaşlarının verilmesi çareleri aranm akta 
okluğu ve inhilâl edecek kadroların tercihan ve sıralarına gö
ro bunlara verilmek suretiyle dileklerinin yerine getirilmesine 
çalışıldığı ve L cetvelinden yeniden kadro alınabildiği takd ir
de bu işin daha çabuk neticelendirilebileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: llâm atın infazı kanuni bir zaruret bu
lunmasına binaen bu yolda muamele ifası lüzumuna karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

Cemal öncel. 
İlköğretim Müfet
tişi,
İstanbul.

4814 9 . V I . 1952

Eyüp Çrtmkkaya. 
ve ar.
Gültekin Malı. de. 
Mülkim.
Şarkışla.

(Dilekçe özeti : Kasaba merasına 
vâki müdahalenin önlenmesi hak
kında)'

Dilekçiler: Şarkışla kasaba halkının uzun yıllardır hayva
natını otlatm akta bulundukları Gündüz namiyle mâruf mevki- 
deki yaylalarımı 8 - 10 mütegallibenin fuzuleıı müdahalede bu
lunmaları üzerine çok müşkül bir duruma düştüklerini belirte
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Dilekle Dil«kçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

8872/8254 Müşerref özgür.
12 Eylül Okulu
öğretmeni.
Mudanya.

8873/8255 Ayşe Teraoğlu. 
13300/12394 Yılmazlar Mah. 
10482/9736 Terme Cad. 
14114/13150 No. 91 de. 

Ünye.

Komisyon kararı re ne sebepten verildiği

rek her ne kadar belediye tarafından bu kişiler aleyhine mah
kemeye müracaat edilmiş ise de mâruz durum larına binaen lâ
zım gelen makama emir verilmesini istemektedirler.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında: Mütecavizlerden 34 ki
şinin mahkemeye verilmiş olup bunlardan 5 inin müdahalele
rinin menedilmiş, diğerlerinin muhakemelerinin de devam et
mekte bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Tetkiki kaza merciine ait olup ilgili mah
kemeye de intikal etmiş bulunduğu anlaşılan talep hakkında 
Anayasanın 54 ncü maddesine göre komisyonumuzca yapılacak 
bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4815 9 . V I . 1952

(Dilekçe özeti : Çocuk zammı ve 
(/e çim indiriminden faydalandırıl
ması hakkında).

Dilekçi : Almakta olduğu çocuk zamlarının kesildiğinden 
ve Gelir Vergisi Kanununun tâyin ve tesbit ettiği asgari ge
çim payından faydalanamadığından tazallümühal edip duru
munun incelenerek mağduriyetine mahal verilmemesini iste
mektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı cevabi yazılarına ekli ve Maliye Ba
kanlığından Bursa Valiliğine yazılan tah rira tta  : Çocuk zam
larının 4598 sayılı Kanunun değişik 6 nci maddesine tevfikan; 
kocasının emekli olduğuna göre dilekçiye verilmesi icabettiği 
ve 5434 sayılı Kanunla maaşı yükseltilmiş olan kocasına ait aylı
ğın tesbitinde bu zamlar nazarı itibara alınmış ise de ıslah olun
ması lüzumu ve 5421 sayılı Gelir Vergisi Knununun 78 nci 
maddesi ile geçim indiriminden faydalandırılması icabeden a ile ' 
reisinin koca olduğu tasrih edilmiş bulunmasına mebni dilek
çinin bu haktan faydalandırılmasının mümkün olmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

4816 9 . V I . 1952

(Dilekçe özeli: Mübadil hakkı ola
rak mahfuz bulundurulan arazi 
istihkakının verilmesine dair).

Dilekçi : Peder ve üvey validesiyle birlikte yurda 
mübadil olarak gelip ve iskânı âdi suretiyle yerleştirilmiş 
bulundukları Ü nye’de kendilerine b ir ev ile nüfus
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Dilekçe

No.

8874/8256

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı vc ne sebepten verildiği

miktarına göre arazi verilmiş bulunduğunu ve bilâ- 
hara babasının kendisini bırakrak iskân mahallini terketmiş bu
lunması yüzünden bu malların istirdat olmuş bulunduğunu, 
885 ve 1771 sayılı kanunlara göre kendisine ait hakkın mahfuz 
bulundurulması icabettiği halde Tarım Bakanlığınca mevzuat 
hilâfına öz validesi ile birlikte kendilerine bir ev tahsis olun
duğundan bahsile mahfuz bulunan arazi hakkının verilmediğin
den şikâyet ederek durumunun incelenip kanunun tâyin ettiği 
iskân haddi dâhilinde kendine toprak verilmesi için emir I»tı- 
yurulmasını istemektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçiyi Ünye’de bıra
kan babasının iskân hakkından fergat etmiş bulunmasına meb- 
ni bu malların başka bir göçmene tahsis edilerek dilekçi ile öz 
valide ve kardeşinin yeniden iskâna tâbi tutularak kendilerine 
bir ev verildiği ve bu evin namlarına tapuya da teseil olunduğu 
çiftçi ve sanatkâr olnuyan dilekçiye başka bir şey verilmesine 
kanuni imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü :Tetkikı kaza merciine ait olan talep hak
kında İçtüzüğün 5.'] ııcü maddesine göre komisyonumuzca yapıla
cak bir muamele ol maçlığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4817 9 . VI . 1952

( Dilekçe özeti: Evine temmuz ed' 
rek kendisini kaçırıp, namusuna  
tecavüz eden ve altınlarını çalan 
failler in serbest bırakılmasından  
şikâyet) .

Dilekçi : 16/17 Nisan 1951 gecesi ve evde kimse olmadığı 
bir sırada hanesine taarruz ederek kendisini kaçırıp 10 gün 
müddetle bir odada hapis edip döven ve namusuna tecavüz 
ederek koynuııdaki altınlarını çalan ve nihayet kocasının mü
racaatı üzerine meşhuden yakalanan M alatya’nın îsmetpaşa 
Bucağı Molikân Kozluğu köyünden Abdullah Elçi, Ali Tunç 
Hacı Arslan, Mehmet Elçi ve başka bir köyden Ramazan Timur 
adındaki vaka faillerinin adalet makamlarınca serbest birakıl- 
dığından şikâyet ederek ilk tahkikat dosyasının tetkik buyu
rularak bu şahıslarla ve bunlara vasıta olanlar hakkında icap 
eden muamelenin yapılmsını ve çalınan altınlarının meydanı 
çıkarılmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : Malatya C. Savcılığın
dan alman cevabi^vazıya atfen; müşteki Haııife E lçi’nin kızı Ha- 
f ire ’niıı meçhul şahıslar tarafından kaçırıldığı hakkında yap
tığı şikâyet üzerine yapılan tahkikatta : Mustafa adındaki bir 
şahısla nikâhsız olarak yaşıyan adı geçenin Abdullah Eİçi adın
daki şahıs tarafından kaçırılarak Ramazan Demir adındaki 
birinin evine götürüldüğü tespit edilip bu evden alınarak ana

lla  fi Elç.i. 
îsmetpaşa Bucağı 
Molikan Kozluğu 
Köyünden. 
Malatya.
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Dilekçe

No.

8876/8258
9725/9054

8877/8259

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

sına teslim edilmiş bulunduğu ve yaptırılan muayenesinde 
kendisinde her hangi bir dar]) ve cebir asarı görülmediği gibi 
ve İm kişi ile de kendi arzusu ile kaçtığı anlaşıldığından 
sulh yargiçlığınea sanıkların tevkiflerini icap e ttirir kanuni 
bir sebep görülmediği ve hazırlık evrakının ilk soruşturma 
açılması için sorgu yargıçlığına tevdi edildiği ve yapılan mu
amelelerde kanuna aykırı bir cihet bulunmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercilerine intikal etmiş bulunan 
talep hakkında komisyonumuzca yapdacak bir işlem olmadığı
na karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4818 9 . VI . 1952

( Dilekçe özeti  : Hazine mallarının  
tesbit i  için bir heyet gönderi lmesi  
ve icar suretiyle kendisine arazi 
verilmesi  hakkında) .

Dilekçi : Hazine arazisi olmadığından, göçmenlere verilece
ğinden ve sairedeıı bahsile ve araziye muhtaç bulunduğu halde 
kendisine toprak verilmediğinden şikâyet ederek icarsız olarak 
füzuli şağilleri elinde bulunan Hazine arazilerinin bir heyet 
marifetiyle tespit ettirilerek bunların ellerinden alınıp araziye 
muhtaç çiftçilere dağıtılmasını ve yahut icaren verilmesini 
istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin istediği 
arazinin başka bir köy hududu içerisinde bulunmasına mebni 
ancak bu köydeki Hazine arazileri oranın topraksız çiftçile
rine dağıtıldıktan sonra arttığ ı takdirde Üzerlik Köyü çiftçi
lerinin topraklandırılmasına tahsis edilebileceği ve başka bir 
köy sınırları içerisindeki topraklardan dilekçiye kiraya veril
mesinin de keza mümkün bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep 'hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4819 9 .  V I , 1952

(Dilekçe özeti  : İskân hakkı olarak 
arazi verilmesi  talebine dair) .

Dilekçi : 19.34 yılında Rusçuk'tan anayurda gelerek Saray
köy İlcesine yerleştiğini ve o tarihten beri iskân hakkının ve
rilmesi için yaptığı mütaaddit müracaatlara rağmen bu hak
kını alamadığını ve nihayet verilen bir cevapla müddeti içeri
sinde müracaat etmemiş olduğunun bildirildiğini ve avnı ta 

Minnet Yalınkılıç. 
Babadağ Bucağında. 
Sarayköy.

Hüseyin Durmaz. 
Üzerlik Köyünden 
Denizli.
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Dilekçe
No.

9014/8389

9015/8390

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi - Komisyon kararı ve n« sebepten verildiği

rihte gelen ağabevsine iskân hakkı verildiği ve diğor kerdeş- 
1 erine do verileceği yazılmış bulunduğunu beyanla bunlar gi
bi kendisinin de iskân edilmesini ve topraklandırılmasın! iste
mektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin; adı geçen a- 
ğebevsi gibi ve 885 sayılı Kanunun 12 ve 2510 sayılı Kanunun 
7 nci maddeleri ile tâyin olunan müddet içerisinde iskân ta 
lebinde bulunmadığı için bu hakkının sakıt olduğu, diğer kız- 
kardeşi Fatma Tuna gibi kendisinin de 4753 sayılı Kanun hü
kümleri dairesinde ve umum yerli çiftçiler meyanında muame
leye tâbi tutulması hususunda emir verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza .merciine müracaatta muhtar bu
lunan dilekçinin talebi hakkında bakanlık cevabına göre ko
misyonumuzca yapılacak bir muamele bulunmadığına karar ve
rildi.

K arar No. K arar tarihi

4820 9 . V I . 1952

( Dilekçe özeti : E m eldi  maaşının 
iadeten tahsisi hakkında).

Dilekçi : 5677 sayılı A f Kanunundan istifade etmiş oldu
ğunu beyanla, emekli maaşının iadeten tahsisini istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
mahkûmiyetine binaen kesilmiş olan emekli maaşının 5677 sa
yılı Af Kanunundan istifade etmiş bulunmasından dolayı ia
deten tahsisi işlemi yapılarak, resmî senediyle bordrosunun 
Özel İdareler Zat Maaşları Sandığına gönderildiği bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4821 9 . V I . 1952

(Dilekçe Özeti : Müdahalenin ön
lenmesi hakkında).

Dilekiçler : Toprak tevzi komisyonunca kendilerine verilen 
araziye bâzı kimseler tarafından müdahale edilmekte olduğunu 
beyanla, bu müdahalenin önlenmesini istemektedirler.

Devlet. Bakanlığı cevabi yazısında : 1950 yı lında dağıt ılarak 
dilekçiler namına tcsçM edilmiş olan araziye müdahale edenle
rin C. Savcılığına verildikleri bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal ettirilmek üzere ( ’ 
Savcılığına tevdi edilmiş olan b ir  husula ilgili istek hakkında

Timur Keskin 
ve ar.
Pirikiııik Köyünde 
mukim.
Sivas.

Rasim Şar.
E. K. i. îş ve İşçi 
Müdürü ııezdiııde 
Zonguldak.



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

komisyonumuzca işlem yapılmasına mahal olmadığına karar  ve
rildi.

K arar No. K arar tarihi
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Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4822 !) . VI . 10.12

9016/8301 Ali PoLat.
Tinmiş Köyünden. 
Çumra - Konya.

(Dilekçe özeti 
hakkında).

Toprak verilmesi

Dilekçi : Toprağa muhtaç, çiftçilerden olduğunu beyanla, 
kendisine de emsalleri gibi arazi verilmesini istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Bıı husustaki kanu
nun, dilekçinin bulunduğu yerde uygulanmasını mütaakıp, ken
disi tarafından usulü dairesinde tevzi komiscyonuııa müracaat 
edilmek lâzım geleceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : işleğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu bapta, komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar  verildi.

K arar No. K arar tarihi

4823 0 . VI . 1052

0018/8303 Cemal Söz'bilen. 
Osmaniye Caanii 
So. No. 30.
Ba'kırköv - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Emeklilik hakkı
nın tanınmasına dair) .

Dilekçi : Askerî fabrikalarda kırk seneye yakın bir  zaman 
çalıştığı ve bu müddet zarfında kendisinden aidatı tekaüdiye 
kesilmiş bulunduğu hakle emeklilik hakkı tanınmamakta oldu
ğundan bahsile, bu hakkının verilmesi hususunun teminini is
temektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında ; DilekçinirF 
sandıkta mevcut mevduatının kendisine makbuz mukabilinde 
iade edilerek idare ile olan ilişiğinin kesildiği ve yapılacak baş
ka bir muamele bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 
is tek ‘hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına; karar  verildi.

K arar No. Karar tarihi

4824 0 . VI . 19.72

9019/8394 Köy İhtiyar Kumlu 
Yalakçukuren Kö
yünde.
Çerkeş.

t

(Dilekçe özeti  : K red i  temini hak
kında).

Dilekçiler : Çift hayvanına ihtiyacı olan müstahsil la ra kredi 
tem inini isteımektedirJer.

Tarmı Bakanlığının cevabi yazısında : Çift hayvanına ihti
yaçları olan 83 müstahsil a (7500) lira donatma kredisi açıldığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek yerine ge-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
N o. adı, soyadı ve adresi K o m isy o n  k a r a r ı  ve ııe s e b e p te n  v e r i ld iğ i

tiritmiş olduğundan bu lıusüsta komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4825 !) . VI . 1952

(Dilekçe özeti  : Geçim darlığının  
</ideritmesi hakkında).

Dilekçi : Memurların geçim darlığı içinde bulundukların
dan ve 788 sayılı Kanunun !) ncu maddesinin demokratik esas
lara uygun olmadığından ve sairedeıı bahsile gereğinin yapılma
sını istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin memuri
yet durumu ve ruhi haleti belirtildikten sonra dilekçesi hakkın
da yapılacak bir işlem olmadığı beyan Olunmaktadır. •

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca muamele ifasına nvahal olma
dığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4826 9 . V I. 1952

( Dilekçe özeti  : Mucur ilçesi imar  
İtilânı hakk ında) .

Dilekçiler : Mucur Kasabası imar plânının tatbikatta iyi ne
ticeler vemıiyeceğinı beyanla, değiştirilmesini istemektedirler.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Sözü geçen plânın 
heyeti ıımumiyesinin birden değiştirilmesine imkân bulunmadığı, 
ancak bâzı noktalarda tadil edilebileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4827 9 . V I. 1952

9025/8400 Mustafa ve ar. 
Mucur.

9022/8397 Mehmet Asaf.
Türkmenoğlu. 
Kurumlar Sayman
lığı mümeyyizliğin
de müstahdem. 
Anka ra.

9026/8401 Sinan Koşar, 
örencik Köyünden. 
Yenice - Çanakkale.

(Dilekçe özeti  : İs timlâk halel inin  
ödenmesi hakkında) .

Dilekçi : Köy okulu binası ve öğretmen evi yapılmak üzere 
istimlâk edilen arazisinin kaflnulaştırma bedelinin henüz öden
mediğinden bahsile, tesviyesi hususunun teminini istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Bahis mevzuu istim
lâk İMHİelinin. dilekçinin nafaka borcundan dolayı icra dairesin
ce haczedilmiş ve bu sebeple kendisine verilmemiş olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre bu hususta ko
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

misyonumuzca yapılacalk bir işlem olmadığına karar verildi.
K arar No. K arar tarihi

4828 9 . V I .1952

9027/8402 Tahsin Resin. 
11033/10266 Türkali Mah.

Mısırlıbahçe So.
No. 25.
Beşiktaş - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Hizmet müddeti
nin tâyin ve tesbiti hakkında).

Dilekçi : Otuz seneye baliğ olan hizmet müddetinin 28 sene 
olarak hesap edilmekte bulunduğunu beyanla, keyfiyetin tahkik 
ve t esbitini istemektedirler.

İçişleri 'Bakanlığının cevabi yazısında : Halen Beşiktaş Be
lediyesinde vezne memuru olan dilekçinin fiilî hizmetine müta- 
allik hesapta bir yanlışlık görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4829 9 . V I .1952

9443/8790 Zeki Velidi Toğaıı. 
9028/8403 Küçük Haydar 

So. No. 15.
Bavezit : İstanbul.

(Dilekçe özeti : Açık maaşlarının 
verilmesi ve saire hakkında).

Dilekçi Kendisine atıf vc isnat olunan fiil ve hareketten 
dolayı mahkemece beraetine hükmedildiğiııi ve bu sebeple, ba
kanlık emrinde kaldığı ve mevkuf bulunduğu günlere ait maa
şının tam olarak verilmesi ve bu müddetin kıdemine de eklene
rek 'terfiine sayılması lâzımgeleceğini beyanla, gereğinin bu da
irede yapılmasını istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin vâki 
isteği hakkında muamele ifasına kanunen imkân görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Evrak arasındaki Danıştay ilâmı mün
derecatına nazaran kısmen kaza merciince halledilmiş, kısmen de 
bu merci tarafından incelenerek karara bağlanması lâzım gelmiş 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4830 9 . VI . 1952

9032/4807 Ali Tunceı\ 
Yusufoğlu. 
Serik

(Dilekçe özeti : İstimlâk edilen 
bir arsa hakkında).

Dilekçi : 18 vıl evvel kaymakam evi yapılmak üzere Devletçe 
kamulaştırılan ve halen boş duran arsasının kendisine iadesini 
istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Mezkûr arsanın dört 
yüz liraya satınalınarak özel idare müdürlüğü namına tescil
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Dilekçe

No.

9035/8410
10776/10017
11532/10721

9037/8412

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

edildiği ve dilekçinin bu arsada hiçbir suretle hakkı bulunma
dığı kildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
güre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin isterse kaza merciine müracaat edebi
leceğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4831 9 . VI . 1952

(Dilekçe özeti : Maaşının tekrar 
bağlanması hakkında).

Dilekçi : Kocasından bağlanmış ve sonradan kesilmiş olan 
maaşının tekrar tahsisini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Müteveffa 
oğlundan kendisine ikramiye verilmesini tercih ederek bu ikra
miyeyi almış olan dilekçinin bu sebeple kesilmiş bulunan maaşı
nın tekrar tahsisine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına, 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin isterse kaza merciine müracaat edebi
leceğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4832 9 . VI . 1952

(Dilekçe özeti : Sandıklı Belediye 
Başkam hakkında).

Dilekçi : Sandıklı İlçesinde bulunan vakıf bir saha hakkın
da Vakıflar Genel Müdürlüğünce istenilen malûmatı vermemek
te ısrar eden bu yer belediye başkanının cezalandırılmasını iste
mektedir.

tçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Mezkûr arsanın Va
kıflar İdaresi adına tescilinden sonra satışa çıkarılacağı bildi
rilmekte ve dilekçinin bahsettiği husus hakkında cevap vermi- 
yenlerin tahkikiyle iktizasının ifası lüzumunun ilgili valiliğe 
tebliğ olundu da ilâve edilmektedir.

(iereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek yerine geti
rilmiş olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Halil Gürpınar . 
Maliye Gelir Me
muru.
Sandıklı.

Dilara Kanbay. 
Samanyolu So. 
Refikbey Ap. No. 4 
Şişli - İstanbul

4833 !) . V I . 1952
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9038/8413

Dilekçe
No.

9039/8414

9040/8415

Zeynel ögeyük 
Çömleksaz Köyün
den.
Denizli.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Satışa izin veril
mesi hakkında).

Dilekçi : Kendisine tahsis edilen toprağın satışına, müsaade 
edilmesini istemektedir.

ıDcvlet Bakanlığının cevabi yazısında : Tahsis tarihi olan 
12. V . 1949 dan itibaren on yıl geçmedikçe bahis mevzuu top
rağın satışına müsaade olunmasına kanunen imkân olmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabıma ve hu baptaki kanun 
hükümlerine göre vâki istek hakkında komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4834 9 . V I .1952

Hüseyin Ulus. 
Tuzhisar Köyünde 
Mukim.
Hafik.

( Dilekçe 
toprağın 
da).

özeti : İşgali |altındaki 
yedinde ipkası hakkm-

Dilekçi : İşgali altomdaki toprağın elinden alınmamasını is
temektedir.

'Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Dileğin tervicine im
kân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin isterse kaza merciine müracaat edebi
leceğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4835 9 . V I .1952

Ali Doğan.
Tuzhisar Köyünden 
Hafik.

(Dilekçe özeti : İşgal ettiği arazi
nin yedinde ipkası hakkında).

Dilekçi : işgali altında bulunan arazinin elinden alınmama
sını istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Dileğin tervicine im
kân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu husustu komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına vc dilekçinin isterse kaza mecrciine müracaat ede
bileceğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4836 9 . VI . 1952
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Dilekçe

No.

9042/8417

İ

9044/8419

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Salih Yıldırmaz. 
Sultanahmet Ceza 
Evinde tutuklu, 
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Muhakemesinin 
gayrimevkuf olarak yapılması hak
kında).

Dilekçi : Kendisine atfoluııan suçun bâzı kemseler tarafın
dan tasni edildiğinden ve saireden bahsile, muhakemesinin 
gayrimevkuf olarak yapılmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Komünistlik propa
gandası yapmaktan sanık dilekçiye ait evrakın ağır ceza mah
kemesine tevdi edildiği ve bu itibarla talep hakkında idare- 
teıı yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevkufiyet halinin devamına mahal 
olup olmadığını takdir etmek mahkemeye mevdu salâhiyetler 
cümlesinden bulunmasına göre dilekçinin 
mevkuf olarak icrasına mütedair olan 
karşı dermeyen etmesi icap edeceğinden 
komisyonumuzca muamele ifasına mahal 
rildi.

K arar No. K arar tarihi

duruşmasının gayri- 
talebini mahkemeye 
bu isteği hakkında 

olmadığına karar ve-

4837 9 . V I .1952

M. Akbaş ve ar. 
Hınıs İlcesine bağlı 
Yelpiz Köyü Muh
tarı
Erzurum.

(Dilekçe, özeti ; Bir köy teşkiline 
mütaallik, işlemin iptali hakkında).

Dilekçiler : Köylerine ait arazi dâhilinde (Bayırköv) adiy
le yeniden bir köy teşkiline mütedair olan işlemin iptalini 
istemektedirler.

tçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Mezkûr köy kuru
lurken, bağlı bulunduğu köyün bundan haberi olduğu ve teş
kil sırasında her iki köyün hudutlarının çizildiği ve dilek
çiler tarafından vâki müracaatın daha ziyade Hazine toprakla
rının kendi köyleri arazisi içine alınmasını temin maksadına 
matuf bulunduğu ve bu bapta yapılacak bir muamele olmadı
ğı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına ve dilekçilerin isterlerse kaza merciine müraca
at edebileceklerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4838 9 . V I . 1952
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9045/8420

Dilekçe
No.

îzzet Yıjmaz 
ve ar.
Sırpsındığı.
(Saray Akpınar) 
Bucağına bağlı 
Yeni ve eski Kadın 
Köyü halkından. 
Edirne.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti 
da).

Bir mera hakkın-

Dilekçiler : 38 yıldan beri kullandıkları meranın civar 
köylülerin hilafı hakikat şahadetleri yüzünden mahkemece Ka- 
raismeilçe Çiftliğine verildiğinden bahsile, bu meradan eskisi 
gibi intifa etmeleri hususunun sağlanmasını istemektedirler.

tçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Bahis mevzuu me
raya mütaallik ihtilâfın Yargıtayca İncelenmekte olduğu ve ne
ticeye intizar lâzmıgeldiği bildirilmektedir.

*Gereği düşünüldü : Yeni ve eski Kadın köyleri ahalisi tara
fından sözü geçen meraya vâki müdahale ve tecavüzün men’i 
hakkındaki hükmün Yargıtayca İncelenmekte olduğu bakan
lık cevabından anlaşılmasına ve bu gibi hükme bağlanmış bulu
nan hususların komisyonumuzca incelenmesine mesağ görüle- 
memesine binaen vâki istek hakkında bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4839 9 . V I . 1952

9046/8421 Recep Rusçukeri. 
Mizanoğlu Mah. 
Doğanbey Cad. 
No. 20.
Bursa.

(Dilekçe özeti : Sicilinin düzeltil
mesi hakkmda).

Dilekçi : Memuriyetten ihracı hakkındaki Bakanlık înzıbat 
Komisyonu kararının kaldırılması talebile ikame etmiş olduğu 
dâvanın Danıştayca. süre aşımı noktasından reddedildiğini ve bu 
sebeple hakkmda bi.- şey yapılamadığını beyanla, dosyasının 
incelenerek sicilinin hususi bir kararla düzeltilmesini istemek
tedir.

tçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin hicabı 
mucip hareketlerinden dolayı memuriyetten ihracına mütedair 
olan komisyon kararının kesinleştiği ve bu konuda yapılacak bir 
muamele bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince yazılı şekilde karara  bağ- 
lanmış olan bir hususa taallûk eden istek hakkmda komisyonu
muzca işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4840 9 . V I .1952

9048/8423 Aziz Özgöç ve ar. 
D. tX Çiftliğinde, 
mukim göçmenler
den 
Koçaş.

(Dilekçe özeti : Durumlarının dü
zeltilmesi hakkında).

Dilekçiler : Bulgaristen muhaciri olduklarını, muvakkaten 
barındırıldıkları Niğde İlindeki Koçaş Devlet Üretme Çiftliğinde 
iyi bakılmadıklarını ve fena muamele gördüklerini beyanla, ge
reğinin yapılmasını ve durumlarının ıslahını istemektedirler.

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında : Vâki iddia ve şikâ



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı vc ne sebepten verildiği

yetin varit olmadığının bit tahkik anlaşıldığı ve dilekçilerin adı 
geçen müessese ile olan alâkalarının kesilerek vilâyet emrine 
verilmiş bulundukları bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Hakanlık cevabına göre bu hustista ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4841 9.VT.1952

9049/8424 Nihat Baykal. 
Yargıç Yardımcısı. 
Çarşamba .

(Dilekçe özeti : Terfiinin sağlan
mam hakkında).

Dilekçi : 1948 senesi prensip kararı yerine, hakkında 1949 
yılı prensip kararının uygulanmasında' isabet bulunmadığını 
beyanla, buna göro yapılan muamelenin iptalini, terfiinin sağ
lanmasını ve maaş farklarının da verilmesini istemektedir.

Adalet. Bakanlığının cevabi yazısında : Mezkûr prensip ka
tanına göre yükseimiye lâyık görülmiyen dilekçi hakkındaki ka
rarın, mumaileyhin itirazı üzerine, Ayırma Meclisi (îeııel Ku
rulunca tasdik edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bahis* mevzuu ettiği muamele 
vc karar kanun hükümlerine ve takdir hakkına müstenit olup 
işbu takdirde bir isabetsizlik de görülememiş bulunduğundan 
vâki istek hakkmda komisyonumuzca işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4842 9 . VI . 1952

9050/8425 Bekir Alptekin. 
Ulugazi Mah. 
Ağa bal Geçidi 
No. 1. de. 
Samsun.

( Dilekçe özeti : Hakkındaki Danış
tay ilâmının infazına dair).

Dilekçi : Hakkındaki Danıştay ilâmının infaz» hususunun 
teminini istemektedir.

içişleri Bakanlığının cevabi .yazısında : Bahis mevzuu ilâm 
gereğince dilekçinin hizmet müddetine eklenmesi lâzımgelen 
zammın ilâve edildiği ve tahsis evrakının da Savıştaya gönderil
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek yerine ge
tirilm iş‘.olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4843 9 . VI . 1952

9052/8427 Ilibııi Toprak. 
Aksaray Cad. 
No. 28.
Elâzığ.

(Dilekçe özeti : B ir kısım Hazine 
arazisi hakkında).

Dilekçi : Bazı kimselerin Hazine topraklarını kanunsu/ yol
larla namlarına tescil ettirmiş olduklarını beyanla, gereğinin
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Dilekçe

No.

9053/8428

9057/8431

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve 11e sebepten verildiği

yapılmasını istemektedir.
tçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin bahsettiği 

araziden iki yüz dekarlık kısmının Ferit Hadi mirasçıları na
mımı yapıdan tescil muamelesinin iptali hakkında mahkemeye 
müracaat edilmiş olduğu ve maadası hakkındaki iktisabın ka
nuna uygun bulunduğunun anlaşıldığı bildirilmektedir'.

<>ereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre bu hususta komis
yonumuzca, yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4844 9 . V I. 1952

(Dilekçe özeti: Millî Saı*u/nma Ba
kanlığı emrinde çalıştırılması hak
kında). . <

Dilekçi: Yapı Enstitüsü mezunu olduğunu ve Millî Savun
ma Bakanlığı emrinde çalışmak istediğini beyanla, gereğinin 
yapılmasını istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçinin bıı 
hususta mezun olduğu enstitüye müracaat etmesi lâzımgelece- 
ği ve keyfiyetin kendisine tebliğ olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu bapta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4845 9 . V I . 1952

(Dilekçe özeti : Mısır mahsulünün 
alım fiyatı hakkında).

D ilekçiler: Mısır mahsullerinin Ofisçe yirmi dört buçuk 
» kuruş fiyat üzerinden alınması hususunun teminini istemek

tedirler.
Ekonomi vo Ticaret Bakanlığının cevabi yazısında: Ofisin 

tesbit ettiği fiyatın üstünde alım yapılmasına imkân olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: îsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi. 1

K arar No. K arar tarihi

Kâmil Dursun, 
ve ar.
Muslnbey Köyünde. 
Samsun.

Tacvttiaı, Gürcü. 
Millet Hamamı sahi
bi eliyle.
Samsun.

4846 9 . V I . 1952
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9059/8433

Dilekçe
No.

Reoeep Sucu,
Ceza Evinde. 
Ermenek - Konya.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : Mahkûmiyeti hali
kındaki kararda isabet bulunma
dığı hakkında).

Dilekçi: Aleyhindeki hükümde isabet bulunmadığını beyan
la, bu hükmün suduruna sebep olan hâdisenin yeni baştan tah 
kik ve tetkika tâbi tutulmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçi hakkındaki 
hükmün Yargıtayca onanmış olduğu ve mumaileyh tarafından 
ileriye sürülen iddianın yersiz bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: îsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi. i

K arar No. K arar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4847 9 . V I .1952

9061/8435 Ömer Yaman.
Orta Mah. de. So- 
fuoğlu So. No. 14 
de. Aydın Ata eliyle 
Çarşamba,

(Dilekçe özeti : Demirci 
.1/ uhtan hakkında).

Köyü

Dilekçi: Reşadiye İlçesinin Demircili Köyü muhtarının yol
suzluklarından bahsetmekte ve gereğinin yapılmasını istemek
tedir.

Tçişleri Bakanlığının cevabi yazınında: Adı geçen köy muh
tarının 5677 sayılı Af Kanunundan istifade ettiği için hakkm
da takibat icrasına mahal olmadığına mahkemece karar veril
miş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciince karara bağlanmış olan 
bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4848 9 . V I . 1952

9063/8437 Abdürrahim Göc. 
ve ar.
Kale Mah. ITalk-
evinde.
Viranşehir.

(Dilekçe özeti : İskân edilmeleri 
hakkında ).

Dilekçiler: Ankara veya Balıkesir illerinden birinde iskân 
edilmelerini istemektedirler.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçilerin naklen 
iskânlarının m ukarrer olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına göre bu hususta ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4849 9 . V I .1952
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Dilekçe Dilekçe sahibimin

No. adı, soyadı ▼« adresi

9064/8438 İsmail Ekter.
Gar Yatakhanesinde 
Eskişehir.

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Kesilen vergilerin 
iadeni hakkında).

Diilekçi : Sol ayağından mahrum bulunduğunu ve Devlet De
miryolları İdaresinde çalıştığı sırada durumu nazara alınmak
sızın istihkakından Kazanç, Muvazene ve Hava Kuvvetlerine 
Yardım vergileri kesildiğini beyanla, muafiyetinin kabulünü 
ve kesilen vergilerin tarafına iadesini istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Dd'Mtçiden yalnız 
Muvazene ve Hava Kuvvetlerine Yardım Vergisinin kesilmiş ol
duğu ve bu baptaki kanunlarda mumaileyhin dunımuna uygun 
bir muafiyete raslanmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu 
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4850 9 . V I .1952

9066/8440 Abdülmecit Tözüm. 
Ortakapı Mah. Lise 
aivarı No. 7 
Kam.

(Dilekçe özeti : Tahsile devam im
kânının verilmesi hakkında).

Dilekçi : Durumunun incelenerek, meşru mazeretleri sebe
biyle .1951 yıh Eylül döneminden itibaren giremediği imtihan
lara tekrar girmek hakkının verilmesini ve bu suretle hukuk tah
siline devanı edebilmesi imkânının sağlanmasını istemektedir.

MMlî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısına bağlı Fakülte Yö
netim Kurulu karannda : Dilekçinin kendisine sağlanan bütün 
imkânlardan faydalanması icabederkeıı süresi içinde imtihanla 
m  iştirâk etmemek suretiyle haklarmı kaybettiği ve bu itibarla 
kendisi için yapılacak bir muamele bulunmadığı beyan olunmak
tadır.

Gereği düşünüldü : Mevcut yönetmelik hükümlerine ve Fa
külte Yönetim Kurulunun yukanya alınmış olan karannda müıt- 
deriç sebeplere göre dilekçinin ileriye sürdüğü istek hakkında 
komisyonum uzca da yapılacak hir işlem olmadığına ancak me '- 
kûr yönetmelik ve karara rağmen mumaileyh lehinde bir imkân 
araştınlması mümkün ve caiz ise gereğinin fakültece yapılması 
lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4851 9 . VI . 1952

9075/8449 Mehmet Koroğlu. 
D. D. Yo. Hasılat 
Dairesi îs. H. Bü
rosunda Memur. 
Anlama

(Dilekçe özeti : Terfi ettirilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Müktesep haklarının nazara alınarak 8 nci derece
ye kadar yükseltilmesini istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin anca’: 
b ir üst dereceye terfi edebileceği ve talebi gibi birden 8 nci de-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

receye çıkarılmasına imkân olmaklığı bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabı

na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına ve dilekçinin isterse kaza'merciin® müracaat ede
bileceğine karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4852 9 . VT.1952

9’J76/‘G50 Ertuğrul Gümşık. 
öğretmen.
Yükek Beden Eği- 
tim Enstitüsü. 
Ankara.

(Dilekçe özeti : Maaş derecisinin 
yükseltilmesi hakkında).

Dilekçi : Yurt dışında yaptığı beş yıllık tahsilin nazara a lı
narak maaş derecesinin yükseltilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
Amerika’da talebe olarak geçirdiği müddetten dolayı maaş de
recesinin yükseltilmesine kanunen imkân bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek kavara bağ
lanması lâzımgelen istek hakkında komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4853 9 . V I . 1952

9077/8451 Mehmet Sait Aloz. 
Genel Ceza Evinde, 
hükümlü.
Gazianteb

M

(Dilekçe özeti : Yeni Ceza Evinde 
temin ettiği istifadenin muteber 
saytlm ası hakkında).

Dilekçi : Yeni Ceza evinde kaldığı müddet zarfında mahkû
miyet müddetine müessir olarak temin ettiği istifadenin muteber 
addedilmesini istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Uygunsuz hareketle
rinden dolayı eski ceza evine iade edilmiş olan dilekçi Mehmet 
Sait Aloz hakkında 4358 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine 
göre yapılan duruşma sonunda yeni ceza evinde temin ettiği 
istifadenin sayılmamasına mahkemece karar verilerek keyfiyetin 
kendisine de tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4854 9 . VI . 1952
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9079/8453
9429/8777
9753/9082

12181/11318

Dilekçe
No.

9080/8454

9081/8455

İbrahim Cömert. 
Gazi Caddesi 425 
numarada Mustafa 
Sutlaş eliyle.
Kaba Köyünden. 
Giremm

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ▼« adrasi

İbrahim Epikmen. 
604 So. No. 20. de 
mukim.
İzmir.

(Dilekçe özeti : Maluliyet 
bağlanması hakktnda).

Dilekçi : Sağ gözündeki ârızadan dolayı kendisine maaş bağ
lanmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
mevcudiyetini iddia ettiği ârızanın askerî vazifeden mütevellit 
olmadığının anlaşıldığı ve esasen 551 sayılı emraz cetvelind? 
gösterilen derecelerden birine de girmemekte olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait olduğun
dan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4855 9 . VI .1952

(Dilekçe özeti : takam hakkında).

Dilekçi : Yugoslavya muhacirlerinden olduğunu ve şimdi
ye kadar iskân hakkının verilmediğini beyanla, gereğinin yapıl
masını istemektedir.

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında : 885 sayılı Kanunla 
konulan bir senelik müddet içinde iskân talebinde bulunmı- 
yan dilekçinin böyle bir istekte bulunmak hakkını kaybetmiş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4856 9 . V I .1952

Hüseyin Kamalak. 
Süssıkürtler Köyün
den.
M&raş.

(Dilekçe özeti : Mehmet Akgül 
adındaki şahsın adalete teslimi 
hakkında).

Dilekçi : Kardeşi Mustafa ile oğlu Osman’ı öldüren ve ken
disini de ölümle tehdit eden Mehmet Akgül’ün yakalattırıla
rak adalete teslimini istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Adı geçen Mehmet 
Akgül’ün yakalanrak adalete teslim edilmiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4857 9 . V I. 1952
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9082/8456

Dilekçe
No.

9083/8457

9084/8458

Komisyon kararı ve ne »ebepten verildiği

( Dilekçe özeti : Aylık bağlanması 
hakkında).

Dilekçi : Oğlu Mehmed’in ölümünden dolayı kendisine aylık 
bağlanmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Oğlunun ö- 
lümünde evli olan ve sonradan dul kalmış bulunan dilekçiye 
aylık bağlanmasına kanunen imkân görülemediği bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve bakanlık cevabı
na göre bu hususta Ikomisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına ve dilekçinin isterse kaza merciine müracaat 
edebileceğine karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4858 9 . VT.1952

(Dilekçe özeti : Kıdem ve ihbar 
tazminatı hakkının tam olarak 
verilmesine dair).

Dilekçi : Bütün gençliğini maden ocaklarında geçirerek 
vereme müptelâ olmasından dolayı son zamanda işinden ayrıl
dığını. kıdem ve ihbar tazminatı namiyle bir miktar para veril
miş ise de bunun kanunen muayyen miktardan çok az olduğu
nu beyanla, hakkının tam olarak verilmesi hususunun sağlan
masını istemektedir.

İşletmeler Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 5518 
sayılı Kanunun neşrinden evvel havzanın muhtelif eşhasa ait 
iş yerlerinde geçen hizmetlerine mütaallik tazminatın da işlet
mece verilmesine imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4859 9 . VI . 1952

Ağızlık ve tesbilıçi (Dilekçe özeti: Kendilerinden Mu-
<*tnafı>, amele Vergisi alınmaması hakkın-
İstanbul. da).

Dilekçiler : Kiieük esnaftan madut olduklarını, kazançları
nın da çok mahdut bulunduğunu beyanla, kendilerinden Mua
mele Vergisi alınmamasını istemektedirler.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Hazırlanmakta olan 
yeni tasanda bâzı islisna ve muaflık hükümlerinin de yer alacağı 
bildirilmekte ve dilekçiler namına salınmış olan bahîs mevzuu 
vergi hakkındaki ihtilâf,m kısmen kaza merciince incelenmiş. kı«-

Nuri Bayram, 
Güney Mah. No. 4. 
Kilimli - Zonguldak

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı re adresi

Azizi' Krsoy. 
Karadeniz Malı. de. 
Şehit Mehmet Aııasr 
înebolu.



Dilekçe Dilekçe sahibisin
No. adı, aejradı re adrari Komisyon kaçan re ne sebepten verildiği

men de İncelenmekte bulunmuş olduğu ilâveten beyan olunmak
tadır.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bîr işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4860 '9 .  V I. 1952

9086/8460 Şükrü Göçmen.
Ouma Mah, No. 77.

• Kaman.

( Dilekçe özeti: Yardımda bulunul 
mam hakkında).

Dilekçi : Muhtaç bir asker babası olduğunu beyanla, kendi 
siııe de yardımda bulunulması hususunun teminini istemektedir.

tçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin ziraatle 
iştigal ve geçimini bu suretle temin ettiği ve muhtaç durumda 
bulunmadığı belediye encümenince anlaşılarak vardım talebinin 
reddedildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Merciince incelenerek kesin karara bağlan 
m ış olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonuna uzca bir iş 
lem yapılmasına mahal olmadığuıa karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4861 9. V I .1952

14048/13084 Burhan İnel. 
9087/8461 Sümet Mah. 3 ncü 

Ap. 46 No. Kayseri.

(Dilekçe özeti : İhtiyarlık aylığı
nın artırılman hakkında).

Dilekçi : ihtiyarlık Sigortası Kanunu gereğince 1. V I I . 1950 
tarihinden itibaren bağlanan 33 lira gibi çok az bir aylıkla geçi- 
ııemedîğini ve müşkül bir durumda bulunduğunu beyanla, ou 
aylığın artırılmasını istemektedir.

Çalışma Bakanlığının cevabi yazısında : Dileğin tervicine im
kân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
«öre bu hususta komisyonumuzca bir İşlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4862 9 . V I .1952

9088/8462 Hamza Başer. 
Karasenir Köyünde. 
Mukim.
Boğazlryan îloegi.

(Dilekçe özeti : Parasını çalanla
rın adalete teslimi hakktnda).

Dilekçi : 7 . X .  1950 tarihinde evine fal bakmak bahanesiyle 
girerek 5150 lirasını çalanların tutularak adalete te«limini iste
mektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Zan altında bulunan 
Şerife ile îki suç ortağı hakkında acılan âmme dflvamna Boğaz-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve ad m i Komisyon karan re a* sebepte* Tetildiği

lıyan Asliye ( 'eza Mahkemesinde devam edilmekte olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kuza merciine intikal eden bir hâdise ile - 
ilgili istek hakkında komisyonumuzca işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

48«3 î). V I. 1952

( Dilekçe özeti : İskân ettirilmesi 
hakkında-).

Dilekçi : Durumunun esaslı surette incelenerek bir an evvel 
iskânı hususunun sağlanmasını istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçi ve şerikine is
kân istihkaklarının tam olarak verilmiş bulunduğu cihetle baş
kaca gayrimenkul tahsisine veya nakdî yardımda bulunulmasına 
kanunen imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin isterse kaza merciine müracaat edebi
leceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4864 9 . VT . 1952

9089/8463 Şükrü İnıançer. 
Tuncelili. 
Karaman.

9090/8464 Abdülkadir Onur 
Maliye Bakanlığı 
Muhasebat Genel 
Müdürlüğü 3. Şube 
mümeyyizlerinden. 
Ankara.

(Dilekçe özeti : Kıta hizmetinin 
terfiinde sayılması hakkmda).

Dilekçi : Kendisi gibi muvazzaf askerliklerini 1939 yılından 
evvel kısa olarak yapmış olanların bir seneden fazla süren kıta 
hizmetlerinin terfileriııde sayılması hususunun teminini is- 
temektedr.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Bu mevzuda Sivas 
Milletvekili ilhan D izdar’m yapmış olduğu kanun teklifinin 
Kamutayın 11 . VTT . 1951 tarihli Birleşiminde reddedilmiş 
bulunduğu bildirilmektedr.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabında bahsi geçen ve Ka
mutayca reddedilmiş olan teklifle ilgili istek hakkmda komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4865 9 . VT . 1952
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9097/8470

Dilekç*
No.

Asiye ve kardeşleri 
Ilasras Köyünden 
Gülmemet Sürmeli

Dii«kfe sahibimin
«d», «oyadı *e*d*Mİ

Şirvan.

Komisyon kuran vc n» «ebepteo roraldifci

(Dilekçe özeti 
hakkında) .

Tütün ikramiyesi

Dilekçiler : Tütün ikramiyelerinin eskisi gibi devam etti
rilmesini istemektedirler.

Milli Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçilerin 
murisinin vefatı sureti, şehidi trif eden tefsir k aran n a  uyma
makta olduğu için kendilerine ikramiye verilmesine devam edi- 
lemiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçilerin isterlerse kaza merciine müracaat 
edebileceklerine karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4866 9 . VI 1952

9098/8471 Samı Ergun. 
13568/12625 Koni Köyünde 

Rtfcfati 
Gelibolu.

(Dilekçe özeti : Hakkının aranma
sına dair).

Dilekçi : Hakikata aykırı surette tanzim olunan bir zabıt 
varakasına müsteniden mahkemece sekiz ay hapse mahkûm 
edilmiş ve bu cezasını da çekmiş bulunduğunu ve haddi zatinde 
tamamen masum olduğundan hakkının aranması lâzımgelece- 
ğini beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Rüşvet almaktan 
sanık dilekçi hakkındaki hükmün Yargıtayca onanmak ve tas
hihi karar talebi de varit görülmemek suretiyle kesinleştikten 
sonra infaz olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmiş ve karara 
bağlanmış olan bir hâdisenin komisyonumuzca tekrar tetkikı- 
na Anayasanın 54 ncü maddesi sar ah atm a göre imkân bulun
mamasına binaen vâki istek hakkıda yapılacak bir işlem olma
dığına, ancak dilekçinin ait olduğu mercie müracaatla, mahkû
miyet neticeleri bakımından 5677 sayılı Af K anununun 1 nci 
maddesi hükmünden faydalanıp faydalanamıyacağı hususunu 
tespit ettirilebileceğine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4867 9 . VI . 1952

9100/8473 Ziya Bağcı ve ar.
Karahıdır Köyü, 
fiıtâyar Heyeti Muh
tar.
Kırklardı.

(Dilekçe özeti 
kında).

Köy arazisi hak-

Dilekçiler : Köyleri tüzel kişiliğine ait arazinin eski muh
tar Haşatı öz tarafından fuzulen işgal edilerek namına tapuya 
bağlattınlm ak istenildiğinden bahsile, bu muamelenin önlenme
sini talep etmektedirler.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Meselenin mahke-
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No. adı, »oyadı ▼« adrari Komisyon karan ve u« sebepte» verildiği

meye intikal etmiş olduğu ve neticeye intizar lâzımgeldiği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal eden bir hâdise 
ile ilgili istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4868 9 . VI . 1952

9105/8477 Refet Atik.
Kırıklı Mah. de mu
kim.
Kilis.

(Dilekçe özeti : Hakkının korun
masına dair).

Dilekçi : Kilis ilçesi Bekçi Bürosunda üoretli bir işe tayini
ni istediği halde kendisi bu iye getirilmiyerek Mahmut Demir- 
taş adında birinin tâyin edildiğinden bahsile, gereğinin yapıl
masını ve hakkının korunmasını istemektedir.

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Şikâyetçinin bahis 
mevzuu işe alınması hakkında bir müracaatı »ebketmemiş oldu
ğu ve adı geçen Mahmut Demirtaş'ın tâyininde bir yolsuzluk 
görüleni od i ği bildi ri lmektedi r .

(iereği düşünüldü : îsteğin maıhiyetdne ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işleın yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4869 9 . VI . 19o2

9106/8478 Kasan öncü. 
Sarısu Mah. 
No. 109 da. 
Alaşehir..

(Dilekçe özeti 
ne dair).

Haklarının iadesi

Dilekçi : Bir aylık maaşının sebepsiz yere verilmediği gibi 
haksız ve kanunsuz olarak da müstafi sayıldığından bahsile 
durumunun incelenmesini ve bilcümle haklarının iadesini iste
mektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçi tarafından 
bu bapta Damştaya müracaatla dâva ikame edilmiş olduğu bildi
rilmektedir.

(»ereği düşünüldü : Kaza merciine intikal eden bin* hususla 
ilgili istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4870 9 . V I .1952
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Dilekçe

No.

9107/8479
0379/8738

9108/8480

Şükrü E ram. 
ve ar.
Tuhafiyeciler Mey
dan civan No. 29. 
Erzincan.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karar» ve ııe sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Belediye tarafın
dan Yenişehir sahasına nakli ka
rarlaştırılan hayvan ve eahire 
pazan hakkındaki bu kararın kal
dırılması hakkında).

Dilekçiler : Zelzele dolayısiyle tâyin ve tesbit olunan yeni 
şehir sahasında henüz hiçbir inşaat olmadığı ve esnaf toplulu
ğunun bulunduğu yere 2,5 kilometre mesafede bulunduğu halde 
belediyece hayvan ve zahire pazarının buraya nakline karar ve
rilmiş olmakla esnafın telâfisi kabil olmıyacak şekilde mutazar
rır edildiklerinden şikâyetle ya kendilerine dc burada dükkân 
temin olunmasını ve yahut bu kararın kaldırılmasını istemek
tedirler.

tçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Filhakika; belediyece 
pazar yerlerinin yeni şelıire kaldırılması ve 11 yıldan beri ku- 
rulmıvan bu şehrin kurulması ve muvakkat şehirde bulunan daı* 
ve kifayetsiz ve icarla tutulmuş olan pazar yerinin; yeni saha
da hayli masraf ihtiyar etmek suretiyle meydana getirilen ma- 
hal'le nakline karar veriünıiş olduğu bildirilmektedir.

Oereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonnm'ttaea yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

4871 9 . V I .1952

Ali Yılmaz.
Mısırla Mah. de. 
Çıkmaz So. No. 17. 
Diyarbakır.

(Dilekçe özeti : Diyarbakır Asliye 
Hukuk Hâkimi Celâlettin Alpas
lan hakkında tahkikat yaptırıl
masına dair).

Dilekçi : Diyarbakır Asliye Hukuk Hâkimi (îelâlettiıı Al
parslan’ın; mazisi ve karateri bozuk bir şalııs olduğundan, mem
leketin en müptezel tanınan fena kadınları ile sebehlara kadar 
içki içip ve kumar oynamakta ve dolayısiyle adalet vazife
sini bihakkin göremediğinden ve hırsızlığının şayi olduğun
dan siyasetle uğraştığından ve saireden bahsile mumaileyhin bu
radan uzaklaştırılarak hakkında tahkikat yaptırılmasını iste
mektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : Adı geçen yargıcın his
lerine mağlûp ve mazisi bozuk olduğu ve daireye geç gelip dâ
vaları lüzumsuz yere talik ettiği ve siyasetle uğraştığı ve 
kendisine intisapla menfaat temin eden şahıslara müsamaha
kâr davrandığına dair olan iddialar hakkında delil elde edi
lemediğinden ve bu cihetlerden bir muamele tâyinine mahal 
görülemediği ancak muhitte fena tanınan bâzı kadınlarla her
kesin nazarı dikkatini çekecek şekilde gayrimeşru münasebet 
tesis edip şahsi vekarmı kaybetmiş, içki ve kumara fazla zafı
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

olup uygunsuz kadınların evlerinde işki içerek iş sal 
kulüpte kumar oynamasından ve belediye başkanı ile 
recede ahbap olup bunun tesiri ile bitaraf hare 
diğine dair söylentilere sebebiyet vermesinden dolay 
lar Kanununun 89 ncu maddesine göre yerinin deği 
için hakkındaki evrakın inzibat meclisine tevdi edildiğ 
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kanuni icabına tevessül olun 
laşılan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem y 
na mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Kart

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4872 9 . T

9110/8482 Nevzer Külen.
Kışla Cad. No. 35. 
îzamit.

(Dilekçe özeti : Yetim  n 
sis olunması hakkında).

Dilekçi : Muhtacı muavenet bir durumda olduğu 
terek 1683 sayılı Kanunun muvakkat ikinci maddesin 
dullarla birlikte ve mütekaidinin 45 yaşını dolduran k 
lan  meyanında kendisine de yetim aylığı bağlanması 
karar verilmesini istemektedir.

Gümrük ve Tekel Bakanlığının cevabi yazısında : 1 
lüzumlu vesaiki göndermesi hususu tebliğ olunan d 
bu vesaik gelmedikçe hakkında bir muamele ifasına iı 
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait ol 
hakkında içtüzüğün 53 ncü maddesine göre komisyo 
yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. Kara

4873 9

9116/8488 Hüsnü Cedimoğlu.
İncesu Mah. No. 
225.
Ankara.

(Dilekçe özeti : 6 sene 4 a 
ranma zammının emeklıı 
detine eklenmesi hakktnd

Dilekçi : Tekaüt aylığının hesabında nazarı itiba 
mıyan polislik ve muamele memurluğu hizmetine ai 
küsur aylık yıpranma zammının emeklilik müddetine el 
ni istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Emniyet n 
memurluğundan emekli olan dilekçinin 5434 sayılı I 
yürürlüğe girdikten sonra ve bu kanunun 32 nci ve ; 
nci maddelerinde yazılı vazifelerde bulunmadığı için 1 
tervicine imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki, kaza merciine ait ol, 
hakkında Anayasanın 54 ve içtüzüğün 53 ncü maddelt
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re komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4874 9 . V I . 1952

(Dilekçe özeti : Bir sene 8 ay ter
fi  müddetini geciktiren Bakanlık 
muamelesinin bozularak 30 . V III.
1950 tarihinden itibaren 60 liraya 
yükseltilmesi hakkında) .<

Dilekçi : Edebiyat fakültesi ve yüksek öğretmen okulu me
zunu olup 11 . I I I  . 1938 tarihinde ve 25 lira ile stajyer olarak 
intisap ettiği öğretmenlik hizmeti esnasında; 9 . V III . 1940 
yılından 17 . IX . 1947 yılma kadar yapmış olduğu ihtiyat as
kerliği bahane edilerek müddeti kanunisini doldurduğu halde
1 sene 8 aylık bir gecikmeden sonra asaleti memuriyetinin tas
dik edilmiş bulunduğundan, dolayısiyle terfi tarihlerinin de bu 
suretle geciktirildiğinden şikâyet ederek BakanUğın bu muame
lesinin bozularak terfi tarihlerinin 26 . VI . 1942 den itibaren 
düzeltilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
31 . V . 1949 dan beri ve halen almakta olduğu 50 lira maaşa 
kadar geçirdiği terfi durumu belirtilerek 35 liraya yükseltilme
sinde vâki gecikmenin kadro mevcudu olmadığından ileri geldiği 
ve ancak 4598 sayılı Kanundan bilistifade bu dereceye yüksel
tilebilmiş olan mumaileyhin gerek zikrolunan ve gerekse 4908 
sayılı kanunlardan istifade ettirilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza mercime ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi. *

K arar No. K arar tarihi

4875 9 . VI . 1952

(Dilekçe özeti : Son hizmet zammı 
verilmediğinden şikâyet).

Dilekçi : Süvari yüzbaşılığından emekli olup 1936 yılından 
1949 yılma kadar barem dahili ve ücretli olarak çalışmış oldu
ğu 3 ncü umumi müfettişlik ve denizyolları ve Üsküdar Tram
vay idaresindeki hizmetlerinden dolayı ve kanunun ruh ve 
maksadına muhalif olarak son hizmet zammı verilmediğinden 
şikâyetle; durumunun incelenmesini istemektedir.

Milli Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin; miı- 
tekaiden çalışmış olduğu ve emekliliğe esas olan son hizmetleri 
zamanında tekaüt maaşının kesilmiş olmasının keza hizmeti 
ahire zammı verilmesinin 4222 sayılı Kanunun 21 nci maddesi

9124/8496 Muhittin Okan.
Tunusbağa Cad.
No. 55.
Üsküdar - İstanbul.

9119/8491 Hikmet ilaydım
Millî Eğitim Bakan 
hğı müfettişlerin
den.
Ankara.
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Dilekçe

No.

0125/8497
10221/9498

9126/8498

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne. sebepten verildiği

hükmü iktizasından bulunduğu ve kendisinin bu mevzuda Dıı- 
nıştaya da dâva açmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş bulunan 
talep hakkında Anayasanın 54 ncü maddesine göre komisyonu
muzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4876 9 . VI . 1952

(Dilekçe özeti : Tekrar vazifeye 
alınmam hakkında).

Dilekçi: 8 yıldır eğitmen olarak çalışmakta iken keyfi bir 
emirle işine son verildiğinden ve vâki m üracaatlarına karşılık 
da kadro olmadığı yolundaki beyanın da vârit olmadığından 
bahsile vazifesine iade olunmanını istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçinin va
lilikçe başarısızlığı tesbit edildiğinden dolayı işine »on veril
miş olduğundan Bakanlıkça yapılacak bir muamele bulunmadı
ğı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciine m üracaatta muhtar olan 
dilekçinin talebi hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4877 9 . VT . 1962

( Dilekçe özeti : Seçim işlerinde 
aldığı vazifeden dolayı alacaklı 
bulunduğu paranın verilmediğin
den şikâyet).

D ilekçi: il Genel Meclis seçimlerinde verilen sandık başkan
lığı vazifesinden dolayı alacaklı bulunduğu istihkakının, öden
mediğinden şikâyet etmektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : Kiği Özel İdaresinde 
tahsisat, bulunmadığından dolayı ödenememiş olan bu ve diğer 
alacaklılara ait istihkakların ödenmesi için düyun tertibinden 
3035 liralık tediye emrinin celbedilmek üzere bulunduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığı
nı? karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4878 9 . V I . 1952

İmam A İkan. 
Haftariç Köyünde. 
Çönak Bucağına 
bağlı.
Kiği lleoesi. 
Bingöl.

Abdullah Kazen.
Ekinpazajntnda.
Saruycrklı.
Bakkal Seyit eliyle. 
Amasya.
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Dilekçe

No.

91*28/8500

9129/8501

Fazıl Çayırlı. 
Mahkeme Başkâtibi. 
Kaman - Kırşehir.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : 2 sene 6 ay maaş
lı olarak geçen askerlik hizmeti 
nin emeklilik müddetine katılma
sı hakkında).

'Dilekçi : Talimgahtan neşet ederek iltihak ettiği vc 30 Ni
san 1332 senesinde terhis olunduğunu, 1334 Aralık ayına ka  ̂
dar ve maaşlı olarak çalıştığı askerliık hizmetinin 376 sayılı tef
sir kararı dairesinde fiili hizmet müddetine katılmasının ka
rar altına, alınmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : İstanbul Savcılığı Baş
kâtibi iken emekliliğini i s t iyen dilekçinin Milli Savunma Ba
kanlığından sorulan askerlik durumuna karşılık kendisinin as
kerlikten yedeksubay namzedi olarak terhis «dilmiş bulunması
na ve dolayısiyle yedek subay olmamasına hilnaan tahsise yarı- 
vueaık askerlik safahatının gönderilmemiş olduğunun bildiril
mesi üzerine henüz müddet hizmeti 25 yılı doldurmadığı için 
Kaman tl'cesine tâyin edildiği ve talebi veçhile muamele ifasına 
imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında Anayasanın 54 ve İçtüzüğün 53 ncü maddelerine göre ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4879 9 . VI . 1952

Nuriye Çağlıyan. 
Denizdiler Cad. de 
Taşçüar So. Nıo, 15. 
Ankara.

(Dilekçe Özeti : B ir pastahanede 
ani olarak vefa t edip hastaneye 
kaldırılan kocasmtn belinde saklı 
bulunan üç bin lirasını çalan fai
lin yakalanması ve naaşa karşı 
alâkasızlık gösterenler hakkında 
takibat ifasına dair).

Dilekçi : İzmir Ali (kılip Pastahanesinde 2 . V . U)âl günü 
bir fenalık geçirerek ani olarak vefat eden ve oradan da üzerin
de yapılan sathi bir aramadan sonra hastaneye kaldırılıp keza 
aynı alâkasızlıkla meyithaneye sevkedileıı kocası emekli istasyon 
şeflerinden Talât Çağlıyan'm belindeki kuşağı içerisinde saklı 
bulunan 3 000 lirasının buradaki hoca tarafında» çalınmış ol
duğunu ve ölüyü ziyaret ettiği vakit naaşın hırpalanmış vc ze
delenmiş ve yatırıldığı yerde kan bulunduğunu gördüğünü, 
bundan da sirkatin burada vâki olduğuna şüphe ettiğini belir
terek bu işte alâkasızlıkları görülen zabıta ve adlî vazifelilerle 
hastane personeli hakkında takibat yapılmasını, keza bu i-şi be- 
taatle karşıhyan savcılık muamelâtının bir müfettiş marifeti 
ile tahkik ettirilmesini istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : ölüm vakası aynen be
lirtildikten sonra, sirkat keyfiyeti üzerinde savcılıkça yapılan



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı re adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

tahkikat neticesinde delil bulunmadığı için hastane müstahdem
lerinden Abdürrahman ve Mustafa Uysal ve Bekir Savulmaz hak
larında takipsizlik kararı verildiği ve dilekçinin vâki itirazının 
da Manisa Ağır Ceza Mahkemesince reddedilmiş bulunduğu ve 
vaka mahallinde ölünün üzerinde zabıtla tesbit olunan ınulıalle- 
fatın dilekçiye teslim edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip karara bağlan
mış olan talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4880 9 . V I . 1952

9136/8508 Halil İbrahim özem 
Yenicuma Balâ Mah. 
Çayır So. No. 44. 
Trabzon.

(Dilekçe özeti : Tekrar vazifeye 
alınması hakkında).

Dilekçi : Çalışmakta oludğu Trabzon Liman İşletmesi Posta
mutemet yardımcılığından kadro dolayısiyle açığa çıkarılarak 
mağdur edilmiş bulunduğunu beyanla, kadrosuna iadesine veya
hut münhal sair bir yere tâyin olunması için emir verilmesini 
istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığı cevabi yazısında : Barem harici olarak 
posta yardımcılığında çalışan dilekçinin kadrosunun lâğvı üze
rine açıkta kaldığı ve kendisine îdare İçtüzüğünün 74 ncü mad
desine ve hizmet müddetine göre 50 lira tazminat verildiği ve 
münhal kadro da bulunmadığı için yeniden tavzifinin mümkün 
görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlı cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına k rr  verildi.

K arar No. K arar tarihi

4881 9 . VT . 1952

9137/85,09 İbrahim Gümüşka- 
va ve ar.
Kemalpaşa Bucağı 
Karaosmaniye Kö
yünde Mukim. 
Hopa.

(Dilekçe özeti : 10 yıldır zilyed 
bulundukları bir yerden bucak 
müdürü tarafından menolunduk- 
Iarından şikâyet).

Dilekçiler : 10 yıldır tah tı tasarrufdannda blunan otlakiye 
ve araziye tesahüp etm ekten; şahsi b ir dostunun arzusu için 
Bucak müdürü tarafından menolunduklarmdan şikâyet ede
rek 2311 numaralı Kanuna muhalif olarak yapılan bu muamele 
dolayısiyle uğradıkları mağduriyetin telâfisi için arazinin 
kendilerine verilmesini istemektedirler.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Kaymakamlığa da vâki 
şikâyetleri üzerine yaptırılan tahkikat sonunda bucak müdürü 
tarafından ittihaz olunan men’i müdahale kararının mevzuata 
ııvprun bulunduğu anlaşılarak müstedilere mahkemeve müra-



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan  ve ne sebepten verildiği

k ______________

9138/8510

9139/8511

9140/8512

9141/8513

9142/8514

caat etmeleri lüzumunun tebliğ edilmiş bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında Anayasanın 54 ve İçtüzüğün 53 ncü maddelerine göre 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem bulunmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

4882 9 . VI . 1952

îsmett Balkaya. 
Süimerbank Pamuk 
Satmalıma ve Çırçır 
Fab. lan  Müessesesi 
Pamuk Rksperi. 
Adana.

Süleyman Yürekli 
ve ar.
Sümerbanik Pamuk 
Satmallma ve Çırçır 
Müessesesi.
Adana.

Abdullah Acıpa- 
yamoğlu.
Sümerbank Pamuk 
Satmalıma ve Çırçır 
Fab. lan  Müessesesı 
Eksperi.
Adana.

Nihat Uysal. 
Sümerbank Pamuk 
Satınalma ve Çıçır 
Fab. lan  Müessenesi 
Eiksperi.
Adana.

Serhat özer, 
ve ar.
Sümerbank Pamuk 
Satmalıma ve Çırçır 
Fab. lan  Müessesesi 
Adana.

(Bir yıl müddetle iştirak ettikle
ri pamukçuluk kursunda yaptık
ları iktısasdan dolayı 3659 say dı 
Kanunun 5 nci maddesine göre 
bir üst dereceye terfi ettirilmeleri 
hakkında).

Dilekçiler : 'rarım Bakanlığında Ziraat Fen memuru bulun
makta iken mezkûr Bakanlığın muvafakati ile ve bir öğrenci 
olarak Sümerbank tarafından Nazilli’de açılan ve 1 yıl müddetle 
devam eden pamuk eksperi yetiştirme kursuna iştirak ettikle
rini ve yaptıkları bu ihtisastan dolayı -5659 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine g ö r e  |>jr i\st. derece verilmesi icabederken Sümerbaıı- 
kın ve Millî Eğitim Bakanlığının durumu yanlış anlayıp ve izah 
etmeleri yüzünden bu kanuni haktan faydalanamadıklannı be
lirterek devanı edip giden mağduriyetlerine son verilmesi için 
durumlarının incelenerek bir karara bağlanmasını istemektedir
ler.

İşletmeler Bakanlığı cevabi yazısında : Bu kurstan çıkan eks
perlerin daha önce vAkı m üracaattan üzerine keyfiyetin Millî 
Eğitim Bakanlığından sorulduğu ve adı geçen Bakanlıkça; k u r
sun program, devam ve öğrencilerin tahsil durumları üzerinde 
yapılan incelemeye nazaran buradan mezun olanlara bir üst de
rece verilmesine imkân bulunmadığı ifade olunduğundan dileğin 
tervicine imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre komisyonumuzca ya
pılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4883 9 . V I .1952



Dilekçe
No.

9143/8515

9146/8517

40

Hamun Aysel, 
istasyonda Hareket 
Memur Adayı.
S. No. 39598.
Uşak.

Dilekçe sahibinin
adı, Boyadı ve adresi
-------------».

(Dilekçe özeti: 174 liraya olan ter
fi tarihimi 1 .V I  . 1947 olarak dü
zeltime si hakkında).

Dilekti : 27 . V ll . 1950 tarihinden itibaren 212 liraya terfi 
ettirilmiş olduğu halde bu derece majaşını İH ilen alamadığını be
lirterek bunun temini fçin (1) yıl geciktirilmiş olan 174 liraya 
ait terfi tarihinin 1 . V I . 1947 olarak düzeltıiJmesinli istemektedir.

Ulaştırma Balkan lığı cevabi yazısında . Dilekçinin ücret du
rumunun Dilekçe Komisyonunun 1104, 1981 ve 2885 sayılı ka
rarlan  dairesinde düzeltilerek 212 liraya kadar olan ücret fark 
larmııı da ödenmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan komisyonum uzca bi r işlem yapılmasına mu
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Komisyon kararı ve uc sebepten verildiği

4884 9 . VI .1952

Mahmut Aralan . 
Kamberiye Mah. de. 
Mehmet Aygırcı ya
nında Kanoğlu Kö
yünden.
Beûriroğlu.
Urfa.

(Dilekçe özeti : Bir katil hâdisesi 
failinin serbest bırakıldığından 
şikâyet).

Dilekçi : Kanoğlu Köyünden bir genci feci şekilde katleden 
ve faili okluğu beyanlarla ve hâdise zaptı ile sabit bulunmasına 
rağmen Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 104 ncü madde
sine aykırı olarak Eyüp Altıındağ’uı serbest bırakılmış olduğun
dan şikâyet ederek; daha feci bir vakanın budusuna mahal bı
rakılmamak üzere adı geçenin hemen tevkifime «mir buyurulma
sın! istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : B ir kavga esnasında öl
dürüldüğü ihbar olunan Muştala Aralan m ölümü hâdisesinde 
faö9i asli oldukları belirtilen Uâdi Altındağ ile Mehmet Altın
dağ’ın sorgularını mütaakıp tevkif olunmuş bulundukları, adı 
geçen ile diğer b ir arkadaşının kanuni sebep mevcut olmadığı 
için serbest bırakılmış ve kâffesi hakkında âmme dâvası açılmış 
olduğu biıldirilmektedıir.

Gereği düşünüldü . Tetkiki kaza merciine art olup ilgili mah
kemeye de intikal etmiş olduğu anlaşılan talep hakkında korniş- 
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

4885 9 . VI .1952
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Dilekçe
No.

9148/8519

9151/8522

Bayram özkaynar. 
kain,.
Erzurum eczanesin
de Veteriner. 
Erzurum.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : İadei memuriyet 
ettiriîmesi ha 1:1anda).

Dilekçi: 1940 yılı Veteriner Fakültesi mezunlarından olup 
uğradığı bir iftira  yüzünden halen açîkta bulunduğunu ve 5677 
sayılı Kanunla bilcümle memuriyet hukukunun iade olunması 
icabedei'ken Tarım Bakanlığınca; vâki m üracaatlarının is’af 
olunmadığından şikâyet ederek tekrar memuriyete alınmasını 
istemektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında: 1945 senesinde Kütahya 
Veterineri iken sürü sahiplerinden rüşvet aldığından dolayı 
mezkûr İl Millî Korunma Yargıçlığınca 80 lira ağır para ceza
sına bir sene hapsine ve bir sene memuriyetten mahrumiyet 
cezasına hiikmolunan dilekçinin hareketine »livan 788 sayılı Me
murin Kanununun 49 ncu maddesine tevfikan Bakanlıkça me
muriyetten ihraç, edilmiş bulunduğu 5677 sayılı Kanun yürü r
lüğe girdikten sonra iadei memuriyet talebinde bulunan mu
maileyh hakkındaki Bakanlık kararının Af Kanunu şümulüne 
girmemesi bakımından tekrar vazifeye alınmasına imkân görüle
mediği bildirilmektedir.

Oereği düşünüldü: Dilekçinin gerek mezkûr kanun ’ve ge
rekse Yüksek Meclisin 1739 sayılı K ararı muvacehesindeki hu
kuki durumlerınııı tâyin ve tesbiti vazifeli Bakanlığa ait bu
lunması ve buna karşı yapılacak itirazların da incelenmesinin 
kaza merciini ilgilendirmesi bakımlarından tetkiki komisyonu
muzun görevi dışında bulunan talep hekkmda bu sebeplerden 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4886 9 . V T .1952

"Salih Sunar . 
ve ar.
Bakır İşletme Ma- 
teryel Servisinde 
Stokaj Memuru. 
Ergani.

(Dilekçe özeti : Ergani Hakir İş
letmesi Materyal Servisi Şefliği
ne vekâlet eden Ferid İşsiz’in bu 
vazifeden alınarak yerine eskiden 
olduğu gibi l/ir mühendis gönde
rilmişi hakkında).

Dilekçiler: Eskiden beri mühendis tarafından görülmekte 
olan Materyal Servisi Şefliğine vekâlet eden bu servis kâtiple
rinden F erid ’in ameleye fena muamele yaptığı ve istihkaklarını 
kestiği belirtilerek kifayetsiz ve alkolik olan bu memurun bu 
mühim servisin başından alınarak eskiden olduğu gibi yine bir 
mühendis uhdesine verilmesini istemektedir.

İşletmeler Bakanlığı cevabi yazısında : Bu mevzuda müfet
tişlerden alınan raporda; adı geçen hakkında yapılan ihbar ve 
iddiaların çoğunun teeyyüt etmediği ve ancak mumaileyhin 
yaşının verdiği tecrübe ile mezkûr servisi yürütmekle beraber 
çok geniş ve çeşitli işleri ihtiva eden M ateryal Servisi başında
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

kalmasının bu mevzudaki mahdut bilgisi bakimıııdan muvafık 
olmıyacağına işaret olunduğundan bahsile bu hususların mües- 
sesece dikkat nazarına alınıp ıslahına tevessül edilmiş bulun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Mahiyetine vc Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi. 1

Dilekçi : 16 küsur sene üzerinden ve yaş haddinden dolayı 
emekliye çıkarılmış bulunduğunu, ilgili kanuna göre emekli 
hakkı tanınabilmesi için asgari 20 yıl hizmet ifa edilmiş bulun
ması icap ettiğinden mağdur olduğunu belirterek askerî fab
rikalarda ve fabrikalara ait okul öğretmenliklerinde 50 yılı 
bıılan hizmetinden birkaç yıl mezkûr emeklilik müddetine ek
lenmek suretiyle kendisine ayhk bağlanmasının temin buyu- 
rulmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
2159 ve 3028 sayılı Kanun hükümleri şümulüne giren bir me
mur olmamasına binaen hakkında 5434 sayılı Kanunun geçici 
72 nci maddesinin uygulanamıyacağı, keza Temini istikbal 
Sandığı ile askerî fabrikalarda geçen hizmetlerinin borçlandı
rılmak suretiyle emeklilik fiilî hizmetine eklenmesi hakkındaki 
dileğinin de daha önce ve 4f>44 sayılı kanuna tevfikan 10 yıllık 
bir hizmeti borçlanma suretiyle hizmetine katılmış olduğundan 
bu müddetten fazlasının borçlandırma ile kabul olunmasına 
mezkûr kanunun 65 nci maddesinin (K) fıkrasının müsait bu
lunmadığı mildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta m uhtar olan 
dilekçinin talebi hakkında komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4887 9 , VI . 1952

9152/8523 İsmail Şaban Şahiıı- 
1335,0/12444 er.

(Dilekçe özeti : Tekaütlüğünde 
kabul olunun 16 küsur senelik hiz
metine 50 yılı bulan askerî fabri
kalardaki hizmetlerinin de katıl
mak suretiyle emekli aylığı bağ
lanmasının temin duyurulması 
hakkında).

Mühimmat Fabrika
sı Teknik Büro Tek
nik Öğretmeni. 
Kırıkkale.

K arar No. K arar tarihi

4888 9 . VI . 1952
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î>il#k$e
No.

9156/8527

9169/8530

Tahsin Erbil.
D. D. Y. 3 ncü İşlet
me Artova İstasyo
nunda Mamur.
Uşak.

Diltkşt sahibinin
adı, soyadı ▼« adresi Ktmisyon kararı ne sebepten ▼•rildiği

(Dilekçe özeti : Unvanının hare
ket memuru ve yardımcısı olarak 
değiştirilmesi hakkında).

Dilekçi : 5 . X .  1945 yılında ve yardımcı unvanı ile ve faal 
servise girmek suretiyle intisap ettiği Devlet Demiryolları 
İdaresince (1950 senesinden beri hareket servisinde çalışmakta 
olduğu halde) kadrosunun memur kadrosu ile değiştirilerek bir
çok haklardan mahrum edilmiş bulunduğundan şikâyet ederek 
kadro unvanının hareket memuru veya adayı olarak değişti
rilmesini istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığı cevabi yazısında : Yaptırılan sağlık 
muayenesinde faal hizmet olan hareket servisinde çalıştırılması 
uygun görülmediği anlaşıldığından unvanının hareket memur 
daylığına tebdilinin mümkün olamadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre komisyonumuzca 
yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4889 9 . VI . 1952

Tevfik Taşan. 
Yenituran Mah. 
Kazıkçı Bostanlan 
Güven Atölyesi vam 
No. 83.
Ankara.

(Dilekçe özeti : Maluliyet aylığı 
bağlanması hakkında)m

Dilekçi : Heyeti sıhhiye raporu ile sabit olan mâlûliyetinden 
dolayı, 1926 yılından beri çalışmakta bulunduğu Devlet Demir
yolları Matbaasından 20. V . 1947 tarihinde 2904 sayılı Kanuna 
göre 1950 lira tazminat verilmek suretiyle vazifesine son verilip 
mezkûr paradan Kazanç vo Buhran vergileri kanunlanna aykın 
olarak 720 küsur lira da vergi kesildiğinden şikâyet ederek 17 kü
sur sene olarak tesbit edilen hizmetine ve mâlûl bulunmasına göre 
ve 5434 sayılı Kanunun 15, 16 ve 33 ncü maddelerine tevfikan 
emeklilik müddeti hizmetinin 15 yılı bulmuş olduğundan verilmesi 
icabeden emekli aylığının tahsis olunmasını istemektedir.

T.yaştırma Bakanlığı cevabi yazısında : 1934 senesinde Tekaüt 
Sandığına iştirak etmiş olan dilekçinin mâlûlen emekliye sevkedil- 
diği 20. V . 1947 tarihine kadar geçen 12 sene 10 ay 19 günlük 
hizmetine Anadolu - Bağdat Demiryolları Müdüriyeti Umumı'yesi 
emrinde geçmiş olan ve 4640 sayılı Kanuna göre borçlanma sure
tiyle kabul edilmiş olan 4 sene 7 ay 9 günlük hizmetinin de ilâve 
olunarak baliği üzerinden ve 2904 sayılı Kanunun 14 ncü madde
sine göre mevduat ve tazminat verilmek suretiyle alâkasının ke
silmiş bulunduğu ve 1 .1 .1950  tarihinde yürürlüğe girmiş olan 
5434 sayılı Kanundan istifade etmesinin de mümkün olmadığı 
bildirilmektedir. *■

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kımda Anayasanın 54 vc İçtüzüğün 53 ncü maddelerine göro
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Diiekçe

No.

9 162/8532

9163/8533

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

komisyonum uzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.
K arar No. K arar tarihi

4890 9. V I .1952

Necati Tanrıöver. 
Kağnıpazarı Mesel
di Eski imam vc 
Hatibi.
Ankara.

(Dilekçe özeti : imamet ve hitabet 
vazifesine iade ■olunması hakkında)

Dilekçi : 20 yıldan beri çalışmakta iken rahatsızlığına binaen 
ayrılmış olduğu Ankara Kağnıpazarı Mescidi İmamet ve Hitabet 
vazifesine iyileşmiş bulunmasına ve (fülhaııe Hastanesinden aldığı 
raporunun da buıııı müeyyit bulunmasına ve Diyanet İşlerine 
vâki müracaatlarına rağmen iade olunmadığından bahsile mez
kûr müracaatlarının cevaplandırılmasını veyahut tekrar tavzifi 
hususunun karar altına alınmasını istemektedir.

Başbakanlık cevabi yazısında : Yaşı 70 şi geçmiş ve Tabip 
raporu üzerine daimî mezuniyete sevkedilmi'ş bulunan dilekçinin 
İm mevzuda Damştaya dâva açmış olduğundan şimdilik bir mua
mele yapılmasına imkân olmadığı bildirilmektedir.

< içreği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş olduğu anla
şılan talep hakkında Anayasanın 54 ncü maddesine göre komisyo
numuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4891 9. VI 1952

Dr. Hayrettin Tan- 
rıkut .
İşçi Sigortaları Ku
rumu Hastanesi 
Bevliye Mütehassısı. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti: Emsalinin ihraz et
miş bulundukları kıdem ve barem 
derecesine çıkarılması hakkında).

Dilekçi : 1940 vılmda Tıbbiyeden ıııc'zunı olduğunu, aynı se
ne. mezun olup ihtisas yapmış olan ve adlarını bi'lip dilekçeye 
yazmış bulunduğu arkadaşları 1948, 1949 ve 1950 yıllarından 
beri 60 - 70 lira maaşa nail oldukları halde kendisinin henüz
9 aydır 50 lira almakta olduğunu vo bunun da- Sağlık ve Sos
yal Vardım Bakanlığfmn kamın tatbikatında gösterdiği ihmal 
ve tekâsülden ileri geldiğini beyanla 3656, 4379 ve 4598 sayılı 
kanunlarla kıdem ve terfiinde nazarı itibara alınması'lâzımge- 
len 6 sene 10 aylık müddetine göre ve maaşının emsali gibi 60 
liraya yükseltilmesini istemektedir.

•Çalışma Bakanlığı cevabi yazısında : Sağlık Bakanlığının 
muvafakati ve colbolıınan sicili üzerine 3659 sayılı Kanuna tev
fikan 60 lira asli aylığı tekabül eden 350 lira ile İşçi Sigortaları 
Bevliye Mütehassıslığına ' tâyin olunan dilekçinin terfi nıüdde- 
liıı i ̂ (olduracağı 21 . IX . 1953 tarihinde ancak bir üst dereceye 
terfi ettirilebileceği, 4379 sayılı Kanunla göre 21 .IX  . 1950 ta
rihinde aylığının 50 liraya, çıkarılmış olmasından şikâyet ede
rek dolayısiyle Kuruma intisabından önceki ıııaaş derecelerinin 
ıslahım isi iyen mumaileyhin talebi üzerine kendi bakanlıkların-



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı vc ne sebepten verildiği

0166/8535

9167/8536
10894/10131

cîi yapılacak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciinıe ait bulunan talep 

hakkmda içtüzüğün 53 ncıi maddesine göre komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4892 9 . V I . 1952

Ankara.

Mustafa Kahveci- (Dilekçe özeti : Açtığı tapu iptal
oğlu. dâvasına mevzu olan evinin kendi-
Kayabaşı Mah. ne teslim edilmesi hakkında).

Ceylân So. No, 47 Dilekçi : Hakkında gaiplik karan  istihsal etmek suretiyle
kendisine ait nüfus kaydım sildirip kendine irsen intikal et 
miş bulunan bir- eve tesahup ederek adlarına tapu kaydı almış 
buluıiian şahıslar aleyhine 2 nci asliye mahkemesinde açmış ol
duğu dâvanın 949/321 numaralı dosyada görüleceği üzere, 
yapılan yolsuz muamelelerin iptali ve bir veraset belgesi veril
mesi şeklinde bir karara bağlandığını, tatpu iptali için 5 ııci 
asliye hukıık mahkemesinde açtığı dâvanın da avukatının ken
disini iyi müdafaa etmediği için aleyhine cereyan ettiğini belir
terek 2 nci hukuktaki mezkûr dosyasının 5 ııci hukuktaki dos
yası ile tevhit olunarak dâvasına rüyet olunmasını ve tapunun 
iptal olunarak evinin kendisine teslim olunmasını istemektedir.

Adalet Hakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin; J929 yılın
da gaiplik için Ankara Birinci Asliye Ilııkuk Mahkemesine, 
1931 senesinde veraset vesikası verilmesi için asliye 2 nci hu
kuk ve 194S yılında nüfus kaydının tashihi hakkında birinci 
asliye hukuk mahkemelerine açtığı dâvaların usulen neticelen
miş vc 5 nci asliyede açmış olduğu dâvanın da henüz neticelen
memiş bulunduğundan neticesine intizar ederek kanını yoluna 
baş vurması lüzumunun kendisine tebliği için savcılığa yazıldığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaiza merciine ait olan talep hak
kında Anayasanın 54 ncü maddesine göre komisyonumuzca ya
pılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

V ....  4893 9 . V I. 1952

( Dilekçe özeti : Çıkarıldığı işe tek
rar alınması depo müdürü hakkın
da takibat yappilması ve yaptırı
lan fazla mesaiden alacaklı bulun
duğu istihkakın ödenmesi hakkın
da ).

Dilekçi : 8 saat yerine işçiyi 12 saat, çalıştıran depo müdü
ründen; çalışma müdürlüğüne şikâyetçi olduğu için mumaileyh

Yunus Nermiuer.
D. D. Y. Şimendifer 
Deposunda İşçi. No. 
107.
İzmit.
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İDilckç®

No.

9168/8537

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

tarafından 23 aydır çalışmakta bulunduğu 1 nci işletme depo
sundaki işinden 'keyfî olarak çıkarılmış bulunduğundan bahsile 
vâki şikâyeti sabit olduğundan m üdür İbrahim hakkında takibat 
yapılmasını ve fazla mesai ücretinden alacaklı bulunduğu is tih 
kakının ödenerek vazifesine tekrar a'lmauasını istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığı cevabi yazısında : Verilen vazifelerden 
kaçınan çavuş ve nezaret makinistinin emirlerini yapmaması ve 
depo şefi tarafından yapılan ihtara rağmen diğer işçilere suimi- 
sal olacak hareketlerde buluniması üzerine ve iş disiplinine aykırı 
hareketinden dolayı geçici kömür ameleliği işine son verilen di
lekçinin 8 saat yerine 12  saat çalıştırıldıkları yolundaki i d d i a s ı 

nın vârit olmadığı, ancak müstacel hallerde bâzı günler yapılan 
mesai mukabili ertesi günü izin verilmekte olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü: Tetkiki kısmen kaza merciini ve kısmen de 
vazifeli ve yetkili Bakanlığı ilgilendiren talep hakkında vazife ci
hetinden komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar
verildi.

K arar No. K arar tarihi

4894 9 . V I. 1952

(Dilekçe- özeti : Tahsil durumuna 
göre Harem dâhili bir vazifeye 
tâyin olunması hakkında).

Dilekçi : 2 seneden beri çalışmakta okluğu Beykoz Deri v-‘ 
Kundura Fabrikasında verilmekte olan 45 kuruşun saatli ücretin 
artırılması için yaptığı müracaata işe ilk alınanlar için verilen 
bu paranın âzami miktar olduğu yolunda cevap verildiğinden, 
halbuki kendi duurmunda olan 2 arkadaştan birine 6 lira yevmi
ye diğerine 87 kuruş verilmekte olduğundan, 15 yıllık tahsilli 
ve üniversiteden ayrılmış olduğu dahi nazarı itibara alınmaksı
zın uğratıldığı bu acı mağduriyet dolayısiyle halen hasta ve te
davi altında bulunduğundan tazallümü hal ederek tahsil duru 
muna göre barem dâhili bir vazifeye tâyin olunmasını istemek
tedir.

İşletmeler Bakanlığı cevabi yazısında : Kendi isteği ile sa
natkâr yetişmek istiyen dilekçinin emsal işçilere verilen 45 ku
ruş saatli ücretle Beykoz Deri Fabrikasına gönderildiği ve ilk 
zamanlarda gösterdiği hevesten sarfı nazar ederek memur ol
mak arzusunu izhar etmesi üzerine ve göstereceği muvaffaki
yet nispetinde ücreti artırılm ak kaydı ile • personel servisino 
alıııi]) 5 - 6 gün çalıştıktan sonra hastalanarak hastaneye sev
kedilmiş bulunduğu ve istirahat müddetinin hitanımda tekrar 
işine başlatılacağı, memur kadrolarında boş yer olmadığı için 
kendisinin şimdilik daimî kadroya alınmasına imkân görülc- 
ıne.tiği bildirilmektedir.

Vehbi üzkoçan. 
Deri vc Kundura 
Sanayii Mücsseşesi 
34. K. işçilerinden 
Beykoz - İstanbul.
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Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, sojadı ye adresi Komisyon kararı ve ae sebepten verildiği

4895 9 . V I. 1952

(Dile ekçe özeti : Devlet Demir
yolları İdaresine intisaptan öne,e 
(/eren 10 yıllık hizmetinin borçlan
ma suretiyle ku1 ut edilmesi hak
kında).

Dilekçi : Devlet- Demiryolları idaresine intisap ettiği 1929 
yılından önce Alman Simez Fabrikasında ve tayyarede gecen
10 yıllık hizmetinin 5434 sayılı Kanun dairesinde ve borçlan
dırılmak suretiyle bu idaredeki fiilî hizmet müddetine katılma
sını istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin m e z k û r  

hizmetlerinin muvakkat ve yevmiyeli hizmetlerden olması dola 
yısiyle 5434 sayılı Kanunun geçici 65 nci maddesine göre ida
redeki hizmetlerine eklenmesine imkân bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre; kaza merciine 
müracaatta muhtar bulunan dilekçinin talebi hakkında Bakan
lık cevabına göre; komisyonumuzca yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4896 9 . VI . 1952

(Dilekçe özeti : Kurutulmak iste
nilen bir (jöle ait su yolunun yeni
den tesbit ettirilmesi hakkında).

Dilekçiler : Karaman ilçesinin Hamidi\\e, Bevdili, Osmaniye 
ve Dinek köyleri arasında bulunan gölün kurutulması için 
tesbit edilmiş bulunan su yolunun; sadece Dinek köyüne fayda 
temin edip diğer mezkûr köylerle Saloı- ve Kızık köylerinin zara
rına olduğuna işaret ederek zarar gören bu köylerin mağdu
riyetlerine mahal bırakılmamak üzere icabının*yapı]masıııa emir 
buyurulmasını istemektedirler.

Bayındırlık Bakanlığı cevabi yazısında : Soğla Gölünün kıı- • 
rutulması için evvelce hazırlanan avan projenin tâdil edilip 
tbrala, Del içay ve Çavuş derelerinin bir kuşaklama kanalında 
toplanarak Ayrancı deresi önlerindeki boş sahaya akıtılmasını^ 
derpiş edildiği ve böylece civardaki bütün arazinin sulanması vc 
dolayısiyle kurutulan bataklıktan mümbit bir arazi sağlanmış 
olacağı bildirilmektedir.

9171/8540 İbrahim Dinçer. 
ve ar.
Beydili Köyünde. 
Emekli Binbaşı, 
Karaman.

9169/8538 Mehmet Gamsızkan 
Gar Yatakhanesinde 
Eskişehir.



Dilekçe
No.

9172/8541
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Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4897 9 . VI . 1952

Batal Gazi Zehir ■ 
Alıbaba Tuzlası, 
öorak Koruma Me
muru.
Sungurlu.

( Dilekçe özeti : Kendisines, hakaret 
edip ve hürriyetini tahdit eden 
Jandarma Onbaşısı Şükrü ile keza 
hakkında itilâfı hakikat zabıt tan
zim eden Kızılören Bucağı Merkez 
Köy Heyeti hakkında takibat ya
pılmasına dair).

Dilekti : 33 yıldır Devletin muhtelif hizmetlerinde çalış
makta olduğunu ve halen de Sungurlu Alibaba Tuzlası çorak 
koruma memurluğunda bulunduğunu belirterek; uhdesinde 
memuriyet bulunduğu halde köyünün bağlı bulunduğu Kızıl- 
ören Bucağı ile İskilip, Çorum şosesi arasına yapılacak köy 
yolu için kendisine yol mükellefiyeti tahmil olunup ve ken
dini amele olarak yola götürmek istiyen bucak karakol ko
mutanı Şükrü tarafından yakasından tutulup ve sürüklene
rek karakola oradan da heyet huzuruna getirildiğinden vc 
mezkûr köy heyetince de keza kendisine .hakaret edilip ve 
hakkında hilafı hakikat bir zabıt tanzim edilmiş bulunduğun
dan şikâyet ederek bunlar hakkında kanuni takibat yapıl
masını istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : Köy yolunun yapılma
sında çalışmak üzere dâvet olunan dilekçinin; yolda çalışan 
diğer köylüler yanında «Hükümet hem yol parası alır ve hem 
de çalıştırırlar bu zulümdür.» şeklinde ifadede bulunduğundan 
oradakiler üzerinde aksi tesir yapacağı düşüncesi ile ve yola 
nezaret, eden zabıta memurları tarafından hakkında bir za
bıt. tanzim edilmiş ise de suç teşkil eder mahiyette görülmedi
ğinden dâva açılmasına mahal görülmemiş olduğu, ancak bu 
sırada mumaileyhe tokat vurup kendisini kolîuıdan tutup 
dışarı atan jandarma çuvıışuna. ait suçun idari vazifeden mütevel
lit bulunmasına binaen evrakının kaymakamlığa verildiği, ha
len katilden İskilip Cezaevinde mevkuf bulunan dilekçinin 
jandarma çavuşu ve arkadaşlarının kaçak tütün kullandıkları 
hakkındaki iddiası üzerine de delil olmadığından dolayı takiba
ta mahal bulunmadığına karar verilmiş olduğu bildirilmek
tedir. ,

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve bakanlık cevabına göre
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No. - adı, aoyadı ye adresi Komisyon kararı ve m  sebepten verildiği

talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığuıa karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4898 9 . VI .  1952

9176/8545 Haşan Timur.
Saray-Maiı. de. 
Bingöl.

(Dilekçe özeti : Spor sahası için 
istimlâk olunan arazisinin geri ve
rilmesi hakkında).

Dilekçi : 1938 vılmda 265 lira gibi ciizi bir bedelle istim
lâk edilmiş bulunan 72703 metre murabbaalık arazisinden spor 
sahası olarak tefrik olunan 23233 metro murabbalık kısmı 
ile veteriner dairesinin damızlık barındırma yeri olarak tef
rik edilen 13118 metre murabbalık kısmının 'halen metruk 
bir vaziyette bulunduğunu ve esasen spor sahası için Yenişe
hir im ar Plânında yer de ayrılmış olduğuna göre sefaletleri
ni mucip olan bu durumdan kurtarılmalarını istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı cevabi yanışında : Beden Terbiyesi 
Oenel Müdürlüğünden alınan yazıya atfen; belediyece is
timlâk olunan mezkûr yere ait bu karar dilekçiye tebliğ o- 
lunduğu halde her hangi bir itirazda bulunmadığından bu 
muamelenin kesinleşmiş bulunduğu Yenişehir’deki sahanın da 
5 -10  sene daha tümen tarafından işgal edilmiş bir durum
da kalacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4899 9 . VI .1952

9177/9546 Şevket ö z le r . 
K av ak h b ağ  M ah 
E m ira h m a t So, 
No. 4/2. 
Malatya.

(Dilekçe özeti : Emekli hakkı ta
nınması vc (»tekli aidatının geri 
verilmesi hakkında).

Dilekçi : Malatya Orman İşletmesinde çalışmakta iken yaşı
nın 60 ı bulması üzerine eklice takdim ettiği yazılardan da anla
şılacağı veçhile durumunun Orman Genel Müdürlüğüne arzedil- 
diği ve mezkûr müdürlükçe de istenen vesaiki birçok masraf ih
tiyar ederek temin ve göndermiş bulunduğu bir sırada ve 1951 
yılı haçında yapılan kadro lâğvı dolayısiyle açığa çıkarılmış ol
duğunu ve Emekli Sandığınca da kendisine'emekli hakkı tanın
madığı gibi aidatının dahi verileni iveceğinin bildirildiğinden şi
kâyet ederek mağduriyetinin giderilmesi esbabının isi ikmalini 
dilemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 13.111. 
1948 tarihinden işletmenin lâğvı dolayısiyle açıkta kaldığı 13 . 
XII ̂  1950 tarihine kadar hademe olarak çalışmış bulunduğu Ma-



Dilekçe Dilekçe sahihinin
No. adı, soyadı ve adresi
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Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

<>179/85,48

9181/8550

latya Orman İşletmesindeki bu hizmetinin barem dışı ve ücretli 
bulunmasına binaen hakkında yaş haddinden dolayı bir işlem 
yapılmasına kanuni imkân bulunmadığı ancak Sandıkla tevdiat
tı olarak ilgilendirilmiş bulunduğu 1 . 1 . 1950* tarihinden 31. 
XII .1950 tarihine kadar kesilen 54 lira emekli keseneğinin geri 
verilmesi icabettiği mütalâa olunarak Sandıkla muhabere edil
mekte bulunduğu bildirilmektedir.

(iereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

4900 9 . V I .1952

Orhan Nakiplcr. (Dilekçe özeti : Emekli keseneği-
Gazi Cad. No. 149. nin temini için Emekli Kanunun-
Giresun. da tadilât yapılması veyahut buna

bir hal çaresi bulunması hakkm
da)' '

Dilekçi : Çalışmakta okluğu Giresun Orman İşletmesindeki 
vazifesinden 31 . XII . 1950 tarihinde ve kadrosunun lâğvı dola- 
vısivle açığa çıkarılmış olduğunu belirterek Emekli Kanununun 
yürürlüğe girdiği 1 . I . 1950 tarihinden yukarda zikrolunan ta
rihe kadar kesilmiş olan emekli aidatının geri verilmesine mâni 
olan bu kanunun 87 nei maddesinin tadil olunmasını veyahut 
istihkakının reddi esbabının temin buyurulmasını istemektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : Giresun Orman İşletmesi 
fiş memuru iken 31 . XII . 1950 tarihinde yapılan kadro tasarru
fu dolayısiyle açıkta kalan dilekçinin emekliliğe tâbi hizmet müd
deti 5 seneden az olduğu için 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanu- 

> nunuıı 87 nci maddesine göre kesilen aidatının geri verilmesine 
imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

(iereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifini mutazammın bu
lunan talep hakkında Anayasanın 15 nci maddesine göre komis
yonumuzca ve bu sıfatla yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

4901 9 . V I . 1952

İbrahim Derviş. 
Zambak So. Oske- 
peraıı Ap. Daire 5. 
Beyoğlu - Taksim. 
İstanbul.

( Dilekçe özeti : Mesirelik ve gazi
nosunun ciheti askeriyece işgalin
den dolayı 217 bin liralık vâki za
rarın ödenmesi hakkmda).

Dilekçi : İstanbul - Zitızirlikuyu’da kâiıı çiftlikten* mıı- 
havvel gazino ve mesirelik yerin ciheti askeriyece 4 yıldır ra
dar talimgâhı olarak işgal edilmiş bulunması yüzünden uğra



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Ka .nisyon kararı ve ne sebepten verildiği

dığı 217 küsıır bin liralık zarar ve ziyanı ekli olarak takdim 
ettiği raporlarla sabit bulunduğu halde ödenmediğinden şi
kâyet etmektedir.

Millî Savunma Hakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin vâki 
zararının iddia ettiği gibi senelik 108 bin lira olmayıp Millî 
Savunma Mükellefiyeti Komisyonunun eklice takdim  kılınan 
kararı ile ve bu karara müstenit olan« rapor muhtevasından 
anlaşılacağı üzere 754 liradan ibaret olduğu ve bu miktar 
ödeneğin ile gönderildiği bildirilmektedir.

(■ereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında İçtüzüğün 53 ııcü maddesine göre komisyonumuzca ya
pılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4902 9 . V I . 1952

9182/8551 Mümin Gürsu 
ve ar.
Teknepünar Köyün
den .
Samsun.

(Dilekçe özeti : Tütün Ekimine 
müsaade olunması hakktnda).

Dilekçiler : Yunanistan muhacirlerinden olup tütün ziraati 
ile i ş t i g a l  etmekte iken gerek Hükümetçe kendilerine verilmiş 
o l a ı ı  yerler ve gerekse başkaca bu ziraat e tahsis etmiş bulun
dukları 15000 metre karelik tarlalarında ekime müsaade olun
madığından tazalliimühal ederek Tarım Hakanlığından gön
derilecek bir heyet marifetiyle ve tütün müstahsılındaıı da 
ehlivukuf dinlenmek suretiyle bir keşif yaptırılarak ekime mü
saade olunmasını istemektedirler.

Devlet Hakanlığı cevabi yazısında : 1939 ve 1940 yılların
da yapılan tahdidat dolayısiyle bu köydeki bir kısmı arazinin 
memnu mıııtakaya ayrıldığı ve 1948 yılında 29 ekiciye ait ta r 
lalar üzerinde ve bilâhara da 12 ekicinin imar ve ihya iddian 
üzerine yaptırılan keşiflerde yasaklığm kaldırılmasını icabettl- 
rir bir durum olmadığı raporla tesbit edilip il idare kurulun
ca da tasdik edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

(iereği düşünüldü : Hakanlık cevabına göre talep hakkın 
da komisyonumuzca, bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4903 9 . VI . 1952

9186/8555 Âdil özer.
Kızılay Mah. Mukim 
Eski P. T. T. Atlı 
Dağıtıcısı 
Erbaa.

(Dilekçe özeti : Asil cezası affo
lunduğu, halde iadei memuriyet 
ettirilmediğindsn şikâyet').

Dilekçi : 1945 yılında Erbaa İlçesi P. T. T. dağıtıcısı iken 
yapılan bir tertip  ve tasniyle Cumhurbaşkanına ve zabıtaya ha
karet ve kanunlara sövme suçlarından dolayı 1 sene 22 gün
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9189/8558

<>190/8559

hapse mahkûm edilmiş olup cezasını çekmekte ikeıı yürürlüğe 
giren Af Kanunundan bilistifade tahliye olunduğunu iadei me
muriyet ettirilmesi için vâki müracaatlarına bıı kanunun 1 nci 
maddesinin sarih hükmüne rağmen menfi cevap verildiğinden 
şikâyet ederek mezkûr idareye gerekli emrin verilmesini iste
mektedir.

Ulaştırma Bakanlığı cevabi yazısında : Vâki mahkûmiyeti 
dolayısiyle 788 sayılı Memurin Kanununun 49 ııeu maddesine 
tevfikan memuriyetten ihracına karar verilen dilekçinin 5677 
sayılı Af Kanununun 7 nci maddesi muvacehesinde tekrar tav
zifine imkân olmadığı ve dâvasının reddini mutazammın bulu 
naıı Danıştay 5 nci Dairesi karar örneğinin gönderilmiş bulun
duğu bildirilmektedir.

(rereği düşünüldü : İşin kaza merciince incelenip karam 
bağlanmış bulunmasına keza dilekçinin 1739 sayılı Meclis ka
rarı muvacehesindeki hukuki durumunun tâyin ve tesbit i de 
adı geçen Bakanlığı ilgilendirmesine binaen talep hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi*

Karar No. Karar tarihi

4904 9 ?  V I . 1952

Didar Ağca. 
K urtuluş Malı. 
U ğurlu So. No. 
34/A .
Ankara.

(Dilekçi özeti : Yetim maaşının 
iadeten tahsis olunması hakkında)

Dilekçi : Evlenmesi üzerine kesilmiş olan yetim maaşının 
kocasının ölmüş olmasına binaen yeniden ve iadeten tahsis 
olunmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazışımla : I . I . 1950 tarihinde 
yürürlüğe giren 5434 sayılı Tüjjjdye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun geçici 76 ııcı maddesine göre; d ilek ç in in  1332 
yılında kesilen maaşının iadeten tahsisine imkân bulunmadığı 
bildirilmektedir.

(îereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar olan 
dilekçinin talebi hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

K a ra r  No. K a ra r  ta r ih i

4905 9 . V I . 1952

Mustafa ölmezoğlu. 
I>. M, Y. ( ionel Müd. 
Bekçisi İbrahim. 
Tamtürk yanında. 
Ankara.

(Dilekçe özeti : Vafifesine iade 
olunması hakkında).

Dilekçi : Kara Toprak Mahsulleri O fisi am b ar k a n ta r  m em u
ru olarak çalışmakta iken bir tertip neticesi m ahkem eye in tika l 
eden bir hadise dolayısiyle ve yüksek m ahkem enin  ;âdil kararı 
bilâhara tecelli ettiği halde bu karar beklen il meksissin haksız ve 
sebepsiz yere işine son verilmiş bulunduğundan tazallümühal 
ederek iadei memuriyet ettirilmesini istemektedir.
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Ekonomi vo Ticaret Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçi 
hakkında; meskene taarruz ve yaralama suçlarından dolayı 
adliyece tutuklu olarak takibat yapılmış olduğu ve arkadaşları 
ile döğüşmek ve âmirine karşı gelmek suçlarından dolayı da Top
rak Mahsulleri Ofisi Erzurum Bölge Müdürlüğü inzibat Ko
misyonunca memur ve hizmetliler yönetmeliğinin 45 nci madde
sinin O fıkrasına istinaden vazifeden çıkarılmasına karar verilip 
itiraz etmediğinden dolayı da bu kararın kesinleşmiş bulunduğu 
bu durumu muvacehesinde isteğinin yerine getirilmesine imkân 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar ola.ı 
dilekçinin talebi hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4906 9 . VI . 1952

9192/8561 Âmir Dim.
Üsküdar Siımtıpaşa. 
Cad No. 28.
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Hatayi adlî ile 
Ankara i ncü Asliye H ukuk Mah
kemesinin 1.947/653 sayılı kararı 
hakkında mukteza tâyin olunma
sına dair).

Dilekçi : P. T. T. İdaresi emekli baş memurlarından o lup . 
Devlet Demiryollarında intisap etmiş olduğu yevmiyeli hizme
tinden dolayı ve haksız olarak aldığı, emekli aylıklarının istir
dadı cihetine gidilmiş 'olduğundan dölayı açtığı dâvanın baksız 
ve mesnetsiz olarak müruruzaman da bulunmadığı halde An
kara 4 ııcü'Ahliye Hukuk'M ahkemesinin 1947/653 sayılı kararı 
ile bu yönde!».ret ve Yargıtayca da tasdik edilmiş bulundu
ğundan tazallümühal ederek hatayi adlî ile malûl olan bu ka
ra r hakkmda mukteza tâyin buyurulmasını istirham etmektedir.

Ulaştırma -Bakanlığı cevabi yazısında : 4001 sayılı kanuna 
tevfikan DeVle* Demiryolları Ankara İşletmesi H areket kısmına 
60 lira ücretle^ yardımca olarak tâyin olunup bilâhare aynı üc
retle.H aydarpaşa t İşletmesine naklolunan vtf P. T. T. İdaresi 
TelgratV İşleri Şefliğinden emekli bulunan dilekçinin; bu du
rumuna binaen hakkında 4222 sayılı Kanunun 18 nci madde
sinin uygulanamadığı gibi bu kanunun 21 nci maddesine göre 
de; bareme ve tekaüde tâbi bir vazifede çalışmakta bulunması 
itibariyle emekli- maaşının kesilmesi icap ettiğinden P. T. T. 
İdaresine vâki işar üzerine bu idare tarafından aldığr: emekli 
aylığının istirdadı cihetine gidilmiş bulunduğu keza idare 
aleyhine açtığı dâvayı da kesinleşmiş/ buhınan bir ilâmla kay
betmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahkemelerden sâdır olan kârarlar üze
rinde her hangi bir tasarrufta bulunulmasına Anayasanın 54 
ııcü maddesine göre imkân bulunmadığından bu sebebe mebııi



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

vâki talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4907 9 . VI . 1952

9193/8562 Sabahattin Yaşar- 
oğjlu.
öğretmem.
Arik Köyünde. 
Kiği - Bingöl.

( Dilekçe özeti : öğretmenliğe tek
rar alınmam hakkında).

Dilekçi : Akçadağ Köy Enstitüsü mezunlarından olup 7 yıl
dır çalışmakta olduğu Kiği tlcesi Arik Köyü öğretmenliğin
den sebepsiz yere çıkarılmış olduğunu belirterek vâki mağ
duriyetinin telâfisini istemektedir. «

Millî Eğitim Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin sta j
yerliğinde muvaffak olamadığı için 5479 sayılı Kanun gere
ğince görevine son verilmiş olduğu ve yeniden tavzif Olunma
sına, imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4908 9 . VT . 1952

9194/8563 Mehmet Cihangir 
Arslan.
Damirlibahçe Özgri- 
renler So. No. 49. 
Cebeci - Ankara.

(Dilekçe özeti : Ankara birinci 
Sulh Hukuk Mahkemesinin bir 
kararının bozulması hakkında).

Dilekçi : Ankara Birinci Sulh Hukuk Mahkemesinin 951/1059 
.sayılı dosyasında bulunan kararın Temyizen tetkik ve bozul
masını istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : Mezkûr yargıçlığın 
951/1059 numarasında kayıtlı bir dâvaya ait. kararın temyizine 
mütaallik olan arzuhalin bir örneğinden ibaret bulunan dilekçi
nin Yargıtaya gönderildiği anlaşıldığından Bakanlıkça yapıla
cak bir işlem görülemediği bil dinm ektedir.

Gereği düşünüldü : Anayasanın 54 ncü maddesinin açık hük
mü karşısında talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4909 9 . VI . 1952

12860/11968 Süleyman Sırrı.
Balantekin. Yenihal- 
de Şevket Bakkaliye
si sahibi eliyle. 
Ankara.

(Dilekçe özeti : Emekli aylığı bağ
la n ması hak kında).

Dilekçi : •'! aylık ve haksız bir mahkûmiyetten dolayı Memu
rin Kanununun 49 ı.cu maddesine uyularak çalışmakta olduğu 
Maliye Tebliğ Memurluğundan açığa çıkarılmış olduğunu ve 
İm früne kadar; iadei memuriyet ettirilmesi ve 10 yıllık mesbuk



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

— 55 -

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

9197/8566

hi>,ım*ti ile birlikte açıkta geçen 22 yıllık hizmetinin nazara 
alınarak tekaütlük hakkı tanınması için vâki m üracaatlarından 
bir netice alamadığını belirterek esbabının intikmalini dilemek
tedir. #

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Ankara Defterdarlığı 
Tebliğ Memuru iken 11 . VI . 1932 yılında tasfiyeye tâbi tutula
rak 8 yıllık hizmetine mukabil 240 lira ikramiye verilmek sure
tiyle Hazine ile j.Jâkası kesilmiş olan dilekçiye; 185 sarılı Tas
fiye Kararı karşısında açıkta geçen müddetinin hizmet müdde
tine eklenmek suretiyle emekli aylığı bağlanmasına kanunen 
imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

(İereği düşünüldü Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında Anayasanın 54 ve içtüzüğün 53 ucü maddelerine göre 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. K arar tarihi

4910 9 . V I . 1952

Reşat Aykurt ve ar. 
Ayakkabı tamirci
leri
Akşehir.

talçp hakkında komisyonumuzca bu sıfatla yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

(Dilekçe özeti : Ödemeye mukte
dir bulunmadıkları vergilerin had
di lâyikına indirilmeni hakkında) .

Dilekçiler : Kendilerinin senenin ancak 6 ayında ve belediye 
tarafından gösterilen1 kulübeciklerde yapmakta oldukları kundura 
tamirciliklerinden dolayı adlarına tarholuııan 36 şaT lira (telir 
Vergisini maddeten ödemeğe muktedir bulunmadıklarından bah
sile mezkûr vergileri hakkında kendilerini koruyan bir karar ve 
ilgililere emir verilmesini istemektedirler.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : 1949 yılında belediyece 
gösterilen barakaları terkederek seyyar tamircilik yapan dilek
çilerin; 1950 yılında bu durumları itibarile gündelik gayrisâfi 
kazançla teklif edilmiş bıılunduklan ve 1951 yılında vâki müra
caatları üzerine de seyyar ve sabit iş gördükleri takdirde vergi 
durumları kendilerine izah olunup alınacak vergi miktarları la 
keza kendilerine tebliğ edilmiş bulunduğu halde bilâhara yine 
barakalarda çalışmaya başladıklarından dolayı 5423 sayılı Ka
mınım 6 ve 7 nci maddelerine göre vc asgari miktar olan 36 lira 
üzerinden ve sabit esnaf misiillû vergi ile teklif olunmalarının 
uygun görüldüğü, ancak 1951 yılı içiıı heniiz adlarına tarhîyat 
yapılmamış bulunduğundan faaliyetlerine gezici veya sabit olarak 
devam etmelerine göre ve bu kanun dairesinde vergi ile teklif edi
lecekleri bildirilmektedir.

(iereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile ilgili bulunan

4911 9 . V I . 1952



Dilekçe
No.

9198/85/67

9199/8568

Mürsel Büyük. 
Burnaz Köyünde. 
Mukim.
Hınıs.

Dilekçe salıibkûn
adı, soyadı ve adresi

56

(Dilekçe özeti : Kendilerine veri
len arazilerin tescil ettirilmesi hak
kında) .

Dilekçi: Toprağa muhtaç bulunmaları dolayısiyle 1940 yı
lında ve bu tarihte m er’i mevzuat dairesinde köy halkına tevzi 
edilip o tarihten beri zilyed bulundukları arazilere ait bilcüm
le muamele ikmal edilmiş bulunduğu halde sadece kaymakam 
tarafından verilmesi icabeden temlik meşruhat ve tasdikinin 
yapılmamiş olduğundan vâki müracaatlarına rağmen tapuya 
tescil ettirmeye muvaffak olamadıklarından ve şimdi de bunun 
mümkün olamıyacağının bildirilmiş olduğundan bahsile vâki 
mağduriyetlerinin giderilmesi için noksan kalan bu temlik ve 
tescil işleminin ikmal olunmasına., emir buyurulmasını iste
mektedir.

Devlet Bakanlığı cevabi yazısında: Filhakika bu köy hal
kına o tarihte 3667 sayılı Kanun hükümlerine göre arazi tah 
sis ve tevzi olunduğu.ve bunların bir defterde mukayyet bu
lunduğu ancak kaymakamlıkça yapılması icabeden temlik mu
amelesinin yapılmamış bulunduğu için tapuya tescilinin kanu
nen mümkün olmadığı ve halen 4753 sayılı Kanun gereğince 
bu arazinin dağıtıma tâbi tutulacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Komisyon kararı ve ne, sebepten v«RÜdiği

4912 9 . VT . 1952

İsmail Eğriba^.
ve ar.
Berberler Ksııaf j.
Namına.
Erzincan.

(Dilekçe özeti: Hafta tatili günün
de dükkânlarını açmalarının ser
best bırakılması hakkında).

D ilekçiler: Kendilerinin berber esnafı olduklarından aııeak 
hafta tatili ffünü iş yapabileceklerine işaret ederek kahveciler 
bâyiler ve saire gibi bu tatilden faydalandırılm alarını istemek
tedirler.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : 394 sayılı Hafta Tatili 
Kanunu hükümleri karşısında dileklerinin tervicine imkân bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Yeni bir kanun teklifini mutazammın 
bulunan talep hakkında Anayasanın 15 nci maddesine göre 
komisyonumuzca ve bu sıfatla yapılacak bir işlem bulunmadı
ğına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4913 9 . V I . 1952
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No.

9202/8571

Bildiğe sahibinin
ftdı» soyada ve adresi Koalisyon kurarı ve ne sebeplen verildiği

Habibe Doğrugör. 
Aksaray Kemalpaşa 
Mah. Ahmet Salâttin 
So. No. 4 de.
Aksaray - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Evlerinde oturan
lara kira vermemeleri için tebli
gat yapan belediye polislerinden 
ve Bina Vergisini taksitle ödediği 
halde evine haviz konulduğundan 
şikâyet).

Dilekçi : Sahibi bulunduğu 9 parça gecekondularında otur
makta olanlara ev kirası vermemelerini tebliğ eden polis me
muru 2238 ve 1016 yaka sayılı polis memurları Ömer ve Rıza' 
dan keza vergi borcunu ayda 20 lira olarak ödemekte bulun
duğu halde kendisini tazyik edip ev eşyasına haciz koyan İs
tanbul Belediyesinden şikâyet etmektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : tstanbul Valiliğinden 
alınan yazıya atfen; bina vergisi borcunun dilekçiden haczeıı 
tahsile tevessül olunmasında Tahsili Emval Kanununa mu
halif bir hareket ve ilgililer hakkında takibat icrasını müstel
zim bir cihet görülemediği ve mumaileyhin borcunu da pey
derpey ödemekte bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vergi taksit müddeti vc miktarları 
ilgili ve yetkili mercilerce tâyiıı ve tesbit edilmekte bu
lunmasına keza kendilerinden şikâyet olunan memurlar hak
kında da Memurin Mııhakemat Kanununa tevfikan ve bu ka
nunun 2 nci maddesinde gösterilen makamlarca takibat ya
pılması icap ettiğine göre talep hakkında vazife noktasından 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4914 9 . V I .1952

9205/8574 Lûtfi Kuskunlu. 
Evre B.ucağmda 
Mukim.
Gelibolu,

( D i l e k ç e  e k e l i :  i s k â n  h a k k ı n ı n  

v e r i l  in e s im  d a i r ) .

Dilekçi : 5 nüfuslu efradı ailesi ile birlikte 1940 yıiııula 
Bulgaristan'dan yurda gelip Uelibolu İlçesinin Kvreşe Bucağı
na yerleştirildiklerini ve o tarihten beri vâki müracaatlarımı 
rağmen iskân hakkı olan ev ve toprağın verilmediğinden ta- 
zalliimühal ederek iskân mevzuatı dairesinde verilmesi esbabı
nın temin buyurulmasını istemektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : Serbest göçmen olarak 
gelip imamlıkla hayatını kazanan dilekçinin bu hususta; 2510 
sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile tâyin edilen müddet içeri
sinde müracaat -etmediği için iskân hakkının sakil olduğu bil
dirilmektedir.

(iereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar 
olan dilekçinin talebi hakkında komisyonumuzca bir işlem ya
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

pılmasına mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. K arar tarihi

4915 9 . V I .1952

9207/8576 Kadir Köseoğlu. 
12882/11990 P. T. T. H at İşçisi. 

Kargı.

(Dilekçe özeti : Borçlanmaya tâbi 
tutulması hakkında),

Dilekçi : Umumi harbe ve istiklâl Muharebesine iştirak 
ettiğinden ve 3 . 1 .  1936 tarihinden beri P. T. T. idaresinde 
çalıştığından bahsile, bu hizmetinin borçlanma suretiyle e- 
meklilik işleminde hesaba katılmasını istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin duru
mu itibariyle borçlanma hükümlerinden istifade edemiyece- 
ği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4916 9 . V I . 1952

9212/8581 Mahmut Kireççi.
IMın So. Kadayıf 
Dökmeci.
Trabzon.

(Dilekçe özeti 
kmda).

Esnaf Vergisi hak-

Dilekçi : Adına salman Esnaf Vergisinin çokluğundan bah
sile, bunun mâkul bir hadde indirilmesini istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Salınan verginin
a.zaltılmasına imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine ait oldu
ğundan İni hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4917 9 . VI .1952

9213/8582 Bekir Eğe.
Paşa Mah, Miralay. 
Kâmilbey So. No. 3. 
Feriköy - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Tekaütlük işlemin
den şikâyet).

Dilekçi : Tekaüde tâbi tutulmuş olmasından şikâyet etmek 
te. dosyasının incelenerek hakkının iadesini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
aynı konu haıkkında Askerî Yargıtayda açmış olduğu dâva
nın süre aşımı noktasından reddedilmiş bulunduğu bildirilmek
tedir.

(•ereği düşünüldü : Kaza merciince yazılı şekilde karara 
bağlanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında komisyonu
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muzca başkaca işlem yapılmasını* mahal bulunmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4918 9. V I .1952

(Dilekçe özeti : Yevmiyeli hizmet
lerinin tekaüde tâbi diğer hizmet-

* lerine ilâvesi hakkında).

Dilekçi : Yevmiyeli olarak geçen hizmetlerinin tekaüde 
tftbi diğer hizmetlerine eklenmesini ve emeklilik işleminde he
saba katılmasını istemektedir.

Millî Savunma. Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
ayııı konu hakkında Askerî Yaı-gıtnyda ve Danıştayda açmış 
olduğu dâvaların her iki merci tarafından reddedilmiş bulun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercilerince incelenerek karara 
bağlanmış olan istek hakkında komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4919 9 . V I .1952

9332/8689 Fuat Uzkmav. 
9214/8583 Genelkurmay

Ordu Filim Teşkilâ
tında.

' Ainjkara.

9217/8585 Abdi Akören.
D. D. Y. Üst Yapı 
Şube Md. Y. Mü
hendis S. No. 3İ413. 
Ankara.

(Dilekçe özeti : Görevinden ayrıl
masına muvafakat edilmesinin te
mini hakkında).

Dilekçi : Mevcut şartlar altında Devlet Demiryolları İdare
sinde çalışamayacağı için başka bir işe geçmek üzere bu idareden 
muvafakat istediği halde verilmediğini beyanla, kendisine de 
emsali gibi gerekli muvafakatin verilmesi hususunun teminini 
talep etmektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Mesaisi ile ida
reyi memnun etmiş olan dilekçiye görevinden ayrılması hak 
kında muvafakat verilmemiş ise de kanuni hakkı olan istif--* 
talebinin kabul edilerek 1 8 .V I. 1951 tarihinde kaydının ka
patıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık ceva
bına göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi,

Karar No. K arar tarihi

4920 9.VT.1952
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9218/8586

Dilekçe
No.

9222/8589

9226/$593

înşaat Kalfa Defti o- 
ği-
Sanayi Cad. Yüz- 
başıöğ'hı A]). Kat 4. 
Ankara.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

( Dilekçe özeti : Yabana 
işçiler hakkında).

Usta re

Dilekçi : 2007 sayılı Kanuna aykırı olarak bâzı inşaat yer
lerinde yabancı usta ve işçi çalıştırılmakta olduğunu beyanla 
gereğinin yapılmasını istemektedir.

içişleri Hakanlığının cevabi yazısında : Yapılan kontrolde 
yabancılardan birinin bir inşaatta bizzat çalışmakta olduğu tes
bit edilerek adalete teslim olunduğu, bazılarının da bizzat ça
lışmayıp mütaahhit sıfatiyle veya başka bir müteahhitten gö
türü iş alıp Türk işçileri çalıştırmak suretiyle faaliyette ‘bu
lunduklarımı!* anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki müracaatın taallûk ettiği husus
tan dolayı Bakaulıkça lâzım gelen muamele yapılmış olmasına 
ve önleyici tedbirlerin de ittihaz edileceği tabii bulunmasına 
göre vâki istek hakkında komisyonumuzca başkaca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4921 9 . V I .1952

Faika Ateşeri.
Cebeci Sakarya Mah. 
Başşehir So. No. 28 
de.
A ııka ısı.

(Dilekçe özeti : Maa$ bağlanmam 
hakkında).

Dilekçi : ölü babasından kendisine maaş bağlanmasını iste
mektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : 5434 sayılı 
Kanunun makable teşmili caiz olmaması bakımından dilekçi
ye maaş bağlaııamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi gibi durumda olanlara aylık 
bağlanmasını temin için 5434 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması hakkındaki teklifle ilgili bulunan istek hakkında komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ve netice
ye intizar lâzımgeleceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4922 9 . V! . 1952

Mustafa Devrim. 
Kunduracı Mustafa 
Mestçier yanında. 
Çivili Kundura Kal
fası.
S afran b o lu .

(Dilekçe özeti 
kmda).

Gelir Vergisi hnk.

Dilekçi : Yıllık ücretlerinin götürü olarak hesaplanmasından 
ve takdir komisyonunca adına fazla kazanç takdir edilmiş bulun
masından şikâyet ettiğini beyanla, vergisi için âdil bir hal çaresi 
bulunmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin en az geçim 
indiriminden faydalandırıldığı ve adına on iki lira elli kuruş 
vergi salınmış olduğu ve muamelede kanun hükümlerine aykırı 
bir cihet görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına
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göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığı
na vc dilekçinin iddiasında ısrar ettiği takdirde kaza merciine 
müracaatta muhtariyetine karar verildi.

>İ£*w*r No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve«dp«ri Komisyon karan ve n« sebepten verildiği

4923 ‘9 .  V I . 1952

9228/8595 iîüîeyman Akkoca. 
Kepnir ı Köyünde. 
Akseki - Antalva.

(Dilekçe özeti : Çaltman hayvanla
rının buldurvlması hakkında).

Dilekçi : Çalınmış olan hayvanlarının buldurularak kendi
sine teslimini istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin çalındığını 
iddia ettiği hayvanlarından ikisinin on beş sene evvel sirkal 
edildiği ve bu hususta hiçbir makama müracaatta bulunmadığı 
1951 yılı Mayıs avında çalınan bir baş hayvanın buldurularak 
kendisine teslim ve sanığın da adalete tevdi edildiği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

9 . VI . 1952

9229/8596 Süleyman Sabancı. 
Zeyne. J . Ko. K. 
Gd. Başçavuş. 
Günar İlçem.

(Dilekçe özeti : Köyüne yakın bir 
yere nakli hakkında).

Dilekçi : Gülnar İlçesi Zeyne Köyü Jandarma Karakol Ko
mutanı oludğunu ve Germencik İlcesine bağlı köyündeki gay- 
rimenkullerinin Tapulama Kanununa, tevfikan, zilyed olduk
larını iddia eden bâzı kimseler üzerine tescil edilmekte bulun
duğunu öğrendiğini beyanla, lâzımgelen dâvayı ikame edebilmek 
için köyüne civar bir yere naklin i■ istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Tapulama Kanunu
nun tatbiki dolayısiyle meydana gelen bu ihtilâfın kadastro yar
gıçlığına. yapılacak itirazla halli mümkün olduğu için dilek
çenin bir örneği çıkanlaraka itiraz mahiyetinde kabul edilmek 
üzere mezkûr yargıçlığa tevdi ve keyfiyetten dilekçinin de ha
berdar edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık ceva
bına göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4925 9 . VI . 1952
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‘>'235/8601

Dilekçe
No.

Raf at Aydemir. 
Şenova Köyünde. 
Fehmi Aydemir. 
Vekili Umumisi 
oğlu.
Palu -

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : istimlâk muamele
sinden şikâyet).

Dilekçi : Sahip oldukları su membaı ile etrafındaki arazi
nin. Palu İlcesine bağlı Şenova Köyü İhtiyar Heyeti tarafından 
istimlâk edilmiş olmasından şikâyet etmektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : 5X5 miktarında bir* 
yerin yirmi lira bedel mukabilinde istimlâkine dair köy ihtiyar 
kurulunca verilen karara karşı dilekçinin ileriye sürdüğü iti
razın ilce idare kurulunca reddedilmiş ve bu karar aleyhine 
kanun yoluna baş vurulmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyetin mahiyetine ve Bakanlık ceva
bına göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4926 9 . VI 1952

0 2 3 6 /8 6 0 2

1 4 3 7 3 /1 3 3 8 6

1 1 4 4 1 /1 0 6 3 2
T 5j096 /14095

9 2 8 0 /8 6 4 3

Ahmet Aray. 
Mithatpaşa Mah. 
Sağlık So. No. 2. 
Zonguldak.
Nazmi Şeaıgezer. 
Cuma Mah. Yenice 
Cad. Lâpseki.

(Dilekçe özeti 
si hakkında),

Keseneklerin iadr-

Dilekçiler : Bulundukları vazifelerden ayrılmış olduklarından 
bahsile keseneklerinin iadesini istemektedirler.

Emekli Sandığı (îeııel Müdürlüğünün cevabi yazısında : Di
lekçilerin beş yılı doldurmamış olmalarından dolayı keseneklerinin 
iadesine kanunen imkân görülemediği bildirilmektedir.

(îereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümlerine göre vâki istek 
hakkında komisyonumuzca yapılacak biı* işlem olmadığına vc di
lekçilerin isterlerse kaza merciine müracaat edebileceklerin? karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

4927 9 . VI .1952

9237/8603 Mehmet Emin önas- 
ya .
Üniversite Rektörlü
ğünde.
Ankara.

(Dilekçe özeti 
masına dair).

Hakkının korun-

Dilekçi: Haksız yere işinden çıkarılmış olduğunu iddia etmekte 
ve tekrar göreve alınmasını istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının bu baptaki yazısına bağlı Rektörlük 
cevabında : Ankara Üniversitesi Rektörlük teşkilâtına hademe 
olarak girmiş olan dilekçinin aşırı ve uygunsuz hareketlerinden 
dolayı işine katı olarak son verildiği bildirilmektedir.

(iereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve yukarıya alınan ce
vaba göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4928 9 . V I . 1952
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4100/ Oavit Fitaman. 
9238/8604 Frankfurt. A. M.

Kronbergemtrasse
48.
Almanya.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti 
iptaline dair).

Iskat kararttım

Dilekçi : Vatandaşlıktan ıskatına dair olaıı Hakanlar Kurulu 
kararının iptalini istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Askerlik ödevini yap
mak üzere yurda dönmiyen ve muayyen müddet içinde de Ham
burg Konsolosluğuna müracaatla kendisini kavıt ettimıiyen dilek
çinin 1312 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin son fıkrası gere
ğince O. X.  193!» tarihinde 12112 sayılı Kararla yurtdaşlığımız- 
dan ıskat edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bu gibi iptal taleplerinin dâva şeklinde 
Damştaya karşı dermeyan edilmesi lâzımgeldiğinden vâki müra
caat hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4929 9 . V I .1952

92(41/8607 Ahmet Kanat re  ar. 
Caza Evinde tu
tuklu. 
Mardin.

(Dilekçe özeti : Kaçakçlıh mevzu
atının değiştirilmesi hakkında).

Dilekçiler : Kaçakçılık fiillerinin takip ve tecziyesine mütaallik 
mevzuatın, kendileri gibi mücerret hayatlarını kazaıunak maksa- 
divle hariçten eşya getirerek satanlara münhasır olmak üzere ısla
hını istemektedirler.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Yeni bir kanun mev
zuu olabilecek olan bu temenni hakkında mütalâa beyanına mahal 
görülemediği bildirilmektedir.

(Jereği düşünüldü : yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4930 9. VI .1952

9248/8614 Şaban Cayîav.
19 Mayış Mah. 
Giindoğdu İkinci 
Tarla So. No. 48 de. 
Samsan.

(.Dilekçe özeti, 
kında).

tskân edilmesi, hak-

Dilekçi : Kırını muhacirlerinden olduğunu, şimdiye kadar is
kân edilmediğini beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : 885 sayılı Kanunda 
gösterilen müddet içinde müracaatta bulunmamış olan dilekçinin 
artık iskân istemek hakkı kalmamış bulunduğu ve keyfiyetin da
ha evvel kendisine de tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol-
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Dilekçe Dilekç* sakibinin

No. ad^ soyadı ve adresi Komisyon kararı Ye m sebepten, verildiği

madığuıa ve dilekçinin talebinde ısrar ettiği takdirde kaza mer
ciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4931 . 0 . V I .1952

9261/8627 M. Necati Yazajr.
As. Şubesi Mİ. Me.
6. S. 945 - 24. 
tsflâhiye.

(Düyekçe özeti : Saymanlık vazi
fesinin uhdesinden alınmasına 
dair).

Dilekçi : Munzam olarak kendisine verilmiş olan ayniyat say
manlığı görevinin uhdesinden alınmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Sözü geçen va
zifenin dilekçinin uhdesinden alınmasına imkân görülmediği ve 
bu baptaki müracaatın yersiz bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu mevzuda komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4932 9 . V I .1952

9266/8631 Halil Büteıı.
D. D. Y. 6 nci İşlet
me. Memurlarından. 
2T845 Sicilli.
Adana.

(Dilekçe özeti : İntibak muamele
sinin düzeltilmesi hakkında).

Dilekçi : Adliyeden Devlet Demiryolları İdaresine naklen tâ
yin olunduğu sırada ücret derecesinin yanlış tesbit edildiğinden 
bahsile, intibak muamelesinin kanun hükümleri dairesinde İslahı
nı istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin tâyinin
de, derece ve ücretinin tesbitinde kanuna muhalif bir cihet görü
lemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine ait olduğun
dan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No K arar tarihi

4933 9 . V I .1952

9272/8635 Cemal Şakarcan. 
14167/13200 Cumhuriyet Malı.

Hanımeli So. Gaybı- 
yatır Ap. No. 36/11. 
Ankara.

(Dilekçe özeli : Emeklüik işlemi
nin koldanInuısı hakkında).

Dilekçi : Hakkında uygulanan emekli işleminin, husumet vc 
şalisi iğbirar neticeni tanzim edilen menfi sicile istinat ettirilmiş 
olduğunu ve bu suretle mağdur edildiğini beyanla, mezkûr işle
min kaldırılmasını ve haklarının bütün hukuki neticeleriyle bir
likte iadesini istemektedir.

Mili! Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin sö
zü geçen emeklilik işleminin kaldırılması talebiyle açmış olduğu



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı vs adresi
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Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

9274/8637

9275/8638

9276/8639

9273/8636

9278/8641

dâvanın Askerî Yargıtayca 12 . I I . 1941 gün ve 1290 sayılı ilâm
la ve tashihi karar talebinin de 11. IV . 1941 tarihli kararla red
dedilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan istek hakkında komisyonumuzca Anayasanın 54 ncü 
maddesi sarahatine göre bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4934 9 . V I . 1952

Şerit' Yüccl.
D. I). Y. Talkım 2121 
Çavuşu 24871 Sicil 
sayılı .
Yenidolaıı İstasyonu 
Polatlı hattı.

Mehmet Çetin.
D. D. Y. Takını 2123 
Çavuşu 20561 Sicil 
sayılı,
Malrkiiy - Temelli 
İstasyonu.

Yusuf Okyay.
D. I). Y. Takını 2114 
Yol Çavuşu 11410. 
Sicil sayılı.
Polatlı Garı.

Osman Şener,
I). I). Y. Takım 2122 
Çavuşu 22969 Sicilli 
Yen i d oğaıı 1 st asyon u 
Polatlı hattı.

(\Dilekçe özeti : Emeklilik hakları
nın tanınmasına dair).

Dilekçiler : 5434 sayılı Kanunla kaldırılan emeklilik hak
larının tanınmasını istemektedirler.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçilerin emek
lilik hakları 5434 sayılı Kanunla kaldırılmış olmayıp kendileri 
İdareye bağlı Tekaüt Sandığı ile ilgilendirilmiş bulundukları ve 
emeklilik haklarının mahfuz olduğu bildirilmektedir.

(iereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre bu hususla ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olcmadığına karar 
verildi.

Karar No. K arar tarihi

4935 9. V I .1952

Sabahattin Eyüboğ- 
lu .
3 ncü İşletme Hanlı 
İstasyonu.
Hareket Memuru. 
37258.
Kayseri.

(Bilekçe özeti : Terfi ettirilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Devlet Demiryolları İdaresinde’çalıştığını, emsal
lerinin ücretleri 67 liradan 74 liraya çıkarılmış olduğu halde 
kendisinin bu haktan mahrum edildiğini beyanla, terfiinin sağ
lanmasını istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin duru
munun düzeltilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek yerine ge-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

9282/8645

9279/8642

Halûk tğriboz. 
Sümerbank Basma 
Sanayii Müessesesi 
Pamıık Ekisperi. 
Nazilli.

Ahimet Sevengil. 
Sümerbank Basma 
Sanayii Müessesesi 
Pamuk Eksperi. 
Nazilli.

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

liriluıiş olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4936 9 . V I .1952

(Dilekçe özeti :■ Aylıkların m  bir 
derece yükseltilmesi hakkmda).

Dilekçiler : Sümerbanka bağlı Nazilli Basma Sanayii Mü- 
esse,sesinde açılan (Pamuk eksperi yetiştirme kursunu) ikmal 
ettiklerinden bahsile, aylıklarının bir derece yükseltilmesini 
istemektedirler.

işletmeler Bakanlığının cevabi yazısında : Bu kurstan ıne- 
/.un olanlara bir üst derece verilmesine imkân olmadığı bildiril
mektedir.

(iereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve bakanlık cevabı
na göre Jm hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına ve dilekçilerin taleplerinde ısrar ettikleri takdirde ka
za merciine müracaatta muhtariyetlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4936 9. V I . 1952

9283/8646 Melımet Karaağaç.
Karacasu Köyünde. 
Mukim.
Bolu.

(Dilekçe özeti : Tecil ve maluliye
ti hakkındaki kayıt suretinin ve
rilmesine dair).

Dilekçi : Tecil ve mâlûliyetine ait vesikaları 1944 yılında 
vukua gelen depremde zayi ettiğinden bahsile, bunların birer 
suretinin kendisine. gönderilmesi hususunun teminini istemek
tedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçiye 
ait künye defterinde terhisinden başka, tecil ve mâlûliyetine 
dair bir kayıt bulunmadığı ve isterse terhisi hakkındaki kayıt, 
suretinin kendisine verilmesi hususunun mahallî askerlik şube
sine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve Bakanlık ceva
bına göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4938 f) . VT . 195İ

9285/8648 Köy İhtiyar Heyeti. 
Tortan Köyü. 
Pasinler,

(Dilekçe özeti : Köy Eğitmeninin 
tekrar görevine iadesi hakkında).

Dilekçiler : Köylerinin eğitmeni olan Zihni Koçak ’ın haksız 
yere işinden çıkarıldığını beyanla, tekrar tavzifini istemek
tedirler.
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Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Adı g e ç e n  eğit
menin başarısızlığı tesbit edilmiş olmasından dolayı vilâyetçe 
görevine son verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve Bakanlık ceva
bına göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tariki

t)ilcfcç« DilAçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4939 9 . V I . 1952

9288/8651

9262/8628
9308/8667

Fatma Uyar. 
Kahveci İsmail nez
dinde .
Mihmandar Buca
ğında.
Adana.

Süleyman Tamrgan. 
Mestanzade Mah.
85 So. No. 33. 
Adana.

(Dilekçe özeti : Arazi verilmesi 
hakkında).

Dilekçiler : istiklâl Savaşındaki hizmetlerine karşılık ken
dilerine arazi verilmesini istemektedirler.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçilere, Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanunu dışında vatani hizmetlerine mukabil 
arazi verilmesine imkân bulunmadığı ancak, hak sahibi çift
çilerden bulundukları takdirde mezkûr kanun hükümleri da
iresinde kendilerine arazi verilmesi hususunun alâkalı vali
liğe yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4940 9 . V I . 1952

9298/8657 Fikri Alpınar., ; ■ 
Bakırköy Sakızağacı 
Korsan So. No. 22.

(Dilekçe özeti : Emekliliğe irca 
işleminin kaldırılması hakkında).

Dilekçi : Ulaştırma Bakanlığı müfettişlerinden bulundu
ğu sırada kanunsuz ve haksız olarak tekaüde irca edildiği
ni beyanla, bu baptaki muamelenin iptalini ve diğer hakla
rının da iadesini istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Jandarma üsteğ
meni iken kifayetsizliğinden dolayı emekliye ayrılmış bulu- 
masından dolayı 1940 yılında idareye intisap eden dilekçi
nin de kendisi gibi hizmetinden istifade edilmiyen birkaç 
emekli memurla birlikte tekrar tekaüde irca edilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve bakanlık cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına ve dilekçinin talebinde ısrar ettiği takdirde kaza mer
ciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4941 9 . V I . 1952
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0299/8658

Dilekçe
No.

9302/8661

0303/8662

Meryem Yırtıcı. 
Avuç Köyünde. 
Mukim.
Hacıbektaş.

Dilekçe sahibimin
adı, soyadı re adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Tarlalarının ken
disine teslimi hakkında).

Dilekçi : Köy okulu inşa edilmek üzere kamulaştırılan ta r
lalarının kendisine iadesini istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Bu hususta vi
lâyetçe yapılmakta olan muamelenin neticesine intizar lâzını- 
geldiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabı
na göre komisyonumuzca bu bapta bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığımı karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4942 0 . V I . 1952

Âkif Pekşen. (Dilekçe ö&eti : MâJûliyet maaşı
Burhaniye Köyünde lıukkmda)..
Mukim , . r . t v
,, , . . 1, • Dilekçi : Vazılc malullugu maaşının hastaneden çıktığı 2 .Sarayköy Ucesı. VTT . ’ „ . , . . .  ,

A lı .1049 tarihinden itibaren bağlanmasını veya ikramiye veril
mesini istemektedir.

Emekli Sandığı Gotıe! Müdürlüğünün cevabi yazısında : 5434 
sayılı Kanunun 91 nci maddesinin (B) fıkrasına tevfikan dilek
çiye 1 . I I I . 1951 tarihinden itibaren aylık bağlanmış olduğu ve 
mâlûl erlere ikramiye verilmesine kanunen imkân görülemediği 
bildirilmektedir. O f"  *

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve Genel Müdürlük 
cevabına göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına ve dilekçinin iddiasında ısrar ettiği takdirde 
kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

T 4943 9 . V I. 1952

Muharrem Boyacı. (Dilekçe özeti : Yeni Ceza Evine
Ceza Evinde. nakli hakkında).

^zm*r ' Dilekçi : Kanunun aradığı şartları haiz bulunduğunu beyan
la. yeni ceza evine naklini istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : İzm ir C. Savcılığının 
teklifi üzerine dilekçinin Ankara Yeni Ceza Evine nakledilmiş ol
duğu bildirilmektedir.
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t)ilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

' K arar No. K arar tarihi

4944 9 . V I. 1952

9311/8670 Ali Tunçalp.
D. D. Y. 8 nci ^ e t 
me Müdürlüğünde 
Ressam, 
îzmir.

(Dilekçe özeti : liir kısım hizmeti
nin tekastlüğünde nazara alınma
sı hakkında).

Dilekçi : Askerî fabrikalarda geçen hizmetinin emeklilik mua
melesinde hesaba, katılmasını istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabî yazısında : Dilekçinin bahset
tiği hizmetin yevmiyeli olması hasebiyle tekaütlük müddetine 
ilâve edileıııiyeoeği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
vc dilekçinin talebinde ısrar ettiği takdirde kaza merciine müra
caatta muhtariyetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4945 9 . V I .1952

9316/8675 Bedriye Taşbaş. • 
Havyar So. Florya 
Ap .Kat 1.
Cihangir - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Nakil kararının 
iptali ve terfiinin sağlanması hak
kında).

Dilekçi : İlkokul öğretmeni olduğunu ve Millî Eğitim Bakan
lığınca, İstanbul’dan Erzuruma nakline dair verilen kararda ka
nuni isabet bulunmadığını beyanla, bu kararın iptalini ve terfii 
hususunun da sağlanmasını istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 1949 - 
1950 ders yılım izinli olarak geçirdiği, terfi edebilmesi için her 
yıl başarı derecesinin teshili icabetmekte bulunduğu ve bu sebep
ten terfi ettirilemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin talebinde ısrar ettiği takdirde kaza mer
ciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4946 9 . V I . 1952



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı re adresi Komisyon kararı ve ne sebepte» verildiği

9317/8676 Haşan Engin.
2 No. lu. Dikim Evi 
Yollama Memuru. 
Ankara.

9321/8680 Sadık Çiner.
Türk Birliği Başöğ
retmeni.
Karşıyaka - İzmir.

9323/8682 Peruze Kara. 
10883/10120 Kaledibi Mah. 
14662/13663 Şehit Ali Eşi. 

Tortum.

(Dilekçe özeti : Gözlük temini ve 
mire hakkında).

Dilekçi : Askerî Dikimevinde Yollama Memuru bulunduğu sı
rada gözlerinde husule gelen ânzadan dolayı muayene edilerek 3 
numara bir gözlük kullanmasına raporla lüzum gösterildiği ve bu 
gözlüğün idarece teinini gerektiği halde şimdiye kadar verilme
diğini vc ha.sta isçilere ve ailelerine tedavileri hususunda yardım 
yapılmadığını ve iiç günden fazla ilâç verilmediğini beyanla, bu 
hususlar hakkında bir karaı* verilmesini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçiye göz
lük verilmiş olduğu, hasta işçilerin tedavi edildiği, işçi ailelerinin 
hastalanmaları halinde idarece tedavileri mecburi bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına, 
üöro komisyonumuzca bu hususta yapılacak bir işlem olmadığımı 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4947 9 . V I . 1952

(Dilekçe özeti : Tefsir talebine 
dair).

Dilekçi : Yabancı vc azınlık okullarındaki hizmetinin 5242 
sayılı Kanunun tarifi şümulüne girip girmediğinin tefsir yoliyle 
tâyinini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
bahis mevzuu hizmetlerinin resmî okullarda geçmiş sayılmasına 
ve binaenaleyh 5242 sayılı Kanunun tarifi şümulüne ithal olun
masına imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tefsir istemek yetkisine sahip olmıyan 
komisyonumuzca bu bapta vâki talep hakkında bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4948 9 . VI . 1952

(Dilekçe özeti : Aylığının tekrar 
bağlanması hakkında)-.

Dilekçi : On seneliği toptan verilerek kesilmiş olan aylığının, 
bu müddetin bitmiş olmasından dolayı tekrar bağlanmasını iste
mektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : On seneliği 
toptan verilmek suretiyle tasfiyeye tâbi tutulmuş olan mezkûr
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aylığın tekrar bağlanmasına kanunen imkân görülemediği bildi
rilmektedir.^

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine, Bakanlık cevabına 
ve mevcut kanun hükümlerine göre bu hususta komisyonumuzca 
yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarih i

Dilekçe Dikkçe sahibinin
N«. adı, aoyadı re adraai Komisyon kararı ▼« ne sebepten verildiği

4949 9 . VI . 1952

9324/8683 Petruze Kara. 
Kaledibi Mah. 
Şehit Ali Karısı. 
Tortum.

(Dilekçe özeti 
hakkmda).

Tütün ikramıiyesi

Dilekçi : Eşi er A li’nin şehit olmasından dolayı kendisine 
verilmesi lâzımgelen tütün ikramiyesini 1933 yılından beri ala
madığından bahsile, bu ikramiyenin toplu olarak ödenmesi hu
susunun sağlanmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçiye 
toplu bir paranın verilmesine imkân olmadığı ve müracaatı ta ri
hinden sonraya ait olmak üzeı-e muamelesinin yapılarak 1950 
yılından itibaren tütün ikramiyesinin ödenmesi hususunun alâ
kalı askerlik şubesine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin toptan ödeme talebinde ısrar ettiği 
takdirde kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4950 9 . VI . 1952

9327/8686 Nusret Tezean. 
Küçükyalı Dalyan- 
bum u So. No. 130. 
Bostancı - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Mehmet Hayri Er- 
tü rkü ’n mâlûliyet durumu hakkın
da).

Dilekçi : Mehmet Hayri E rtürk  adındaki şahsın iltimasla 
mâlûliyet derecesini birinci dereceye çıkartmış olduğunu be
yanla, bu derecenin tenzilini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Adı geçen 
Hayri E rtü rk ’e ait muamelede bir kanunsuzluk bulunmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre komisyonumuzca bu hususta bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4951 9 . V I . 1952



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ye adresi
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Komisyon kararı ve ae sebepten' verildiği

9329/8687

7913/9042

9291/8645

9300/8659

9301/8660

9305/8664
9306/8665

9312/8671
9313/8672

ismet Erenci. 
içişleri Bakanlığı, 
özlük işleri Genel 
Müdürlüğü Sicil 
Bürosıı Daktilosu.

(Dilekçe özeti : Maaşının en az ge- 
çim indirimine tâbi tutulması hak
kında )

Dilekçi : Kocasının çalışamıyacak bir dunumla olması ve 
geliri de bulunmaması dolayısiyle kentlisinin aile reisi olarak 
kabul edilmesini ve aldığı maaşa en az geçiıu indiriminin tatbik 
olunmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin maaşına 
indirim tatbik edilmemesi suretiyle yapılan işlemde kanuna ay
kırı bir cihet görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre l)iı hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin talebinde ısrar ettiği takdirde kaza 
merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4952 9 . V I . 1952

(Dilekçe özeti : Eski yerlerine 
nakledilmeleri hakkında) .

Dilekçiler : Toptancı bostan esnafına yine eski yerlerinin 
verilmesini istemektedirler.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Hal yanında bulu
nan eski bostan sergilerinin Unkapam’ndaki Tekirdağ iskelesi
ne nakledilmeleri ve bu seııe de burada satış yapmaları İstan
bul Genel Meclisi tarafından karar altına alınmış olduğu ve 
bu karar dairesinde faaliyete geçmiş bulunan sergilerin tekrar 
hal yanına nakillerine imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4953 9 . V I. 1952

Bostan müstahsıllan 
namına M uhtar ve 
îh tivar Kurulu Üye
si.
Karabiga.

Ali Koç ve ar. 
Bostan ekicilerin
den.
Bayındır - İzmir.

llusunlu Köyü. 
M uhtarı ve ar. 
Kavun ve karpuz 
Ekicilerinden. 
Tekirdağ.

S. Yaman ve ar. 
Karaağaç K avun, 
karpuz ekicilerin
den.
Manisa.

N. Tufan’ve ar. 
Değirmenciler Kö
yü Muhtarı.

Bostan ekicileri na
mına.
Uzunköprü.

M. Göktepe ve ar.



Dilekçe Dilekle tabibisin 
No. adı, soyadı v« adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

9319/8678 M. Eroğlu ve ar.
9320/8679 Kavun karpuz eki

cileri adına.
Ahmetli Bucağı.
İh tiyar Meclisinden.
Turgutlu İlçesi.

9336/8693 Ziya Akdağ ve ar.
9337/8694 Süleyman Köyü 

Kavun Karpuz.
Ekicilerinden
Akhisar.

9354/8711 K. Şenyüz ve ar.
Çıplak Karpuzlu.
Bostan zürralarm- 
dan.
İzmir.

9360/8715 1. Çetinkaya ve ar. >
9362/87.17 Mahmutlu Köyü ve 

civarı.
Bostan ekicilerin- 

j den.
Tire.

9387/8741 D urana ve ar.
9388/8742 Kavun karpuz eki

cilerinden .
Tepeköv Mah.
İzmir - Torbalı

9400/8761 H. îren  ve ar .
9401/8752 Bıoötan ekicileri.

adına Gömen Bos
tancı Köyü İhtiyar 
Kurulu Üyesi.
Bandırma.

9535/8878 M. Umut ve ar.
9536/8879 Bostan ekicilerin

den.
Pehlivan Köyünde.
Uzunköprü.

9284/8647 Yusuf Doğrular.
9289/8652 ve ar

İskelede 4 No. lu 
Bostan sergisi.
Sahiplerinden.
Tekirdağ.
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Dilekçe
N t.

9339/8696 N uri Yücel.
D. D. Yojlan Müdür
lüğünde Büyük 
Ambarda M^mur. 
H aydarpaşa - İstan
bul.

Dilekçe gakibmin
adı, »oy adı adrecl Komisyon kararı ve ne sebepten varildiği

(Dilekçe özeti : Mağduriyetinin 
giderilmesi hakkında).

Dilekçi : Memuriyet unvanının değiştirilmiş olmasından do
layı müktesep hakkı ve hukuki durumu ihlâl edilmiş olduğundan 
bahsile, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Memur adaylığından 
memuriyete geçirilmiş olan dilekçinin ihlâl edilmiş bir hakkı bu
lunmadığı gibi mağduriyeti de bahis mevzuu olamıyacağı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre komisyonumuzca bu hususta bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin talebinde İsrar ettiği takdirde kaza mer
ciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4954 9 . VI .1952

Başkan
Maraş - Balıkesir Bilecik Çaııki*;

Abdullah Aytemiz A li Fahri t  seri İsmail Aşkın Kâzım A*ar

Elâzığ Gümüşane Gümüşane Kayseri
Hâmit A li Yöney Cevdet Bay hur a Ahmet K. Varınca Yusuf Ziya Turgut

Malatya Seyhan Tokad Trabzon
Nuri Ocakcıoğlu Salim Serçe Ahmet Gürkan Salih Esad Alp eren

Urfa
Reşit K. Timuroğlu

(Dilekçe sayısı : 225)

T. B. M. M. Basımevi



Dönem : IX

T. B. M. M.
Toplantı: 3

D İ L E K Ç E  K O M İ S Y O N U  

H A F T A L I K  K A R A R  C E T V E L İ

—Hl Sayı • 47 B. M. M.
K i t a p l ı ^ »

1 . XI.  1952 Cumartesi . , (3 . j l î
Dilekçe Dilekçe sahibinin 

No. adı, soyadı ye adresi

1772/1657 Makbule Kuntuş.
Kadıköy Şifa So. 
20/ 2.
İstanbul.

Komisyon kararı ve "ne sebSptoıTvSTİ3igr

(Dilekçe özeti : Bir ilâmın infazı
na mâni ve Anayasa hükümlerine 
muhalif olan 245 sayılı tefsir ka
rarının düzeltilmesi hakkında).

Dilekçi : Murisi Abdülâziz veresesinden Seyfettin’in şahsi 
emvalinden olup İstanbul'un Taşlık namı ile mâruf mahallinde 
bulunan gayrimenkuller üzerinde 431 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesine tevfikan ve Hazine tarafından alınan tapunun iptali 
içiıı diğer verese ile birlikte ikame ettikleri ve uzuıı yıllar «le
vanı eden dâvanın asliye hukuk mahkemesince lehlerine olarak 
bir karara bağlanıp Yargıtayca da mezkûr maddei kanun iyenin 
bu kanunun yürürlüğünden önce ölmüş olanların gayrimenkul
lerine şümulü olamıyaeağı içtihadında bulunarak tasdik edilmiş 
olduğu halde mezkûr yerlerin bir kısmını ucuz fiyatla ellerine 
geçirmiş olan ve zamanın müteneffizanından bulunan İnönü. 
Şükrü Saraçoğlu, Fuat Ağralı vc Kemal <îedeleç’in tesir vc nü
fuzları' ile alelâcele Yüksek Meclisten çı kan lan ve Anayasan ın 
mahkeme hükümlerini her türlü müdahaleden masun kılan açık 
hükümlerine mııhaiif bulunan 2 Mayıs 1049 tarihli bir tefsirle 
bu yerler üzerindeki hakkı tasarruflarının selbedilmiş bulun
duğunu belirterek mezkûr tefsir kararının Anayasa dairesinde 
düzeltilmesini istemektedir.

Selef Komisyon Başkanlığınca İhtisas Komisyonu olan Ma
liye Komisyonuna yazılan ve ıııezkûr tefsir kararının Anayasa
ya mugayereti cihetinin incelenmesine mütaallik tezkereye kar
şılık mezkûr komisyondan alınan cevapta : Z ikrahı ıran tefsir 
kararının; 431 sayılı Kanunun S ııei maddesinin tatbikatında 
vâki ihtilâfları ortadan kaldırmak maksadiyle vc Anayasanın 
Yüksek Meclise tanıdığı salâhiyet dâhilinde çıkarılmış ve hiçbir 
gûna; ihtilâfa düşen kaza mercilerinin vazife ve salâhiyetlerine 
müdahaleyi tazammun etmediği ve Anayasanın 54 ncü maddesi
ne mugayeretinin de bahis mevzuu olamıyaeağı belirtilmektedir.

Keza Adalet Bakanlığına gönderilen ve müstedi Makbule 
Kımtuş’un belirttiği gibi kendisi ve diğer verese lehlerine veri
lip Yargıtay tarafından onanmış bir karar mevcut ise tasdikli



Dilekçe Dilcikçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

5329/5030

bilr örneğinin gönderilmesi ve bu kararı muhtevi ilâm icraya 
konulmuş ise cereyanı muamelenin ve hükmün infaz çelilip edil
memiş olduğunun sebepleri ile birlikte bildirilmesine dair olan 
tezkereye karşılık adı geçen bakanlıktan alınan cevabi yazıda : 
Abdülâziz mirasçıları tarafından Hazine aıleyhine açılmış olan 
men’i müdahalo dâvası sonunda İstanbul 11 nci Asliye Hukuk 
Yargıçlığından verilmiş bulunan 2 karar örneğinin gönderildi
ği vo dâva dosyasının halen Yargıtayda olduğu, kararın henüz 
kesinleşmemiş bulunmasına göre icra safhasına intikaıl etmemiş 
buluııdıığıı bildiriİmektedir.

Zikrolunan 2 karardan 948/9.29 tarihli Mk kararın hulasa
ten açıllan dâvanın kabulü ile dâvacıiaiTD mevzuu dâva, üzerin
deki hisselerine dair ve lehlerine bir hÜkmit ihtiva etmekte bu
lunduğu ve bu kararın Yargıtay 1 nci Hukuk Dairesince bozul
ması üzerine dâvâlı tarafından yapılan tashihi karar talebinin 
kabulü ile bahis konusu edilen tefsir kararı dairesinde davanın 
reddi icabedeceği içtihadından dolayı aynı dairece bozulmuş 
olaıı karardan sonra ve bozma dairesinde işi ele almış olan İs
tanbul II nci Asliye Hukuk Mahkemesinin 949/644 sayılı diğer 
kararı ile de dâvanın reddedilmiş olduğu görülmektedir.

ereği düşünüldü : İsteğin kaza merciince İncelenmekte olaıı 
bir meseleye taallûk etmesine ve tefsir kararının değiştirilmesi 
veya kaldırılmasının da ancak tefsir teklifinde bulunmaya yet
kili olan milletvekilleri ile Bakanlar Kuruluna ait bulunmasına 
binaen talep hakkında vazife cihetinden komisyonumuzca yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4955 16 . V I .1952

Emine Akdeniz. 
Bayazıt Çarşıkapı. 
Karababa So. No. 8. 
İstanbul

(Dilekçe özeti : Gazi Evrenos vak
fı hakkında).

Dilekçi : Gazi Evrenos ailesine mensup bulunduğunu ve 
adı geçenin Selânik’te kalan menkul ve gayrimenkul emvaline 
vaktiyle Hükümetçe vaziyed olunduğu gibi emvaligayrimenku- 
lesine ait ve Yunan Hükümetinden Hükümetimize verilen meb
lâğında. Vakıflar tdaresi ile ilgili görülerek jyeni bir tesise 
tahsis olunduğunu halbuki hükmü kalmıyan vakıf bedelinin 
kanunen hissedarlarına tevzii icabettiği halde muvafakatlerinin 
dahi istihsal olunmadığını belirterek bu konu da daha önce 
Dilekçe Komisyonunca müttehaz 21 . V . 1946 tarih  ve 2704 
sayılı karar ve ilgili dosyanın te tk ik  olunup mezkûr menkul 
ve gayrimenkul evmal üzerindeki haklarının verilmesi için ye
niden bir karar alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki asıl olarak kaza mercilerine ait 
olan ayni mevzu hakkında Dilekçe Komisyonunca da 21.V.1946 
gün ve 2704 sayılı ve halen kesinleşmiş bulunan bir karar
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Dilekçe

No.

4253/4011

Dilekçe sahibinin
adı, aoyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

ittihaz olunmuş bulunmasına göre komisyonumuzca yeniden 
yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4956 16 . VI . 1952

Ferit Nadı özsüt. (Dilekçe özeti : Danıştay kararını
Dernek Balkanı. infaz etmiyem İstanbul Beldiyesi
İstanbul. Daimî Komisyonundan şikâyet).

Dilekçi : Temsil ettiği Sütçüler Derneği adına verdiği d i
lekçesinde; 1944 yılında tespit olunup e l’an cari bulunan sütlü 
mamuller narhlarının maliyet unsurlarının (kira zamları, şeker 
fiyatının yükselmesi ve müstahdem ücretlerinin artması gibi 
maliyete müessir masarif dolayısiyle) yeniden tesbit i için 
yaptıkları müracaatların belediyece reddolunması üzerine; aç
tıkları dâva neticesinde belediyenin mezkûr kararının iptaline 
dair Danıştaydan karar almış bulumalarma rağmen taleple
rinin e l’an is’af olunmadığından ve işlerinin kemafissabık sü
rüncemede birakıldığıdan şikâyetle mezkûr ilâm hükmünün 
infazı esbabının temin buyurulmasını ve alâkalılar hakkmda 
takibat icrasını istemektedir.

tçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Bu mevzuda yapılan 
müteaddit m üracaatlar üzerine daimî komisyonca verilen k a 
rarların  alâkalılara tebliğ edilmiş bulunduğu, Danıştayca veri
len bahis mevzuu karardan sonra da talebin yine bu komisyon 
tarafından incelenip reddedilmiş bulunduğu mevzuu incele
meye kanunen yetkili bulunan Daimî Komisyonun kanuni yet
kisini kullanmış olduğu bildirilmektedir.

Dosya üzerine yapılan incelemeye göre; gerek Dilekçe ve 
gerekse İstanbul Vali ve Belediye Başkanlığının 389 sayılı ya
zısı örneğine nazaran ; Danıştayca ittihaz olunan bahis mevzuu 
iptal kara rın d a : belediye komisyonunca şeker fiyatlarının 
artmasından doğan ihtilâfın fiyat tebeddülatının esaslı şekilde 
tahlil olunmıyarak umumi mülâhazalarla ve ezcümle umumi 
ve maliyet masraflarının nelerden ibaret olduğu hakkmda 
hangi İlmî kıstasa dayanıldığınm belirtilmediğine işaret olun
makta ve mezkûr karardan sonra da Daimî Komisyonca tek 
rar muktazi incelemelerin yaptırılarak talebinin reddedilmiş 
bulunduğu anlaşılmaktadır.

Komisyonumuzca zikrolunan iptal kararının görülmesi için 
hâsıl olan lüzum üzerine iki defa tçişleri Bakanlığına yazılan 
tezkereye cevaben adı geçen Bakanlıktan alman ta h r ira tta : 
karar örneğinin gönderilmiş olduğu bildirilmekte ve gözden 
geçirilen kararın da İstanbul Belediye Meclisince şekerli ma- 
müller hakkında tanzim olunan tarifenin bu işin encümene
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Koalisyon kararı ve ne sebepten verildiği

mevdu bir vazife olması bakımından ilgililerin müracaatları 
da nazarı itibara alınmak suretiyle ve Belediye Kanununun 
74 ncü maddesine tevfikan ve İçişleri Bakanlığının talebi üze
rine verilmiş bir iptal kararı olup Dilekçinin bahsettiği vc 
Dâva Daireleri Genel Kurulunca ittihaz olunan karar olmadığı 
görülmüş keza Danıştayın bıı iptal kararından sonra da işi 
kanunen incelemeye salâhiyetli bulunan Belediye Encümenince 
talebin karar dairesinde yeniden incelenerek karara bağlan
mış bulunduğu ve bu suretle Danıştay kararının infaz olunma
masının vârit olmadığı neticesine varıldıktan son ra :

Gereği düşünüldü : Narh talebinin; Danıştay kararını mü
teakip ve bu karar dairesinde tek rar incelenip bir karara bağ
lanmış olduğu anlaşılmasına göre; yeni bir hüviyet taşıyan bu 
karar aleyhine hak ve menfaati muhtel olanların tekrar bu 
mercie baş vurmaları icap ettiğinden tetkiki komisyonumuzun 
görevi dışında kalan talep hakkında yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4957 16. V I. 1952

fDilekçe özeti : Âmme menfaati 
olmadığı halde istimlâk olunan 2 
evine ait kanunsuz olarak yapılan 
bu muamelenin iptal olunması 
hakkı nda).

Dilekçi : Finike - Kumluca yolunun genişletilmesi bahanesile 
belediyece 2 evinin kanunsuz olarak istimlâk olunduğundan şikâ
yetle âmme menfaati bulunmıyaıı işbu muamelenin iptalini iste
mektedir.

içişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Bahis konusu istimlâkin 
Finike Belediyesi tarafından ve imar plânı tatbikatı dolayısiyle 
kanun dairesinde yapılmış olduğu ve iddiaların vârit bulunma
dığı bildirilmektedir.

Gereği' düşünüldü : 3710 sayılı Belediye istimlâk Kanununa 
göre yapılan istimlâkte menafii âmme bulunup bulunmadığı hu
susunun tetkiki eıı büyük mülkiye âmirine mevdu vezaif cüm
lesinden bulunduğuna ve bu makamlarca verilecek kararlarında 
kati olduğu tasrih edilmiş bulunmasına ve bu nokta dışında kalan 
itirazlardı incelenmesi de kaza merciine ait olduğuna göre kabule 
şayan görülmiyen talebin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4810/4544 Fatma özkaya.
Nacaklar Mah. 
Elmalı.

4958 16 . VI 1952
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Dilekçe

No.

6736/6214
6741/6219

6844/6316

İhsan Karaayak. 
Askerî Tıbbiye Oku
lu Tabib.
5/5 118.
Bayazit - İstanbul.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : Meclis üyelerin- 
den, mürekkep bir jüriye Askerî 
Tıp Okulunda geçen hâdiseler hak
kında izahat vermek isteğine 
dair).

Dilekçi : Askerî Tıp Okulu iç idaresindeki 5 yıllık hâdiseler 
hakkında kabul buyuı ulduğu takdirde teşkil olunacak bir jüri 
huzurunda izahat vermeyi istemektedir.

Komisyonumuzca görülen lüzum üzerine istenilen mütalâayı 
muhtevi Millî Öavuımıa Bakanlığı cevabi yazısında : Gerek di
lekçinin ve gerekse validesinin; Genel Kurmay Başkanlığına, 
1 nci Ordu Müfettişliğine ve Akademiler Komutanlığına yap
tıkları müteaddit müracaatlar üzerine mezkûr okulun bağlı 
bulunduğu Harb Akademileri Komutanlığı Âmiri Adliliğince 
yapılan tahkikata; dilekçinin akli mâlûliyete duçar olup haleti 
Bakırköy Hastanesinde tedavi oltında bulunduğunu kavli ve 
fiilî ehliyeti olmadığından şikâyet konusunun tesbit olunmasına 
imkân bulunamamağına binaen tahkikata mahal olmadığına 
kiırar verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
liiiep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

4959 16 . V I .1952

Recep Toroğlu. (Dilekçe özeti : Dilekçe Komisyo-
Samanpazarı Gün- nunca iptal olunan tekaütlük nıu-
düz So. No. 26. amelesi üzerine müterakim açık
Ankara. maaşlarının verilmediği ve terfi

muamelesinin yapılmadığı hak
kında).

Dilekçi : Tanın Bakanlığınca mütekaiden müstahdem ol
duğu ileri sürülerek 1947 yılında haksız yere tekaüde s^kolun- 
duğundan ve vâki müracaatı üzerine mezkûr muamelenin Di
lekçe Komisyonunun 10 . VI . 1948 gün ve 533 sayılı kararı ile 
iptal olunmuş bulunduğundan ve 1,5 yıl hakkının istihsali 
için bekledikten sonra tekrar memuriyete alındığından bahsile 
bu müddete ait memuriyet veya tekaütlük maaşlarının verilme
si ve tekaütlüğü dolayısiyle yapılamadığı resmen kendisine bildi
rilmiş olan terfi muamelesinin de tekaüde sevkolunduğu tarih 
ten muteber olmak üzere yapılması için gerek Bakanlığa ve ge
rekse Danıştaya yaptığı müracaatlarının kabul olunmadığından 
şikâyet ederek iptal muamelesi Yüksek Meclisçe karara bağlan
mış olduğuna göre bunun netayıcine mütaallik olan haklı is* 
tekleri hakkında, eklice takdim ettiği emsal karara, mümasil bir 
karar verilmesini istemektedir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Komisyonca görülen lüzüm üzerine istenilen malûmatı muh
tevi Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : 10 . VI . 1947 tarihinde 
emekliye irca edilen dilekçinin Yüksek Meclisten istihsal et
tiği karar üzerine 2 . II  . 1949 tarihinde Amasya Gökhöyük 
Teknik Ziraat Okuluna tâyin edilmiş ve bu tarihler arasında da 
ücretle Ankara Üniversitesinde çalışmış bulunduğu, zikrolu- 
nan zamana ait açık maaşları ile terfi hakkının tanınmasına dair 
olan isteğin; 1108 ve 3656 sayılı Maa§ ve Barem kanunlarına 
göre, Bakanlıkça yerine getirilmesinin mümkün görülmediği 
açtığı dâvanın da Danıştay 5 nci Dairesince reddedilmiş bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin; Yüksek Meclisten istihsal 
ettiği 533 sayılı karar dairesinde tekrar tavzif olunduğu anla
şılmasına ve bu karara müteferri vâki talebinin de kaza merciin
ce incelenerek karara bağlanmış bulunmasına göre komisonu- 
ıııuzca yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4960 16 . VI . 1952

6959/6427 Ahmet Yılmaz. 
Halkavun Bucağı. 
Orhaniye Köy Muh
tarı.
A nkara.

(Dilekçe özeti : Topçu poligonu 
için m a la n  hilâfına istimlâk olu
m u  arazi ve meralanntn geri ve
rilmesi

Dilekçi : A nkara’nın Zir ve Halkavun bucaklarına bağlı 20 
köye ait arazi, çayır ve meraların 1926 yılında topçu poligonu 
için rızaları hilâfına istimlâk olunmak suretiyle bu köylerin 
müşkül durumda bırakıldıklarından bahsile mezkûr poligonun 
Polatlı ’ytı naklolunarak istimlâk olunan bu gayrimenkulleri- 
nin geri verilmesi esbabının temin buyurulmasını istemektedir.

Komisyonumuzca görülen lüzum üzerine istenilen malûma
tı muhtevi Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Muhtelif 
silâhlara ait yapılacak satışlar için umumi istimlâk kararname
sine tevfikan ve Bakanlar Kurulunca istimlâk olunup halen 
üzerinde birtakım tesisler yapılarak atışlar yapılmakta olan 
mezkûr yerin, köylülere terkedilmesine imkân bulunmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre ta
lep hakkında komisyonumuzsa yapılacak bir muamele olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarih i

4961 16 . VI . 1952
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Dilekçe

No.

Î09VG551

7145/6600

Dilekçe tabibinin
Adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özet* : Yol Verrgisi hak
kında).

Dilekçi : Kanunen ihbarname tebliği suretiyle tahsili icabe
den 1951 Yol Yergisinin; kendisinin tevkifin» tevessül olunmak 
ve -kayınvalidesine ait tütün! ei’e haciz konulmak gibi tedabiri ic- 
raiye ile tahsil olunmak suretiyle yapılan keyfî muamelelerden 
şikâyet ederek birçok vatandaşların ceza evine şevklerine âmil 
olan bu kanunsuz muameleye son verilmesini istemektedir.

Komisyonca görülen lüzum üzerine istenilen malûmatı havı 
İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Malî durumu müsait olma
dığı anlaşılan dilekçinin hapsen tazyikından sarfınazar olundu
ğu gibi, kayınvalidesine ait olan tütünler üzerine konulan hac
zin de kaldırılmış olduğu, esasen Yol Vergisi borcunun 5889 sa
yılı Kanun gereğince tamamen silindiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4962 16 . V I . 1952

H alit Dündar.
Otakçılar Mescit So.
No. 2/62.
Byiip - İstanbul.

Dilekçi : Baro idare meclisince verilip haysiyet divanınca 
da tasdik olunan ve 2 yıl müddetle avukatlık meslekini ifadan 
memnuiyetine dair olan karann isabetsizliğini ve makbul maze
retleri sebebiyle kendisini müdafaa imkânının bulamadığını be
lirterek mezkûr karann hususi af yolu ile ’kaldmlmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Hususi af müessesesine gi recek olan ce- 
zalann bir hükümle taayyün eden cezalardan bulunması İçtü
züğün 54 ncü maddesi sarahati cümlesinden olmasına keza Baro 
Haysiyet Divanı kararlan  hakkında da hiçbir mercie ba$ vuru- 
lamıyacağı 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 114 ncü maddesi 
iktizasından bulunmasına göre talep hakkında komisyonumuzca 
yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

(Dilekçe özeti : Avukatlıktan  
men’ine dair verilmiş olan kara
rın hususi af yolu ile kaldırılması 
hakkkında).

Hüseyin Akalın. 
Efendi Mah. 95 
So. No. 15 - 3. 
Akhisar.

4963 16. V I . 1952
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Dilekçe

No.

7929/8540

8587/7975

Haydar Kang. 
Sultanahmet Diz- 
darye çeşmesi No. 
14 .
İstanbul.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : 1938 yılında vali
de ve kardeşi ile birlikte 13 nü fu
sunu öldürtüp cesetlerini yaktı
ran Kâzım Orbay ve suç arkadaş
ları hakkmda yaptığı şikâyetler 
dolayısiyle ilgili makamların ha
rekete geçmelerinin temin buyu- 
rulmasına dair).

Dilekçi : 1938 yılında Tunceli’nin Agzunik Köyünde 70 ya
şındaki ihtiyar validesi ile kardeşi ve efradı ailesini öldürtüp ce
setlerini yaktırmış olan Kâzım Orbay ve suç arkadaşları hakkın
da Yüksek Meclise yaptığı müracaatlardan birinin Millî Savun
ma diğerinin de Adalet Bakanlığına gönderilerek ayrıca Dilekçe 
Komisyonunca müttehaz 10. X I . 1950 gün ve 179 sayılı ve hâ
disenin adlî makamların tahrikini icabettiren bir ihbar mahiye
tinde bulunmasına binaen başka bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına dair olan karann kendine tebliğ edilmiş bulunduğu
nu keza Adalet Bakanlığınca aidiyeti dolayısiyle Millî Savun
maya gönderilen dilekçesi ile birlikte ve her iki dilekçeye karşı
lık mezkûr bakanlıktan verilen cevapta keyfiyetin tahkik ve tet
kik edilmekte bulunduğunun bildirilmiş olduğuna işaretle bu 
tarzı hareketin Devlet ve adalet mefhumları ile kabili telif bu
lunmadığını belirterek vazifelerini yapmıyan bakanların hareke
te geçirilmeleri ve suçlulann cezalandınlmalan esbabının temin 
buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Hâdisenin, tahkikat ve takibat yapmaya 
yetkili makamlara intikal ettirilmiş ve Dilekçe Komisyonunca da 
bu yolda karara bağlanmış bulunmasına göre talep hakkmda ko
misyonumuzca başkaca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4964 16. VT. 1952

E tem Yargıcı, 
ve ar.
Siird halkı namına. 
Ulucami imam ve 
Hatibi.
Siird.

(Dilekçe özeti : Siird Camii Kebiri 
için 55 bin liralık inşaat bedelinin 
gönderilmesi veyahut tâmiri esba
bının temin buyurulması hakkın
da).

Dilekçiler : Tarihten 10 yıl önce bütün emlâk ve akaarı satıl
mak suretiyle Vakıflar İdaresince devralman; S iird ’in tarihî de
ğer taşıyan ve yegâne camii olan Camiikebirin mezkûr idarece 
yeniden inşası için yaptırılan fennî keşif, plân ve krokiye naza
ran gönderilmesi takarrür eden 55 bin liralık bedeli keşfin bir 
türlü gönderilmemesi yüzünden bu camiin harap bir hale geldi
ğini belirterek mezkûr inşaata başlanılmasını bu mümkün olma
dığı takdirde tamiratı için 20 - 30 bin liralık bir havale gönde-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı re adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

rilmesi esbabının temin buyurulmasını istemektedirler.
Başbakanlık cevabi yazısında : Vakıf bütçesindeki onarım 

tahsisatının muhtacı tamir bulunan yüzlerce cami sıraya konul
mak suretiyle ve hazırlanan bir program dâhilinde ve en miibrem 
olaıı tamirata sarfedilmekte ve ezcümle bu yıl S iird ’de de çarşı 
ve Cumhuriyet camilerinin tâmir ettirilmekte bulunduğu vo çok 
harap durumda olan mezkur camiin programa alınmasına imkân 
olmadığı bildirilmektedir.

(»ereği düşünüldü : Mahiyetine ve bakanlık cevabına göre ta
lep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4965 16 . V I . 1952

(Dilekçe özeti : K eyfî olarak tar
lasında pancar ekimine müsaade 
etmiyen Yıldızeli Pancar Fen 
Memuru llasan hakkında takibat 
yapılmasına dair).

Dilekçi: Evvelâ müsaade verilmiş olduğu halde bil âhara 
Yıldızeli yeni pancar memuru Haşan tarafından tarlasında 
pancar ekimine müsaade olunmadığından halbuki kendi ta rla 
sına mücavir bulunan Seyfettin adındaki bir şahsa ait tarla 
içiıı müsaade verilmiş olduğuna göre hakkında tatbik edilen 
muamelenin mesnetsiz bulunduğundan şikâyet ederek vazifesi
ni suiistimal etmiş olan bu memur hakkında icabeden takibatın 
yapılmanın! istemektedir.

işletmeler Bakanlığı cevabi yazısında: Dilekçinin, bilfiil 
pancar taahhüdünde ve ekiminde bulunan bir kimse olmayıp 
ortakçıları vasıtasiyle pancar ziraati yapıp ve taahhüde gir
mekte bulunduğu ve bu arazilerinden başka açtığı yeni bir sa
ha içiıı istediği müsaadenin de fabrikanın kapasitesi bakımın
dan verilemediği gibi ortakları adına yapılan taahhüdün feshi 
suretiyle izin verilmesi talebinin mütaahhit ve çiftçilerin bu 
haktan mahrum edilmemeleri noktasından keza kabul edilme
diği dolayısiyle vâki iddianın varit bulunmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına göre komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka ıa r verildi.

K arar No. Karar tarihi

'.>245/8611 Ali Akcan.
Reşadiye Mah.
Retnçber.
Yıldızeli.

4966 16. V I. 1952
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Dilakfl»
No.

9310/8669

9675/9004

Dilakfiö sahibinin
adı, »oyada t» adresi Komisyon kuran ve ne sebeptea verildiği

(Dilekçe özeti : Muakkipliktcn 
menohınduklanna dair olan Ma
latya Vali Muavinliğinin bir ya
zılan dolayısiyle uğradıkları mağ
duriyetin izalesi hakkında).

D ilekçiler: Arzuhalcilik mesleki icabı devairi resmiyede ta- 
kibetmekte oldukları işleri takipten menolundukları hakkında 
Malatya Vali Muavini Abdülkadir Keskin imzalı ve eklice tak 
dim etmiş bulundukları yazıların muhtevası itibariyle Avukat
lık Kanununun 3 ve 23 ncü maddeleriyle keza Adalet Bakan
lığının bu mevzudaki emirlerine muhalif olduğundan bahsile 
vâki mağduriyetlerinin giderilmesini dilemektedirler.

Komisyonumuzca görülen lüzum üzerine istenilen malûmatı 
muhtevi İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında: Vali vekili ta ra 
fından yapılan bu tamimin; asıl valinin işe başlamasını ıııütaa- 
kıp Avukatlık Kanununun 3 ve 23 ncü maddelerine keza 5421 
sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile serbest mesüek erbabı olarak 
vergi ile teklif olunan muaakipleriıı bu durumlarına uygun bu
lunmadığı görülerek ikinci bir emirle kaldırılmış ve şikâyet
çiye de tebliğ edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan komisyonumuzca yapılacak bir muamele 
bulunmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4967 16 . V I . 1952

Haşan öamamjsur 
Yazıcı ve ar. 
Söğütili Cami karşı
sında. No. 42. 
Malatya.

(Dilekçe özeti : Yaralama suçun
dan dolayı tanzim edilip sorgu 
yargıçlığtnca 11 aydır mahkemeye 
gönderilmiyen ilk tahkikat evrakı
nın bir müfettiş marifetiyle tet
kik ettirilmesi hakkında).

Dilekçi : Yaralamış olduğu kimsenin sağ ve salim dolaşmakta 
olduğu halde Nümune Hastanesi başoperatörü Salâhattin Baş 
tarafından katî raporun ancak 6 ay sonra verilebileceği yolunda 
tanzim etmiş bulunduğu rapor üzerine Sorgu Yargıçbğınca II 
aydır ilk tahkikat evrakının mahkemeye gönderilemediğini ve 
mevkuf bulunduğunu belirterek hakkının bir an önce aranması 
için durumun bir adliye müfettişi mârifetiyle inceletilmesin; 
istemektedir.

Adalet Bakanlığının gerek Başbakanlığın yazılarına bağlı 
tezkeresinde vc gerekse komisyona vâki işarında : Dilekçinin 
öldürmeye teşebbüs suçundan dolayı tevkif edilip Diyarbakır 
Ağır Ceza Mahkemesinde cereyan eden duruşması sonunda
1 . IV . 1952 tarihinde tahliyesine karar verilmiş bulunduğu vc

Şükrü Can
Ceza Evinde tutuklu
Diyarbakır.



Dilekç* Dilekçe tabibinin
No. sdı, soyadı ve adresi JCetıtisyon kararı n  ut ssbepten verildiği

kaza merciine intikal etmiş bulunan bir hâdise hakkında idare- 
ten yapılacak bir muamele bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarih i

4968 16.* V I .  1952

10055/9366 Abdullah Arık.
Bfthkeli'ler Han No 
10/3.
Emlâk Simsarı.
İzmir.

Dilekçi : Resmî ruhsatı haiz ve vergi ile mükellef emlâk sim
sarı olup bu sıfatla 3,5 yıldır bilvekâle iş takip edegelmekte iken 
bu kere Kredi Bankası müdür muavini Kenan tarafından 
ve bankada bilvekâle muamele takip edebilmek için baroda mu
kayyet olmak ve müvekkilerin de ağır hasta olması meşrut bu
lunduğu beyaniyle mezkûr banka nezdinde takip etmekte olduğ’i 
bir vatandaş işini takipten men olunduğundan tamamen kanun
suz olan bu hareket tarzı hakkında Yüksek Cumhurbaşkanlığın
dan Maliye Bakanlığına tevdi olunan şikâyeti ile keza Ticaret 
Bakanlığına yapmış olduğu müracaatına henüz bir cevap ve
rilmediğinden bahsile tamamen indî ve keyfî bir şekilde kanun
suz muamelede bulunan mumaileyh hakkında icabeden muamele
nin yapılmasını istemektedir.

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı cevabi yazısında : Sadece d i
lekçinin şahsını istihdaf etmemek üzere ve yapılan umumi bir 
tamimle; mezkûr banka hakkında fena ve menfi tesirler yaratan 
şayiaların husulüne mahal kalmaması için baro olan yerlerde 
esasen vekâletname ile de olsa iş görmemeleri icabeden ve hakla
rında savcılıklarda da bu yolda sık sık tamimler yollanan simsar, 
komisyoncu vo muakkiplerin prensip olarak iş takip etmemeleri 
esasının kabul edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre komisyonumuzca 
bir işlem yapıtaıasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

4969 16 . VI . 1952

(Dilekçe özeti: Resmî ruhsatı haiz 
emlâk simsarı bulunmasına rağ
men kenisini banka nezdinde iş 
takibinden meneden Emlâk Kredi 
Bankası Müdür Muavini K enan’ 
dan şikâyet).

7411/6897 Haü&kı Temren. • (Dilekçe özeli : Aşar iltizam bede-
Uryani Müslim Mah. İmden oban borcunun terkin ölun-
Baytaroğlu masına dair).

^ IVas‘ Dilekçi : Daîıa önce takdim etmiş bulunduğu 1948 tarih  ve
2067 sayılı dilekçesine ek olarak sunduğu bu dilekçesi ile 
çzcümle : Â^ar iltizam bedeline ait bulunan 13500 ljrtı borcunun
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Dilekçe Dilekçe sahibimin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

50415 küsur lirasını Mâliyeye ve % 12 iane hissesi tu tarı olan 
1620 liraya mukabil de 986 lirasını da bankaya yatırm ak sure
liyle 2566 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ve bu 
kanunla tâyin olunan borç miktarının % 40 tan fazlasını öde
miş bulunduğu haldi* gene eklice takdim ettiği ve bu borçların 
faizleri ile birlikte terkinini ııatık bulunan tevhidi içtihat ka
rarının neşrinden önce ve Sivas Asliye Hukuk Mahkemesince 
aleyhine ittihaz olunan borçluluk hükmü dolayısiyle Yargıta- 
ya da baş vuramamış bulunduğundan mağdur edildiğini belir
terek Maliye Bakanlığınca takip edilmekte olan bu borcunun 
terkin olunmasını istemektedir.

Dosya üzerinde yapılan incelemeye göre; filhakika dilek
çeye bağlı 2 Haziran 1943 gün ve 12 esas ve 21 numaralı tev
hidi içtihat kararı örneğinin de 2566 sayılı Kanun hükmünün; 
borçlarından bir kısmını mezkûr kanunun yürürlüğe girmesin
den önce veya sonra ve kanunun tâyin ettiği nispet dairesinde 
ödivenlere de şâmil okluğu ve bunların asıl borçlarının faizleri 
ile birlikte terkin olunacağı belirtilmiş bulunulmaktadır.

Dilekçinin bahis mevzuu ettiği daha önceki d ilekçesi üze
rine de selef komisyonun 28. V I . 1948 gün 1366 sayısı ile; ve bu 
duruma göre l>iv işlem yapılmasına mahal görülmemiş isede 
tarihe karışan ve hatırası memleket hayatı umumiyesiııde iyi 
bir tesir bırakmamış olan âşar borçlarının bir an önce tasfiyesi 
ile ortadan kaldırılması hususunun Hükümetçe nazarı itibara 
alınmasının şayanı arzu bulunduğu yolunda bir karar verilmiş 
olduğu görülmektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin daha önce 
vâki müracaatı üzerine ittihaz buyurulan 28. V I. 1948 tarih ve 
1366 sayılı Karara ait Bakanlık yazılarında değiştirilecek bir 
cihet bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince karara bağlanmış bulu
nan bir meseleye taallûk eden talep hakkında selef komisyon 
tarafından da keza 1366 sayılı bir K arar verilerek kesinleşmiş 
bulunduğundan; komisyonumuzca yeniden yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4970 16 . V I .1952

8394/7793 Galip Kemali. 
9610/8943 Söylemi ezoğlu.

Teşvikiye Deıııirağ. 
Ap. No. 2 de. 
Nişantaşı - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Memurin Kanu
nunun muvakkat 1 nci maddesine 
r/örc ve haksız Marak yapılmış 
olan tasfiye muamelesinin bütün 
şümulü ile ortadan kaldırılarak 
tekaüt maaşı ve ikramiye verilme
si hakkında).

Dilekçi : Dilekçe Komisyonunca hakkında ittihaz buyuru
lan 14 , X II . 1H44 tarih ve 1534 sayılı Kararda; gerek Miicade-



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı re adresi

11580/10768 Ihsan Atillâ Eryaşa. 
12670/11775 Firuzağa Defterdar 

Yokuşu No. 35. 
Eryaşa Ap. Daire 3. 
Topphane - İstanbul.

—  İ3  —

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

lei Milliyeye tekaddüm edcıı tarihler de ve gerekse Hükümeti 
Milliyenin tarihi teşekkülünde sepkeden siyasi ve vatani hiz
met ve vazifelerine işaret olunmasını şükranla kayıt etmekle 
beraber talebinin is'af olunmadığından bahsile; Damat Ferit 
tarafından hakkmda tatbik olunan tard  cezasının Millî H ü
kümetin memleket mukadderatına hâkim olmasını mütaakıp 
ve Hariciye Encümenince Millî Mücadeleye muhalif bir ha
reketi meşhut olmadığı beyanı ile ve 1 Kasını 1922 tarihinde 
cevazı istihdam kararı verilerek Kopenhag Elçiliğine tâyin kı
lınmış ve bu suretle verilen vazifeleri ifa edip zamanın H ari
ciye Vekilinden takdirkâr yazılar almakta iken doktorların 
gösterdiği lüzum üzerine ve rahatsız bulunan ailesini tedavi
ye götürmekte olduğu bir esnada aldığı ve taltifkân ifadeler
le başlıyaıı bir davete karşı bizzarure ancak tedavi sonunda ica
bet edebileceğini bildirmiş olduğundan dolayı sepkeden bü
tün hüsnü hizmet ve mesaileri bir aııda nazarı itibara alın
madan ve Mıicadelei Milliyeye vâki davete icabet etmediği 
şeklinde vc aleyhine bir isnat olarak ele alınıp Memurin Ka
nununun muvakkat 1 nci maddesine göre tasfiyeye tâbi tu 
tulmuş olduğundan ve Şuraya açtığı dâvanın da hakkı müda
faası dahi nazarı itibara alınmadan, keza o zamanki idarenin 
tesiri ile reddedildiğinden şikâyetle mezkûr karara mesnet 
olaıı dosyasının yeniden incelenerek tasfiye muamelesinin bü- 
1ün şümulü ile ortadan kaldırılmasını ve 1930 yılından muteber 
olmak üzere tekaüt maaşı ve ikramiye verilmesi hususunun 
karar altına alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin aynı mevzu hakkında daha 
önce yapmış olduğu müracaatları dolayısiyle; Selef Komisyon 
tarafından 7 . VI . 1944 gün ve 1113 ve gene 14 . X II . 1944 
gün ve 1534 keza 1948 tarih ve 552 sayılı kararlar verilerek 
kesinleşmiş ve mezkûr kararların itirazen incelenmesine de iç
tüzüğün 57 nci maddesine göre imkân bulunmadığından ta 
lep haklynda yeniden başkaca yapılacak bir muamele olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4971 1 6 .V I .1952

(Diylekçe özeti : Nasp tashihine 
mütaallik olan 389 sayılı Askerî 
Yargıtay kararının aynen infaz 
olunmamasından şikâyet).

Dilekçi : Nasp tashihine mütaallik olarak Askerî Y«rgitny- 
daiı almış okluğu ilâmın Anayasa hükümleri dairesinde tatbi
kinin temini için Yüksek Meclise yapmış olduğu müracaat
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
N®. adı, soyadı veadroi Komisyon kararı ve ne sebeplen ▼«ildiği

üzerine ittihaz olunan 16 . V I . 1951 gün ve 703 sayılı kararda 
bir zühul eseri olarak talebinin Askerî Yargıtayca reddedilmiş 
bulunduğu belirtilmiş olduğundan;; halbuki mezkûr kararı muh
tevi ve eklice takdim ettiği 24 . IX  . 1943 gün ve 389 sayılı bu 
ilânım tetkikından da istihraç buyurulacağı üzere Millî Ordu 
vo gruplarda sepkeden hizmetlerinin Mücadelei Mili iyeye iş
tirak edölüere, kıyasen tanınması şeklinde ve müspet mahiyet
te olduğuna işaret ederek zikrolunıan ilâmla tanınan 4 yıllık 
kıdem hakkının bakanlığın yanlış bir tatbikatı neticesinde ta
mamen infaz olunmadığından bahsile her rütbede nazarı itiba
ra alınması icabeden bakiye 3 er yıllık kıdem hakkının tanın
masını ve Anayasanın 54 ncü maddesinin âmir hükmüne rağ
men 8 yıldır tatbik ettirmeye muvaffak olamadığı ilâm hükmü
nün infazı esbabının temin buyurulmasını istemektedir.

Dosyası üzerinde yapılan incelemeye nazaran : Dilekçinin 
aynı mevzu hakkında yapmış olduğu müracaatlar üzerine; se
lef komisyonunun 8. XII . 1948 gün ve 1753 sayılı bir kararda : 
1377 sayılı ile; aynı müracaat hakkında daha önce karar veril
miş olmasına ve mümessilin beyanaitiyle de; mumaileyhin sici
linin müspet olmamasından dolayı 2 sene 'kıdemden istifade 
edemediği tebarüz ettirilmesine ve bu hususun sicile de muta
bık bulunduğu anlaşılmasına binaen işlem yapılmasına mahal 
olmadığına, 'keza 16 . IV . 1951 tarih ve 702 sayılı bir kararla da : 
İsteğin Askerî Yargıtay tarafından ve komisyonca reddedildiği 
gibi 1753 sayılı karara vâki itiraz üzerine de eski kararda ısrar 
Olunmasına dair ittihaz olunan kararın da Umumi Heyetçe tas
dik olunmuş bulunması hasebiyle başkaca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verilmiş olduğu.

Dilekçinin takdim ettiği 839 sayılı ilâm muhtevası itibariyle: 
Mumaileyhin nasp tashihine mütaallik olarak ikame ettiği dâ
vanın reddini mutazajmmın bulunan 11. I I I .  1940 tarih ve 389 
sayılı kararın kendisinin felâlı ve Millî Müdafaa gruplarında 
çalışmış olduğunu «tevsik etmiş bulunması bakımından talebinin 
kabul olunarak müddeiumumilik mütalâası veçhile Millî Ordu 
hesabına gruplarda çalışanlar misi'llıı hakkmda muamele ifası 
şeklinde değiştirilmesini nâtık bulunmaktadır.

Durumu tezekkür eden komisyon mezkûr ilâm üzerine, ya
pılmış olaıı muamelenin bakanlıktan sorulmasına karar vermiş 
ve bu arada dilekçi tarafından yeni bir dilekçe ile bu dilekçe
ye bağlı olan 6 parça evrakın dosyasına bağlanması dileğinde 
bulunulmuştur.

Dosyaya bağlanmış olan bu evrak muhtevası itibariyle : Di
lekçinin; 1333 ııasplı teğmenlerin 1336 yılında üsteğmenliğe 
terfi ettirilmiş ve bahis mevzuu ettiği ilâmla da mezkûr rütbe 
naspınııı 1336 olarak düzeltilmesinin karara bağlanmış olduğu 
ve Yüksek Meclise müracaatı üzerine komisyonla gelen bakan
lık mümessilinin kendisine tanınan bu 4 yullı-k kıdem hakkının
2 yıllından faydalandırılmış bulunduğu ve mütebaki 2 yılının
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menfi sici'l almış olmasından dolayı tanınmadığı şeklindeki be
yanının gayirîvârit olduğıi; ezcümle kendisine ancak bir yıllık 
kıdem hakkı tammdıgı ve yetişmekte olduğu hakkındaki sicilin 
de o tarihte her hangi bir sicil mevzuatı bulunmadığınla göre vc 
velevki olsa dahi mahkeme kararının 26 küsur sene önceye ıııu- 
zaf bir hakka ait bulunmasına! ve iilâmatın şu veya bu mülâlıa- 
za ile tebdil vc tağyirine A ııayasamu müsait bulunmadığı lıak- 
kıııdaki şahsi görüşlerini vo bu görüşlerini teyit eder mahiyette 
bulunan bakanlık zatişleri tamim vc tezkereleri ile 1128 sayılı 
kararname ille, terfi vc sicillâta ait ilgili maddelerin örneklerini 
ihtiva etmektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Bahis mevzuu 
edilen 0 8 !) sayılı kararla; dilekçiye 4 yıllık bir kıdem zammı ve
rilmiş olmayıp dâva dilekçesinde de belirttiği veçhile istiklâl 
Savaşında; .Millî Onlu nam ve hesabına çalışan gruplarda Nazi
le gördüğünden dolayı ha'klarınııı verilmesi ve ııaspıııın düzel
tilmesine dair bulunduğu ve mezkûr karar üzerine de; 347 sa-, 
yıllı Kanun gereğince; evvelce teğmenlik naspıııdan düşülmüş 
olan bir senenin kaldırnlarak-ııaspının eski durumuna götürül
düğü üsteğmenlik ııaspıııın da dilekçesindeki isteği veçhile 1339 
tarihli sicili üzerine 1 E.vl 111 1339 tarihli olaralk düzeltilmiş 
olduğu vc müteakip terfiüeriniıı de keza buna göre yürütülmüş 
olduğu, terfilerde sicil almanın şart olmasına binaen dilekçi
nin üsteğmenliğe terfiinin ancak 27 Haziran 133!) tarihli sicilli 
ile temin etmiş bulunduğu ve bu suretle adı gcçcıı hakkındaki 
ika rar ın mevzuat dairesinde ve tamamen uygulanmış bulunduğu 
ve mumaileyhin tatbikattaki isabetsizlikten bahsile vc tavzih 
talebi ille Yargıtaya ve Yüksek Meclise yapmış olduğu ıııülaad-

* dit müracaatlarının reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.
Komisyonca görülen liizum üzerine istenilen ve tavzih tale

bine mütaallik bulunan 389 ve yine 2889 sayılı Askerî Yargıtay 
kararlarının gönderildiğine dair olan Millî Savunma Bakanlığı 
cevabi yazısı üzerine incelenen mezkûr kararlardan 389 sayılı 
kararın : 1377 sayılı ve kesinleşmiş olan Dilekçe Komisyonu 
kararı ile ilâmın infazında kanuna ımıhaılif olmadığı belirtilmiş 
bulunduğundan kararın mahkemece tekrar tetkikimi imkân ol
madığını, 2889 sayılı kararın ise kararın aynen tatbik edilme
diği hakkındaki dilekçinin talebinin daha önce karara bağlan
mış oflduğundan reddini mutazammın bulunduğu görülmüştür.

Gereği düşünüldü : Talebin daha önce ve selef komisyon ta 
rafından 16’. 1Y. ]{>51 tarih ve 702 sayılı ve (isteğin Askerî Y a r
gıt ayca ve komisyonca reddedildiği gibi 8 . X I I .  1948 tarihli 
vo 1753 sayılı komisyon kararına ka'rşı Seyhan Milletvekili Si
nan Tekdioğlu tarafından yapılan itiraz üzerine de eski karar
da ısrar olunmasına dair tanzim edilmiş olan rapor Umumi He
yetin 12. X II. 1949 tarihli 16 ııci Birleşiminde aynen onanmış 
clldtığımdan başkaca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına
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dair) bir karar verilmiş bulunduğundan talep hakkında yeni
den yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve 11e sebepten verildiği

4!>72 16. V I. 1052

(Dilekçe özeti : Sayıştay Genel 
Kurulunun emsal kararına rağ
men Maliye Bakanlığınca kabul 
olunmıyan Tahriri Arazi Komis
yonu ve Millî Emlâk memurlukla
rında geçen hizmetlerinin emekli
lik müddetine eklenmesi hakkın
da).

Dilekçi : Ekli olaraık sunduğu Maliye Bakanlığının 904104/- 
5/31465 sayılı yazısı ile Sayıştay Genel Kurulunun 2 5 .X . 1949 
gün ve 1868 sayılı kararının tetkikından da istihraç buyuru bı
çağı veçhile tahriri syazi komisyonu ve emlâki milliye memur
luklarında geçen 6 sene 11 ay 28 günlük müddeti borçlanma 
suretiyle emekli müddetine eklenmiş iken bilâhara Maliye Ba
kanlığınca bu muamele iptal olunmak suretiyle mağdur edil
miş olduğundan bahsile genel kurulun mezkûr kararı ile ; ara
zi tah rir işlerinin bütçenin D cetveline dâhil hizmetlerden mâ- 
dut bulunmasına ve bu cetvel ile alman bir kadro ile tedvir 
olunması dolayısiyle bu komisyonda geçen hizmetlerin borçlan
ma suretiyle hizmet süresine eklenmesi kabul edilmiş bulunul
masına rağmen Maliye Bakanlığınca yapılan bu muamelenin 
doğru ve kanuni olmadığından kanun ve kararlarla telif için 
bir karar ittihaz olunmasını dilemektedir.

Dilekçeye bağlı olarak sunulan bahis mevzuu Sayıştay Ge
nel Kurul kararının tasdiksiz örneği de dilekçinin beyanını 
ınüeyvit bulunmakta ve Maliye Bakanlığından mumaileyhe 
hitaben yazılmış olan 4 . X I I . 1951 tarihli tezkerede de lıulâsa- 
ten : Muvakkat mahiyette olan her iki hizmet dolayısiyle öde
nen ücretlerin bütçenin muvakkat masraf tertibinden ödenmiş 
bulunmasına binaen borçlanma muamelesinin ifasına imkân 
olmadığı belirtilmektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Bidayeteıı bütçenin 
daimî masraflar tertibinde ve D cetveline dâhil görülen hiz
metlerinden dolayı 4644 sayılı Kanuna göre borçlandırılmış 
olan dilekçinin ıııezkûr komisyon memurluğu ile 1837 sayılı K a
nunun 36 nci maddesine göre ve ücretleri emvali metruke he
sabi carilerinin matlup bakiyelerinden ödenmesine binaen em
lâki milliye hatipliğinde geçen hizmetinin muvakkat mahiyet
te bulunduğu anlaşılarak borçlanma muamelesinin iptal edil
miş olduğu her ne kadar Sayıştayca bunlara ait ücretlerin ma
sarifi muvakkate tertibinden ödenmesinin kadrolarının daimi

l i  539/10728 Fehmi Unsal. 
12539/11658 M. S. Bakanlığı 

Saymanlık Müd.
1 nci Mümeyyizi 
Ankara.
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Dilekçe
No.

1787/1671

Dilekle sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

ligine müessir olamıyaeağı kabul ve kararlaştırılm ış ise de em
sal müracaatlar dolayısiyle Danıştaydan sâdır olan ilâmlarda 
mezkûr hizmetlerin muvakkat olduğu belirtildiğinden bu ııok- 
tai nazara tevfikan talebin is ’afma imkân bulunmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4973 16 . V I . 1952

(Dilekçe özeti : Erzurum Valisi 
Cemal Dinç ile aynı il Özel İdare 
Müdürü Avni Demir’in yaptıkları 
bâzı yolsuzlukların ihbarı hakkın
da ).

Dilekçi : Sahte evrakı sarfiyeve müsteniden para alan Şevket 
Karakoç hakkında tanzim ettiği evrakı tahkikiyeyi mevkii mu
ameleden kaldıran Erzurum özel îdare Müdürü Avni Demir’in; 
Vali Cemal D inc’e hulûl etmiş bulunmasından dolayı haksız 
olarak vekâlet emrine alınmış bulunduğunu ve mahallî hâkime 
yapılan tesirle de 45 gün hapsine sebep olunduğundan ve bu 
hallerden bahsile valiye yaptığı müracaatının kabul edilmedi
ğini ve bizzarure emekliye ayrılmış olduğunu belirterek Ispir 
özel idaresi için yaptırdığı dolap ve masalardan menfaat temin 
eden adı geçen Avni Demir ile şehir kulübü için 41 000 lira 
masraf yapıldığı ve 10 bin lira oyun kâğıdına verildiği halde 
takibat yapmamış olan keza rüşvet suçundan dolayı mevkufen 
Mardin’den Erzurum ’a gelen Avni Demir’i beraet ettiren ve 
hâdiseye ait sübut delillerini ortadan kaldırıp kendisine 250 lira 
da harcırah vermiş bulunan Vali Cemal Diııc’in bu hareketle
rinden dolayı cezalandırılmalarını istemektedir.

içişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Adı geçen Avni Demir 
hakkında tanzim olunan fezlekeler evrakı tahkikiyenin valiliğe 
tevdi olunduğu adı geçen vali hakkında da suç teşkil eden bir hare
ket görülmediği için soruşturma açılmasına mahal görülmediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

Rıdvan Hülâgü. 
Taşmesçit Akpnıar 
So. No. 9.
Erzurum.

4974 16 . VI . 1952



Dilekçe
No.

5331/5,032

9340/8697

(Dilekçe özeti : icra marifeti ile 
satılmak istenilen meskenlerinin 
satılmasına mahal bırakılmaması 
için Hâzineye olan borçlarının af
folunması hakkında).

Dilekçiler : Dilekçe Komisyonunun 20 . XI . 1948 gün vc 
1293 sayısını taşıyan müracaatlarının selef komisyonca tetk’K 
olunmadığından ve zelzele dolayısiyle tamamiyle harap olmuş iketı 
bütün varlıklarını sarfederck meydana getirdikleri evlerinin 
Hazine alacağına mukabil icra mzrifetivle satışa çıkarılmak 
istendiğinden tazallümühal ederek borçlarının affolunmasını iste
mektedirler.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçilerin adalete inti
kal etmiş her hangi bir işleri bulunmadığı ancak 1926 senesinde 
emlâki ıııilliyeden taksitle satınalmış oldukları ev vc dükkân 
gibi gayrimenkullerinin tamamen yıkılıp harap olması üzerine 
ellerindeki paraları bunların tamirine sarfetmiş olduklarından 
taksitlerini ödiyemiyecek duruma düşmeleri sebebiyle bu borç
larının bir kanunla affedilmesini istemekte olduklarının anlaşıl
dığı bildirilmektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçilerin daha önce 
vâki müracaatları üzerine 5 . VI . 1942 gün vo 10598 sayılı yazı 
ile bildirildiği gibi; yalnız Erzincan zelzelesinden müteessir olan 
mıntakalarda zarar görenlere ait borçların Mzı şartlar altında 
tecil veya terkinini âmir olan 4071 sayılı Kanundan faydalan
dırılmalarına imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Daha önce ve selef komisyon tarafından 
talep hakkında; 25 . X II . 1944 gün ve 1637 sayılı ve lesis mev
zuu olduğundan dolayı yapılacak muamele olmadığına dair bir 
karar verilmiş bulunduğundan yeniden bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe sahihinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4975 16 . VI . 1952

(Dilekçe özeti : 5134 sayılı Kanun
da değişiklik yapılması hakkında)

Dilekçi : Ankara Ticaret ve Sanayi Odasında geçen 15 yıl
lık hizmetinden 10 yılının borçlanma suretiyle ve halihazır 
müddeti memuriyetine eklenmesini temin için 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa bir madde ilâ
ve olunmasını istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı cevabi yazısında : B ir örneği ekli 
Ticaret Bakanlığı yazılarından anlaşılacağı üzere dilekçinin 
bu hizmetinin; 4222 sayılı Kanunun 2 nci maddesi şümulü dı
şında kaldığı gibi 3460 sayılı Kanuna bağlı İktisadi Devlet 
Teşekkülleri idadına da dâhil ve 5434 sayılı Kanunun ilgili bıılu-

Süle\ın;ın Sorkun. 
Millî Eğitim Bakan 
lığı Teftiş Kurulu 
Başkanlığında Me
mur.
Ankara.

Ali Oran ve. ar.
Orta Camii Mah. den 
Vezirköprü.



ııan 65 ııci maddesinde yazıiı hizmetlerden de bulunmadığın
dan borçlanma suretiyle kabııl edilmesine imkân olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeııi bir kanım teklifi ile ilgili olaıı 
talep hakkında Anayasanın 15 ııci maddesine göre komisyonu
muzca ve bu sıfatla yapılacak bir işlem bulunmadığına karar ve
rild i

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4976 1 6 .V I .1952

( Dilekçe özeti: I Io  hangi bir va
zifeye tâyin olunması hakkında).

Dilekçi : 1947 yılından beri çalışmakta ve muvaffak ol
duğu orman bakım memurluğundan kadro dolayısiyle açıkta 
kaldığını belirterek münhal bulunan bir vazifeye tâyin olun
masını istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : 1951 yılında orman 
bakım memurları kadrolarında yapılan tasarruf dolayısiyle 
vazifesine son verilen dilekçinin yeniden bir vazifeye tâyininin 
uygun görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4977 16. V I. 1952

9341/8698 Aid Sönmez.
Alibaba Mah. 
Birinci So. Xo. 18. 
Sivas.

9343/8700 Rahim Hakan. (Dilekçe özeti : Kendisini gayrika-
Arpet Köyünden. nuni otarul; tevkif etmiş bulunan
Gevaş - Van. Gevaş Yargıcı Orhan Tandan şi

kâyet) '

Dilekçi : Kendisini; yeğeni (.'emil ve teyzesi Makbule ile bir
likte bulundukları köyden ellerini bağlamak ve evlerinde arama 
yapmak suretiyle kaza merkezine gönderen ve 3 gün bilâsebep 
tevkif eden ve bu muamelesi ile keza Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununa muhalif harekette bulunan ve bu hareketinde menfa
at kastı olan Gevaş Hâkimi Orhan Tan’dan şikâyet, ederek mu
maileyhin hiç olmazsa tahkikat sonuna kadar ilçeden uzaklaştırı
larak gönderilecek bir adalet müfettişi ile hakkında kanuni tah
kikat ve takibat yaptırılmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Şikâyetçi hakkında 
vâki bir ihbar üzerine ve şikâyet vasıf ve mahiyetine göre adı 
geçen yargıç tarafından yapılan muamele ve verilen tevkif kararı 
bcrtafsil izah olunduktan sonra arama kararı vermesinde soruş
turmadan edindiği kanaate ve elde ettiği neticeye göre aldığı 
tedbirlerde ve tevkif kararı ittihazında yolsuzluk ve her hangi
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Dilekçe
No.

9345/8702

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

bir şahsı himaye maksadı bulunmıyan, rüşvet isteyip ve hakaret 
ettiğine dair de bir delil olmıyan Hâkim Orhan Tan hakkında 
mezkûr hususattan dolayı bir işlem yapılmasına mahal görülme
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Hâkimler Kanununa tevfikan icabeden 
muamelenin ifası Adalet Bakanlığına ait bulunduğundan iç tü 
züğün 53 ncü maddesine göre ve vazife noktasından komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4978 16. V I. 1952

(Dilekçe özeti : Emekli aylığı bağ
lanması veya tazminat verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Daha önce vâki müracaatı dolayısiyle; 1 numaralı 
Geçici Dilekçe 'Komisyonunun 19 . IV . 1951 gün ve 10028/9052 
sayısı ile ve haiz olduğu mahiyet bakımından işi hakkında bir 
muamele yapılamı.vacağı bildirilmiş ise de D. Demiryollarında 
geçen 7 yıllık hizmeti ile yedek subaylık ve diğer hizmetlerinin 
tevhit olunarak kendisine 1683 sayılı Kanun gereğince emekli 
maaşı bağlanması veyahut 3028 sayılı Kanun dairesinde kendine 
tazminat verilmesi hakkındaki bu isteğinin yegâne tetkik mercii 
Meclis olduğuna işaret ederek Devlet Demiryolları idaresince ya
pılan tasfiye dolayısiyle mâruz kaldığı mağduriyetin telâfi olun
masını istemektedir,

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : 1 nci sınıf işçi un
vanı ile 1942 yılında D. D. Yollarına intisabeden dilekçinin 15. 
XT. 1944 yılında asaleti memuriyeti tasdik olunmak suretiyle 
tescil edilmiş bulunduğu ve bu tarihten 1304 doğumlu olmasına 
binaen vazifesine son verilmiş olduğu 12 . V TI. 1948 tarihine ka
dar ve 4222 sayılı Kanunun 18 nci maddesine göre eklenen müd
detle birlikte hizmet müddeti 7 sene 4 ay 22 güne baliğ olan mu
maileyhe 2904 ve 4222 sayılı kanunlarda yazılı müddeti doldur
mamış bulunması bakımından emekli aylığı bağlanmasına imkân 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 1042 sayılı Kanuna göre tetkiki kaza 
merciini ilgilendiren talep hakkında içtüzüğün 53 ncü maddesine 
tevfikan komisyonumuzca bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Fehmi Tükel.
1720 So No. 6. 
Karşıyaka - İzmir

4979 16 . V I . 1952
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Dilekçe
No.

9348/8705

9351/8608

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Kendisine ve kar
deşine karşı işlediği muhtelif suç
lardan dolayı hakkında davacı bu
lunduğu Şoför Aşkar Ahm ed’e 
ait bu müracaatlarının adlî ve za
bıta makamlarınca mevkii mua
meleye konmadığından şikâyet).

Dilekçi : Evine tarruz ve kendisini muhtelif defalar silâh
la tehdit edip keza kardeşini döven Şoför Aşkar Ahmet adındaki 
şahıs hakkında gerek Polise ve gerekse Savcılığa yaptığı müra- 
caatlann mevkii muameleye konulmadığından şikâyet ederek 
bu hususta lâzımgeleıılere emir verilmesini istemektedir.

Adalet Bakanlığı cvabi yazısında : Dilkçinin bahsettiği hâdi
seler dolayısiyle Savcılığa yaptığı şikâyetin biri üzerine ve 
yapılan hazırlık tahkikatı sonunda adı geçen şoför hakkında âm
me dâvası açıldığı ve duruşma devam etmekte iken yürürlüğe 
giren 5677 sayılı Kanunla dâvanın ortadan kalktığı diğer 
müracaatı hakkında da ademi takip kararı verilmiş bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkik ve icabının icrası vazifeli adlî 
ve kaza mercilerini ilgilendiren ve bu mercilerce de karara 
bağlandınğı anlaşılan talep hakkında İçtüzüğün 53 ncü madde
sine göre komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

4980 16 . VI . 1952

(Dilekçe özeti : Nasp tashihi hak
kında).

Dilekçi : 3128 sayılı Kanuna tevfikan Bakanlıkça ittihaz bu
yurulan bir prensip kararı ile 7 ve 6 nci sınıf nasıplarmın 
düzeltilmiş olduğunun ancak 5 nci ve dolayısiyle 3 ncü sınıf nas
binin 6 nci sınıfta iken bu sınıfın bekleme süresi bidayetinde 
ve o tarihteki teamüle göre ve usulen «yetişmektedir şeklinde» 
verilmiş olan sicili menfi telâkki edilerek düzeltilemyicceğinin 
bildirilmiş olmasının hakkaniyet ve adle muvafık olannyacağı- 
na işaret ederek emsalleri hakkında Dilekçe Komisyonunca 
ittihaz buyunılaıı 1946 ve 1948 tarih ve 1014 ve 1232 savılı ka
rarlara mümasil bir kararla mezkûr rütbe nasıplarmın da dü
zeltilmesini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin 6 neı 
sınıfta fiilen 4 vıl hizmet etmiş bulunduğu bir zamanda veri
len 1939 yılı sicilli menfi hükümlü olduğundan dolayı 5 nci sı
nıf nasbinin düzeltilmesine kanuni imkân görülemediği emsal 
gösterdiği arkadaşlarının müsait olaıı sicilleri üzerine rıasıp- 
larının düzeltilmiş bulunduğu.

Genelkurmay Mali
ye ve Bütçe Dailresi 
II Şubede 3. Sınıf 
Hesap Memuru. 
Ankara.

Cemil Özgen. 
Kurtuluş Mah. de. 
Kırıkhan.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Mumaileyhin 3410 sayılı Kanun gereğince kaza merciine 
müracaat etmesi gerekirken etmemiş bulunduğu bildirilmektedir.

(iereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında içtüzüğün 53 ncü maddesine göre komisyonumuzca yapı
lattık bir muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

, 4981 16 . VI . 1952

(Dilekçe özeti : Arazi sahiplerinin 
vesikalarına itibar etmeksizin ya
pılan kadastro teshilinden şikâ
yet)

Dilekçi: İhraz ettikleri vesaik üzerine yalnız Mısırlı Çiftliği 
kadastrosuna memur edilen heyetin kendi kendine Köprülü ve 
Mercin köyleri hududu içerisine de girerek tesbit yapmış oldu
ğundan, dolayısiyle bu köy halkının elindeki vesaika itibar edil
meden isimlendirilerek yapılan bu harita yüzünden mahkemelere 
düşmüş bulunduklarından şikâyet ederek haklarının vikaye olun
masını istemektedir.

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında : Hâdisenin müfettiş 
marifetiyle ve mahallen tetkik ettirilip kadastroca yapılan tah
dit ve tesbitte bâzı hatalar olduğu anlaşılarak bu hataların ıs
lahı lüzumunun Seyhan kadastro müdürlüğüne tebliğ olunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İcabının icrasına tevessül olunduğu anla
şıldığından talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4988 16 . V I .1952

(Dilekçe özeti : İadei memuriyet 
ettirilmesi hakkında).

Dilekçi: 1944 yılından beri dürüst olarak çalışmakta olduğu 
Göksün Orman Bölge Şefliği bakını memurluğundan belediye 
reisinin parti nüfuzundan bilistifade yaptığı tesir neticesinde 
Bakanlıkça çıkarılmış bulunulduğundan şikâyet ederek iadei me
muriyet ettirilmesini istemektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında: Tâyinleri Orman işletme 
Müdürlerine ait olduğundan idari zaruret tahtında vazifesine 
son verilmiş bulunan dilekçinin talebinin is’afmn imkân olmadı
ğı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre ta-

9353/8710 Mehmet Akbağdur- 
du.
Göksün Orman Böl
ge Şefliği Eski Ba
kım memurlarından. 
Göksün.

9352/8709 İbrahim Hakkı Ko
çak.
Merçinji Köyünden. 
Ceyhan.
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Dilekçe

No.

9355/8712

ı

9359/8714

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adVesi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

lep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4983 16 . V I .1952

Hacı İbrahim Yü
rük.
Ceza Evinde tutuklu 
Emirdağ.

(Dilekçe üzeli : Kendisine iftira  
edip re tevkifine âmil olan Emir
dağ Merkez Karakol Komutanın
dan şikâyet).

Dilekçi : Emirdağ Merkez Karakol Komutanı olatı Osman 
Kılmç’m kendisine olan iğbirarı dolayısiyle isnat ve tertip  
ettiği bir sirkat suçundan dolayı 25 gündür hiçbir isticevap 
yapılmaksızın mevkuf bulundurulduğundan ve adı geçenin va
tandaşlara zulüm ettiğinden ve sair yolsuzluklarından bahsile 
şikâyet ve durumu arzetmektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : Gayrimeşru bir şekilde 
beraber yaşadığı Ziııet adındaki kadınla birlikte Dudu Dönmez 
adındaki bir kadının evinden eşya çalmaktan sanık olup elde 
edilen delillere binaen sulh yargıçlığınea tevkifim* karar verilip 
bilâlıara kefaletle serbest bırakılan dilekçi hakkındaki duruş
manın /levam etmekte ve adı geçen başçavuş hakkında yapılan 
soruşturma neticesinde de hakkında ademi takip kararı veril
miş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kısmen kaza merciince incelenip karara 
bağlanmış ve kısmen de İncelenmekte- bulunan bir meseleye 
taallûkuna binaen talep hakkında komisyonumuzca yapılacak 
bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4984 16 . V I .1952

Kcuııalettin ve ar. 
Camiiatik Şelısiııan 
Mah. de Çiftçiler 
namına.
Çorlu.

(Dilekçe özeti : Tecavüz olunan 
meranın kurtarılması ve belediye 
meclisinin hayvan siirüleetinin 
geçit yerleri hakkımla ittihaz et
tiği kararın iptali hakkında).

Dilekçiler : Çiftçilikle geçinen Çorlu halkının mevcudu altı 
bini bulan hayvanatının otlakıyesi olan meraya 30 şahıs ta ra 
fından tecavüz edilip tarla haline getirmeye teşebbüs ettiklerin
den, keza hayvanatın geçit yerlerinin 8/1 e indirilerek belediye 
meclisince bağ yapılmak üzere tevziine karar verilmiş bıılunul- 

%duğundaıı şikâyetle tecavüzün def'edilmesini ve bu kararın 
kaldırılmasını istemektedirler.

Devlet Bakanlığı cevabi yazısında : Mezkûr tecavüzün Çorlu 
Belediyesi tarafından idari ve kazai yollarla önlendiği ve bağ 
yetiştirmek üzere belediye meclisi kararı ile şahıslara verilen



—  24 —

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

arazideki sığır yolunun kapatılmadığı bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 

talep hakkmda komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

4985 16 . VI .1952

9.361/8716 Zahir Birdal. 
14667/13668 Kuyucak Bucağı. 
14742/13743 Horsunju Köyünden, 
14870/13871 Nazilli.
14992/13991

(Dilekçe özeti : İskân yardımı ya
pılması hakkında).

Dilekçi : İT) 10 yılında Bulgaristan’dan Anayurda geldiğini 
ve bu tarihten beri hakkının verilmesi için yapmış olduğu mü
racaatlardan bir netice alamadığını beyanla gereken iskân yar
dımının yapılmasını istemektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : 1940 yılında yurda gele
rek E rgan i’ye tertip kılman dilekçinin bu mürtettep mahallini 
izinsiz olarak terkelmiş ve yapılan tebligata rağmen buraya 
dönmemiş olduğundan iskân hakkını kaybetmiş olduğu vte bu 
bakımdan da yeniden iskânına kanunen imkân bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar olan 
dilekçinin talebi' hakkmda komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4986 16. V I .1952

9363/8718 Haşan Tahsin Mut
lu .
Kumkapı Tahsiııbey 
So. Xo. 1 de. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti : ladei memuriyet 
ettirilmesi ve tazminat verilmesi 
talebine dair).

Dilekçi : 20 yıldır çalışmakta olduğu Devlet Denizyolları 
Asansör memurluğundan; asansörden aldığı bir yaradan dola
yı, kendisinin, çocuğunun ve ailesinin rahatsızlığına binaen 
vazifesine devam edememiş bulunduğundan bilistifade açığa 
çıkarıldığından bahsile gerek Memurin Kanununa ve gerekse 
1702 sayılı Kanuna muhalif olan bu muameleden şikâyet ede
rek iadei memuriyet ettirilmesini ve tazminat - itasına emir 
buyurulmasını istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin ekli ola
rak takdim kılınan sicil dosyasının cezai safahatının tetki- 
kmdan da istihraç buvurulacağı üzere sebepsiz ve mazeretsiz 
olarak vazifesine gelmemeyi itiyat edinmiş ve mütaaddit tec
ziyelere rağmen ıslahı haj, etmemiş ve gene 2 . V . 1950 ta
rihinden itibaren 20 gün müddetle vazifesine gelmemiş bulun
duğundan dolayı kaydının kapatılmış bulunduğu ve tekrar 
tavzifinin de muvafık görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep
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Dilekçe
No.

9364/8719

%

9368/8723

hakkında İçtüzüğün 58 ncü maddesine göre komisyonumuzca 
yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4987 1 6 .V I . 1952

(Bilekçe özeti : Bir mukavelenin 
feshi hakkında),

Dilekçi : Selüloz Sanayi MüesSesesince Küre’deıı - İnebolu'
ya naklettirilmiş olan piritlerin naklinde müessese zararına 
hareket edilmiş bulunduğundan bahsile mukavelenin fesho- 
lunarak müsebbipleri hakkında gereken işlemin yapılmasını is
temektedir.

İşletmeler Bakanlığı cevabi yazısında : İşini bitirmiyen bi
rinci mütaahhit adına ikinci mütaahhide ikmal ettirmesi icap 
eden nakliyatın bununla ayrı bir mukavele yapılarak tamamla- 
tılması her ne kadar uygun görülmemiş ise de bu mücssese- 
nin her hangi bir zararının bulunmadığı ve dilekçi tarafından 
yapılan dün fiyat teklifinin bu mukaveleden sonra yapılmış 
olduğundan akdin feshinin mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve bakanlık cevabına göre 
talep hakkmda komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına, karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4988 1 6 .V I .1952

(Bilekçe özeti'; Terfi ettirilmesi 
hakkında).

•

Dilekçi: 1944 yılında isteği ile emekliye ayrıldığını ve bilâha
ra vâki müracaatı üzerine tekrar öğretmenliğe alındığını eski 
öğretmenlerin maaş durumları düzeltildiği halde kendisinin ter
fi talebinin is ’af edilmediğinden esbabının temin buyurulmasını 
dilemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında: 5442 sayılı Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte vazife başında bulunmıyan di
lekçinin bu kanundan istifade ettirilmesine imkân olmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Tetkiki kaza merciine ait bulunan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Ahmet Annel. 
Merkez Ba§öğretmer 
ni.
Kabadüz Bucağı 
Ordu.

Haşan Kabaalioğhı. 
Tüccardan.
İnebolu.

4989 16 . V I . 1952
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9371/8726

Dilekçe
No.

Muhittin Han.
Ceza Evinde. 
■Hükümlü.
Van.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : Başkale Ceza Evi
ne naklolunması hakkında).

.Dilekçi: Mahkûmiyet bakiyesini çekmek üzere ve serdettiği 
sebeplere binaen Beşkale ceza evine naklolunmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında: Talebin muvafık gö
rülerek dilekçinin mezkûr mahal ceza evine sevkı için mahallî 
savcılığa yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına «öre istek yerine geti
rilmiş olduğundan komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4990 16 . V I . 1952

9374/8729 Rüknettin Yasa 
ve ar.
Bölge Sıtma Savaş 
Başkanlığı Kâtip 
ve Ayniyat Mute
medi .
Ankara.

(Dilekçe özeti : Alâkalı bulunduk
ları bir Danıştay karannm Heyeti 
mnunıiyeye teşmil olunması hak
kında) .

Dilekçiler : 4644 sayılı Kanunla ve borçlanma suretiyle emek
liliklerinde kabul edilmiş bulunan 10 yıllık ücretli hizmet 
müddetinin ekli olarak takdim ettikleri bir Danıştay kararı dai
resinde; Memurin Kanununun 84 ncü maddesiyle hastalık ha
linde tanınan izin müddetinin de nazarı itibara alınmasının te
min buyurulmasını istemektedirler.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı cevabi yazısında : 4644 
sayılı Kanuna ait izahnamenin 2 nci maddesine göre kanuni ve 
sıhhi mezuniyetlerde yalnız hizmette geçen müddetin nazara 
alınmasının ieabettiği ve mali mevzuata taallûk eden hususat 
hakkmda mütalâa beyanatının Maliye Bakanlığına ait bulun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca bir işime yapılmasına mahal olmadığın ı 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4991 16 . VI . 1952

937<V8730 Ferit Batı.
Üstübey. Mah.
Atabey So. No. 35 
Burdur.

Dilekçi : Burdur Vilâyeti Tahsilât Kontrol memuru iken 
Defterdarın şahsi garaz ve tertibi neticesi kendisine 3 madd,' 
halinde isnat olunan suçtan dolayı Bakanlık emrine alındığını, 
bunlardan 1 ve ikinci maddelerden mahkemece beraet ettiğini 
üçüncü isnat maddesinden de hakkında tâyini muameleye ma
hal olmadığına Bakanlık inzibat Komisyonunca karar verilmiş

( Dilekçe özeti : Hakkında ittihaz 
olunan Bakanlık emri muamelesi
nin kaldırılarak iadei memuriyet 
rttirilmesi hakkında).
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Dilekçe
No.

9377/8731

9378/8732

ve Memurin Kanununun 49 ncu maddesi sarih bulunduğu halde 
mesnetsiz olan bu muamelenin düzeltilmediğinden bahsile yeni
den bir vazifeye tâyin olunmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin; memuriyeti 
ile kabili telif olmıyan kötü itiyat ve hallerinden ve hakkındı 
tatbik olunan nakil, tahkikat ve takibat safhalarından bertafsd 
bahsoluııduktan sonra 21 . 12 . 1948 tarihinde Bakanlık emrine 
alınmış olduğu ve 28 yıllık hizmeti bulunduğuna göre emekli
liğini talep etmeye hak iktisap etmiş bulunan mumaileyhin yem
den bir vazifeye tâyinine imkân bulunmadığı ve esasen açtığı 
iptal dâvasının da Danıştayca reddedilmiş bulunduğu bildi
rilmektedir.

Oereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lamış olan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir mua
mele olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı re adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verilcliği

4992 16 . VI . 1952

(Dilekçe özeti : Göçmen olarak  ̂
kay dinin icrasına dair).

Dilekçi : Hakkında tatbik edilmek istenilen serbest göçmen
lik sıfatının göçmen olarak tebdil ve bu yolda kayıt olunarak 
tanınan baklandan faydalandırılmasını istemektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : 1950 başından itibaren 
yurdumuza hicret etmek zorunda kalan soydaşlarımızdan ilhti- 
yaçlı durumda bulunanların iskânlı göçmen muamelesine t âl) i 
tutulmaları Bakanlar Kurulunca kabul olunarak tesbit olunan 
esaslar dairesinde tatbiki için valiliklere tebliğ olunduğu, dilek
çinin de ihtiyaçlı dununda bulunduğu takdirde bu muamelev*' 
tâbi tutulacağı bildirilmektedir.

(İereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonum uzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4993 16 . V I . 1952

(Dilekçe özeti : 19 numaralı Top
rak Tevzi Komisyonunun yaptığı 
bir muameleden şikâyet).

Dilekçi : 93 muhacirlerinden olup Manyas İlçesinin Böloe- 
ağaç ve göl mevkilerinde yerleşmiş ve 60 yıldır bu yerler üzerin
de zeriyat yapmakta bulunan bu mahal sakinlerine aıilt, yerlerin 
19 Numaralı Toprak Tevzi Komisyonunca ellerinden alınarak 
haddizatında toprağı olup da topraksız diye tavsif olunan kim
selere dağıtıldığından ve haklarının teslimine dair verilen eunir-

Kâzıin Erdoğan. 
Bölceagaç Köylüle
ri namına.
Manyas.

Îbrahim Gimay. 
Ayvansaray Atik- 
Mustafapa§a Ha
mam So. No. 88 de. 
İstanbul.
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tere riayet olunmadığından şikâyet ederek durumun bir müfet
tiş marifetiyle inceletilmesini istemektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : Devletin özel mülkiyeti 
altında bulunan mezkûr yerlerin topraksız olan 23 çiftçiye da
ğıtılıp adlarına tescil ettirilmiş bulunduğundan ve dilekçilerin 
Çiftçiyi Topraklandırma Tüzüğünün 24 ncü maddesi gereğince 
haklarını umumi hükümler dairesinde aramaları icabettiği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında içtüzüğün 53 ncü maddesine göre komisyonumuzca bir is 
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. 'adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4994 16 . V I . 1952

9383/8731 Celâl Suna. 
Beşiktaş Yeni Mah. 
Jandarm a Mektep 
So. No. 23. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Vazifesine iade 
olunması hakkında).

Dilekçi : Mâlûl gazi subaylardan olup tarihten 1 yıl önce İs
tanbul valiliği ve iktisat Müdürlüğünün tastikleriylo tâyin edil
miş bulunduğu Hamallar Derneğinin Akay Bölüğü İdare Memur
luğu vazifesine bir başkası alınmak suretiyle nihayet verildiğin
den şikâyet ederek yaş haddine kadar çalıştırılmasını âmir bulu
nan ekli Bakanlar Kurulu kararı gereğince muamelç ifasına emir 
buyuru 1 masını istemektedir,

içişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Belediye Hamal teşkilâ
tına bağlı Köprü Akay Bölüğü Hamal Başışııuın vefatı üzerine 
asaleten tâyini bilâhara düşünülmek kaydı ile btı vazifeye tâyin 
edilmiş bulunan dilekçinin işine bölükler abasında yapılan tebed
dülat dolayısiyle ve bizzarure son verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Geıeğî düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4995 16. Yİ 1952

9389/8743 Halit Cansever: 
Selüloz Sanayii iş
çileri Sendikası 
Başkanı.
İzmit.

(Dilekçe özeti : Gündelikli işçile
rin geçim indirimlerinin de tam 
ay üzerinden hesaplanması hak
kında) .

Dilekçi : Sendikaya dâhil olup Iş kanunu  ile ayda ancak 26 
gün çalışabilen gündelikli işçilerin geçim indirimlerinin; bu 
müddet üzerinden hesaplanması ile mağdur edildiklerinden bah
sile sair aylık ücretli ve haftalıklı işçiler ve memurlar gibi Gelir 
Vergisi Kanununun 2 numaralı cetvelinde yazılı vc tam ay üze
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rinden yapılacak geçim indiriminden faydalandırılmalarını iste
mektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Gündelikçiler aleyhine 
olaıı bu durumun 15 . V I I I . 1951 tarihinde yayınlanmış olan işçi
lere hafta tatili ve genel tatil günlerinde ücret ödemesine dair 
olan 5837 sayılı Kanunla izale edilmiş bulunduğu bildirilmekte
dir.

(«ereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4996 16. V I. 1952

(Dilekçe özeti : 7 nci dereceye ter
fi  tarihinin düzeltilmesi ve farkı, 
maaşlarının ödenmesi hakkında).

Dilekçi : 1943 yılında 7 nci dereceye terfi ettirilmesi ıcabe- 
derken bu muamelenin 1949 yılma kadar geçiktirilmesi dolayı- 
siyie 2847 sayılı Kanuna dayanılarak alman prensip kararına 
muhalif hareket olunmak suretiyle mağdur edildiğinden bahsile 
144 - 151 lira arasındaki ücret farklarının tashih ve tediyesini 
istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin 2847 sayılı 
Kanuna göre yapılması icabeden intibaktan faydalandırılmış 
olduğu 7 nci dereceye terfiinde vâki gecikmenin ise sicilden ileri 
gelmiş bulunduğu bildirilmektedir.

(İereği düşünüldü : 1042 sayılı Kanuna göre tetkiki kaza 
merciine ait olan talep hakkında İçtüzüğün 53 ncü maddesine 
göre komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

4997 16 . VI . 1952

(Dilekçe özeti : Suriye’de kalan 
emlâkine mukabil ev ve topprak 
verilmesi hakkında).

'Dilekçi : 1932 senesinde Suriye ile aramızda yapılan llııdııt 
Anlaşması dolayısiyle bu Hükümete geçeıı Kilis - Çobanbev Bu
cağındaki arazi ve meskeninden artık istifadesinin kabil olamı- 
vacağuıa göre bunlara mukabil kendisine bir ev ve toprak veril
mesini istemektedir.

Devlet Bakanlığı cevabi yazısında : Suriye'ye mal terketmiş 
olanlara m et nikâhları mukabilinde gayrimenkul mal verileceği 
hakkında iskân mevzuatında bir kayıt olmadığı gibi olsa dahi

9391/8745 Abdürrahman önal.
D. D Y. istasyon 
Şefi .
Gömeç.

9390/8744 Eski Altmuç.
D. D. Y. Cer Atel- 
yesi Vagonaj Şube 
Âmiri.
Halkapıaıar.
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Dilekçe
No.

0395/8749

9399/8750

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

muhacirlikle alâkası olmıyan dilekçinin müddeti içerisinde mü
racaatta bulunmamış olduğuna göre hu cihetten de hakkında 
yapılacak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabıma göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4998 16 . VI . 1952

(Dilekçe özeti : 1943 yılı için ya- 
pılan yolsuz vergi tarhiyatmdan 
şikâyet).

Dilekçi : 1943 - 1945 yılları ticari faaliyetinden dolayı ve 
1943 yılı için 1044 yılında yürürlüğe giren 4565 sayılı Kamı
na tevfikan ve yolsuz olarak adına tarlıolunan Kira Zammı Ver
gisinden dolayı emvaline haciz vaz 'olunduğundan şikâyet ederek 
icabeden muamelenin yapılmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : İncelenen duruma 
nazaran yapılan tarhiyatta bir kanunsuzluk olmadığı bildiril
mektedir.

(iereği düşünüldü : Tetkiki; vazifeli malı vc idari kaza mer
cilerine ait bulunan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

4999 16 . VI . 1952

(Dilekçe özeti ; Bakım memurlu
ğuna iade olunması hakkında).

Dilekçi : Çalışmakta olduğu orman bakım memurluğundan 
tensikat dolayısiyle ve haksız olarak çıkarıldığından şikâyet 
ederek iadei memuriyet ettirilmesini islemektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : 1951 yılında orman ba
kım memurları kadrolarında yapılan tasarruf dolayısiyle açığa 
çıkarılan dilekçinin bu ve tezkerede yazılı sair sebeplere binaen 
açığa çıkarılmasında bir haksızlık olmadığı gibi yeniden tâyini
nin de uygun görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Haşan Ay doğu. 
Manifaturacı. 
Mehmet Özdtsnir. 
eliyle.
Akyazı,

Rifat Köyer. 
Kurtuluş Mah. 
Mektep ( 'ad. No. 
9/1.
Tire.

5000 16 . VI . 1952
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Dilekçe

No.

9403/8764

9404/8755

Abrahaan Ebmn. 
Beşiktaş Yıldız Ga- 
raj So. No. 4. 
İstanbul.

Dilekçe sahibinin
âdı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : 4565 sayılı Kanu
na göre tekrar kira zammı ile tek
lif olunduğundan şikâyet).

4565 sayılı Kanun hükmüne, tâbi olmadığı halde 
kira zammı ile teklif olunduğundan dolayı aç- 

olarak ittihaz buyurulan Danıştay 
tashihat yapıldığı halde mezkûr ka- 
taallıık edeceği beyanı ile 1950 yı- 
teklif edilmiş bulunduğundan şi- 

kanuni isabet-

Dilekçi :
1948 yılında
tığı dâva üzerine lehine 
kararı dairesinde gerekli 
rarııı ait olduğu senelere 
lında tekrar bu vergi ile
kâyet ederek bu yolda hareket olunmasındaki 
sizliğin karar altına, alınmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin iştigal mev
zuu olan mozayik imâlâthanesiııden dolayı ve 4565 sayılı Kanu
nun mutlak hükümleri dairesinde kira zammına tâbi tutulm a
sında bir aykırılık görülemediği gibi ihtilâfın itiraz komis
yonuna intikal etmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Danıştay kararlarının; şahsi ve hâdi
sesine maksur bulunmasına ve emsal muameleden doğan yeni 
bir ihtilâfın tetkikinin da keza malî ve idari kaza mercilerine 
aidiyetine binaen talep hakkında komisyonumuzca yapılacak 
bir işlem bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5001 16*. V I . 1952

Mustafa Aka.
Rusya muhacirlerin
den.
Edebey Köyünden, 
înegöl.

(Dilekçe özeti 
hakkında).

A razi verilmesi

Dilekçi : 1337 yılında mülteci olarak Rusya’dan yurda hic
ret etmiş bulunduğunu ve bu sıfatla iskân olunması kanuni 
hakkı bulunduğu halde bugüne kadar vâki müracaatlarından 
bir netice alamadığını belirterek iskân suretiyle ve Toprak Ka
nununa tevfikan kendisine arazi verilmesini istemektedir.

Devlet Bakanlığı cevabi yazısında : Toprağa muhtaç ve 5 
nüfuslu bir aile reisi olduğu tesbit edilen dilekçinin muha
ceret sıfatı kavden tesbit edilememiş bulunduğu gibi 885 sa
yılı Kanunun muvakkat maddesi gereğince de; müddeti içeri
sinde iskân talebinde bulunmadığından "bu hakkını kaybetmiş 
olduğu, ancak 4753 sayılı Kanunun tatbiki sırasında dilekçinin 
dileğinin göz önünde bulundurulması hususunun Bursa Vali
liğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5002 16 . V I .1952



—  32 —

»406/8757

Dilekçe
No.

Salih Uygur ve ar. 
Muhtar.
Müzeyyen Köyün
den,
Bozüyük.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Orman İdaresine t 
istihsal olunan 700 metre mikâp
tık kerestelik ağaçların köy halkı
na verilmesi hakkında).

Dilekçiler : Devlet ormanı içerisinde bulunan köy halkının ge
çimleri tamamen ormana bağlı kimseler olup ve ormanların Dev
lete intikalini mütaakıp fakru zarurete duçar olduklarından 
bahsile bu halin telâfisine medar olmak üzere Orman İdaresin
ce yapılan 1951 katiyatındaıı elde olunan 700 metre mikâplık 
kerestelik ağacın köy halkına terkedilmesine delâlet buyurulma- 
sıııı istemektedirler.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : 5653 sayılı Kanunun 18 
nci maddesine göre bu emvalin ancak % 25 nin taşıyanlara veril
mesinin mümkün bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre ta 
lep hakkında yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

5003 16 . VT.1952

94078758 Lûtfi Durıı ve ar. 
Esnaftafn.
Tutakt.

(Dilekçe özeti : Nakli kararlaştırı
lan memurların nakillerimin ta
cili hakkmdd).

Dilekçiler : Halkın vâki müracaatları dolayısiyle yapılan tah
kikat üzerine ve harcırahları gönderilmek suretiyle nakilleri ka
rarlaşmış bulunan malmüdürü ve diğer memurinin himaye gör
düklerinden dolayı elan ilçeden ayrılmadıklarından şikâyet et
mektedirler.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Ekli olarak takdim kılı
nan Ağrı Valiliği yazılarından bahsile ve yapılan şikâyet üzeri
ne adı geçen memurlar hakkında yaptırılan tahkikatın idare ku
rullarından geçirilmek suretiyle men’i muhakeme kararına bağ
lanmış olduğu ve nakillerini mucip bir sebepde bulunmadığı, şi
kâyetçinin vergisindeki maddi hatanın da ıslah edilerek kendisi
ne tebliğ olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve'Bakanlık cevabına göre ta 
lep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

5004 16 . V I .1952

9408/8759 Necati Sdley ve ar.
Şehremini Yeııibah- 
çe sâkinleri. 
İstanbul!.

(Dilekçe özeti : İstanbul Belediye
since verilen bir istimlâk kararı
rı m ka İd ı n  im ası hak kında).

Dilekçiler : Gûya menafii umumiye mülâhazası vo yol geçir
mek bahanesiyle İstanbul Belediyesince; yaptırılacak ucuz ev-
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lor için kendi evlerinin bulunduğu sahanın istimlâkine karar 
verilmiş olduğundan şikâyet ederek açıkta kalmalarım intaç 
edecek olan bu muamelenin durdurulmasını istemektedirler.

içişleri Bakanlığının . cevabi yazısında : 5656 sayılı Kanuna 
tevfikan İstanbul belediyesince belediyeye ve vakfa ait bir kı
sım ai’salarla 15 şahsa ait gayrimenkuller üzerinde yapılması 
kararlaştırılan ucuz evler için istimlâki kararlaştırılan bu 15 
şahıs malından 9 u üzerinde halen bina bulunması itibariyle 
bunların istimâkinin bu kanunun maksadına uygun düşmiyeceği 
anlaşılarak istimlâkinden sarfı nazar olunduğu yalnız vakıf 
arsasının istimlâki ile iktifa olunmasına karar verilmiş bulundu
ğu bildirilmektedir.

(iereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekte sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne seb#pteıı verildiği

5005 16 VI . 1952

9410/8761 Zeki Kartal. 
ALsancak Motörlü 
Tren deposunda 
S. I. Usta 
S. No. 27134. 
İzmir.

(Dilekçe özeti : Tesviyecilikte ge
çen hizmetinin borçlanma suretiy
le emeklilik müddetine eklenmesi 
hakkında).

Dilekçi : imalâtı Harbiye Silâh fabrikasında geçen hizmet
lerinin borçlanma suretiyle halen bulunduğu Devlet Demiryol- 
larındaki fiilî' hizmetine katılması için vâki müracaatının is’af 
olunmadığından bahsile esbabının teminine delâlet buvurul- 
masını istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : İşçi ve u ilaların 
5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile bu kanunun şümulü dı
şında bırakılmış olduklarından birinci sınıf ustalardan olan 
dilekçinin zikrolunan kanunun 65 nci maddesinden faydalandı
rılmasına kauuni imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarih i

5006 16 . VI 1952

9411/8762 İsmail Kovalılar. 
D. D. Y. Hareket 
Memuru.
Garda.
K on ya.

(Dilekçe özeti : Terfi tarihlerinin 
düzeltilmesi hakkmda).

Dilekçi: 30 . V III . 1950 tarihinden itibaren 212 liraya terfi 
ettirildiği halde bu derece maaşını fiilen alamadığım, bunun da 
174 liraya olan terfiinin emsaline nazaran bir yıl geç yapılmış 
olduğundan ileri geldiğini belirterek terfi tarihlerinin düzeltil
mesini istemektedir.



Dilekçe
No.

9412/8763
9944/9257

9414/8765

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçinin 14, 13 
ve 12 nci derece terfilerinin Dilekçe Komisyonunun 1104, 1981 
ve 2885 sayılı kararlar dairesinde düzeltilmiş bulunduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına göre yerine getirilmiş 
olan istek hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele ol
madığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

5007 16 . V I . 1952

Mithat Çamlıbel. 
Vali Konağı arkası 
No. 7.
Sivas.

(Dilekçe özeti : Memuriyete alın
mamakta ısrar olunması ile hâsıl 
olan mağduriyetinin telâfi buyu- 
nıbnası hakkında).

Dilekti : 1946 yılında ihtiyat askere alınması üzerine ayrıl
mış olduğu Uzrunyayla aygır deposu mürebbiliğine tekrar alın
ması için ve terhisini mütaakıp yaptığı mütaaddit, müracaatlara 
rağmen Tarım Bakanlığınca alınmadığından ve menfi cevap ve
rildiğinden bahsile zayi olan hakkının aranmasını ve telâfi olun
masını istemektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında: M ütaaddit müracaatları 
üzerine Dan'ıştayca da talebi ret olunan dilekçi hakkında evvelce 
yazılan yazılarla da belirtildiği gibi; istifaeıı Bakanlık teşkilş- 
tmdan ayrılıp jDİlâhara tekrar tâyinini istiyen mumaileyhin me
saisinden hiçbir suretle istifade kabil olmadığı ve boş kadro da 
bulunmadığı için tâyinine tevessül edilmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Talebin daha önce kaza merciince ve Ge
çici selef komisyon tarafından incelenip 929 sayılı bir karara 
bağlanmış bulunmasına binaen komisyonumuzca yeniden yapıla
cak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

5008 16 . V I . 1952

Mehmet Tanrıöver. (Zilyedi bulunduğu Hazine arazi-
Haral Köyünden. lerinin peşin bedelle kendisine ve-
Oğuzedi. rilmesi hakkında).

Dilekçi : 12 yıldır tasarrufu altında bulunan ve 1939 yılın
da Mâliyece bedeli 20 yılda vc mukassatan ödenmek üzere uhde
sine bırakılan Oğuzeli Ilcesinilı Haral Çiftliği Köyünün Dağ<<- 
kutpara mevkilerinde kâin Hazine yerlerinin bu defa elinden 
alınmak istendiğinden kendisinin de topraksız çiftçilerden bu
lunmasına binaen ve zilyödlik hukuku himaye olunmak suretiyle 
mezkûr yerlerin peşin bedelle kendisine bırakılmasını istemek
tedir.

Devlet Bakanlığı cevabi yazısında : 1939 yılından beri bu



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karar’ ve ııe sebepten verildiği

yerleri nizasız olaraik işgal edip ve zilyed bulunduğu, anlaşılan 
dilekçi hakkında 4753 sayılı Kanunun 5618 sayılı Kanunla deği
şen geçici maddesi dairesinde muamele ifası lüzumunun yazılmış 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında 'komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5009 16 . VI . 1952

9415/8766 Cemal Gnnzal. (Dilekçe özeti : Gayrikanuni ola-
Karataş 304. m k binasının yıktırılması suretiy-
So. No. 15. le vâki 13 bin liralık zararının
İzmir. Ankara Belediyesine ödettirilme

di hakkında).

Dilekçi : Tapuda kayıtlı bulunan 2 katlı bir evinin kendisine 
hasım olan ve belediye tebliğ bürosu memurlarından* Çetin adın
daki zatın teşvik ve tahriki ile ve ruhsatsız olduğu iddiasiyle 
2290 sayılı Kanunun açık hükümleri hilâfına yıktırılarak 13 000 
lira zarara konulmuş olduğunu belirterek Vâki zararının Ankara 
Belediyesince ödenmesi hususunun karar altına alınmasını iste
mektedir.

İçişleri Baıkanlığı cevabi yazısında : Bir başmüfettiş marife
tiyle yapılan tahkikata nazaran ruhsatsız olduğundan dolayı yık
tırılan evine ait bu kararın dilekçinin itirazı üzerine İl İdare K u
rulu ve Danıştayca tasdik edilmiş bulunduğu, şüyulu arsalar 
üzerinde inşaat ruhsatı verilmemesi kararlaştırılmış ve dilekçi; e 
de buna müsteniden ruhsat verilmemiş iken aynı mahiyet taşı
yan vc yılkılan binaya mücavir yerlerde ruhsat veren memurlar 
hakkında tanzim olunan evrakı tahkikiye üzerine Danıştayca 
halklarında lüzumu muhakeme kararı verilmiş bulunduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Teftik iki kaza merciine ait olan talep hak. 
kında komisyonumuzca yapılacak bir muamele almadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5010 lfi . VI . 1952

9421/8770 Naci A ydem ir. 
VII. Bölge İlköğre
tim Müfettişi. 
Balya - Balıkesir

(Dilekçe özeti : Terfüne müteda
ir olan Danıştay kararının infazı 
esbabının temin buyunılması hak
kında).

Dilekçi: Daha önce vâki müracaatının mahiyeti itibariyle ka
za merciince lıalli icabedeceği yolumda olan 3 . V . 1951 tarih 
ve 2686 sayılı ve 1 Numaralı Geçici Dilekçe Komisyonu tebiiga-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

tıııı aldığını, halbuki kendisinin ekli olarak takdim ettiği vc 
.'1407 sayılı Kanuna göre yapılan terfi muamelesinin kıdemle 
iktisap edilmesi icabeden terfiden nıâdut sayılamayacağına dair 
ve lehine olarak Daıııştaydan bir karar istihsal etmiş bulundu
ğunu ifade ile vâki müracaatlarıma Millî Eğitim Bakanlığınca 
kadro olmadığı vc kadro müsaadesinde icabının yapılacağı yo
lunda verilen ve yine eklice sunduğu cevaplar muvacehesinde 
durumunun incelenerek Yüksek Meclisçe mağduriyetten kurta
rılmasını istemektedir.

Millî Kğitim Bakanlığı cevabi yazısında : Danıştay kararı 
gereğince 30. V. 1939 tarihinde 40 liraya çıkarılıp mütaakıp 
terfi süreleri de o tarihten hesaplanması icabeden dilekçinin 
terfi muamelesinin kadrosuzluk yüzünden ve bu yolda .yapıla
mamış bulunduğu ve bu durumda olan ilköğretim müfettişleri
nin evvelce verilemiyeıı maaş zamlarının verilmesi çarelerinin 
aranmakta olduğu kadrolar açıldıkça dileklerinin yerine getiril
mesine çalışıldığı ve Yüksek Meclisten kadro alınabildiği tak
dirde bu işin daha çabuk netieelendiriIebHcceği bildirilmektedir.

(iereği düşünüldü : îlâmatın derakap ve harfiyen infaz olun
ması kanuni bir zaruret bulunmasına binaen bu yolda muamele 
ifası lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5011 1 6 .  V  1 . 1 9 5 2

9424/8773 Kadir Çelik. ( Dilekçe özeti : İskân yoliyle ara-
Kani Köyünde. zi verilmesi hakkında).
Kara.

Dilekçi : Revan muhacirlerinden olup 30 senedir Kaıs ha
valisinde oturıııaıkta bulunduğunu ve yaptığı mütaaddit müra
caatlara rağmen iskân olunmadığından bahsile, halen yerleş
miş olduğu Kani Köyünde bulunan Hazine arazilerinden toprak 
verilmesini istemektedir.

Devlet Bakanlığı cevabi yazısında : 885 sayılı Kanunun tâ
yin ettiği müddet içerisinde müracaat etmediğinden dolayı is
kân hakkı sakıt olmuş bulunan dilekçinin iskân mevzuatı dai- 
ı'esinde iskân olunmalına imkân olmayıp ancak çiftçilik duru 
muna ve ihtiyacına göre; 4753 sayılı Kanun gereğince ve umum 
meyanında topraklandırılması hususunun valiliğe yazıldığı bil
dirilmektedir.

(iereği düşünüldü : Mahiyetine ve ©akandık cevabına, göı'e 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir iş'lem olmadığı
na, karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5012 16. V I. 1952
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Dilekçe
No.

9425/8774

9432/8780

Zahide Erbuğ. 
Güzelyalı Camii So. 
No. 18.
İzmir.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : İzmir Belediye 
ebeliğinde kalmasının temini hak
kında).

Dilekçi : İzmir Belediye ebesi olup burada evlenmek mak
sadı ile nişanlandığı ve resmî nikâh muamelelerine tevessül et
tiği bir şahsın bilâhara evli olduğunu anlaması üzerine der
hal alâkasını keserek mahkemeye de baş vurmuş olduğu hal
de bu hâdise dolayısiyle kendisinin İzm ir’den Nizip Sağlık 
Merkezi Ziyaretçi Hemşireliğine naklolunduğundan tazallümü- 
hal ederek eski vazifesinde kalmasının temin buyurulmasını 
istemektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı cevabi yazısında : Tez
kerede yazılı sebeplere binaen mezkûr il dâhilinde vazife gör
mesi uygun görülmiyen dilekçinin nakline zaruret görüldü
ğü bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Kaı-ar No. Karar tarihi

5013 1 6 .V I .1952

Zorba Çebi ve ar. N (Dilekçe .özeti : Devletçe alman
Bahçecik Köyünde. ormanlarının iadesini veyahut he-
Sürmene. delinin verilmesi hakkında).

Dilekçiler : Dedelerinden kendilerine intikal edip 4785 
sayılı Kaııuııa göre Devletçe zabtedilmiş olan Bahçecik Köyü ve 
ormanlarının iadesi ve yahut bedeli verilmesi hakkındaki ta 
leplerinin is 'af olunmadığı gibi geçimi sadece ormana bağlı 
olan bu köy sakinlerine pazar satış ihtiyacının dahi verilme
diğinden şikâyet ve tazallümülıal ederek esbabının temin bu vu
rulmasını veyahut başka müsait bir mahalde iskân olunmaları
nı istemektedirler.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : 1278 ve 1279 tarihli ilâ
mı şer’i ve fermanlar bugün için âmme mülkiyetinde olan Dev
let ormanlarına tesahüp iddiasına mesnet olamıyacağmdan ye
ni bir tasarruf vesikası ibraz etmedikçe dilekçilerin mülki
yet haklarının kabul olunup orman sahası için kendilerine 
karşılık ödenmesine, keza 5658 sayılı Kanuna göre de bu yerle
rin iadesine imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre komisyonumuzca b ir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No.. K arar tarihi

5014 16 , V I . 1952



-  38 —

Dilekçe
No.

9433/8781'

9434/8782

9437/8785

Abdullah Rifat . 
Çarşamba Cebeci 
Mescit So. No. 
20/922. 
Mültecilerden.
Fatih - İstanbul.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

— T

(Dilekçe özeti : Gümrük idaresine 
ce zaptolunmı 172 lirasının geri 
verilmesi hakkında).

göçmen vizesi ile İta lya’dan yurda ge- 
vabancısı olduğundan dolayı bilmiyerek 

olduğu 272 lira parasından 172 lirası- 
taratından zaptedilmiş bulunduğundan 

iade edilmesi ve kendisine iskân yardı
mı ve sanatı olan makine tamirciliğini yapabilmesi için de 
bir miktar döner sermaye verilmesini istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Türk Parasının Kıyme
tinin Korunması hakkındaki 13 sayılı Karara göre 100 Türk 
lirasından fazla paranın ithal ve ihraçı yasak olduğu için ta
lebinin kabulüne imkân görülemediği bildirilmektedir.

(iereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkın
da komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Serbest 
lirken ve memleketin 
beraberinde getirmiş 
mn Gümrük İdaresi 
tazallümühal ederek

5015 16 . \rT . 1952

Mustafa Lûtfi Çalın. (Dilekçe özeti : Mâlûliyet aylığı
Güzelyalı 30 ncu So. bağlanması hakkında).

j ^ j ^ 0  ̂ Dilekçi : İstiklâl Savaşında aldığı yaradan dolayı halen göz
ve ayaklarından mâlûl olup bu durumu raporlarda da müeyyit 
bulunduğu halde Milli Savunma Bakanlığınca hakkının tanın
madığından şikâyet ederek bu mâlûliyet i dolayısîye vâki olan 
emeklilik muamelesinin mâlûliyet derecesi üzerinden yapılmasını 
istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : 551 «ayılı Kanuna 
bağlı emraz cetveline girin iyen maluliyetinden dolayı dilekçiye 
mâlûliyet aylığı bağlanmasına imkân bulunmadığı bildirilmek
tedir.

(■ereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ıııahai olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5016 16 . VI . 1952

Ali Göğebakan. 
Atlandı Köyü civa
rında Kürtkayası 
mevkiinde. 
Kadınhan.

(Dilekçe özeti : Kürtkaya mevki
inde iskân olunmaları hakkında).

Dilekçi : Mensup olduğu saçıkara Aşiretinin 60 hanesi namına 
yaptığı müracaatında; yersiz yurtsuz vc çadır köşelerinde bulun
duklarını belirterek kendilerinin; Kadınhan İlçesinin ileri gelen
leri tarafından aralarında paylanılan vc 100 hanenin iskânına



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten Verildiği

9439/8786 İsmail Hakiki. 
10170/9451 Açdcalın.

Eskiistasyon Etem- 
efendi Cad. No. 92. 
Erenköy - İstanbul.

elverişli bulunduğu yaptırılan keşiflerle meydana çıkan Kürtkava 
mevkiinde iskân olunmalarını istemektedir.

Tanm Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin mütevali müra
caattan üzerine valilikçe vc merkezden gönderilen komisyonlar 
tarafından yapılan incelemelerde; çok büyük bir köy olan Atlantı, 
Biiyükoba ve Kol tık ısa köylerine yerleştirilmelerinin muvafık gö
rülerek topraklarının tevzii için de 850 liralık bir havale gönde
rilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : tcabedeıı muamelenin icrası ilgili Bakan
lığa aît bulunmasına binaen talep hakkında komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarih i

5017 16 . VI . 1952

(Dilekçe özeti : Tekaütlük maaşı
nın milis albayı olarak değil millî 
ve muvazzaf albaylık rütbesi üze
rinden yapılması hakkında).

Dilekçi : Millî Mücadeleye ve ona takaddüm  eden bütün 
savaşlara iştirak ederek her türlü  cefakârlıktan çekinmemiş 
olduğunu ancak ekli olarak takdim ettiği Askerî Zat işleri 
son tetkik merciinin bir kararı ile kendisinin sınıfının Milis 
Albayı olarak kabul edilip 408 sayılı Kanuna tevfikan rütbe
sine muhassas maaşın nısfı üzerinden tekaüt maaşı bağlanmış 
olduğundan halbuki durumunun milis zâbitleri ile alâkalı bu
lunmayıp kendisine A tatürk tarafından tevcih olunan Millî ve 
muvazzaf albaylık olduğunu, ihraz etmiş bulunduğu bu rütbe 
ile komuta ettiği alayın teşkilât subay ve m ürettebatının da 
muvazzaf kimselerden bulunduğunu ve ezcümle ekli olarak 
sunduğu Genel Kurmay ITarb Tarihi Dairesi yazısı ile o tarihte 
bu alayın raportörü olan profesör İsmail Hakkı Uzunçarşılı- 
nın yazılan da keza bu beyanını müeyyit bulunduğunu belirte
cek durumunun bir kere de Yüksek Meclisçe incelenip temadi 
cdeıı mağduriyetine son verilmesini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin 
emekli albay veya asteğmeni olduğu hususunda bir kayda tesa
düf edilemediği gibi dosya arasında bulunan son tetkik ıner- 
cili vesikasında adı geçen piyade teğmeni İsmail H akkı’nın da 
mumaileyhle bir ilgisi bulunmayıp olaytıı bir isam müşahebe- 
tindeıı ileri geldiği sanıldığı bu hususta daha esaslı bir ince
lemede yapılabilmesi için kendisinin hansi tarihte subay nas- 
bedildiğiniıı ve sicil numarası ile mufassal künyesinin bildiril
mesine ihtiyaç bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve işin tetkikinin 
esasen kaza merciini ilgilendirmesine göre talep hakkında ko-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No. Karar tarihi

5018 16 . VI . 1952

9441/8788 Şermus Uğurelii. 
Köy Kâtibi . 
Îdil.

(Dilekçe özeti : İdil İlçesi malmv- 
düründen şikâyet).

Dilekçi : Köy kâtibi olarak ve muhtardan aldığı bir emir 
üzerine mâlûl bir vatandaş mâliyece verilmiyen maaşını takin 
için m üracaatta bulunduğu mal müdürünün kendisine hakaret 
edip galiz elfaz kullanmak suretiyle ve kendisini makamından 
kovmuş bulunduğundan şikâyet ederek mumaileyh hakkında 
Memurin Muhakemat Kanununa tevfikan gerekli tahkikat ve 
takibatta bulunulmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin öteden beri 
aslı esası olmıyan şikâyetlerle resmî makamatı işgal etmek itiya
dında olup bu müracaatının da keza asılsız olduğu, kendisine aii 
olmıyan işleri takip edip cahil halkı istismar eden mumaileyhin 
kaymakamlıkça «la köy kâtipliği vazifesine son verilmiş bulun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

5019 16 . VI . 1952

9442/8789 Salih Zeki Küçükok.
Arzuhalci.
înebolu.

(Dilekçe özeti : Vâki ihbarı üze
rine tahakkuk ettirilen vergi do- 
layısiyle istihkakı olan ikramiye 
miktarı hakkında},

Dilekçi : Tefecilik yapan bâzı eşhas hakkında vâki ihbarı 
dolayısiyle bu şahıslar adına tarh ve tahakkuk ettirilip ve Da- 
nıştaydan da geçmek suretiyle kesinleşmiş olan vergi tahsilâ- 
tından (1905 sayılı Kanunun 6 nci maddesine göre) kendisine 
verilmesi icabeden ikramiyenin; vergi miktarı üzerinden veril
mek istenildiğinden şikâyet etmektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçiye • ödenmesi 
icabeden ikramiyeye ait ödeme emrinin înebolu Malmüdürlüğü 
ne gönderilmiş ve bu ödeme asıl vergiye fevkalâde zamların ilâ
ve olunmamasında bir kanunsuzluk bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep
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Dilekçe Dilekçe sahibinin ;

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

hakkında İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre komisyonumuzca 
yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

5020 16 . VI . 1952

(Dilekçe özeti : Emekli Aylığının 
artırılması hakkında).

Dilekçi : Teşkilâtın lağvı dolayısiyle açıkta kalıp ve emek 
liye «evkol unmuş bir hâkim olduğunu ve kendisine verilen ay
lığın azlığından hicap duyduğunu belirtip ve bir daha vazife
ye alınmamasındaki antidemokratik ruhtan şikâyet ederek 15 
yıldır yapmakta olduğu avukatlık hizmetinin tamamının veya 
nısfının memuriyet müddetine ekleyerek veya sair bir suretle 
emekli aylığının artırılmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : 1683 ve 543+ sayılı 
Emekli 'kanunlarımla' avukatlıkta geçen hizmetin emeklilik he
sabında nazara alınacağına dair bir hüküm mevcut olmadığı 
bildirilmektedir.

(İçreği düşünüldü : Mahiyetine ve balkandık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına malıal 
olmadığına karar veritldi.

K arar No. K arar tarihi

5021 16 . V I . 15)52

9444/8791 Hüsnü Çam. 
Avukat. 
Uşak.

9445/8792 Mustafa Kartal (Dilekçe özeti : Mâlüliyet aylığı
Orcuk Köyünde. bağlanması hakkında).
O ltu. Dilekçi : Askerlik hizmetini ifa ederken sakat kaldığını be

yanda; fakrü zaruret içerisinde bulunmasın;» binaen’ kendisin» 
aylık bağlanmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Bakanlığa mü
racaatı sepketmemiş olan dilekçinin bu muamelesinin ikmal 
edilmesi içiıı askerlik şubesine yazıldığı, aıldığı raporlardaki 
sağlık durumu itibariyle sakatlığın vazife tesiri ile hâsıl oldu 
ğu ve 551 sayılı Kamuna bağlı derecelerden birine girmesi tak
dirinde mumaileyhe emsali gibi aylık bağlanacağı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre komisyonumuzca 
bir işletil yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

5022 16 . V I . 1952
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Dilekçe
No.

9447/8794

9448/8795

Seyit Ahmıet Başa, 
ran.
Hacıosmanlı Mah. 
de. Mukim.
Göçmen Süleymaıı- 
oğlu.
Osmaniye.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kanun re a» sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : İskân hakkı olarak 
verilip hükmen istirdat olunan 
arazilerine mukabil toprak veril
mesi hakkında).

I) 7. ekçi : 1939 yılında yurda gelen Bulgaristan göçmenlerin
den olup iskân olunduğu Bahçe ilçesinde verilen arazilerin 
«kyhine açılan men’i müdahale dâvası üzerine ve 11 yıl süren 
muhakemeler neticesinde hükmen elinden istirdat olunduğun
dan uğradığı bu acıklı durum dolayısiyle tekrar iskân hakkı
nın verilmesi için emir verilmiş bulunduğu halde bu hakkının 
7 yıldır verilmediğinden -tazallümü hal ederek temadi eden 
mağduriyetine son verilmesini istemektedir.

Devlet Bakanlığı cevabi yazısında : Y o n  i gelen Bulgaristan 
göçmenleri meyanında dilekçiye de topraık verileceği bildiril
mektedir.

Gereği* düşünüldü : Mahiyetine ve bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tariki

5023 16 . V I .1952

Hasbi Taşdelen. 
Enkibağlar Mah. 
Yenilik So. No. 9 da. 
Eskişehir.

(Dilekçe özeti : Oturmakta oldu
ğu ev seylâptan zarar gördüğü 
halde kendisine mesken verilmedi
ğinden şikâyet).

Dilekçi : Eskişehir’de kira ile oturmakta olduğu ev seylâpta 
hasara uğradığı ve bir kısım eşyaları dahi heder olduğu halde 
ve emsal durumda olanlara yaptırılan evlerden verildiği halde 
kendi talebinin is’af olunmadığından şikâyet etmektedir.

Bayındırlık Bakanlığı cevabi yazısında : 5663 sayılı Kanuna 
göre yapılan bu evlerin seylâp dolayısiyle yıkılan evlere tahsisi 
ieabetmekte olduğundan kira ile oturduğu evi orta derecede ha
sar gören dilekçinin talebinin yerine getirilebilmesinin ancak 
bu kanunda yapılacak bir değiişklikle mümkün olabileceği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5024 16 . VI . 1951



Dilskçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı v« adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

9449/8796 Hüseyin Öztelli 
Orman Genel Mü
dürlüğü Müfettişi. 
Antalya.

9450/8797 Mehmet Kabri. 
12940/12040 Toper.

Setbaşı I laeıbaba 
Mah. Namazgah 
Cad. No. 53. 
Bursa.

'9451/8798 Gülsüm Türkay. 
12476/11591 Kapıiçi Karakolu. 
14253/13277 Hocaali So. Cami 
14924/T3924 Çıkmazı No. 8. de. 
15088/14087 Galata - İstanbul.

(Dilekçe özeti: Hakkının tanınma
sına dair).

Dilekçi : 5585 .sayılı Kanunla tanınmamış olan hakkının da
ha âdil bir kanun çıkarılmak suretiyle iadesi lâzmıgeleceğini 
beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Terfiinde hiçbir, su
retle kanunsuzluk bulunmadığı anlaşılan mumaileyhin yedek 
subaylık hizmetinin sonraki terfiinde tamamen hesaba katılm a
sı hususunu temin edecek yeni bir kanun çıkarılması talebinde 
bulunduğuna göre bu bapta Bakanlıkça yapılacak bir muame
le olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile il
gili olan istek hakkında komisyonumuzca yapılacak işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5025 16 . V I . 1952

(Dilekçe Özeti : Bir arsanın geri 
ahnmı ast hak kınd a).

Dilekçi : B ursa’daki lshakşah Camiiııin imam ve müezzin 
sükııasma mahsus ve meşrut arsanın kanun hilâfına satışa çıka
rılarak Hakkı Tütüncü adındaki birine ihale edilmiş olduğunu 
beyanla, bu arsanın adı geçenden geri alınarak meşrutünlehine 
tahsisini istemektedir.

Başbakanlığın cevabi yazısında : Şehir imar plânına göre, ca
mi hariminde olmıyan bu arsanın, geri alınmasına imkân bulun
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Başbakanlık ceva
bına göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına ve dilekçinin kendisinde bir hak görüyorsa kaza 
merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

5026 16 . V I . 1952

(Dilekçe özeti : A ylık  bağlaıttnast 
hakkında).

Dilekçi : Şehit olan kardeşi Şuayip’ten kendisine aylık bağ
lanmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Kanunen ye
tim savılmıyaıı dilekçiye aylık bağlanamıyacağı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü. : isteğin mahiyetine, bakanlık Cevabına ve



bilekçe
No.

9452/8799
12069/11215}

9456/8803
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Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

mevcut kanun hükümlerine göre bu hususta komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

5027 16. V I. 1952

R ifat Tclatar. ( Dilekçe özeti : Harb malûlü sa-
Eski Şifa hane So. yılması hakkında).
No. 10/3.
Fatih - İstanbul. Dilekçi : Tunceli harekâtı esnasında bir bombanın vaktinden 

evvel patlaması yüzünden mâlûl kaldığını beyanla, 4298 ve 5107 
sayılı Kanunların tefsiri hakkında verilip Büyük Millet Mecli
since reddedilmiş bulunan önergenin bir kanun teklifi halinde 
tekrar Meclise sevkoluııarak kendisinin ve benzerlerinin harb 
mâlûlü sayılmasını istemektedir..

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Kanun hü
kümlerim' göre harb mâlûlü savılmasına imkân göriilemiyen di
lekçinin vazife mâlûlü addedilerek bu yolda muameleye tâbi tu 
tulduğu vc bu muamelenin Askerî Yargıtayca da teyit edilmiş 
bulunduğu bildirilmektedir.

(îereği düşünüldü : Dilekçinin talebi yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile ilgili olmasına ve komisyonumuz böyle bir teklif ser
iline yetkili bulunmamasına binaen vâki istek hakkında bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

5028 16. V I. 1952

Rahmi Kııloğlu
ve af.
P. T. T. Baş Müd. 
Ücretli Muhabere 
makinistleri ve me
murları.
Samsun.

(Dilekçe özeti : Bir kısım mev
zuatta değişiklik yapptlmastna 
dair).

Dilekçiler : Aylıklı memurların faydalanmakta oldukları yar
dımlardan hizmetlilerin de istifade etmelerini temin için, yürür
lükte bulunan mevzuatta değişiklik yapılmasını istemektedirler.

Ulaştırma Bakanlığının cevabî yazısında : Mevzuatın yalnız 
F*. T. T. İdaresinde çalışan hizmetlileri değil, diğer bütün daire 
ve müesseselerde çalışan müstahdemleri de ilgilendirmekte olması 
hasebiyle dilek hakkında muamele ifasına imkân görülemediği 
bildirilmektedir.

(Jereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi. -

K arar No. K arar tarihi

5029 16 . V I . 1952



9457/8804

b ilek çe
No.

Ihsan Akat. 
Hükümet Cad. No. 
18.
Elmalı.

D ilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Bilekçe özeti : İkramiyesinin ve
rilmesi ve maaşının yükseltilmesi 
hakkında). .

Dilekçi : Ordudaki hizmet müddeti- fasılasız 32 seneyi buldu
ğundan bahsile, kanunen müstahak olduğu ikramiyenin verilme
sini ve almakta olduğu maaşının da emsalleri derecesine yük
seltilmesini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin ikra
miye hakkındaki dâvasının Danıştayca İncelenmekte olduğu ve 
emekli işlemine taallûk eden iddiasının da kaza merciince mesnet
siz görülmüş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi
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Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

5030 16 . V I . 1952

9459/8806 Mazhar Liman. 
Çay Mah. de. 
Çarşamba.

(B ilekçe Özeti : A ra zi verilm esi 
. h akk m d a ).

Dilekçi : istiklâl Savaşındaki hizmetlerine mukabil istiklâl 
madalvasiyle taltif edildiğinden bahsile, Hazine arazisinden bir 
miktarının kendisine parasız olarak verilmesini istemektedir.

Maliye Baknlığmm cevabi yazısında : Dileğin ancak bir ka
nun istihsali halinde tervici cihetine gidilebileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü :*Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

5031 16 . V I .1952

9460/8807 Mehmet Ünlü.
Balge Ceza Evinde. 
Kayseri.

(Bilekçe özeti : Meşrutan tahliye
si hakkında).

Dilekçi : Türk Ceza Kanununun 13 ncü maddesinin tatbiki 
suretiyle meşrutan tahliye hakkında istifade ettirilmesini iste
mektedir.

Adalet, Bakanlığının cevabi yazısında : îş esası üzerine kurul
muş olan cezaevine seçilmemiş ve bu cezaevlerinin infaz şartlarına 

'tâbi tutulmamış bulunan dilekçinin meşrutan tahliyesine imkân 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü- İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre İm hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ıııahul 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

5032 1 6 .V I .1952



Dilekçe
No.

‘>667/8813
10510/9763
10403/9660

9468/8814

Mehmet Soydaş 
ve ar.

D. P. üyelerinden. 
Hum.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi

46

Komisyon kaparı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti 
si hakkında).

Toprak verilme-

Dilekçiler : Kendilerinin de göçmen sıfatiyle 2510 sayılı Ka
nuna tevfikan toprakl andırıl malarını istemektedirler.

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında : Tamamiyle yerli halk
tan olan ve kendilerine iskân yoliyle toprak verilmesine imkân 
görülemîyen dilekçilerin ancak 4753 «ayılı Kanuna tevfikan top
rağa. muhtaç yerli çiftçiler arasında muameleye tâbi tutulabile
cekleri bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. K ahır tarihi

5033 1 6 .V I .1952

Nuri Şentürk. 
Yavuz Malı. de. 
Tintinpmarı. 
Sokağında. No. ; 
Tekirdağ.

(Dilekçe özeti : B ir ölüm hâdisesi 
hakkında).

Dilekçi : Oğlu Lııtfi Şentürk’ün Edirne Sanat Okulu dör
düncü sınıf talebesinden iken resim öğretmeni Muharrem Tıtnç- 
er tarafından vefatına sebebiyet verildiğini ve adlî takibat m 
bir netice hâsıl etmediğini beyanla, hâdisenin tahkik ve tetkik 
edilerek âdil bir karara bağlanmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevtbi yazısında : Adlî Tıp M üessesin 
ce ceset üzerinde yapılan otopsi neticesinde ölümün, otuz beş gün 
evvel öğrtmen tarafından vurulduğu söylenen tokatla bi.’ ilgisi 
olmayıp başındaki şiryanın yırtılmasından ileri geldiği tesbit 
edilmiş olmasından dolayı mahkemece sanık öğretmenin yalnız 
müessir fiilden yirmi altı gün hapsine karar verilmiş olduğu 
ve müdahil Nuri Şentürk'üıı temyizi üzerine bu mahkûmiyet 
kararının Yargıtayca onanmış bulunduğu ve her ne kadar son
radan müdahil, iadei muhakeme yoluna gitmiş ûse de bu baptaki 
talebin de mahkemece reddedildiği vc binaenaleyh, bahis mev
zuu ölümün öğretmen tarafından vurulan tokatla alâkalı olduğu 
yolundaki iddianın vârit bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek hükme bağ
lanmış ve kanun yollarından da geçmiş olan bir hâdise ile ilgili 
istek hakkında komisyonumuzca işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

5034 16 . V I . 1952



—  47 —
Dilskga

No.

9470/8815

9 4 7 6 /8 8 2 2

9479/8825

Cenah Ay gün. 
ve ar.
Antalya Umumi 
Mtıkl i yat Türk Ano
nim Şirketi .
Mersin,

Dilekçe sahibisin
adı, soyadı re adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Mersin Limanı 
tahmil vc tahliye işleri hakkında).

Dilekçiler : Mersin Liman İdaresinin yalnız tahmil ve tahli
ye işleriyle iştigal etmesine, tüccara ait emtianın indirme ve 
bindirme işinin kendilerine terkedilmesine, alınmakta olan yüz 
kuruş hamaliye ücretinin yarıya tenziline müsaade edilmesini 
istemektedirler.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında ezcümle : Alınmak
ta olan ücretlerden bir kısmının tenzile tâbi tutulduğu bildiril
mekte ve diğer masraflara taallûk eden dileğin tervicine kanu
nen imkân görülmediği de ilâveten beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

5035 1 6 . V I . 1952

Mehmet Oruç.
Millî Eğitim Bakan
lığı Sanatoryumunda 
Va'lidebağı - Hay
darpaşa - İstanbul.

(Dilekçe özeti 
davi ücretinin 
da).

Maşının veya te- 
verilmesi hakkın-

Dilekçi : Mi'lli Eğitim Bakanlığı Sanatoryumumla tedavi 
görmekte iken maaşınım kesildiği gibi tedavi ücretinin de veril
memekte olduğunu beyanla, ya maaşının veya tedavi ücretinin 
verilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Hizmet sürele
rine göre daha fazla izinli sayılmalarına kanunen imkân görü- 
lemiyçn bu gibi öğretmenlerin ancak maaş aldıkları müddetçe 
Devlet tarafından tedavi ettirilebilecekleri ve bunun haricinde 
yardım sandığına aidatını ödedikleri takdirde tedavi ücretleri
nin bu sandık tarafından verilebileceği ve dilekçinin oıı dokuz 
aylık aidatını vermediği için yardımdan malınım kailmiş oklu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin kaza merciine müracaatta muhtariye
tine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

5036 16 . VI .1952

Süleyman Karagülle 
Marol Köyünden. 
Borçka.

( Dilekçe özeti : Köyündeki iki kı
za askerlerin tasllut ettiğine dair1)

Dilekçi : Borçka'nın Marol Köyü halkından iki kıza civar
daki askerlerin tasHİlût ettiklerinden ve sadredeıı bahsile, gere
ğinin yapılmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : Mahallen yaptırılan
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve 11e sebepten verildiği

tahkikata göre dilekçinin vâki ihbarının lıkkifcata uygun olma
dığı ve kendisinin sonradanı alınanı ifadesinin de bıı tahkikat 
neticesini teyit etmekte bulunduğu bildirilmektedir.

(iereği düşünüldü : Bakanlığın yukarıya alınan cevabına ve 
esasen bu gibi hususların tetkiki komisyonumuzun görevi dışın
da bulunmasına göre vâki istek hakkında bjr işlem yapılmasına 
mahal olmadığına ‘karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

5037 16 . V I .1952

9482/8828 Niyazi Ozman. 
Deniz Subayı. 
Tersanede elektirik' 
mühendisi.
Taşkızak.

(Dilekçe özeti : Tahsil müddeti
nin kıdemine sayılması hakkında).

Dilekçi : Berlin’de yapmakta olduğu yüksek tahsilin yarıda 
bırakılmasında hiçbir taksiri bulunmadığını beyanla, bu tahsi
lin devanı ettiği müddetin kıdemine »ayılmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
bıı komi hakkında. Askerî Y argılarda açmış olduğu dâvanın 
buraca reddine karar verilerek işbu kararın muhkem kaziye ha
lini alınış bfdunduğıı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lammış olan bir hususla itigili istek hakkında Anayasanın 54 
ncü maddesi sarahatine «öre komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

5038 16 . VT.1952

9484/8829 Niyazi Zarifoğlu. 
Adliye Saıyı karşı
sında-
Adalet Ap. No. 25. 
Ankara.

( Dilekçe özeti: İskân yoliyle tah
sis edildiği iddia olunan gayrim en
kul hakkında).

Dilekçi : Kendisini tevkil eden Nureddin G ür’iin müvekkil
leri M ustafa Keşit ve ailesi efradına teffiz ve âdi iskân voliyle 
tahsis olunan gayri menkullerden bir kısmının defterdarlıkça Ha
zine adına tescili cihetine gidilmiş olduğundan bahsile, yirmi beş 
seneden beri işgal ve tasarruf edilen bu kısım gayrimenkul lıak- 
kındaki muamelenin dimi uru İması m istemektedir.

Mal iye Bakanlığının cevabi yazısında : Fuzulen işgal edilen 
23560 motre kare yerin Danıştay kararına uyularak Hazine na 
ıııımı tescili cihetine gidilmiş ve bıı muamelede bir yolsuzluk bu
lunmamış olduğu ve ayrıca Mustafa Reşit vc ailesi efradının 
umumi vekilleri Nureddin Gür tarafından sulh mahkemesine de 
müracaatla Hazine aleyhine müdahalenin men’i ve tescil dâvası 
ikame edilmiş bulunduğu bildirilmekledir.

(»ereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış vc ayrıca yeni bir dâvaya da mevzu ittihaz edilmiş olan
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Dilekçe
No.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

bir hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5039 16 . V I . 1952

9485/8830 Tzzet Yanıkçı. 
Kuzkuncuk iradiye 
Cad. Meydan So. 
Nıo. 45.
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Emekli kesenekle
rinin iadesi hkkında).

Dilekçi : Millî Saraylar Müdürlüğünde bahçe amelesi iken 
kadrosunun lâğvı sebebiyle açıkta kaldığı halde enıekli kesenek
lerinin kendisine iade edilmediğini beyanla, geri verilmesi husu
sunun teminimi istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Hizmet müddeti be$ 
seneden az olaıı dilekçiye ücretinden kesilmiş bulunan emekli 
keseneklerinin iadesine kanunen imkân görülemediği bildiril 
inektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümlerine göre istek 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karat* 
verildi.

Karar No. K arar tarihi

5040 16 . V I . 1952

9487/8832 Nazmiye Yurdakul. 
Askerlik Şubesi Baş
kanı AiıbayCevat 
Erbaikain, yanında. 
Savur.

(Dilekçe özeti : Maaşının artırıl
ması ve ikramiyesinin verilmesi 
hakkında).

Dilekçi : Kocası Yarbay Zühtü’den kendisine bağlanan ye
tim maaşının artırılmasını ve kocasına verilmiyen ikramiyenin 
de kendisine itasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : 21 Nisan 1930 
tarihinde vefat eden Yarbay Z ühtü’nün eytamına o tarihte 
m er’i kanun hükümlerine göre bağlanan maaşın tezyidi cihe
tine gidileni iveceği gibi ikramiye verilmesine de imkân bulun
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve bakanlık ceva
bına göre'bu hususta komisyonumuzca bir işlem' yapılmasına 
mahal olmadığına ve dilekçinin talebinde ısrar ettiği takdirde 
kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5041 16. V I . 1952

9488/8833 A. Şakir Oba.
Kız öğretmen Oku
lu Tabiiye öğret
meni.
Konya.

Dilekçi : Maaş durumunun emsali gibi ıslâhını vc maaş fark
larının da verilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin ay-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karaı ı ve 11e sebepten verildiği

m konu hakkında açmış .olduğu dâvanın Daıııştayca redde
dilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Evrak arasında görülen 10 . IX . 1949 
tarihli Danıştay ilâmına nazaran dilekçinin avın mealdeki dâ
vası süre aşımı noktasından reddedilmiş olmasına ve bu şekil-, 
de karara bağlanan bir husustan dolayı da komisyonumuzca 
tekrar tetkikat icrası Anayasanın 54 ncü maddesi sarahatine 
göre mümkün ve caiz bulunmamasına binaen vâki istek hakkın
da bu sebeple bir işlem yapılamıyacağıııa karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5042 10. V I . 1952

(Dilekçe özet : Dâvusımn tekrar 
görülmesi hakkında).

Dilekçi : Yanlış bir anlayış neticesi dâvasının Soma Hu
kuk Mahkemesince ret ve bu baptaki hükmün Yargıtayca da 
tasdik edilmiş olduğunu beyanla, dosyasının getirilerek mez
kûr dâvanın tekrar rüiveti sebeplerinin istikmalini istemekte
dir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Mezkûr dâvanın re.d- 
d'ı hakkındaki hükmün kesinleştiği ve esasen istek hakkında ida- 
reteıı yapılacak bir muamele bulunmadığı bildirilmektedir.

Hereği düşünüldü : Kanun yollarından geçmek suretiyle ka
tileşmiş olan bir hükümle reddedilmiş bulunan mezkûr dâva
ya mâtuf istek hakkında komisyonumuzca yapılacak işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5043 16. V I. 1952

(Dilekçe özeti : Yardım  yapılması 
hakkında).

Dilekçi : Bakanlar Kurulu kararı ile înegöl İlçesinin Çavuş 
Köyüne nakil ve burada iskân edildiği halde şimdiye kadar top
rak, çift hayvanı ve pulluk yardımlarının yapılmadığını beyan
la, bu yardımların bir an evvel yapılması hususunun teminini 
istemektedir.

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçiye ev ve top
rak verilmiş olduğu ve tahsisat sağlandığında diğer isteklerdin 
de yerine getirileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal

9492/8837 Kâmil Tokgöz.
Çavuş Köyünde
Mukim.
înegöl.

9491/8836 Haşan Yanak.
Manifaturacı.
Soma.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

olmadığına, ve dilekçinin Bakanlıkla teması muhafaza etmesi lü 
zumuna karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

5044 16 . VI . 1952

9495/8838 Hüsnü Çaba. (Dilekçe özeti : Ticaret odasma
Otelci. kaydedilmemesi hakkında).
Taşova. Dilekçi : Otelci olduğunu beyanla, ticaret odasına kaydedil

mek mecburiyetine tâbi tutulmamasmı istemektedir.
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının cevabi yazısında : Tieaıvv 

ve Sanayi Odaları Kanununa göre otelcilerin de kayde tâbi 
tutulmaları lâzımgeldiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

5045 16 . VI . 1952

9496/8839 Celâl Bıçak, 
ve ar.
Tut aklı. 
Karaköse.

( Dilekçe özeti: Tutak Malmüdürü 
ve vergi memuru hakkında).

Dilekçiler : Tutak vergi Memuru Kemal’in Malmüdürü Ha
şan Oğuz ile birlikte suiistimalde bulunduklarını ihbar ettikleri 
halde Ağrı defterdarının bunları himaye ederek haklarında 
bir muamele yapmadığını bildirmekte ve iktizasının ifasını iste
mektedirler.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Adları geçen memur
lar hakkındaki ihbar ve şikâyet üzerine zamanında muamele 
yapılarak tahkikat neticesinin ilgili mercilere bildirilmiş ve her 
ikisi hakkında bu suçlardan mahkeme kararı sâdır olmuş bulun 
duğu beyan olunmaktadır.

Oereği düşünüldü : Ait olduğu merciler tarafından incelene
rek karara bağlanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

5046 16 . VI . 1952

9500/8843 Abdülikerim Zırhlı. 
Yenidoğaıı Mah. 
Rüatemağa So. No. 
704.
Ankara.

(Dilekçe özeti : Mâlûliyet aylığı 
bağlarım ası hakkmda).

Dilekçi : Kürt İsyanında idare âmirleri tarafından verilen 
vazifeyi ifa sırasında yaralanarak bir bacağının kesilmiş olduğu
nu ve mâlûliyet maaşı bağlanması hakkındaki müracaatının da 
bir netice vermediğini beyanla, gereğinin bir an evvel yapılması 
hususunun teminini istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında Dilekçinin mâlûliyet



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve nc sebepten verildiği

maaşı tahsisi hakkındaki mütaaddit istekleri üzerine hazırlanan 
ve vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına mütedair olan 
tasarının Başbakanlıktan iade edildiği ve bu iadeden sonra Ba
kanlar Kurulu karariyle ve idari makamlarca mumaileyhe lüzu
mu kadar tazminat verilmekle beraber mahallî imkânlar nispe
tinde yardım yapılması lüzumunun da Ankara Valiliğine tebliğ 
edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Cereyanı hal ve muameleye nazaran bu 
hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. K arar tarihi

5047 16 . V I . 1952

»501/8844 Masan Hüner
li Jandarma Ko- 
Komutanlığı eliyle 
Uzatmalı jandarma. 
Konya.

(Dilekçe özeti : Temditti Jandar- 
darnıa mensuplan hakkm da).

Dilekçi : Tem d iti i jandarmaların da diğer Devlet memurları 
gibi bilûmum haklardan istifade ettirilmelerini istemektedir.

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Temdit.li jandarma 
mensupları hakkında bâzı müsait hükümleri ihtiva eden taşarı
nın fiilî imkân hâsıl olduğu zaman muameleye konulacağı yolun
da evvelce verilen cevapla ilgili işbu talep hakkmda ayrıca ya
pılacak bir muamele bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ayni mealde daha evvel vâki 
olan müracaatı komisyonca tetkik edilerek bu müracaatın ancak 
yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili olduğu için işleme tâbi 
tutulamiyacağma 21 . V . 195] gün vc 988 savı ile karar veril
miş olmasına göre bu hususta tekrar tetkikat icrasiyle karar itti- 
hacına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

5048 16 . V I .1952

9502/8845 Hüsııüye Yıldırım. (Dilekçe özeti : K  ne asım dövenler
Kıpiedağ Köyün- hakkında muamele yapılmasına
den. dair).

Dilekçi : Kocası er Tahsin Y ıldırım ’ın evvelâ jandarmalar, 
sonra da bölük komutanı tarafından dövülmüş olduğunu beyanla, 
lâzımgelen tahkikatın icrasını ve icabedenler hakkında kanuni 
muamele yapılmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Vâki ihbar vo 
şikâyetin asılsız olduğunun bittahkik anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen bir
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Kamisyon kararı ve ne sebepten verildiği

hususla ilgili istek'hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

5049 16. V I . 1952

9508/8851 Hanım Selçuk. 
Çanakçı Köyünden. 
Alaşehir.

(Dilekçe özeti : A ylık bağlanman 
hakkında).

Dilekçi : 1939 yılında ölen kocası mâlûl er Mehmet Selçuk’
tan 5434 sayılı Kanuna göre kendisine aylık bağlanmasını iste
mektedir.

Milli Savunma Haklılığının cevabi yazısında : 5434 sayılı 
Kanun 1 . 1 .  1950 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği için 
bu kanuna göre dilekçiye maaş bağlananııyacağı ve dileğin 
tervicini mümkün kılacak başkaca kanuni bir mesnet de bu
lunamadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine, Bakanlık cevabına 
ve mevcut kanun hükümlerine göre bu hususta komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

5050 16 . VI . 1952

9509/8852 Ha&ajn Aydoğdu.
Eski Orman Bakmı 
Memuru.
Akyazı.

(Dilekçe özeti: Tekrar tavzifi hak- 
kında) .

Dilekçi : Haksız yere işinden çıkarıldığını beyanla, tekrar 
tavzifini istemektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin birtakım 
hal ve hareketlerinden dolayı hakkında tanzim kılınan fezle -̂ 
keııin karara bağlanmak üzere Kocaeli Valiliğine tevdi edilmiş 
olduğu ve kendisinin haksız yere işinden çıkarılmış olmayıp 
kadro tasarrufu dolayısiyle açıkta bırakılmış bulunduğu ve 
bu bakımdan tekrar tavzifi cihetine gidilemiyeceği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin iddiasında ısrar ettiği takdirde kaza 
merciine m üracaatta muhtariyetine karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

5051 16 . VI . 1952

9511/8854 Hakkı Niyazi O asin. 
Demirmendağı Ca- 
haibey Mah. 400 So 
No. 27.
İzmir.

(Dilekçe özeti 
hakkında).

Aylık bağlanması

Dilekçi : Şehit olan oğlu Niyazi’den annesine ve kendisine 
aylık bağlanmasını istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Oğlunun şehit



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

olduğu tarihte 65 yaşını ikmal etmediği ve muhtaç bir durumda da 
bulunduğu için dilekçiye, yine o tarihte dul olmaması hase
biyle şehidin annesine 1683 sayılı Kanunun 48 nci maddesine 
dayanılarak maaş bağlanmadığı ve 5434 sayılı Kanunun geçici 
76 ııcı maddesi hükmüne nazaran gerek dilekçinin gerekse karısı
nın bu kanundan da istifade edemiyecekleri bildirilmektedir.

(iereği düşünüldü : isteğin mahiyetine, Bakanlık cevabına 
ve mevcut kanun hükümlerine göre bu hususta komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ve dilekçinin talebinde 
ısrar ettiği takdirde kaza merciine müracaatta muhtariyetine 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

5052 16. V I. 1952

95jl3/8856 Tahir Ebrem.
Muca Köyünden. 
Muradiye.

(Dilekçe özeti : Muradiye tlcesi 
Jandarma Bölük Komutan Vekili 
hakkında).

Dilekçi : Muradiye ilçesinin Muca Köyü İhtiyar Kurulu 
Üyesi olması hasebiyle bu köye ait bir tebligat mevcut olup olma
dığını öğrenmek üzere ilce jandarma bölük komutanlığına gitti
ğimde komutan vekili üsteğmen K adri’niıı kendisini Türkçe bilmi
yorsun diye döğdüğünü beyanla, bu hâdisenin tahkik ettirilmesini 
istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Adı geçen teğmen 
hakkındaki hazırlık soruşturmasına ait evrakın il idare kuruluna 
tevdi edilmek üzere Van Valiliğine gönderildiği mahallî cum
huriyet savcılığının işarına atfen bildirilmektedir.

(iereği düşünüldü : Merciine intikal ettirilmiş olan bir hu
susla ilgili istek hakkında komisyonumuzca yapılacak îşlem bu
lunmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

5053 16 . V I . 1952

9514/8857 Barbaros Altıığ. 
Gökler Köyü Ayçata 
Linyit araması 
sahibi .
Gediz.

(Dilekçe özeti : Vâki
önlenmesi hakkında).

tecavüzi'm

Dilekçi : Ayçatı Linyit araması sahibi olduğunu, bu civar
daki bâzı şahısların silâhlı tecavüzlerine uğramakta bulunduğunu 
beyanla, müessef bir hâdisenin vukuuna meydan verilmemek için, 
bu tecavüzün hemen önlenmesini istemektedir.

tçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçiye ve adam
larına tecavüzde bulunan kimselerin yakalanarak adalete teslim 
ve bunlardan birinin tevkif edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek yerine geti-



Dilekçe Dilekçe salıibinin
No. adı, soyadı re adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

rilmiş olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5054 16 . V I . 1952

9518/8861 Musa Kara. 
Saııdıközü köylüleri, 
adına Muhtar. 
Seyitgazi - Eskişehir

(Dilekçe özeti : H udut ihtilâfının  
halli, vâki hasarm da önlenmesi 
hakkında).

Dilekçi : Seyitgazi İlcesine bağlı (Sandıközü Köyü ile, Kütah
y a ’ya bağlı Alayunt Köyü arasımda Öteden beri mevcut hudut 
ihtilâfının henüz halledilmediğini ve bu yüzden mezruatmuı ha
sara uğradığım beyanla, gereğinin bir an evvel yapılmasını iste
mektedir.

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Bahis mevzuu hudut 
ihtilâfının', bu işi tetkika memur edilen kurulca hazırlanan ra* 
porda münderiç esaslara göre Halil edilmek üzere olduğu ve vu
kuu iddia edilen zarar vo hasardan mütevellit dâvanın da mah
kemeye inttiikaıl etmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Cereyanı hal ve muameleye nazaran vâki 
istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5055 16 . V I . 1952

9524/8867 Reşit Erdoğan.
D. D. Y. Deposun
da. Ateşçi 37703 
Sicilli.
Karkamış.

(Dil,ekçe özeti : Başka 
nakli hakkında).

bir yere

Dilekçi : Adana işletmesinden başka bir yere niaklini iste
mektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Lokomotif maki
nisti olan dilekçinin muvafakati alınmak suretiyle Malatya iş
letmesine nakledilmiş olduğu bildirilmektedir.

'Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek yerine geti
rilmiş olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına malıail olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar taıihi

5056 16 . VT . 1952

9525/8868 Ömer Okar.
ismet paşa Mah. Ka
vak Meydan Cad. 
No. 36.
Trabzon.

(Dilekçe Özeti : Hâzineye ait bir 
ev hakkında).

Dilekçi : Hâzineye ait bir evin alt katını işgal etmekte oldu
ğunu beyanla, tamamının kira ile kendisine tahsisini istemekte
dir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçi hakkında alı-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

9526/8860 Hürü Erdoğan. 
15153/14152 Zir Mah. den.

Hacıbektaş.

natı tahliye hükmünün Yargı.tayca İncelenmekte ojduğıı vo ne
ticeye göre muamele yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahkemece hükme bağlanmış olan bir 
hususla ilgili istek hakkında komisyonumuzca yapılacak bir iç
len ı olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5057 16 . VI . 105

(Dilek-çe özeti : Aylık bağlanması 
hakkında)-

Dilekçi : 1040 yılında ölen kocası mâlûl er Hıza Erdoğan’
dan 5434 sayılı Kanunun geçici 50 nci maddesine göre kendisi-- 
ne aylık bağlanmasını istemektedir.

Millî S«vunına Bakanlığının cevabi yazısında : 1 . 1 .  1050 
tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5434 sayılı Kanuna göre di
lekçe sahibine aylık ballanmasına imkân olmadığı ve dileğin 
tervicini mümkün kılacak başkaca kanuni bir mesnet de bulun
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine, Bakanlık cevabına 
ve mevcut kanun hükümlerine göre bu hususta komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

5058 16 . V I .1052

0528/8871 Mahmut Odabaş.
E. K. t. Sağlık Teş
kilâtı II as tan efflndc. 
Hademe.
Zonguldak.

(Dilekçe özeti : Temettü ve ikra
miyesinin verilmesi hakkında).

Dilekçi : Ereğli Kömür tşletmesine bağlı Sağlık Teşkilâtında
ki görevinden dolayı temettü ve ikramiyesinin verilmesini iste
mektedir.

tşletmeler Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçiye 1040 
yılı temettü ve ikramiyesinin bâzı kanuni sebeplerden dolayı 
verilemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Bakaulık cevabı
na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına ve dilekçinin talebinde ısrar ettiği takdirde usu
len kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

5050 16 . VI . 1952

0532/8875 Şef ika Şen gün ve ar. 
Çarşıkapı Hattat 
So. No. 6.
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Yetim maaşı bağ
lanması hakkında).

Dilekçiler : Babalarının vet'atı tarihinde yaşlarının ilerle
miş olmasından dolayı yalnız annelerine maaş tahsis edildiği
ni, anneleri de 1042 yılında vefat edip kendilerinin hasta vc



DilriiÇe Dilekle sahibimin
No. adı̂ MTacbvevdnMİ Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

mâlûl bulunduklarını beyanla, istihsal edilecek bir kanunla 
maaş bağlanması imkânının sağlanmasını istemektedirler.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : 1050 yılında yürür
lüğe giren 5434 sayılı Kanunun 76 ııcı maddesi karşısında di
lekçilere bugün için maaş bağlanmasına imkân olmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kamın teklifi mevzuu ile il
gili olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

5060 16 . VI . 1952

Zehıa Bostanlı. 
Fevsâpa^şa Cad. 
P irinçli Ap.
Üst katta.
Fatih - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Yetim maaşı bağ
lan ması, hakknıda).

Dilekçi : ölen babasından kendisine yetim maaşı bağlanma
sını istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Babasının vefatı ta 
rihinde evli, bulunan dilekçiye 5434 sayılı Kanunun 64 ncü 
maddesine göre bugün için aylık bağlanmasına imkân bulunma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgiiı 
olan istek hakkında komisyonumuzca yapılacak işlem olma
dığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

5061 16 . VI . 1952

51534/8877 Ferhat Arıtan. (Dilekçe özeti : İk i sene müddetle
DtaftVflfcSlî. işten çıkarma kararının refi veya
Yali Mah. den. tadili hakkında).
Erdek. Dilekçi : Dâvavekili olduğunu ve hakkında ittihaz edilen 

işten meni kararında isabet bulunmadığını beyanla, bu kararın 
kaldırılmasını veya tadilini istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Görevini suiistimal 
etmiş olmasından dolayı mahallin yüksek dereceli yargıcı tara 
fındaıı işten çıkarılmasına ve ruhsatnamesinin istirdadına- karar 
verilmiş olan dilekçinin bu karara karşı vâki itirazı üzerine 
Bandırma Ağır ("eza Mahkemesince mezkûr cezanın iki sene 
müddetle işten çıkarma şeklinde tadil edilmiş olduğu ve kalî 
bulutlan bu karar karşısında yapılacak bir muamele görüleme
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Ağır Geza mahkemesinin kati olaıı mez
kûr kararı karşısında vâki istek hakkında komisyonumuzca ya-
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pılacak bir işlem bulunmadığına karar verildi.
K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi  ̂ Komisyon k a ran  ve ne sebepten verildiği

5062 16 . VI . 1952

(Bilekçe özeti : Memur muamele
sine tâbi tutulmaları hakkında).

Dilekçiler : Sümerbank Nazilli Basma Sanayii müessesesi 
usta ve ustabaşılarındaıı olduklarını vo evvelce aylıklı kadro
larda çalıştıklarını beyanla, 3659 sayılı Kanun hükümlerine 
tevfikan memur muamelesine tâbi tutulmalarını istemektedirler.

İşletmeler Bakanlığının cevabi yazısında : Emeklilik bakı
mından 5434 sayılı Kanuna ve diğer hususlarda da 3008 numa
ralı Iş Kanunu hükümlerine tâbi olan dilekçilerin vâki istek
lerinin yerine getirilmesine imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5063 16 . VI . 1952

9537/8880 Halil Timoçin ve ar 
Basma Sanayii Mü
essesesi Ustabaşıları 
adına.
Nazilli.

9538/8881 Halil Gürsoy. 
Maliye Gelir Me
muru.
Soma.

(Dilekçe özeti : Zimmetinin terki
ni hakkında).

Dilekçi : 5677 sayılı Af Kanunundan istifade ettirilerek zim
metinin terkinini istemektedir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Kesinleşen dört k ıt’a 
ilâmla dilekçinin maaşından haczen tahsil edilmekte olan bu 
zimmete mezkûr Af Kanununun şümulü bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

5064 16 . VI . 1952

8883/95)40 Ali ve Salih . 
Arrade ve Harabreş 
köyleri İhtiyar Ku
rulundan.
Kızıltepe İlçesi. 
Maırdin.

(Dilekçe özekti : Suya vâki müda
halenin önlenmesi hakkında).

Dilekçiler : Köylerine ait suya vâki müdahale ve tecavüzün 
önlenmelini istemektedirler.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınım cevabi yazısında : Ba
his ımevzuu su işinin mahallen halledildiği ve bu itibarla şikâyet 
sebebinin zail olmuş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyeltine ve Bakanlık cevabı
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı re adresi Konıisyon kararı ve ne sebepten verildiği*

9543/8885 Lûtfi Yüre.
Hars Köyünden. 
Adapazarı

9659/8989 Şerife Karakoyun. 
9544/8886 Kova Mah. de Mu

kim.
Turhal.

na göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

5065 16 . VI . 1952

(Dilekçe özeti 
kmda).

Tapu kaydi hak-

Dilekçi: İstediği tapu kayıt suretlerimi üç seneden beri ala
madığım beyanla, gereğinin yapılknasını talep etmektedir.

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında : Bahis mevzuu tapu 
suretlerinin ‘20. I I . 1950 tarihinde dilekçinin vekili tarafımdan 
alınmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

5066 16 . VI . 1952

(Dâvalarının bir an evvel intacı 
hakkında) ■

Dilekçi: Turhal’dan merci tâyini suretiyleTokad AsliyeHu^ 
kuk Mahkemesine gönderilen dâvalarının sürüncemede kaldığını 
beyanla, bir aıı evvel intacı hususunum sağlanmasını istemek 
tedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Sözü geeçm dâvalar
dan bir kısmının neticelendirilmiş, bir kısmının da riiyeft edil
mekte bulUnmuş olduğu ve derdest olan dâvalar hakkında Hu
kuk Üsulü Muhakemeleri Kamununum 77 nci maddesi hükümle
rinin de taıtbikında itina gösterilmesi lüzumunun maJhallî mah
kemeye bildirildiği beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
göre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına maJhai 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5067 1 6 .V I .1952

9545/8887 Rahmi Kahraman. 
14411/13422 Mülteciler kampın

da. No. 682. 
Kastamonu.

(Dilekçe özeti : Serbest bırakılma
sı hakkında).

Dilekçi : Halen bulunduğu Kastamonu göçmen misafirhane, 
sinden serbest bırakılmasını istemektedir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Bulgarlar tarafından 
vazife verilerek yurda sokulmuş olan dilekçinin talebinin tervici 
caiz olmabıak lâzımgeleccği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. ' adı, soyadı re  adresi Komisyon kararı re  ne sebepten rerild sp

göre bw hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

5068 16. V I. 1952

9546/8888 Mustafa Yalçında#. (Dilekçe özeti : Görevine, iadesi ve
Çekirge Cad. No. ücretinin verilmesi hakkında).
72/C.
Çekirge - Bursa. Dilekçi : Bursa Merinos Sanayii Müessesesinde çalışmakta 

iken haksız ve sebepsiz olarak işine son verildiğini beyanla, tek
rar vazifeye alınması ve açıkta kaldığı müddete ail ücretinin de 
verilmesi hususunun teminini istemektedir.

işletmeler Bakanlığının cevabi yazısında : Kadro bulunduğu 
zaman dilekçinin tekrar göreve alınacağı ve açıkta kaldığı müd
dete ait ücretinin verilmesine de kanunen imkân bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve bakanlık cevabına 
sröre bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına ve dilekçinin talebinde ısrar ettiği takdirde usulen 
kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

5069 16. V I. 1952

9547/8889 Şevket Algantürk. 
. Yargıç.

Şerbin Karahisar.

(Dilekçe özeti : Kadro tahsisi hak
kında).

dilekçi : Yirmi beş senelik yargıçlık hayatında ancak yetmiş 
lira maaşa nail olabildiğini ve emsallerine nazaran mağdur bir 
durumda bulunduğunu beyanla, kendisine de bir üst dereceden 
kadro tahsisini istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Yetmiş liralık kadroda 
90 lira almakta olan dilekçinin sırası gelince kendisine de bir 
üst derece kaddro tahsis edilebileceği bildirilmektedir.

CrroŞi düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
çröro bu hnsnsta komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadıkına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5070 16. YT . 1952
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Dilekçe Dilekçe sahibimin

No. adı, aoyadı ve adresi Kemiayon k a ran  ve a* sstopten *wiLâi#i

(Dilekçe özeti : Vâki facavüeün 
men’i hakkında).

Dilekçi : Arazisine vâki tecavüzün men’ini istemektedir.
İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Bahis mevzuu tecavü

zün 2311 sayılı Kanun dairesinde önlendiği ve dilekçinin topra
ğına zilyed bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Cereyanı hale nazaran vâki istek hakkın
da komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
ra r verildi.

Karar No. Karar tarihi

5071 16 . V I . 1952

9550/8892 Haşan Hüseyin So
ğuksu.
Pazarcık Kazasına 
bağlı AmMı Köyün
de mukim.
Maraş.

9556/8898 Muhittin Okan.
Üsküdar Tunusbağt. 
Cad. No. 55 
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Tazminat ve ikra
miyesinin verümssi hakkında).

Dilekçi : Üsküdar Tramvay İdaresinde çalıştığı zamana ait 
tazminat ve ikramiyesinin verilmesini istemektedir.

. İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Gerek tazminatın ge
rekse ikramiyenin müktesep bir hak olarak istenemiyeceği ve bun
ların verilip verilmemesi hususunun idare meclisinin takdirine 
bagh bulunduğu ve bu itibarla bakanlıkça yapılacak bir muame
le görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen is
tek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5072 16. V I . 1952

9557/8899 Mustafa Kuyumcu. 
E. K. 1. Çaydamıai'. 
Bölüm İşçfterindesı. 
Zonguldak.

(Dilekçe özeti : E .ski 
dest hakktnda').

( j o r e v t n e  ı « -

Dilekçi : K regl i Kömürleri İşletmesinde nezaretçi olarak çalış
makta iken bir haksızlığa mâruz bırakılıp görevinin değiştirildi
ğini beyanla, eski vazifesine iadesini istemektedir.

İşletmeler Bakanlığının cevabi yazısında : Tesbit edilen ac
zinden dolayı dilekçinin görevinin değiştirilmiş olduğu ve fakat 
yevmiyesine otuş beş kuruş zam yapıldığı bildirilmektedir.

♦ iereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Bakanlık cevabına 
g ö re  bu hususta komiayonumuzca bîr işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5073 16 . VT 1952
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f>559/8901 Ahmet, Hamdi Ağın.
I>. D. Y. 6. işletme 
(rar Ambar Şefi. 
Adana.

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepte» verildiği

(Dilekçe özeti : ttibari hizmetleri
nin fiilî hizmetlerine eklenmesi 
hakkında).

Dilekçi : İtibari hizmetlerinin emeklilik hesabında nazara alı
narak fiilî hikmetlerine eklenmesini istemektedir.

D  açtırma Bakanlığının cevabı yazısında : 31 . VIII . 1951 ta
rihinde re sem emekliye sevkedilen dilekçinin gerek orduda geçen 
hizmetlerinin gerekse itibari zamlarının 5434 sayılı Kanunun 
geçici 14 ncü maddesi mucibince emeklilik hesabında nazara alı
narak fiilî hizmetine eklenmiş olduğu bildirilmektedir.

(iereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre istek yerine 
tirilmiş olduğundan bu hususta komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına malıal olmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

5074 16 . V I .1952

9560/8902 İbrahim Sarı. (Dilekçe özeti : Kabili zeri bir
Mehdili Köyünden. arazide toprak verilmesi hakkm-
Kadınhan - Konya. da).

Dilekçi : Oturmakta bulunduğu köy arazisinin gayrikabili zeri 
bulunduğundan bahsile geçimini temin edebilmek üzere ve Toprak 
Kanunundan faydalandırılmak suretiyle kendisine de toprak ve
rilmesini istemektedirler.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Konya Merkez ve Ci
hanbeyli İlçesinde tatbikına geçilen Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nununun, Kadınhan ilçesinde de uygulanmasına başlandığı vakit, 
usulen ilân olunacağı ve ihtiyaçlı bulunduğu takdirde dilek
çiye do arazi verileceği ve şimdilik Hazine topraklarından kira 
ile faydalanmasının mümkün bulunduğu bildirilmektedir.

• (iereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına* göre
talep hakkında komisyonumuzea bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5075 16 . V I . 1952

9561/8903 Hüseyin Efe. 
Kızılçukur Köyün
den.
Domaniç.

(Dilekçe özeti : Tazminat verilme
si ve emekli keseneklerinin iade 
edilmesi hakkında).

Dilekçi : îş kontrolörü olarak çalışmakta olduğu Tunçbi- 
lek Ceza evinin Iâğvi üzerine açıkta kaldığını, 4 seneyi mütecaviz 
bir zamandır bulunduğu bu hizmetinden dolayı tazminat ve 
yapılan emekli tevkif atının kendisine geri verilmesi hakkında- 
ki talebinin dahi is'af olunmadığını belirterek mağduriyetten 
korunmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevgbi yazısında : Dilekçinin; 3656 sayılı
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten Tarikliği

9563/8905 Abdülkadir Erel. 
11595/10780 Camiibebir Mah. 

No. 25.

Kanunun 19 ncu maddesine dâhil ve 3008 sayılı îş  Kanununa 
tâbi ücretli ve muvakkat memurinden olup keza 4772 sayılı 
Kanuna göre de kendisinden sigorta pirimi kesilmemiş bulunma
sına binaen her hangi bir tazminata müstahak olmadığı gibi 
5434 sayılı Kanunun 87 nci maddesine tevfikan emekli aida
tının da geri verilmesinin mümkün bulunmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar bu
lunan dilekçinin talebi hakkında bu sebebe mebni komisyo
numuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

r>076 16. VI .1952

(Dilekçe özeti : Tekaüt ayhğı bağ
lanman veyahut ikramiye verilme
si hakkında).

Dilekçi : 1319 yılından 1338 yılma kadar jandarmada ge
çen 19 yılı mütecaviz hizmetinin 20 yıla baliğ olmadığından do
layı emekli maaş ve ikramiyesinden mahrum edilmiş bulundu
ğundan tazallümühal ederek mağduriyetten vikayesi esbabının 
temin buyurulmasını istemektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Müddeti hizmeti 18 
sene 10 aydan ibaret olan dilekçiye 1325 tarihli Emekli Ka
nununun 34 ncü maddesine göre emekli maaşı tahsis edilmesi
ne imkân bulunmadığı ve bu mevzuda açmış olduğu dâvanın 
da Danıştayca reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelerek katara bağ
lanmış olan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir iş
lem olmadığına karar veril<y.

Karar No. Karar tarihi

5077 16 . VI .1952

9569/8911 Halil Koyuncu.
ve ar.
Sakçagözü Köyün
den.
İslâhiye.

(Dilekçe özeti : Sakçagözü Köyü
ne gönderilen kadastro heyetinden 
şikâyet).

Dilekçiler : Toprak komisyonunca; Devlet malı olduğu tesbit 
edilen toprakların; kendileri gibi topraksız çiftçilerin durum 
ları nazarı itibara alınmaksızın Sakçagözü Köyüne gelen kadas
tro heyeti tarafından ağalarla iş birliği yapılmış ve onların 
verdikleri ziyafetlerden istifade edilerek bunların eline bıra
kılmak istendiğinden, dolayısiyle bu heyete olan itimatlarının 
selbedilmiş bulunduğundan şikâyet etmektedirler.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Yapılan incelemeye 
nazaran; 2 köy arasında nizalı olup ve muhakemesi derdest bu
lunan müddeabih arazilere kadastro heyetince el konulmasının



Diîekçe Dilekçe sahibinin
No. «dı> sojadı t» adrari Komisyon k a tarı ve ne sebepten verildiği

9572/8914 Aîü Kıza Tünay 
9731/9060 Tepebaşı Malı. 

10716/9962 Hüaeyinoğlu So. 
No. 4.
Gaziantefo.

mümkün bulunmadığı ve bu heyetçe seçilen ehli vukufların da 
2613 sayılı Kanun gereğince İslâhiye Kaymakamlığı tarafından 
bildirilmiş kimseler olduğu ve şikâyetin yersiz bulunduğu bildi- 
rilmektediıv

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
komisyonumuzca bir işime yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

5078 16 . VI . 1952

(Dilekçe özeti : Tekrar vazifeye 
alınması hakkında).

Dilekçi : 1948 yılında çalışmakta olduğu orman bakım me
murluğundan haksız olarak çıkarılmış bulunduğunu ve daha 
önce çalıştığı defterdarlıkta ve trahum mücadelesindeki hiz
metlerinden de keza kadro lâğvı ve tensikat dolayısiyle açıkta 
kalmış olduğunu belirterek vâki müracaatlarına rağmen yeniden 
bir vazifeye alınmadığından mağduriyetine son verilmesini iste
mektedir.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : ih ta r ve tenbihata 
rağmen âmirlerinin emirlerini dinlememekte ısrar eden ve 
maliye memurlarına hareket ettiğinden dolayı 10 gün hapis 
ve 10 lira ağır para cezası ile tecziye edilmiş bulunalı dilekçi
nin vazifede istihdamı uygun görülemiverek 1 . X II . 1947 yılın
da işine son verilmiş olduğu ve bu muamelede bir haksızlık bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına gör: 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 

- olmadığına karar verildi.
K arar No. K arar tarihi

5079 16 . VI . 1952

9658/8988 Ahmet özgelik. > ( Dilekçe özeti : Kaymakamlıkça
9574/8916 Kalem eik Köyünden verilmiş olan bir m en’i müdahale

Varto. kararının neticei muhakemeye ka
dar infaz ettirilmemesi hakkında).

Dilekçi : 40 yıldır zilyedi bulunduğu yayladan kaym;"1:am 
ve vadinin hatırına binaen verilen bir men ’i müdahale karan 
ile çıkarılmış olduğundan' şikâyet ederek kararın infazının ne- 
trtıei muhateemey<' kadar durdurulmasını istemektedir.

îçkjleri Bakanlığı cevabi yazısında : Şevket1 Dede adındaki 
şahsili' sabit olan fiili zilyedi ile durumuna "öre ve 2311 numa
ralı Kanuna tevfikan müştt'ki aleyhine verilmiş bulunan ınen’i 
müdahale kararı üzerine ihtilâfın mahkemeye intikal etmiş ve
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kaymakam hakkındaki iddianın da asılsız vo mesnetsiz bulun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza mercime ait olan talep hak
kımda komisyonumuzca yapılacak bir muamele olıfıadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

Bilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi ' Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

5080 16 . V I . 1952

(Bilekçe özeti : ilâma müstenit 
bulunan 576 liralık alacağının Or
man İdaresince ödenmediğinden 
şikâyet).

Dilekçi : Orman idaresi aleyhine Bolu Asliye Hukuk Mah
kemesinden aldığı bir ilâma müstenit bulunanı 576 lira tazminat 
'allacağınun bu idare tarafından ödenmesi esbabımın temin buyu
rulmasın! istemektedir.

Tarım  Bakanlığının cevabi yazısında : Meşkûr meblâğın di
lekçiye ödeııimek üzere Bolu İcra Dairesine yatırılmış bulundu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstek yerine getirilmiş olduğundan ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

5081 16 . V I . 1952

9576/8918 Salih Bahattin, De
nizel.
Orman İşletmesi Ka
racasu Köyü Keres
te Fabrikası eski 
Puvantörü.
Bolu.

9577/8919 letmail Temizer.
Raimi Topçular 
Kışla Cad. No. 105,. 
Topkapı - İstanbul.

(Bilekçe özeti : Kendisini ve veki
lini istihkar eden Fatih ikinci Sulh 
Hukuk Yargıcından şikâyet).

ıDilekçi : İstanbul İkinci Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan 
bir dâvanın duruşması sırasında kendisine hakaret eden ve ve
kilinin1 mazeretini kabul etmiyerek hakkının zıyaınıa sebebiyet 
veren mezkûr mahkeme yargıcından şikâyet etmektedir.

Adalet Bakanilığı cevabi yazısında : Aleyhin© açılan bir ala
cak ve tahliye dâvasına bakmakta olan Fatih İkinci Sulh Hu
kuk Yargıcını reddeden dilekçinin bu talebi Birinci Sulh Hu
kuk Mahkemesinde tetkik edilmekte iken ve reddi istenilen 
yargıcın o mahkemeden ayrılması üzerine dosyanın tekrar aynı 
mahkemeye iade edilip halen bu dâvanın derdest bulunduğu ve 
yapılan muamelede bir yolsuzluk olmadığı bildirilim ektedir.

'Gereği düşünüldü : İcabeden muamelenin icrası, Adalet Bal
kan! ığuıa ait bulunduğundan İçtüzüğüm 53 ncü maddesine gö- 
rd talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığınla karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

5082 16 . V I . 1952
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

9584/8922 Turgut Fuat öz- (Dilekçe özeti : Sağlık durumu
na binaen muvazzaf askerlik hiz
metine tâbi tutulmaması hakkın
da).

oğuz.
Vaiz Mah. den. 
Kilis.

Dilekçi : Devam etmekte bulnduğu Kuleli Askerî Lisesin
den sağlık durumuna binaen ve m ütaaddit defalar aldığı hava 
değişimi raporları üzerine kaydının terk in  edilmiş ve bunu mü- 
taakıp Gazianteb ve A nkara Gülhaııe hastanelerinden almış 
olduğu raporların da hastalığının devamını müeyyit bulundu
ğu halde kendisinin askere sevkolunmak istenildiğideıı şikâ
yet ederek durumunun incelenmesini istemektedir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Muvazzaf hiz
mete tâbi tutulmaması için kabiliyeti bedeniye talimatname
sinin 11 nci maddesine göre daimî çürüğe sevkedilmiş bulun
ması icabeden dilekçi hakkındaki raporlara göre dileğinin ye
rine getirilmesine kanuni imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Dilekçi : Tedbirsizliği yüzünden hadis olan bir otomobil 
kazasında alil kalmasına sebebiyet veren şoför Fethi Şener hak
kında Kadıköy Asliye Ceza Mahkemesinde açılan dâvanın; 
savcı ve yargıcın mumaileyhi himaye etmeleri yüzünden gecik
tirilerek hafif bir ceza hükmü ile neticelendirlmiş bulunduğun
dan keza 1 nci Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde ikame ettiği 
tazminat dâvasında da hakkının zıyaa uğratılmasından endişe, 
ettiğini belirterek ceza dâvasında kendisini vekil tâyin ettiği 
Mehmet Yavuz’un dâvaları takip etmemiş bulunması hasebiyle 
hakkmda Baro Başkanlığına da şikâyetçi bulunduğu halde bir 
takibat yapılmamış olduğundan gerek bu dâvaya ait 950/459 
ve gerekse adı geçen Hukuk Mahkemesindeki dâvasına ait 
951/322 sayılı dosyalarının tetkik buyurulmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : Usul muamelesi yü
zünden duruşması talika uğnyan dâvanın görülmesinde sebep
siz bir gecikme olmadığı ve yapılan işlemlerde alâkalıların

K arar No. K arar tarihi

5083 16. V I. 1952

9587/8925 Mehmet Aktaş.
10562/9815 Güzelbahçe So 
12626/11735 No. 17.
10566/9819 Yeniyol Çağlıyan
12626/11735 Ap. No. 17.

(Dilekçe özeti : Kadıköy Asliye 
ceza Mahkemesinin 900/459 sayı
sında kayıtlı dosyası ile İstanbul 
1  nci Hukuk Mahkemesinde açtığı 
dâvaya ait 951/322 sayılı dosyası
nın tetkik buyurulması hakkın
da).

Nişantaş - İstanbul.
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Dilekçe
No.

9888/8926

9592/8930
13187/12284

muahezelerini mucip bir cihet ve nakli dâva için kanuni bir 
sebep bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanun yollarına m üracaatta muhtar 
olan dilekçinin talebinin kısmen kaza merciince incelenip ka
rara  bağlanmış ve kısmen İncelenmekte bulunan bir meseleye 
taallukuna binaen ve Anayasanın 54 ncü maddesi sarahati kar
şısında komisyonumuzca tetk ik  ve bir işleme tâbi tutulm asına 
mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

5084 16 . V I . 1952

(Dilekçe özeti : Arazi verilmesi 
hak famda)-

Dilekçiler : Toprağa muhtaç çiftçilerden olıip 10 Numaralı 
Toprak Tevzi Komisj’onuna topraklaııdırılmıaları hakkında emir 
verilmiş bulunduğu halde mezkûr komisyon tarafından Hazine 
toprağı olmadığından ve artan kısmının da bilâhara ilân edile
ceğinden bahsile isteklerinin yerine getirilmediğinden tazallümü 
hal ederek Erzincan Î1 ve ilçelerinden birinde kendilerine arazi 
verilmesini istemektedirler.

Devlet Bakanlığı cevabi yazısında : Gerek Tercan köylerin
den hiçbirinde ve gerekse kendi köylerinde dilekçilere yetecek 
miktarda Hazine arazisi bulunmadığı ve gelecek yıl Hasanbeyler 
namı ile mâruf kişilere alilt. arazilerin istimlâki mevzuunun incele
neceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İcabeden muamelenin icrası ilgili Ba
kanlığa ait bulunmasına binaen talep hakkında komisyonumuz
ca b ir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

5085 16 . VI . 1952

İsmail Güneş, 
ve ar.
Pıın ve Vankuk Kö
yünde.
Tarcaıı

Emin Üstün ve 
Rahimc Üstün. 
Bkecik Köyünde.. 
oturan Kem ahi i 
Refahiye - Erzincan.

(Dilekçe özeti : Kore gaipleri ara
sında bulunan oğlundan dolayı 
şehit maaşı veya ikramiye verilme
si hakkında).

Dilekçiler : Vâki müracaatları dolayısiyle aldıkları cevapta 
Kore kayıpları arasında bulunduğu bildirilen oğulları Ali Üs
tü n ’den elan her hangi bir haber alamadıklarından dolayı duy
dukları teessürü ifade ederek bu savaştaki sair şehit ebeveynine 
verildiği gibi kendilerine de maaş veya ikramiye verilmesi içiıı 
emir buyurulmasını istemektedirler.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Kore Türk Kuv
vetleri zayiat cetvellerinde kayıplar arasında görülen adı geçeıı 
er ve emsallerinim ailelerine b ir defaya mâhsus olmak üzere top
lananı teberrulardan 100 er lira verilmekte ve kayıplık durum-



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

lan  katileşinceye kadar da maaşlarının ailelerine ödenmesi lüzu
munun yazılmış bulunduğu bi'Mirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkmda 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi .

K arar No. K arar tarihi

5086 '  16 . V I . 1952

{>593/8931 Rıza Aras vc ar.
Başköy Bucağı.
Ali Kızılköyü Muh
tarı.
İğdır.

(Dilekçe özeti : Tapulu arazileri
nin başkalarına dağıtılmak isten
diğinden şikâyet).

Dilekçiler : İskân mevzuatı dairesinde kendilerine verilip ve 
adlarına tesçil ettirilmiş bulunan ve 15 yıldır imar ve ihya etmek 
suretiyle tasarrufları altında bulundurdukları arazilerine 5098 
sayılı Kanuna muhalif olarak Isa Yöş ve arkadaşlarının yer
leştirilmek istendiğinden şikâyet ederek icabeden muamelenin ya
pılmasını istemektedirler.

Devlet Bakanlığı cevabi yazısında : 1937 yılında bu köye iskân 
olunarak kendilerine arazi ve bağ verilip adlarına tescil ettirilmiş 
bulunan dilekçilerin bu köyde Hâzineye ait olan 8 000 dekarlık 
araziden bir kısmını da fuzuleıı işgaL etmiş bulunduklarından bu 
yerlerin kendilerinden alınarak 5098 sayılı Kanımla serbest bıra
kılan îsa Yöş ve arkadaşlarına verilmesini önlemek maksadı ile 
bu müracaatı yapmış bulundukları ve tapulu yerlerinin alındığı 
hakkındaki iddialarının vârit bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca yapılacak bîr muamele olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

5087 16. V I . 1952

10654/9903
9594/8932

lar hakktnda şikâyet).

Dilekçi : Mühim bir evrakının bağlı bulunduğu 20. V I . 1950 
tarih ve 783 sayılı dilekçesine bir yıldır cevap vermiyen İstanbul 
Müftülüğü ile vâki şikâyetlerini nazarı itibara almıyan üst ma
kamlar hakkmda icabeden takibatta bulunulmasını ve müracaa
tının cevaplandırılmasını ve mezkûr mühim evrakının da iade 
olunmasını istemektedir.

Başbakanlık cevabi yazısında : Kurstan belgeli olmadığı için 
kendisine iş verilemiveceğini anlıyan dilekçinin mezkûr müftü
lüğe vermiş okluğu istidasını geri almış bulunduğu fribi Cumhur

Zeki Gürelli. (Dilekçe özeti : Vâki müracaatla-
Bayazrt Vefa Cad. rina cevap vermiyen ve dilekçesi
No 13. ile mühim bir evrakım zapteden
İstanbul. İstanbul M üftüsü ile sair makam-



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Ksmisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Başkanlığı da dâhil olmak üzere yaptığı sair müracaatlarının da 
cevaplandırılmış bulunduğu ve kendisine iş verilmesinle imkân gö
rülemediği bildirilmektedir.

(Jereği düşünüldü : Dilekçinin; hukukunun muhtel kılındı
ğında musir bulunması halinde kaza merciine müracaat etmesi 
i'cabettiğinden Bakanlık cevabına göre talebi hakkında komisyo
numuzca yapılacak bir işlem olmadığımı karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

5088 16 . V I . 1952

9595/8933 Yasin Cihangir.
Başrbüyük Köyü 
Namına Muhtar. 
SUvan.

5089 16 . V I . 1952

(Dilekçe özeti : 1505 sayılı Kanu
na tevfikan kendilerine verilmiş 
■olan arazilerin eski sahiplerine ia
de olunmak istendiğinden şikâyet)

Dilekçi : Hacı Reşit, oğlu İbrahim veresesine aiıt olup Garba 
naklolunmaları üzerine ve 1505 sayılı Kanuna tevfikan idare 
heyeti karariyle, 1942 tarihinde 14 haneye dağıtılan ve Hazine 
adına topuya intikal muamelesi yaptırılmış bulunan, arazileri
ni bu tarihten beri imar ve ihya etmek suretiyle ve üzerlerine 
de inşaaıt yaptırmak suretiyle tasarrufları altında bulundıvr- 
maktalarken bu kere 5420 sayılı Kanuna göre ellerinden alın
mak istendiğinden şikâyet etmektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Mezkûr tevzi muamele
sinin Maliye Bakanlığının 15. V . 1951 tarihli emirleri ile hü
kümsüz sayılarak 5420 sayılı Kanun gereğince eski sahiplerine 
iade edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkik) kaza merciine ait olan talep 
hatkkmda komisyonum uzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

9596/8934 Mehmet Yusma.
6. işletmesine bağlı 
Karakamış Deposun
da.
G. Amele 6202. 
Adana.

(Dilekçe özeti : Daimî kadroya 
alınması hakkında).

Dilekçi : 1948 yılında intisap ettiği D. D. Y. Adana işlet
mesi geçici ameleliğimle müddetini doldurmuş bulunduğu ve 
emsalleri de sicilli memurlar m oyanı mı alındığı halde kendisi 
hakkmda bu muamelenin yapılmamış olduğundan şikâyet ede
rek daimî kadroya alınması esbabının temin buyurulmasını iste
mektedir.

Ulaştırma Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin; daimî kad
roya alınmasının 14. V II . 1951 tarihinde genel müdürlükçe 
onanmış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü’ : Bakanlık cevabına göre, istek yerine ge-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

tirilnıiş olduğundan komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol inan
dığı mı karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

.5090 16 . VI . 1952

( ( Dilekçe özeti : Kendisine intikal 
eden arazi üzerinde çıkanla/n ikin
ci bir tapunun iptal olu/nması ve 
arazi verilmesi hakktnda).

Dilekçi : Tapuda vârisi adına müseccel bulunduğu halde 
aynı yer üzerinde mıitegallibedenı Haşan adındaki biır şahıs 
tarafından alınan ikinci tapu senedinin iptal' olunarak arazisi
nin kendisine teslim edilmesini, mümkün olmadığı takdirde Hac
zine arazisinden toprak verilmesini istemektedir.

ıDevlet Bakanlığı cevabi yazısında : Tarım Bakamiığı ta ra
fından»; işin mahkeme yolu ile halli icabet fiği ve toprağa muh
taç çiftçilerden ise ilçelerinde kanun tatbikatına başlandığı 
vakit komisyona müracaat etmesi lüzumunun dilekçiye tebliğ 
edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

ıGereği düşünüldü : Tetkiki ilgili kaıza ve idare mercilerine 
ait bulunan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir mu
amele olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

5091 K  . VI . 1952

9600/8937
4981/8827

Haşan Çakal. 
Yenidoğaıı Çrnçnı 
Bağları No.
702.
Ankara.

(Dilekçe özeti : Tekaüdiye ve taz
minat verilmesi ve tedain ettiril
mesi hakkmda).

Dilekçi : Çalışmakta olduğu Ankara Belediyesi Elektrik Şir
ketinden tekaütlük hakkını iktisap etmesine 36 gün kaldığı bir 
sırada ve vazifeden mütevellit vâki hastalığı dolayısiyle çıkarıl
mış bulunduğunu, 4772 sayılı Kanuna göre İşçi Sigortalan tara
fından verilmesi icabeden tazminatının verilmediği gibi tedavi
sinin de lâvikı veçhile yaptırılmamış bulunduğundan şikâyet 
ederek tekrar bir muayeneye tâbi tutulmak suretiyle bu kanuni 
hakkının, keza 36 gün daha hizmet gördürülerek tekaütlük 
hakkının verilmesini sakatlığının da giderilmesi esbabının temin 
buyurulmasını istemektedir.

Çalışma Bakanlığı cevabi yazısında : İşçi Sigortaları Kuru
munca hastalığı meslekî sayılmadığından dolayı itirazda bulunan 
dilekçinin dosyasının Yüksek Sağlık Şûrasına intikal ettirildiği 
ve buraca da aynı şekilde karar verilmiş olduğu bildirilmektedir.

tJereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep lıak-

9599/8936 Rıza Kılıç.
İsmail Köyünden. 
Peri Bucağı 
Mazgirt,
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i)ilekçe

No.

9604/8939

9609/8942

Dilekçe sahibini»
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

kmda komisyonum uzca yapdacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

5092 16 . V I . 1952

Mehmet Uşun. 
ve ar.
Yıldırım Mah. Cum
huriyet Cad. No. 57. 
Balıkesir.

(Dilekçe özeti : Belediyece istim
lâk olunan arazilerinin, satışının 
durdurulması hakkında).

Dilekçiler : 1948 yılında soğuk hava deposu için istimlâk edi
lip ferağa razı olmadıkları için Yargıtaya intikal etmiş bulunan 
arazilerine ait bu tescil muamelesi tekemmül etmeden ve bu 

maksada tahsis olunmadığı gibi her hangi b ir âmme hizmetine 
de tahsis edilmiyen arazilerinin belediyece artırılması suretiyle 
satışa çıkarıldığından şikâyet ederek bu kabil keyfî muamelenin 
durdurulmasını istemektedirler.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Şehrin küçük sanayi 
mmtakasında imar plânının tatbiki dolayısiyle istimlâk olunan 
bu yerlerin 37İ0 sayılı Kanunun 5 nci maddesine göre satılmak
ta olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

5093 1« . VI . 1952

Ömer Gider 
Hükümet Alanında 
Ankara Berberi. 
No. S.
Konva.

(Dilekçe özeti : Mahkemece iptal 
olunan evi üzerindeki hakkı tasar
rufunun iade olunmasına dair).

Dilekçi : Satıııalmış olduğu ev üzerindeki hak ve tasarru
funu nezeden Konya Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkiminin zabıt 
kâtibi olan dâvacınm tesiri altında kalmak suretiyle vermiş 
olduğu hükmü temyiz etmiş olduğundan bahsile dosyasının 
iyice tetkik ve hakkının teslim edilmesini istemektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin Temyiz 
neticesini beklemesi iktiza ettiğinden bu hususta bakanlıkça 
yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Anayasanın 54 ncü maddesine göre; ka
za merciince İncelenmekte olan bir dâvaya müdahale etmeye 
imkân bulunmadığından bu sebebe mobni talep hakkında ko
misyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar veril
di.

K arar No. K arar tarihi

5094 16 . V I . 1952
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Dilekçe
No.

9612/8945

9615/8948

M usa Yeniçeri, 
ve ar.
Süznüt Köyünden. 
Muş.

Dilekle sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Haklarının 
ye olunması isteğine dair),

vika-

Dilekçiler : Topraksızlıkları yüzünden A rtv in ’den Muş 
İlinin Süznüt Köyüne gelmeye karar veren ve Hükümetçe de ev 
yerleri kendilerine gösterilip ve bir kısmı da ev yapıp bir 
miktar arazi de icar etmek suretiyle bu köye yerleşmiş bu
lunan 27 hane halkına bu köy muhtarı Şazıl adındaki şahıs ta
rafından müşkülât çıkarılmakta olduğundan, ezcümle tarla
larından sularının kesilmekte ve nakli haııe taleplerinin sürün
cemede bırakıldığından şikâyet ederek haklarının korunması
nı istemektedirler.

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Bu maksatla Muş 
İline gelenlere mümkün olan kolaylıkların gösterilmesi ve bu 
cümleden olarak dilekçilerin de durumlarının incelenerek bu 
köyde veya civarda topraklandırılmaları imkânlarının aranma
sı hususunun Muş Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve bakanlık cevabına göre 
talep hakkmda komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

5095 1 6 .V I .1952

Ekrem Ortaç. 
Liseler Saymanlığı 
memurlarından. 
Adliye So. No. 12. 
Büyiikada - İstan
bul.

(Dilekçe özeti : Orduda ihraz etti
ği kıdcvı ve derece maaşının hali 
hazır memuriyet durumuna intikal 
ettirilmesi hakkında).

Dilekçi : Orduda istihsal ettiği rütbe ve derece maaşının 
bugünkü memuriyet maaşına aynen zam olunarak hâsıl olan 
maaş derecesine 25 Haziran 1947 tarihinden itibaren nail ol
muş sayılmasını istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Hizmeti maksureli olup 
orduda geçen hizmetlerini yedek olarak ifa etmiş bulunan di
lekçinin talebinin 1076 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre 
yerine getimeye imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkmda komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

5096 16 . V I . 1952
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Dilekçe
No.

9617/8949

9619/8951

Pakize Uysal ve 
Kardegi .
Ortaokul karşısında. 
No. 76.
Mirgün - İstanbul.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ta  adresi

(Dilekçe özeti : Yetim mtaşlan- 
nın iııdeten tahsisini temin için bu 
mevzuda hazırlanan kanun tasa
rısına bir hüküm konulması hak- 
kınnda).

Dilekçiler : Babalarından kendilerine bağlanmış olan yetim 
maaşlarının; 10 yıllığı peşin verilmek suretiyle kesilmiş oldu- 
ğıııdan dolayı duçar kaldıkları sıkıntıyı ifade ederek m er’i Emek
li Kanununda bu mevzuda yapılacağını duydukları değişik
likte kendi durumlarında olanların da nazarı itibara alınması
nı istemektedirler.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : 1325 tarihli ve 
1683 sayılı Emekli kanunlarına göre 10 yıllıkları peşin verilmek 
suretiyle Hazine ile alâkaları kesilen muhtaç ve mağdur du
rumda. olanların bu mağduriyetlerinin önlenmesi için 5434 sa
yılı Kanuna bir madde ilâve olunmasının uygun olacağı nüta- 
lâa olunarak keyfiyetin Maliye Bakanlığına yazıldığı bildiril
mektedir.

Gereği düşüııülü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan talep 
hakkında Anayasanın 15 nci maddesine *îöre komisyonumuzca 
ve bu sıfatla yapılacak bir işlem olmarığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

5097 16 . VI . 1952

îzzet Sanduvaç. (Dilekçe özeli : 29G3 saydı Dilek-
Sarıhan Mah. No. çe Komisyonu kararına mümasil
14 de. bir kararla dâva vekilliği yajma-
Niğde. sının temin buyurulması hakkın

da).

Dilekçi : 3499 sayılı AA-ukatlık Kanununun geçici 4 ncü mad
desine göre ve bu kanun mebde ittihaz olunmak suretiyle 1328 
yılından beri yapmakta olduğu dâvavekilliğinden iki defa 
menedildiği gibi 3 ncü defa olarak da ve avukat adedinin 4 e 
inmesine ve Yüksek Meclisin bu durumu derpiş eden 1318 sa
yılı tefsir kararına ve kendisi ile emsal durumda bulunan Niğ
de dâvavekilleriııden Bıza Şiri ve arkadaşları hakkındaki Dilek
çe Komisyonunun 2963 sayılı müspet kararına rağmen Adalet 
Bakaıılığıtıea meslekini icraya muhalefet olunduğundan bahsile; 
mümasil bir kararla kendisi için de bu hakkın tanınma um is
temektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : Zikrolunan 2693 sayılı 
kararla; yürürlükte bulunan 4359 sayılı Kamın hükümleri ve 
1318 sayılı tefsir kararı gcreğinceı avukat sayısının sonradan 
5 i geçmesi halinde dahi Avukatlık Kanununun yürürlüğe gir
diği tarihte icrayı vekâlet etmekte bulunanların dâvavokilüği 
yapmaya devam edebilecekleri derpiş olunduğu halbuki o ta-
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Dilekçe Dilekle sahibiain
N*. adı, soyadı t« adresi Kt»misyon kararı ve ne sebepten verildiği

rihte Niğde Vilâyetinde 5 avukat mevcut olduğundan dilekçi ve 
arkadaşlarının velevki bu miktar sonradan inmiş olsa dahi bu 
haktan istifade etmelerine kanuni imkân görülemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

5096 16 . VI . 1952

9621/8953 Anastas Adosoğlu.
Bakırköy Ebüzziya 
Cad. No. 67. 
tstanbul.

(Dilekçe özeti : Kanunsuz olarak 
satılan evinin geri verilmesi hak
kında).

Dilekçi : Varlık Vergisi borcundan dolayı ve karısına ait olan 
evin gavrikanuni olarak satıldığından şikâyet ederek geri veril
mesini istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi' yazısında : 4305 sayılı Varlık Vergisi 
Kaııunuııuıı 12 nci maddesi delâletiyle ve Tahsili Emval Kanu
nuna tevfikan yapılmış olan haciz ve satış karar muameleleri kati 
ve nihai bulunduğu gibi 4530 sayılı Kanuna göre de yeniden ya
pılacak müracaaatlarm nazarı itibara alınmaması icabettiğinden 
satılan gavrimenkulün dilekçiye iade edilmesinin mümkün bulun
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 4530 sayılı Kanunun açık hükmü karşı
sında talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5099 16. VI .1952

9622/8954 Abdullah Özmut. 
ve ar.
Kuruçeşme Mah. 
Adapazarı.

(Dilekçe özeti : Kendileri tarafın
dan kurutulan Gökçeören Gölü 
arazisine özel idarece tesahup olun- 
duğundan şikâyet).

Dilekçiler : 1317 yılında köyleri lıalkı adına tapuya bağlanmış 
olan Gökçeören gölü batak arazilerini uzun yıllar emek ve masraf 
ihtiyar ederek kurutmuş bulundukları halde özel idarenin bu 
icraatlarında yaptığı nakıs bir yardımı ileri sürerek kendilerinden 
kurutma parası istendiğinden ve kadastro yaptırmak suretiyle de 
fay.la kısınılan satışa çıkarmaya teşebbüs ettiğinden şikâyet ederek 
tapulu arazilerine dokunulmamışını ve kendilerinden para ıste- 
nilmemesini dilemektedirler.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : özel idare uhdesinde bu
lunan mezkur tapulu yerlerden bir kısmının 1!>43 yılında satılmış 
olduğu gibi artan kısmının da genel meclisçe bütçe açığı kapatıl
mak ve köy yollarına yardım yapılmak üzere satılmasına karar



’ bilekçe Dilekçe sahibisin
No. adı, soyadı r«  adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

verilmiş bulunduğu bildirilmektedir.
(İereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine art olan talep hak

kında komisyonumuzca yapılacak işlem olmadığına karar verildi.
K arar No. Karar tarihi

5100 16 . V I . 1952

9623/8955 Şakir Yüzücüler, 
ve ar.
Şaban iye Mah. de 
Mustafa özgürün 
evi arkasında No. 
116. Evde. 
Adana.

(Dilekçe özeti : Arazi verilmesi 
hakkında).

Dilekçiler : Şax*k mültecilerinden olup toprağa muhtaç bulun
malarına binaen kendilerine arazi verilmesini istemektedirler.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : Yerli ahaliden bulunma
larına. binaen iskân yoliyle arazi verilmesine imkân olmadığı, 
yapılacak tevziat sırasında kanunen müstahak bulundukları tak
dir de kendi köylerinde veyahut bu bölgenin sair köylerinde ken
dilerine toprak verileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine müracaatta muhtar olan 
dilekçilerin talebi hakkında Bakanlık cevabına göre yapılacak 
bir işlem bulunmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

5101 16 . V I .1952

9624/8956 Bedri Tiirkön. (Dilekçe özeti : A ynı dâva üzerin-
Kurtuluş Malı. de 2  defa ve bir birine mübayin 2
Fener Cad . karar veren İskenderun Asliye
No. 218. H ukuk Yargıcı Hüseyin Erdo-
tskenderuıı. ğan’dan şikâyet).

Dilekçi : Yaptırmış olduğu fırından doğan bir ecri misil 
ihtilâfını lüyef eden İskenderun Asliye Hukuk Yargıcı Hüse
yin E rdoğan’ın birinci defa vermiş olduğu bir karara rağmen 
ve dâvacılar lehine hareket etmek suretiyle aynı dâva hakkın
da; 2 nci defa olarak ve önceki karara mübayin bir karar ver
miş bulunduğundan ve kendisini mağdur ve perişan ettiğinden 
şikâyet ederek bu dâvalara taallûk eden dosyaların incelenip 
icabeden muamelenin yapılmasını istemektedir.

Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : F ırm  hakkındaki ka
rara ait dosyanın Yargıtaya sevkedilmiş, ev ipotek ve alacağı 
hakkındaki dâvaları ile ilgili kararların da  Yargıtay inceleme
sinden de geçmek suretiyle kesinleşmiş bulunduğundan bu du
rum karşısında id,ar eten yapılacak bir işlem olmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kendisinden şikâyet olunan yargıç hak
kında icabeden tahkikatın yapılması Adalet Bakanlığına ait 

, bulunmasına ve Anayasanın 54 ncü maddesine göre de mahke
melerce verilen kararlara hiçbir suretle müdahale olunmasına
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Dilekçe
No.

9627/8959

9629/8961

imkân ve cevaz bulunmamasına binaen ve bu sebeplere mebni 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığı
na karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı v* adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

5102 16. V I .1952

(Dilekçe, özeti : Terfii esbabının 
temin buyurulmam hakkında).

Dilekçi : 50 lira maaşa terfi ettirilmiş bulunduğu halde kad
rosuzluk dolayısiyle e la n  40 lira almakta bulunduğunu ve kad
ro tevziatında keza köylerden merkeze nakil işlerinde 4357 sa
yılı Kanuna göre hareket edilmediğini belirterek bu hususla
rın incelenip mağduriyetten korunmasını istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı cevabi yazısında : Bulunduğu 2 üst 
derecede terfi müddetini doldurduğu halde kadrosuzluk yü
zünden terfi edem iyen dilekçinin de emsalleri gibi ve 4357 sa
yılı Kanun tarifa tı dairesinde ve kendilerine açılan kadrolar
dan verilmek üzere sıraya konulduğu ve bu muamelelerde id
dia olunduğu K'ibi bir yolsuzluk bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İlkokul öğretmenlerinin terfilerini te
min edecek olan kanun çıkmış bulunmasına ve Bakanlık ceva
bına göre talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

5103 16. V I .1952

Ahmet Yalçınkaya. 
Gazi M. Kemal Oku
lu öğretmenlerinden 
Çal - Denizli

Hayrı Hazır. 
Aklaş Mah. de 
No. 190. 
Ankara.

(Dilekçe özeti : Tekaüt maaşı bağ
lanması veyahut ikramiye verilme
si hakkında).

Dilekçi : Sivas cer atelyesinde çalışmakta iken âmirini va
zife başında dövdüğü iddiası ile vazifesine son verilmiş bulunul
duğunu belirterek sepkedeıı 22 yıllık hizmetine rağmen veril
miyen tekaüdive ve ikramiye hakkının verilmesini istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığı cevabi yazısında : Mahkeme kararı ile 
sabit olan bu hareketinden dolayı Memurin ve Müstahdemin 
Talimatnamesine göre kaydi terkin edilen dilekçinin sandığa 
bağlı olarak geçen fiilî hizmet müddetine nazaran kendisine 
emekli aylığı bağlanmadığına ve ikramiye verilmesine imkân 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre komisyonumuzca yapı
lacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

5104 16 . VI . 1952



Dilekçe bilekçe sahibinin
No. adı, soyadı re adresi Komisyon kararı ve n« sebepten verildiği

9631/8963 Köy İhtiyar Heyeti 
Cineirop Köyünden. 
Ardahan - Kars.

(Dilekçe özeti : Yemeklik ve to
humluk yardımı yapılması hak
kında).

Dilekçiler : Uğradıkları dolu ve sel felâketi yüzünden 1951 
yılı mahsullerinin tamamen mahvolduğundan, gerek bu yıl w  
gerekse 1952 yılı içerisinde yiyecek ve ekecekten mahrum kal
dıklarını belirterek gereken tedbirlerin alınmasını istemektedirler.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : Uğradıkları zararları 
mahallen tesbit ettirilen adı geçen köyün Ziraat Bankasına 
olan çevirme kredi borcunun tecil edildiği gibi mezkûr bankaca 
kendilerine tohum kredisi de verilmiş bulunduğu bildirilmektedir

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre; talep hakkında 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarih i

5105 16 . VI . 1952

9636/8967 Semıyamis Erbek. 
Akköprü Sebat Ma
rangoz Evleri No. 
41. Yzb. Cemil Tunç 
Yanında 
Ankara.

(Dilekçe özeti : Emekli Sandığı 
Kanununda değişiklik yapılması
na dair).

Dilekçi : 194] yılında evlenip bir yıl içerisinde hem babasını 
ve hem de Manavgat Hükümet doktoru olan kocasını kaybetmiş 
olduğunu belirterek henüz 23 yaşında ve bir yetimi ile dul kal
mış olan kendisinin ve emsallerinin maaş durumlarının bir ka
nunla hallolunmasını istemektedir.

Sağlık vc Sosyal Yardım Bakanlığı cevabi yazısında : Henüz 
namzet memur iken kocası ölen dilekçinin babasının ölümü ta r i
hinde evli bulunmasına ıııebni 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 75 nci maddesinden faydalanması
nın mümkün bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu olan ta 
lep hakkında Anayasanın 15 ııei maddesine göre komisyonu
muzca bu sıfatla yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

5106 16 . VI . 1952

9637/8968 Cemşit Polat . 
ve ar.
Bakkal Ethem Er- 
genç eliyle.
Eskisinek Köyünden 
Erciş.

Dilekçiler: 1928 yılında yerleştirilmiş oldukları Eskisinek Kö
yünde kendilerine tahsis olunan ve bu tarihten beri imar ve ihya 
etmek suretiyle meydana getirdikleri 270 dönümlük arazilerinin

( Dilekçe özeti : İskân yoliyle 
kendilerine verilip 24 yıldır zil
yedi bulundukları arazilerinin el
lerinden alınmaması için Toprak 
Komisyonuna emir verilmesine 
dair1).
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N«. adı, soyadı t# adresi Komisyon kararı ve ae sebeptta  ▼ irild iğ i

28 numaralı Toprak Komisyonunca başkalarına dağıtılmak iste
nildiğinden şikâyet ederek topraklarının kendilerine bırakılması 
için Erciş Kaymakamlığına ve adı geçen komisyona emir buyurul- 
ınasını istemektedirler.

Devlet Bakanlığı cevabi yazısında : Zikrolunan topraklaruı 
Devletin ö/el mülkiyetinde olup kimseye tahsis ve temlik edilme
miş bulunduğu senetsiz olarak tasarruf etmekte oldukları toprak
ları Altındere Harası içerisinde kalan dilekçilere de Çiftçiyi Top
raklandırma Kanunu dairesinde arazi verilmiş olup ancak Çimşît 
Polat.’ın satmaklığı arazileri muvazaa suretvle başkasına satmış 
bulunması itibariyle durumunun bu kanunun 43 neü maddesine 
girdiğinden toprak alamadığı bildirilmektedir.

fioreği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

K arar No. K arar tarihi

5107 # 1 6 .V I . 1952

(Dilekçe özeti : Eski Yönetmelik 
hükümlerine tâbi tutulması için 
hakkmda bir karar verilmesine 
dair).

Dilekçi : Hukuk Fakültesinin eski yönetmeliğine tâbi olacak
ları hakkında verilmiş olan Yüksek Meclis kararından bilistifade 
3 ncü sınıfa geçmîş olduğu, bu ve mütaakıp sınıflarda dahi bu hü
kümlere tâbi tutulm aları bu karaı1 icabından bulunduğu halde 
hakkında yeni yönetmelik hükmünün tatbik olunarak kendisinin 
mağdur edildiğinden şikâyetle verdiği eleme imtihanlarının bu 
esasa göre kabul olunması için bir karar verilmesini istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı ve Rektörlük yazılarına bağlı Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu kararının dilekçiye 
taallûk eden kısmında : Yüksek Meclis kararı ile açılan 1951 
Şubat imtihanına girerek 3 ncü sınıfa geçmiş olan dilekçinin bu 
sınıfta; yeni yönetmeliğe göre devam eden tedrisata tâbi tutula
rak Haziran 1951 de imtihana girip muvaffak olamayışında bir 
usulsüzlük olmadığı ve kendisinin de İstanbul Hukuk Fakültesine 
nakletmiş bulunduğundan hakkında yapılacak bir muamele olma
dığı belirtilmektedir

(iereği düşünüldü : Usul ve mevzuat dairesinde verildiği an
laşılan Fakülte Yönetim Kurulu kararı karşısında kabule şâvan 
görülmiven talebin reddine karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

9644/8975 Neonıi İlhan.
Cumhuriyet Cad. 
de No. 9. 
Kastamonu.

5108 16 . V I . 1952
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Dilekçe
No.

9645/8976

9647/8978

9649/8980

Ali Kızılay, 
ve ar.
Aşağıalrkızıl Kö
yünde, 
iğdir.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı re adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Arazilerinin ken
dilerine iade olunması hakkmdu)

Dilekçiler : İğ d ır’ın Aşağıalikızıl Köyümle bulunan ara/i- 
leriııiıı kendilerine iade olunması için yapmış oldukları mü
racaat üzerine Toprak ve lskâıı Gene] Müdürlüğünce kabul bu
yurularak Kars Vilâyetine oradan da İğdır Kaymakamlığına 
yazıldığı halde bir türlü müspet bir netice alamadıklarını be
lirterek bu hususta emir buyurulmasını dilemektedirler.

Devlet Bakanlığı cevabi yazısında : Yasak bölge ahalisinden 
iken İğd ır’ın başka köylerine nakil olunup 5098 sayılı Ka
nundan bilistifade eski köyleri olan mezkûr köye gelip yerle
şen dilekçilerin cetleriııden intikal eden bu yerler üzerin
de hakkı tasarruflarını isbata medar vesikaları bulunmadı
ğı için mahkemeye müracaat etmeleri lüzumunun kendilerine 
ve bu ilçede toprak tevziatı yapılıncaya kadar şagilleri elin
de bulunan llaziııe topraklarının ecriıııisil mukabili kendilerine 
bırakılmasının İğdır Kaymakamlığına yazılmış olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

» K arar No. K arar tarihî

5109 16 . Vf . 1952

Safiye Eregemen. 
Salacık Arka So. 
No. 33 de.
Üsküdar - İstanbul.

(Dilekçe özeti : Şehit maaşı bağ
lan ması hakkında).

Dilekçi : Kore’de şehit olan oğlu Piyade Üsteğmeni Selâ- 
hattin  Eregemen’den kendisine aylık bağlanmasını istemekte
dir.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Oğlunun şehit 
olduğu tarihte ve halen evli bulunan dilekçiye şehit maaşı 
bağlanıpasına iınkâıı bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep 
hakkında İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre komisyonumuzca ya
pılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

5110 16. VI. 1952

Rainiz Atmaca. 
Eııgiz Köyünden. 
Bafra.

(Dilekçe özeti: Hazin4  arazisi üze
rine yaptırmış oldukları evlerin 
yıkılması hakkındaki Valilik eni
rinin kaldırılmasına dair).

Dilekçi : 1933 yılından beri işgal ve tasarruf etmekte 
bulunduğu Hazine arazisi üzerinde Avni ve Tevfik adındaki 
şahısların vâki tasarruf iddiaları dolayısiyle mahkemeye müra-



Dilekçe Dilökçe sahibinin
No. adı, soyadı re  adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

caât etnı iç bulunmalarına rağmen yine bunların teşviki ile ve 
mezkûr yerin orman olduğu iddiasiyle valilik tarafından ev
lerin yıkılması çin kendilerine tebligat yapılmış olduğundan şi
kâyetle bu kararın kaldırılmasını istemektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : Devlet ormanlarından 
bir kısmının etrafını çevirip üzerine gecekondular yapmaya vc 
arazi kazanmaya çalıdan dilekçinin hukuk mahkemesinden alı
nan tedbir kararı ve 3116 sayılı Kanunun 25 nci maddesi gere
ğince bu teşebbüsünün önlendiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep, 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına ka
rar verildi.

K arar No. Karar tarihi

5111 16 . V I . 1052

9650/8981 Acıpayam Yukarı
Mah. Muhtarı ve ar, 
Acıpayam.

(Dilekçe özeti : Mahallelerinden 
fieçen maden şirketinin vesaitin
den şikâyet).

Dilekçiler : Maden şirketine ait vesaitin mahallelerinden geç
mesine müsaade eden kaymakamın bu emri ile mahallenin hu
zur ve sükûnunun bozulmuş olduğundan şikâyet etmektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : »Sözü edilen mezkûr ve
saitin şikâyet konusunu teşkil eden Acıpayam - Mevlûtler ara
sındaki yoldan geçmedikleri ve şikâyetten de sarfınazar edilmiş 
bulunduğuna dair mahalle halkının imzasını ihtiva eden vesika
nın1 da ekli olarak gönderildiği' bildirilmektedir.

Oereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre verine getirilmiş 
olan istek hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

5112 16 . V I . 1952

9651/8982 Ahmet Akgün.
Ilyas Hilesiz eliyle 
Beşikdüzü Köy Ens
titüsü öğrencisi. 
Giresun.

(Dilekçe özeti : Muvaffak olama
dığı dersler için tekrar imtihan 
hakkı tanınmasına ve fakir ulan 
bahasına tazminat ödenmesine 
dair).

Dilekçi : Devam etmekte olduğu Beşikdüzü Köy Enstitüsü
nün 4 ncü sınıfında; kaldığından dolayı bu okuldan çıkarılıp 
babasından da tazminat talep olunduğundan tazallümü hal ede
rek muvaffak olamadığı dersler için tekrar imtihan hakkı ta
nınmasını ve fakir olan babasına da tazminat ödetilmemesind 
istemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : 1947 - 1948 yi-
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lında birinci vo 1950 1951 ders yılında da 4 ncü sınıfta kalan 
dilekçinin 4274 sayılı Kamımın 63 ncü maddesi gereğince eıısli= 
tikUıı çıkarılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Baıkaıılık cevabına göre
* talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 

karar verildi.
K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı vc »ıe sebepten verildiği

5113 16. V I. 1052

9652/8983 Mustafa Gürçay. 
Balıkpazan. 
Gemilik Sineması 
Sahibi.
Gendik.

(Dilekçe özeti : Belediyeece tarh-
olunan 600 liralık cezalı resmin 
kaldırılmasına emir verilmesi hak
kında)'

Dilekçi : Kaymakamın emri ile vo parası/ olarak ilkokul tale
belerine sinema göstermiş olduğundan dolayı Gemlik Belediye
since adına tarholunan 600 lira cezanın umumi af şümulü dâhi
linde bulunmasına binaen kaldırılmasını istemektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : İhtilâfın Damştaya inti
kal ettiğinden dolayı yapılacak bir muamele olmadığı bildiril
mektedir.

(»ereği düşünüldü : Tetkiki; ilgili itiraz ve temyiz komisyonu 
ile kaza merciine ait bulunan ve Damştaya da intikali ettiği an
laşılan taılep hakkında komisyonumuzea yapılacak bir muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5114 16 . VI . 1952

9663/8993 Mehmet Hanköy. 
Saray Mah.
51/A No. da. 
Malatya.

(Dilekçe özeti : Bir vazifeye tâyin 
edilmesi hakkında).

Dilekçi : Çalışmakta olduğu Malatya İşletmesinin lâğvi 
üzerine vazifesine son verilmiş bulunduğundan mağdur bir 
duruma düştüğünü ifade ederek her hangi bir vazifeye tâyini 
için delâlet buyurulmanını istemektedir.

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : Açık kadro bulunmadığı 
gibi memura da ihtiyaç bulunmadığından kadrosuzluk sebe
biyle açıkta kalan dilekçinin bir vazifeye tâyin olunmasının 
mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. K arar luriL:

5115 16 . V I . 1952
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Dilekçe

No.

9665/8995

9667/8997

Şükrü Şapolyo. 
Tabakhane Mah. 
Prnar So. No 13. 
Ankara.

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne, s e b e p l i  ve/Udjği

(Dilekçe özeti : Meslekten ihraç 
kararının kaldırılarak iadei me
muriyet ettirilmesi hakkında).

Dilekçi : Ankara Emniyet Müdürlüğü kadrosunda komiser 
muavini olarak çalışmakta iken yapılan bir tertip  ve iftira ne
ticesinde ve 1939 yılında İnzibat Komisyonunca meslekten ih
raç edilmiş bulunduğunu, iadei memuriyetine dair vâki müra- 
caatlerinin da Umum Müdürlük ve Danıştayca kabul buyurul- 
mıyarak müttehaz komisyon kararının tasdik edilmiş bulundu
ğundan tazallümühal ederek bu kararın kaldırılıp iadei memu
riyet ettirilmesini istemektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin sarhoş ol
duğu halde talebelere ve kocası yanında bulunan bir kadına 
sataştığı tahkikatla sabit olduğundan dolayı meslekten ihraç 
edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan talep hakkında Anayasanın 54 ncü maddesine göre 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

5116 16 . V I .1952

Haşan Uzut.
Rami Yeni Mah. 
Hüseyinefendi So
kak No. 19. 
İstanbul.

(Dilekçe özeti : Gayrimübadil is
tihkakının ödenmesi ve maaş cüz
danı ile evinin kendisine teslim 
olunması hakkında).

Dilekçi : 17450 lira kıymetindeki gayrimübadil istihkakın' 
27 yıldır alamadığını ve maaş cüzdanı ile 3 yıllık istihkakını 
alarak damadı ile birlikte ev yapan kızından şikâyet ederek 
bu istihkakı ile cüzdanının vo bu evin kendisine teslim edil
mesini istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabı yazısında : Vâki müracaatı üzeri
ne açılan dosya gayrimübadiller takdiri krvmet komisyonuna 
sevk olunan ve bu komisyonca 13 parça emvale ait takd ir olu
nan kıymet üzerine 93630 kuruş tutan istihkakını alması ve 
murisine ait 4 parça için de veraset senedi ibraz etmesi lüzu* 
ınuna dair kendisine tebligat yapılmış olan dilekçinin bu ta ri
he kadar m üracaat etmemiş bulunduğu için hakkında bir mua
mele yapılmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îcap eden muamelenin icrası ilgili Ba
kanlığa ve kaza merciine ait bulunduğundan talep hakkıııdı: 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. K arar tarihi

5117 16 . V I .1952
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Dilekçe
No.

Dilekçe sahibinin
adı, Boyadı ve adresi Komisyon kararı ve ııe sebepten verildiği

9668/8998 Haşan Kotfkan. 
9727/9056 ve ar.

Maden Köyünden. 
İmranlı.

(Dilekçe özeti : Tapulu arazileri
nin kaymakamı tarafından istirdat 
olunup başkalarına terkedilmiş 
bulunduğundan şikâyet).

Dilekçiler : Kaymakam tarafından verilen gayrikanuni 
bir emirle tapulu arazilerinin ellerinden alinlp evvelice muhtelif 
isyanlara âmil bulunan şahıslara verilmek suretiyle hakkı ta 
sarruflarının selbedilmiş bulunduğundan şikâyet ederek bir 
muhakkik gönderilmesini istemektedirler.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Müştekilerin daha ön
ce vâki itirazları üzerine yaptırılan inceleme neticesinin 
27. V I I I . 1951 tarih  ve 10285 sayılı yazı ile bertafsil arzedilıni} 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İcap eden muamelenin yapılması ilğiii 
kaza mercilerine ait bulunmasına binaen İçtüzüğün 53 ncü mad
desine göre komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar ve-rildi.

Karar No. Karar tarihi

5118 16. V I . 1952

9680/9009 Niyazi Narhdere. 
Kasımfakı Mah de.
Demirci.

(Dilekçe özeti: Demirci Kaymaka
mı Sadri önder’den şikâyet).

Dilekçi : Misafireten kazada bulunan Manisa Valisine hak
kında şikâyette bulunurken yanlarına gelen Demirci Kaymaka
mı Sadri ö n d e r’in kendisine hakaret edip ve kalabalık huzu
runda fena sözlerle kovmuş bulunduğundan şikâyet ederek hak
kında icabeden tahkikatın yapılmasını istemektedir.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında: Manisa Valiliğince ya
pılan tetkikata nazaran başkasına ait bir gayrimenkule tecavüz 
ettiğinden dolayı ve kaymakam tarafından 2311 numaralı kanun 
kereğince müdahaleden mennedilmiş bulunan dilekçinin bu hâ
diseden muğber olarak şikâyette bulunmuş olduğu ve vâki iddi
asının hilafı hakikat bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Memurin Muhakemat Kanununa göre 
yapılması icabeden tahkikatın ifası ilgili idare ijstlerine ait bu
lunmasına binaen talep hakkında komisyonumuzca yapılacak 
bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

5119 16 . VI . 1952
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Dilekçe
No.

9685/9014

Dilekçiler: Kıtlık çeken köy sakinlerinin su ihtiyacını gider
mek maksadı ile vermiş oldukları istimlâk kararının idare hey
etince mesnetsiz olarak reddedilmiş bulunduğundan şikâyet et
mektedirler.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : İddia olunduğu gibi 
mezkûr köyde bir su kıtlığı bahis mevzuu olmadığından idare 
kurulunca istimlâkin reddedilmiş bulunduğu ve Damştaya da 
süresi içerisinde müracaat olunmamış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
karar verileli.

Karar No. K arar tarihi

5120 36 . VI . 195*/

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Ahmet Şeker. (Bilekçe Özeti : Köy suyu için ve-
Yusuf oğlan Köyü nictı %8t\vnX0tk ketTetTvmvKi ıdov e he-
Muhtarı yetince tasdik olunmadığından şi-
Sivas. kâyet).

9686/9015 Kadri Güneri, 
özel îdare Sayman
lık Gelir Müdürü. 
Zonguldak.

(Dilekçe, özeti : Maaş derecesinin 
hizmet müddetine göre yükseltil
mesi hkkında).

Dilekçi : 1336 yılından beri Devlet memuru olarak çalışmak
ta bulunduğu halde kadro imkânsızlığı yüzünden el an maaşının 
50 lira olduğunu belirterek müddeti hizmetine göre maaş dere
cesinde gereken intibakın yapılmasını istemektedir.

îçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : 3656 sayılı Kanund.ı 
böyle bir hüküm mevcut olmadığından talebinin yerine getiril
mesine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işletti 
olmadığına karar verildi,

K arar No. K arar tarihi

5121 16 . V I  . 195*3

9683/9012 Tahir Sanboğa, 
Kızıltepe tlcesi. 
Karakuyu Köyünde. 
Mardin.

(Dilekçe özeti : Kaymakam tara
fından haksiz olarak işten el çek- 
tirildiğinden şikâyet).

Dilekçi : Köylü tarafından doldurulmak üzere kendisine 
verilmiş olan arazi beyannamelerini köy sâkinlerinin her birinin 
ayrı ayrı köylerde olmasından dolayı vaktinde geri veremiyece- 
ğini kaymakamlığa şifabeıı bildirilmiş olmasına rağmen ha k m
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ve kanunsuz olarak iyine son verilmiş olduğundan şikâyetle hak
kının aranmasını istemektedir.

■içişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Toprak tevzii komisyo
nunca köylüye dağıtılmak üzere verilen beyannameyi süresi içe
risinde vermemiş olan müşteki hakkında Memurin Muhakematı 
Kanununa tevfikan tahkikatın yapılması icabederken Köy Ka
nununun 41 nci maddesine göre dilekçinin vazifesine son veril
mesinin doğru olmadığı ve dolayısiyle yeniden seçim yapılmak 
suretiyle özel idarenin masraf yapmasına sebebiyet verenler hak
kında gerekli kanuni muamelenin yapılmasının valiliğe yazıldığı 
yeniden yapılan seçimde gene aynı muhtarın seçilmiş olması iti
bariyle şikâyet mevzuunun ortadan kalkmış bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü: icabeden muamelenin ifası ilgili idare 
üstlerine ait bulunmasına binaen talep hakkında komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibisin .
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

5122 16.. V I . 1952

10539/9792 Sadık Akyar. 
Dcımir ve Çelik 
Fabrikaları Müesse- 
sesi Muhasebe Me
muru.
Karabük.

(Dilekçe, özeti : Hakkında ittihaz 
olunan tasfiye kararının kaldırı
larak Mâliyede geçen 10 yıllık hiz
metinin son müddeti hizmetine ek
lenmesi hakkında).

Dilekçi: 1934 yılında Erbaa Kazası mal müdürü iken; 1609 
sayılı Kanuna tevfikan hakkında yapılmakta olan b ir takibat 
dolayısiyle ve neticei muhakemede beraet etmiş bulunmasına 
rağmen 2996 sayılı Kanunun muvakkat 2 nci maddesine tevfikan 
tazminat verilmek suretiyle tasfiye edilmiş bulunduğundan ve 
mezkûr teşkilâtta geçen 10 yıllık hizmetinin son hizmet müdde
tine katılması için vâki müracaatının da is 'af olunmadığından 
bahsile inzibat Komisyonunun yersiz ve mesnetsiz olan bu tasfi
ye kararının kaldırılarak, aldığı tazminatı da iade etmek sure
tiyle mezkûr müddetin hali hazır müddeti hizmetine eklenmesi
ni istemektedir.

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında: 5434 sayılı Kanunda bu 
mevzuda her hangi bir hüküm mevcut olmadığından talebin ye
rine getirilmesinin mümkün bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Tetkiki kaza merciine ait olan talep hak
kında içtüzüğün 53 ncü maddesine göre komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

16 . V I . 1952
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Dilekçe
No.

11105/10333
11419/10611
11602/10787

12566/11679

Sabri Sümer.
(i. Tümen Maliye 
Şubesi Tahakkuk 
Memuru 4. S. Hs. 
Memuru Bursa.

Dilekçe »sahibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebep ton verildiği

(Dilekçe, özeti : Nasp tashihi hak
kında).

Dilekçi . 1942 yılında vazife başında rahatsızlanıp ve 1 yıl 
tebdilhavalı bulunduğu bir sırada sicil yönetmeliğin.: mu
halif olarak tanzim edilen sicil yüzünden 5 nci sınıf hesop me
murluğuna terfi ettirilmediği gibi 4712 sayılı Kauunla tanı
nan büyk harbde ve hesap memuru okulunda geçen müddete 
ait 1 yıllık kıdeminin de (i ve mütaakıp derecelerde tanınmı- 
yarak kıdeminden 2 yıl kaybetmiş ve dolayısiyle emsalleri 3 
ncü sınıfa yükseldikleri halde kendisinin bu kanuni haklar
dan mahrum kalmış bulunduğunu belirterek bu 2 yıllık kıdemi
nin kabul olunarak 5 ve 3 ncü sınıf hesap memurluğu naspımn 
düzeltilmesini istemektedirler.

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin; ge
rek 4712 sayılı Kanuna göre 9 ay ilerletilen tıaspının 6 ve iiıüta- 
akıp sınıflara tesir ettirilmemiş bulunmasının ve gerekse 6 nci 
sınıfta yükselme »süresini doldurduğu 1943 yılında yükseltile- 
memiş olmasının sicil yönetmeliğine göre müspet hü.uimlü 
sicil alamamış bulunduğundan ileri geldiği ve Askerî Yargıtay- 
da açtığı dâvanın da zaman aşımı noktasından reddedilmiş bu
lunduğu bildirilmektedir.

Oereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait olup Askeri 
Yargıtayca da karara başlanmış olan talep hakkında Anayasa
nın 54 ve içtüzüğün 53 ncü maddelerine göre komisyonumuzca 
yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

5124 16 . VI . 1952

Kemal Yaşınkılıç, 
Korgeneral. 
Jandarma Genel 
Komutanı.

(Dilekçe özeti : îkamet yevmiyele
rinin verilmesi hakkında’)'.

Dilekçi : XVII ve X. Kor komutanlıkları vekâletinde bu- 
luduğu zamana ait ceman on iki ay otuz beş günlük ikamet 
yevmiyesinin verilmemesi üzerine Askeri Yargıtayda açmış ol
duğu dâvanın, Devlet borçları hakkındaki beş senelik zaman aşı
mına tâbi tutulırra'k bu noktadan reddedildiğini, halbuki 
m üruru zamana kendisinin değil, idarenin bu konuda yaptı
ğı yanlış muamelelerin sebep olduğunu beyanla, bahis mev
zuu ikamet yevmiyelerinin verilmesine ve bu »suretle hakkının 
verine getirilmesine iniisaade edilmesini istemektedir..



-  8?  -

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. ^ «p yad ı va rta n

13093/12194 Aiam Berker. 
13302/12396 Necatibey Mah. 
13337/12431 Firuzağa So Canlı 

Ap. No. 5.
Ankara.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında ezcümle : Di
lekçinin sözü geçen ikamet yevmiyeleri hakkındaki dâvası
nın zaman aşımından dolayı Askerî Yargıtayca reddedilmiş 
olduğu ve esasen talebinin tervicine bu baptaki kanun hü
kümlerinin müsait bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciinece incelenerek yazılı şe
kilde karara bağlanmış,.olan bir hususla ilgili istek hakkın
da, Anayasanın 54 ncü maddesinin 2 nci fıkrası sarahatine gö
re. komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar veril
di.

K arar No. K arar tarihi

Komisyon karan ve ne seböpteo verildiği

5125 16. V I. 1952

(Dilekçe özeti : işine iadesi ve is- 
ihkakıntn ödenmesi hakkında).

Dilekçi : Maden Tetkik ve Arama Enstitüsündeki işinden, 
kendisi hakkında tatbik kabiliyeti bulunmıyan Borçlar Kanu
nunun 340 noı maddesine dayanılarak haksız yere çıkarıldığı
nı beyanla, tekrar görevine iadesini ve açıkta kaldığı müdde
te ait maaş, pirim ve ikramiyelerinin de tamamen verilmesini 
istemektedir.

işletmeler Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin ens
titüdeki mesaisinden istifade edilememesinden dolavı Boıv-

•lar Kanununun 340 ııci maddesine dayanılarak önce işine ni
hayet verildiği, ancak tevali eden müracaatları üzerine yeni
den vazifeye alınmış ve vücudundan faydalanılması muhte
mel bulunan bütün hizmetlerde denenmiş ise de müspet bir 
netice elde edilemediği ve devamlı olarak boş oturmakta ıs
rar etmesiyle de diğer memurlar üzerinde menfi tesirler 
husule getirdiği ve bu suretle enstitüde daha fazla kalma
sında bir fayda memul ve melhuz bulunmadığı için, 1952 
yılı Bütçesinde tasarruf temini gayesiyle yapılmış olan ten
sikatta kadro harici bırakıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 2804 sayılı Kanunun 1 nci maddesin
de, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün bütün muamelele
rinde bu kanun ilo_ hususi hukuk hükümlerinin cari olacağı 
yazılı olmasına nazaran, şikâyete mevzu teşkil eden tasarruf
ta bir isabetsizlik bulunup bulunmadığının veya dilekçiye 
tazminat verilmesi gibi bir hak tanınması lâzımgelip gelmive- 
eeğinin mezkur kanun ve özel hukuk hükümlerine göre tâ
yin ve takdiri adalet mahkemelerinin vazifesi cümlesinden 
olup İçtüzüğün 53 ncii maddesinin I nci fıkrası sarahatine göre 
komisyonumuzun görevi dışında bulunmasına binaen, vâki istek 
hakkında bu sebepten bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na ve dilekçinin usulü dairesinde ait olduğu mahkemeye mü
racaatla dâva ikamesinde muhtariyetine, üyeden Salih Esad
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Alperen’in muhalefetine karşı mevcudun mutlak ekseriyeti ile 
karar verildi.

Muhalefet şerhi :
Mümessil celp edilerek izahat alındıktan sonra bir karar 
verilmesi yerinde olacağından bu noktadan karara muhali
fim.

Trabzon Milletvekili 
Salih Esad Alper m

K arar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ue sebepten verildiği

5126 16. V I. 1952

Başkan Sözcü Kâtip
Maraş Çorum Balıkesir Balıkesir

Abdullah Aytem ü Fahri İşeri

Çanakkale Elâzığ Gümüşane Kayseri
Nusret Kirişiçoğlu Homit A li Yöney Ahmet K. Varınca Yusuf Ziya Turgut

Malatya Mara* Trabzon Urfa
Nuri O caka oğlu '  Mazhar özsoy Salih Esad Alperen Reşit K. Timuroğlu

(Dilekçe sayısı : 207)

T. B. M. M. Basımevi


